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Flertalet skådespelare, regissörer
och manusförfattare i Hollywood
är starkt vänsterorienterade. Du
som går ofta på bio märker att när
det finns politiska budskap i Hollywoods produkter ligger de vanligen
långt till vänster.
Men det finns några undantag, som
Contra tar upp i detta nummer. Ett
av undantagen är Mel Gibson, vars
film om Jesus sågades av hela
branschen redan på manusstadiet,
varvid Gibson satsade pengar ur
sin privata förmögenhet och gjorde
filmen ändå. Den har hittills spelat
in 600 miljoner dollar och är den
åttonde mest inkomstbringande
filmen i filmhistorien.
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Denna anslående ungerska domkyrka med dess fyra torn finns i Pécs och ingen annan
stans! (Foto: Tommy Hansson)

Rätt kyrka på rätt plats!

I förra numret av Contra fanns på sidan 7 en kortare artikel om ”Det nya Ungern”.
Artikeln beledsagades av ett fotografi avbildande en av Ungerns många imponerande
kyrkor. Dessvärre angavs denna kyrka med fel hemmahörighet. Det korrekta är att
den anslående, med fyra torn försedda domkyrkan på bilden, hör hemma i staden
Pécs och ingen annanstans!

Rättelse om bilauktion

I Contra nummer 5 2004 berättade vi om det sedan över tjugo år pågående skatteärendet
med Douglas Borgs Bentley. Bilen, som användes för limousinservice, beslagtogs
för en skatteskuld som ströks i sin helhet 2003, tjugofyra år efter att den påstods ha
uppstått. Contra skrev felaktigt att bilen såldes på exekutiv auktion när det begav sig.
Den såldes istället underhand av kronofogden till före detta riksdagsmannen Max
Montalvo. Priset, som korrekt angavs till 67.000 kronor, torde ha legat på bara en
bråkdel av marknadsvärdet.

Höjt pris på Contra

Tyvärr tvingas vi höja prenumerationspriset på Contra. Hittillsvarande pris har vi kunnat hålla sedan 1991. Den allmänna prisnivån har sedan dess gått upp med 23 procent.
Tryckning, hyra etc har ökat ungefär i takt med prisökningarna. Men en nyckelpost
för Contra har ökat med långt över 100 procent, nämligen Postens porton för tidningsutskick. Därför höjer vi från och med nu priset till 175 kronor. Vi ber som vanligt de
som har möjlighet att betala en extra slant för att bidra till att täcka Contras betydande
ekonomiska underskott. Vårt rekommenderade belopp är därför 250 kronor.

Contras hemsida

Contras hemsida är en stor kunskapskälla och vi hoppas att Du utnyttjar tillfället att
så ofta som möjligt gå in på http://www.contra.nu
Vi har ett näst intill obegränsat behov av personer som kan arbeta med hemsidans
tekniska utformning. Det gäller design och innehåll, men inte minst att mata in de
stora mängder obearbetat material som vi ännu inte lagt in på hemsidan.
Vid sidan av www.contra.nu disponerar Contra även sidan www.socialism.se, som än
så länge inte alls utnyttjats. Där finns mycket kvar att göra.
Välkommen att höra av Dig om Du är beredd att göra en insats. Enklast mejlar Du
till redax@contra.nu

www.contra.nu
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Hollywood – högern finns också!
Raden av Hollywood-stjärnor
med vänstersympatier kunde
göras mycket lång. Om sedan
övertygelsen är äkta eller mer ett
uttryck för politisk korrekhet är
en annan sak. Desto trevligare är
då att veta att det finns ett antal
amerikanska filmpersonligheter
med en helt annan utsyn, varav
några öppet stödde president
George W. Bush i senaste presidentvalet – bland dem återfinns
inte bara kalifornienguvernören
Arnold Schwarzenegger utan
även en man som Kelsey Grammer, alias Frasier Crane i TV-serien ”Frasier”.
✭✭✭ Sedan Hollywood-aktören Alec
Baldwin jämfört republikanska väljare
med Usama bin Ladin hade han följande
att säga: ”Vad som hände 2000 [i presidentvalet som förde George W. Bush
till Vita huset] skadade demokratins
grundpelare som terroristerna skadade
affärslivet i New York City.” Uttalandet
är bara ett i raden av häpnadsväckande
grodor som emanerar från vänstergänget
i Hollywood.
Dessbättre finns ett antal Hollywoodpersonligheter som haft kuraget att trotsa
den dominerande politiska korrektheten. De kan därmed sägas illustrera de
tänkvärda ord som John Wayne en gång
yttrade: ”Mod är när du är dödsförskräckt
men sätter dig i hästens sadel i vilket fall
som helst.” Under Joe McCarthys dagar
sades vänstersympatisörer placeras på
”svarta listan” – i dag är det högersympatisörer, eller de som blott vågar trotsa den
vänstervridna, politiska korrektheten, som
hamnar på en sådan lista.
Undantag från den regeln är möjligen
de megastjärnor som redan är så stora, att
de kan vara frispråkiga utan risk för att
deras karriärer hämmas. Ett sådant fall var
naturligtvis Wayne själv; ett annat Oscarbelönade Charlton Heston, engagerad i
National Rifle Association. Ett annat är
Mel Gibson, som satsade en förmögenhet
på att göra en lysande film om Jesu Kristi
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Mel Gibson, en
religiöst troende
katolik, räds inte
den politiska korrektheten.
Han
har bland annat
producerat
och
regisserat en film
om Jesu lidande.
(Teckning: Benny
H. V. Andersson)
lidande tvärs emot den konventionella
visdomen.

Kuba-flyktingen Garcia

De nuvarande tingens ordning är inte

av Tommy Hansson
så modern som man kunde förledas tro.
Till och med under ”de gyllene åren” på
1940- och 1950-talen var det kutym att
Hollywood-stjärnorna antingen stod till
vänster eller höll käft om sina politiska
åsikter. Wayne var ett gyllene undantag.
Ronald Reagan ett annat. Marilyn Monroe
gjorde en insats genom att uppträda för de
amerikanska trupperna i Korea, under det
att Bob Hope roade de som var inkallade
i Vietnam.
Vietnam innebär dock en vändpunkt i
en radikaliserande riktning. En pionjär
var här ”Hanoi Jane” Fonda, som besökte
Nordvietnam och brännmärkte USA och
den amerikanska livsstilen; dessbättre fick
sig Fondas hjältegloria en knäck av den
svenska skolflickan Elisabet Abelson, som
hällde en burk vattenlöslig rödfärg över
Fonda vid en FNL-demonstration mot
amerikanska ambassaden i Stockholm fyra
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dagar före julafton 1972 och applåderades
av amerikanska krigsveteraner.
En aktör som vågat trotsa den gängse
klokskapen visavi Fidel Castros Kuba är
Andy Garcia (känd från ”Zorro”), vilken
(till skillnad från Robert Redford, Jack Nicholson, Kevin Kostner, Oliver Stone och
andra Castro-beundrare), skarpt kritiserat
den karibiska fängelseön. Vilket kanske
inte är så så konstigt, då Garcia faktiskt
tillhör kategorin Kuba-flyktingar.
Ett sådant ställningstagande kan kontrasteras mot de som gjorts av sorgliga
vänstertyper som Sean Penn, Barbara
Streisand, Alec Baldwin, Susan Sarandon,
Tim Robbins, George Clooney, Whoopi
Goldberg, Julia Roberts, Maggie Gyllenhaal och Woody Herrelson, även om de
senares ställningstaganden naturligtvis inte
behöver innebära att de saknar artistiska
företräden.

Mel och Arnold

I det förflutna fanns patriotiska och rätttänkande amerikanska aktörer som James
Stewart, Jane Russell, John Wayne, Glenn
Ford, Lucille ”Lucy” Ball, Ginger Rogers
och Bob Hope. Det finns berättigade tvivel
om att personer av den kalibern återigen
kan komma att sätta sin prägel på ”dröm-
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Den geniale komikern Bill
Murray hyllar det traditionella familjeidealet och gillar feta cigarrer. (Teckning:
Benny H.V. Andersson)
fabriken” i Hollywood. Det innebär emellertid inte, att det saknas namn som kan
bjuda Hollywood-vänstern spetsen. Vi
skall här redovisa några sådana personligheter.
Mel Gibson, född i Australien, tillhör
den amerikanska filmindustrin mest orädda
affischnamn. Han slog igenom i den australiska produktionen ”Gallipoli” och blev
allmänt känd för ett antal filmer på temat
”Lethal Weapon” tillsammans med Danny
Glover. Efter att bland annat ha producerat
”Braveheart”, med skotskt patriotiskt motiv, gav sig Gibson i kast med projektet ”The
Passion of the Christ”, där han personligen
satsade ett försvarligt antal miljoner dollar
på att levandegöra Kristi lidande (Gibson är
i religiösa termer konservativ katolik). Passionen visade sig bli en av filmhistoriens
största sucéer och har spelat in drygt 600
miljoner dollar i biljettintäkter världen över
(den åttonde mest inkomstbringande filmen
i världshistorien).
”Detta är en historia om tro, hopp, kärlek
och förlåtelse”, har Gibson förklarat och
menar samtidigt att detta är ett budskap
som i hög grad behövs i dessa turbulenta
dagar.
Annars är det ingen tvekan om att det mest
”politiska” namnet i dagens amerikanska
filmindustri är Arnold Schwarzenegger,
den förre österrikiske kroppsbyggarikonen som först blev megastar i Hollywood
och därefter guvernör i Kalifornien. Det är
ingen överdrift att påstå att republikanen
Arnie har gjort succé även som Kaliforniens styresman i Sacramento, där han fått
ordning på ekonomin efter den katastrofala
utveckling som rådde under företrädaren,

4

demokraten Gray Davis.
”The Gubernator” anses visserligen inte
vara konservativ i sociala frågor – även om
han lagt in sin veto om att tillåta samkönade
"äktenskap" i sin henstrat – men har andra
beundransvärda kvalitéer.

”Frasier” stöder Bush

En av tidernas mest populära komediserier
i USA – den har även setts av miljoner
svenskar – är ”Frasier” med Kelsey Grammer i huvudrollen. Grammer, som politiskt
är republikan och givetvis stöder president
Bush, spelar här en roll han gestaltade i
serien ”Cheers” tidigare, en litet fjantig
psykiatriker som heter Frasier Crane med
eget radioprorgram i Seattle och betydande
sociala problem. När Grammer var gästvärd
i Dave Lettermans TV-show refererade
han till hur konservativa diskriminerades
i det politiskt korrekta Hollywood. I den
högerinriktade TV-kanalen Fox har vidare
Kelsey Grammer (i programmet ”Hannity
& Colmes”) antytt att han i framtiden kan
tänka sig söka politiskt ämbete i egenskap
av republikan.
På en presskonferens sade sig också
Grammer ”tro på kapitalismen, och jag
anser att TV borde tjäna pengar, så jag
har inga problem med det faktum att det
skall vara lönsamt [att göra TV]; jag tycker
det är jättebra.”
Ovan har nämnts ett antal amerikanska
stjärnor som beundrar Castro och hans
kommunistiska Kuba-diktatur. Det är
inte bara Andy Garcia som tar avstånd från
Castro. En annan som gör det är skicklige
och respekterade karaktärsskådisen Robert
Duvall. I ett inslag i ”60 Minutes II” kri-
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tiserade Duvall toppregissören Steven
Spielberg för dennes samröre med Castro
(Spielberg har betecknat en middag med
Castro som ”de åtta viktigaste timmarna”
i hans liv). Duvall menade: ”Jag skulle
nu vilja fråga honom, och jag vet att han
kommer att bli urförbannad: ’Skulle du
kunna tänka dig att beygga ett litet annex
på Holocaust-museet, eller åtminstone på
andra sidan gatan, för att hedra de döda
kubaner som Castro mördade’?”
Duvall (som spelade Josef Stalin i en film
regisserad av Ivan Passer 1992) har också
pekat på en annan typ av dubbelmoral i
Hollywwod: vänsterprofiler brukar vara för
bögrättigheter ända tills de anländer till
Kuba; på Castros Kuba hamnar man lätt i
fängelse om man är homosexuell.
När det gäller Tom ”Magnum” Selleck är hans konservativa preferenser
kända sedan lång tid. Han höll till ett
exempel ett uppmärksammat tal vid den
konservativa tidskriften National Reviews
30-årsbankett 1985. Selleck var god vän
med Ronald Reagan och har även spelat
president Dwight D. Eisenhower i kabelTV-filmen ”Ike: Countdown to D-Day”,
en film som utformats och producerats
av den konservative Hollywood-rebellen
Lionel Chetwynd.

Woods om Clinton

James Woods är allmänt känd som en av
Hollywoods ”smartaste aktörer”, vad det
nu kan tänkas innebära. Woods, som också
är bekant för en rad minnesvärda filmroller,
spelade förre New York-borgmästaren Rudolph (Rudy) Giuliani i en kabel-TV-film
där han gjorde stor skandal hos vänstern
genom att uppdra åt tidigare nämnde Lionel
Chetwynd att överarbeta manuset så att
det skulle bli bättre och mer patriotiskt.
Woods sa vidare i en intervju med en TVstation i Los Angeles att de som skyddar
terrorister ”borde utplånas från jordens
yta. Enda sättet att stoppa en terrorist är
att hugga huvudet av honom”.
Om förre president Bill Clinton sade
Woods när Clinton ännu var president:
”Han är en garanterad lögnare, en registrerad (card-carrying) lögnare, och lögner
är en cancer som ligger till grund för varje
brott som någonsin begåtts” (intervju i
Washington Post december 1998). Woods
ansåg att Clinton förrådde USAs säkerhet
till Kina och anklagade honom för att vara
en ”sociopat”. James Woods har spelat ett
antal vänsterpersonligheter på vita duken,
men han har lyckligftvis vetat skillnaden
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mellan dikt och verklighet.
Denzel Washington är Hollywoods
kanske mest bemärkte negerskådespelare.
Sedan Meryl Streep i TV-showen ”Today”
hävdat att Jesus, i egenskap av ”fredsprins”,
inte skulle ha röstat på en ”krigspresident”
(som George W. Bush), sade Denzel Washington: ”Det är en tolkningsfråga. Jesus
gick också in i templet och sparkade ut
allihop.” Washington har även försvarat
kapitalismen mot dess trendiga belackare
i filmvärlden, inklusive Streep (som själv
tjänar miljarder kronor).
Chuck Norris är välkänd också i Sverige
som kampsportkunnig hårding i serien
”Walker, Texas Rangers”. Kanske mindre
välkänt är att samme Norris är god vän med
president George W. Bush och dessutom
dennes favoritskådespelare. Chuck Norris
är bekännande kristen.
Inte kristen, men väl buddhist, är Richard
Gere som känner Dalai lama personligen
och engagerar sig för Tibet. Detsamma
gäller actionhjälten Steven Segal. En stor
personlighet bland amerikanska skådisar
är vidare geniale komikern Bill Murray,
som bor i norra delen av staten New York
med fru och fem söner – en av få ”Hollywood-typer” som håller hårt på traditionella familjeideal och dessutom utmanar
antirök-maffian genom att stundom avnjuta
feta cigarrer.
Bill Murrays kanske mest minnesvärda
film är ”Groundhog Day” (Måndag hela
veckan), som av tidskriften National
Review nyligen utnämnts till en av vår
tids viktigaste filmer med konservativa
förtecken.

Clint Eastwood

En av de mest medvetetna, konservativt
övertygade i Hollywood-världen är aktören, författaren, juristen och ekonomen
Benjamin (Ben) Stein, värd för TV-succén
”Win Ben Stein's Money”. Stein var en
gång talskrivare i Vita huset under Richard
Nixons tid som president. Han har under
många år varit krönikör i den konservativa
tidskriften The American Spectator och är
ofta anlitad talare i republikanska och/eller
konservativa sammanhang; Stein är exempelvis svuren fiende till fri abort.
Ben Stein är en mångårig kritiker av det
vänstervridna och politiskt korrekta Hollywood och har bland annat givit ut en bok
(med Phil DeMuth som medskribent) med
titeln Can America Survive? The Rage of
the Left, the Truth and What to Do About
It.
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Buddhisten Richard Gere känner
varmt för mänskliga rättigheter
och har främst
engagerat sig
för Tibet i dess
kamp med den
ateistiska ockupationsmakten
Kina. (Teckning:
Benny H.V. Andersson)
Den amerikanska tidskriften NewsMax
räknar (november 2004) upp ytterligare
ett antal amerikanska underhållningsprofiler som har gått emot den korrekta
(vänster)klokskapen – såsom Patricia
Heaton, Dennis Miller, Ron Silver, Gary
Sinise, James Earl Jones, Morgan Brittany,
Danny Aiello, Pat Boone, LL Cool J, Catherine Bell, Kathy Ireland, Rick Schroder
och Bo Derek
I NewsMax marsnummer (2005) finns en
notis om Clint Eastwoods inställning till
patologiske Bush-hataren Michael Moore.
Eastwood, som är en av Hollywoods få
öppna republikaner, var på en tillställning
i New York för att ta emot ett pris för sin
senaste, Oscars-belönade film ”Million
Dollar Baby”. ”Michael Moore och jag
har faktiskt en hel del gemensamt”, sa
”Clintan” först. ”Vi uppskattar båda att
bo i ett land där uttrycksmöjligheterna
är fria.” Sedan blev Eastwood varse att
Moore befann sig i publiken och tillade
då: ”Men, Michael, om du någonsin dyker
upp utanför min dörr med en kamera – så
kommer jag att döda dig.”
Uttalandet skall dessutom ha fällts på ett
synnerligen rättframt sätt och utan antydan
till ”glimten i ögat”.
När auditoriet brast ut i ett samfällt skratt
i tron att det hela bara var ett skämt, sa Eastwood: ”Jag menar det.” (Clint Eastwood
var under några år borgmästare i staden
Carmel i Kalifornien).
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Än finns det alltså hopp för i alla fall delar
av Hollywood!
✎

Lyssna till Dalai lama!

✭ Under ett besök i Norge i juni upprepade den tibetanske ledaren Dalai lama
flera gånger att hans exilregering inte
strävar efter oavhängighet utan efter fullt
självstyre för tibetanerna. Men trots sina
upprepade uttalanden tror kineserna inte på
honom. Man kan fråga sig om kineserna
hoppas att tiden arbetar för dem. Det är
inte säkert att det är så. Ett högst påtagligt
alternativ till Dalai Lamas icke-våldslinje
är att bomberna börjar explodera också i
det av kineserna ockuperade Tibet.
En sådan utveckling borde ingen vara
intresserad av, och världssamfundet bör
därför ha på sitt ansvar att få kineserna att
inleda reella förhandlingar med Dalai lama
och hans exilregering.
Åtskilliga gånger har Dalai lama sagt:
”Jag är en munk, jag har avgivit löfte om
att inte ljuga, och om jag skulle säga att
Tibet historiskt sett varit en del av Kina
är det lögn och förvrängning. Men just nu
är Tibet en del av Kina, och vi vill vara en
del av Kina om tibetanernas grundläggande
mänskliga rättigheter respekteras”
En lösning på problemet ”Världens
tak” som skulle ge reellt självstyre och
mänskliga rättigheter åt tibetanerna skulle
vara ett konstrukltivt bidrag till säkerheten
i regionen, som haft nog av farliga konflikter
från förr som exploderat.
Nils Tore Gjerde
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Islams våldsamma rötter
Av de stora världsreligionerna är det bara islam som bygger sin existens på militärt våld – från profeten Muhammeds tid till våra dagar.
Det är säkert en av förklaringarna till att muslimer är den ena parten i nästan alla världens religiösa konflikter.
Det må finnas vad som ibland kallas moderna eller moderata muslimer som utvecklat en mer tolerant inställning till sin omvärld, inte
minst i de länder där muslimerna är en liten minoritet. Men den toleransen motvägs mer än väl av den fanatiska intoleransen hos dem
som utbildats i den gamla sortens koranskolor i de länder där det är
muslimska härskare som fastställer den politiska agendan.
Det är där vi ser personer som Osama bin-Ladin växa fram. Och
ibland finner de sina proselyter också i Väst, som terroristerna bakom sommarens våldsdåd i Londons tunnelbana.
Islam är den enda världsreligionen som
byggt upp sin existens på våld. Redan
under profeten Muhammeds tid började
man sprida sin religion med vapen i hand
och islamsk expansion har alltid kopplats
till krig och erövring. I Muhammeds lära
är spridning av islam, med användande av
våld om så behövs, en viktig ingrediens.
De andra världsreligionerna må ha utnyttjats av världsliga härskare för att uppnå
politiska och territoriella maktambitioner,
men de är inte till sin grund kopplade till
militär makt, militär erövring och underkastelse, på det sätt som islam är.
Buddhismen grundades av Siddharta
Gautama (Buddha) ungefär 500 år före
Kristus. Buddhismens i grunden pacifistiska natur gjorde spridningen av religionen till enbart en fråga för obeväpnade
munkar. Till att börja med samexisterade
buddhismen med hinduismen i ett mångreligiöst Indien, men några hundra år in
på vår tideräkning försvann buddhismen
i stort sett från Buddhas eget hemland. I
stora delar av Ostasien är det dock idag
den dominerande religionen. Dit har inga
militära erövrare fört den.
Jesus själv sade inför Pontius Pilatus:
”Mitt rike hör inte till denna världen. Om
mitt rike hörde till denna världen hade
mina följeslagare kämpat för att jag inte
skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är
mitt rike av annat slag” (Johannes 18:36).
Också kristendomen blev en världsreligion
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genom enkla mäns missionerande i fred.
Kristendomen kunde inifrån och utan våld
ta över världens dittills starkaste makt, Romarriket. I början av 300-talet, innan kejsar

av C G Holm
Konstantin år 337 antagit kristendomen,
hade kristendomen 30 miljoner anhängare i
Romarriket. Då hade de romerska kejsarna
i ett par hundra år ägnat sig åt förföljelse
av de kristna
Konfucius, som snarare var lärare
än religionsgrundare, var samtida med
Buddha. Hans lära anammades av det kinesiska kejsardömet. Men det kejsardömet
fanns redan på plats och konfucianismen,
som kan sägas vara en byråkratins egen
religion, har inte heller den använts för militära äventyr, även om naturligtvis många
militära ledare i det kejserliga Kina varit
uppfostrade i konfuciansk anda.
Hinduism är liksom Konfucianism en
regionalt begränsad region, som inte haft
ambitionen att bedriva någon världsvid
mission. Hinduismen har följt indier som
flyttat runt i världen, men indierna har varit typiska arbetskraftsinvandrare som så
gott som överallt (utom hemma i Indien)
befunnit sig i minoritet, och därmed inte
heller haft några ambitioner på militär och
politisk expansion.
Buddhism och kristendom innehåller
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moment av missionerande och önskan att
alla människor ska nås av budskapet, men
bägge religionerna är uttalat icke-politiska
till sin grund. Konfucianism och hinduism
är inte missionerande till sin karaktär, men
åtminstone när det gäller konfucianismen
mycket politisk till sin inriktning.

Islam är annorlunda –
och våldsam

Islam har en helt annan grund. Redan
profeten Muhammed själv kombinerade
det religiösa budskapet med militärt våld.
När han flydde från Mecka till Medina
år 622 satsade han omgående på att med
militära medel kunna återvända till Mecka.
Det var dock genom en kombination av
militärt våld och utstuderade allianser
som han lyckades. Allianserna var dock
ofta kortlivade. Mot motståndarna var han
skoningslös. Två judiska stammar jagades
bort från Medina, all deras kvarlämnade
egendom delades ut bland Muhammeds
anhängare. En tredje till Muhammed fientlig stam utplånades till sista man, varefter
stammens barn och kvinnor såldes som
slavar.
År 630 tvingade Muhammed Mecka till
underkastelse och när han dog två år senare
hade han i stort sett militär kontroll över
hela den arabiska halvön.

Det heliga kriget – Jihad

En av Muhammeds uppenbarelser handlade om jihad, det heliga kriget. Det gav
rätt att gå till angrepp mot trons fiender
med militärt våld. Kort efter Muhammeds
död blev det en plikt att föra det heliga
kriget. Jihad ska fortsätta tills hela världen
underkastat sig islam. Dock ska de otrogna
först erbjudas att ge med sig och övergå
till islam. Vägrar de och gör motstånd ska
de göras till slavar.
De som kämpar för islam mot de otrogna
blir martyrer: ”Den som kämpar för Allahs
sak, vare sig han faller eller segrar, honom
ska Vi ge en stor belöning” (sura 4:76).
Muhammeds efterträdare kombinerade
ett religiöst och militärt ledarskap och
därigenom fick islam en helt annan grund,
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jämfört med de andra stora världsreligionerna. På hundra år lyckades Muhammeds
efterträdare lägga under sig Syrien, Persien
och hela Nordafrika, ja till och med Spanien. Först år 732 stoppades araberna av
Karl Martell vid slaget i Poitiers i södra
Frankrike. Då började en 700 år lång process innan hela Spanien åter var kristet igen
(Granada återgick till de kristna först år
1492). Islams militära offensiv hade tvingat
fram en kristen militär motoffensiv, något
som inte varit aktuellt tidigare i samband
med kristendomens utbredning. Efter ytterligare några hundra år försökte de kristna
med begränsad framgång återta också de
områden som muhammedanerna erövrat
omkring det Heliga Landet (korstågen).
Idag finns det – desbättre – en del
muslimska grupper som anser att ”Det
heliga kriget” främst
handlar om inre andlig
utveckling. Men så har
inte tanken i Muhammeds uppenbarelse
varit. Först sedan det
islamska världsliga
väldet upprättats finns
det möjlighet att ta itu
med den inre andliga
odlingen.
De mest fanatiska
islamisterna anser för
övrigt att de har en rätt
till alla områden som en
gång varit i muslimsk
kontroll, det vill säga
hela Spanien och hela
Balkan.

kunde fortsätta. Och Koranen (sura 8:65)
uppmanade profetens anhängare att gripa
till vapen, eftersom tjugo muslimer skulle
besegra 200 otrogna och hundra muslimer
skulle besegra tusen otrogna.
Under den arabiska expansionen i Mellanöstern och Nordafrika slaktades de
kristna som inte gav efter för erövrarnas
krav, kloster och kyrkor plundrades och
revs.
I nordöst stoppades arabernas expansion
av de kinesiska kejsarna, men det gick sämre för indierna, där islamistiska erövrare
tog över delar av landet med början på 700talet. Hinduiska och buddhistiska tempel
revs, människorna såldes som slavar, men
till en del försvann de muslimska härskarna
i det indiska folkhavet. De lyckades inte
på samma sätt som i Mellanöstern och

1500-talet bygga en moské på samma plats.
1992 rev en folkmassa på ett par hundratusen hinduer moskén i syfte att senare bygga
upp det en gång rivna templet. Den indiska
armén försökte förgäves stoppa rivningen,
men har dock hittills stoppat alla försök att
bygga upp det hinduiska templet igen. Dock
har opartiska arkeologer under mellantiden
konstaterat att den folkliga legenden var
sann. Det hade funnits ett hinduiskt tempel
på moskéns plats.

Nya expansionsperioder

Den snabba expansionen efter Muhammed kunde inte upprätthållas och i och
med att den utåtriktade offensiven stannade av började en inre upplösning och
från 800-talet stannade islams offensiv av.
Men det skulle komma nya härskare som
tog itu med fortsatt
muslimsk expansion.
I Indien pågick det
som nämnts i många
hundra år från 700talet och framåt. I
Indonesien kom den
muslimska framstöten under 1200- till
1400-talen. Turkarna
jagade iväg grekerna
från Anatolien och invaderade Balkan. Den
turkiska expansionen
pågick från 1300-talet
fram till 1600-talet, då
det vände och det ena
folket efter det andra
kunde befria sig från
turkarnas och islams
välde på Balkan
Muslimska erövrare i Egypten under ledning av Amr kastar otrogna (dvs kristna) i
Kalifatet
fram till 1900-talets
Men åter till den första havet, sedan de vägrat gå över till islam
början.
tiden efter MuhamNordafrika helt underkasta sig de breda
meds död. De fyra första efterträdarna till
Ständig offensiv
folklagren. På de gamla helgedomarnas ruiMuhammed hade alla haft personlig konDagens islamska skriftlärda bygger sitt
ner
byggdes
moskéer,
vilket
av
de
troende
takt med honom och de kombinerade det
offensiva tänkande på tankar som Abu
hinduerna
sågs
som
ett
särskilt
helgerån.
religiösa ledarskapet med en mycket offenAla Al-Mawardi utvecklade på grundval
Tyngdpunkten
i
den
muslimska
offensiven
siv militär politik. Den förste kortlivade kaav Koranen för tusen år sedan. Världen
mot
Indien
låg
på
1300och
1400-talen
och
lifen, Abu Bakr (632-634), ägnade sig helt
delades in Islams Hus och Krigets Hus.
en
inte
obetydlig
del
av
Indiens
invånare
åt kriget mot ”avfällingarna”. Det vill säga
Islams Hus befinner sig i ständigt krig med
är
idag
muslimer.
Vartill
kommer
Pakistan
arabiska stammar som försökte återvinna
resten av världen och detta krig avbryts bara
och
Bangladesh,
som
1947
avskildes
från
sitt förlorade oberoende efter Muhammeds
av tillfälliga taktiska överenskommelser.
Brittiska
Indien,
just
på
grund
av
ländernas
död. Den andre kalifen, Omar, erövrade
Tanken är att muslimerna i en minoritetsmuslimska
majoritet.
både Syrien och Egypten. Regionens storsituation (dar al sulh) måste acceptera den
Ofta
har
muntlig
tradition
bevarats
om
makter, Persien och Bysans, hade genom
icke-muslimska omgivningen och finna sig
vad
som
hände.
I
den
nordindiska
staden
sina inbördes konflikter försvagats så, att
i att vara i minoritet, men så snart man ser
Ayodhya
fanns
innan
den
muslimska
inderas perifera provinser blev ett lätt byte för
chansen, i ljuset av en växande minoritet,
vasionen
ett
tempel
till
guden
Ramas
ära.
de offensiva araberna. De två följande kaska man avancera till dar al harb, då man
Han
ansågs
vara
född
i
Ayodhya.
Den
liferna Utman och Ali (bägge svärsöner till
för krig mot de otrogna för att med tiden
muslimske
kungen
rev
templet
och
lät
på
Muhammed) mördades, men expansionen
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kunna omforma området till dar al islam, ett
stadium då islam helt kontrollerar området
och då de otrogna i bästa fall kan tolereras
– om de helt underodnar sig de muslimska
härskarna.
Om inte har Koranen lösningen: ”När
ni möter dem som är otrogna, så halshugg
dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem”
(sura 47:4)

Med de framgångar som nåtts kommer
man dock knappast att låta sig nöjas på
längre sikt, vilket innebär att potentialen för
fortsatta våldsamma konflikter på Balkan
är stor. Inte minst eftersom man i många
muslimska länder ser de små muslimska
grupperna på Balkan som ett brofäste inför erövringen av Europa. I Bosnien och
Albanien kan muslimer påräkna mycket
generöst finansiellt stöd från oljeländerna
vid Persiska Viken och under krigen på
Religiösa konflikter
1990-talet deltog åtskilliga icke-européer
Visst har det funnits religiösa inslag i
på den muslimska sidan.
människans många krig och konDet finns inga liknande och
flikter genom årtusendena. Men i
omfattande konflikter där
de moderna samhällenas framväxt
religionen är dominerande
har legat att politiska makthavare
konfliktorsak mellan de andra
utnyttjat religionen för sitt syfte,
stora religionerna. Visst finns
medan de genuint religiösa ledarna
det – och har funnits – konfliknormalt inte varit inblandade i de
ter där religionen varit ett viktigt
politiska förvecklingarna på storinslag (och ibland har det även
politisk nivå.
rört sig om olika riktningar av
Världsreligionerna i gemen har
kristendomen). Men konflikter
valt att expandera den andliga och
där själva basen är religionen
inte den politiska kontrollen. Påhar idag nästan alltid islam som
ven har satt en ära i att vara påve
den ena konfliktparten.
för alla kristna länder och ledare
Islam i sig bygger på en
och det var bara under påvedömets
tradition där våldet varit en
mörkaste tider på medeltiden som
integrerad del av den religiösa
den katolska kyrkan direkt lierade
strukturen ända sedan Muhamsig med den ena eller andra sidan
meds tid. Islams företrädare
i de politiska konflikterna (under
har mycket mindre tolerans
perioden 1309–1376 på grund av
för andra uppfattningar, än
att påven i praktiken var fånge i
vad som är normalt inom de
franska Avignon).
andra stora världsreligionerna.
Av dagens större militärt inriktaDet är fritt fram för den som
de konflikter är det egentligen bara
så önskar att försöka omvända
en som har en religiös bakgrund
människor i de demokratiska
där islam inte är en part och det
länderna till islam. Men i ett
är konflikten mellan katoliker och
stort antal islamska länder är
protestanter på Nordirland. Men
det förenat med dödsstraff att
den konflikten är lika mycket en
försöka omvända en muslim till
social och nationell konflikt där de
en annan religion. I den mån
socialt mer väletablerade nordiricke-muslimer över huvud taländarna med engelska rötter tagit
get har möjlighet att utöva sin
sina protestantiska seder som ett
religion i ett muslimskt land
symboliskt uttryck för sin kultumåste det ske i det fördolda och
rella identitet, med motsatsen för
utan åthävor som kan stöta den
de mindre välbeställda irländarna
muslimska majoriteten. Medan
och katolikerna. Konflikten har
Muhammeds svärson Ali var den fjärde kalifen och utsågs redan kristna. buddhister och hinduer
mer fått en religiös yttre form än
av Muhammed själv till dennes efterträdare. När han väl tillträdde på ett helt annat sätt accepterar
en verklig religiös bakgrund.
anklagades han dock av Muhammeds änka Alisja för att ha mör- också andra åskådningars rätt
Annat är det med andra kondat den tredje kalifen (också en svärson till Muhammed) Utnam. att inte bara i det fördolda utöva
flikter med religiösa förtecken. I
sin religion.
Indien är det muslimer som är i konflikt
andra. Eftersom muslimerna (trots mångDärför kan vi förvänta oss fortsatta
med hinduerna – och konflikten mellan
hundraårigt turkiskt välde) är i minoritet
konflikter
och fortsatt meningslöst våld,
Pakistan och Indien är ytterligare en form
på Balkan (om än med lokal majoritet i
ända
till
den
dag då islam reformeras i
av den i grunden religiösa konflikten. I
vissa områden) har man sett sig tvungna
grunden.
✎
södra Thailand står muslimer mot landets
att tillfälligt liera sig med icke-muslimska
buddhistiska majoritet. I Mellanöstern är
krafter för att nå framgångar på kort sikt.
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konflikten mellan muslimer och judar – total. De en gång stora judiska folkgrupperna
i länder som Irak, Iran och Tunisien har
tvingats fly till Israel, där muslimerna i
sin tur i betydande utsträckning har lämnat
landet. I Indonesien attackerar muslimska
extremister kristna och hinduiska områden
på Moluckerna respektive Bali. De senaste
årens konflikter på Balkan har också i
huvudsak haft en muslimsk komponent.
Både i Bosnien och Kosova har det varit
muslimer på ena sidan och kristna på den
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Vad ger F! tolkningsföreträde?
Den 4 april 2005 lanserades ett
initiativ, Feministiskt initiativ,
förkortat Fi eller F!. Initiativet
till att starta gruppen eller partiet
togs av ett antal mer eller mindre
välkända feminister.

✭✭✭ Ideologin som initiativet förespråkar
baseras både på en höger- och vänsterdiskussion, säger de själva, det som förenar
är den feministiska utgångspunkten i
analysen av samhället. Den feminism som
förespråkas är en form av strukturalistisk
feminism där patriarkatet ska bekämpas till
varje pris; de som inte är med dem är emot
dem. ”Feministiskt initiativ formulerar en
politik som på alla livets områden utmanar
patriarkatet. Vi räknar med att motståndet
är stort, men att den feministiska viljan att
förändra är större.” (F!s plattform).
”Jag är med i feministiskt initiativ eftersom jag är arg” (Sofia Karlsson under
presskonferens den 4 april 2005). Och jag
skriver det här eftersom jag är arg. Jag anser
att initiativet är oroväckande på grund av
ideologin som ligger bakom och retoriken
som används för att cementera ideologin.
Jag tycker att det finns en fara i att vara
så dogmatisk och hårdför i diskussionen
som F! är.

Marxistisk anda

Den analys som F! gör av samhället leder
till att de ser ett problem med mäns överordning och kvinnors underordning. Problemet blir den konflikt som finns mellan
könen, ”maktordningen” mellan män och
kvinnor: ”Maktordningen mellan kvinnor
och män kan se ut på olika sätt och ta sig
många uttryck, men den drabbar alltid
kvinnor” (F!s plattform). Kvinnan är alltid den som drabbas negativt av relationen
mellan könen, det är hon som är utsatt för
förtrycket.
Problemet är mannens överordning
och hans vilja att utnyttja den upphöjda
positionen. Detta är en tanke som går igen
i så kallad strukturalistisk feminism, vilken
är den form av feminism som F! ställer
sig bakom. Susan Faludi påstår i boken
Backlash – The Undeclared War Against
American Women (Anchor Books 1991),
att kvinnor i USA under 1980-talet blev
utsatta för ett systematiskt förtryck av
männen. Hur mediala och samhälleliga
framställningar skapar en maktordning
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mellan könen, där kvinnan blir underordnad mannen. Faludi delar in människor i
olika grupper utifrån kön och position i
samhället, och studerar sedan relationen
mellan grupperna i marxistisk anda. Detta
tänkande tillämpar också Maud Eduards i
boken, Förbjuden handling – om kvinnors
organisering och feministisk teori (Liber
2002), där hon argumenterar för att kvinnor
ska gruppera sig och tillsammans bekämpa
patriarkala strukturer.
Problemet med mäns överordning är
något som kan engagera alla kvinnor och
därför borde alla kvinnor tillsammans be-

av Lukas Runsäter
kämpa maktordningen mellan könen. Ett
marxiststrukturalistiskt tänkande är något
som även F! tillämpar vid analyserna av
samhället; det centrala problemet är maktordningen mellan könen. Således blir F!
en del av ett strukturalistfeministiskt sammanhang som syftar till att kollektivisera
kvinnor och bekämpa mäns överordning.
”Feministiskt initiativ ser också att den
världsomspännande patriarkala maktordning som upprätthålls och utövas genom
våld och krig leder till en orättvis fördelning
av jordens resurser samt till en hänsynslös
utsugning och förgiftning av miljön” (F!s
plattform). Den patriarkala maktordningen
kan förklara mycket av de problem som
finns i samhället, nästan alla problem som
finns i världen, enligt F!. Detta anser jag
vara ett problematiskt förhållningssätt eftersom det är deterministiskt och okritiskt,
det finns fler problem i världen än den påstådda patriarkala maktordningen. Och att
inte erkänna andra orsaker och förklaringar
till problem i samhället har jag svårt att se
som ett demokratiskt förhållningssätt. Att
bara se en orsak till problem i världen är
att göra det enkelt för sig.
Det strukturalistiska tänkandet är vidare
problematiskt i den bemärkelsen att det blir
ett avstånd mellan den abstrakta tolkningen
av verkligheten och den konkret upplevda
verkligheten, ett avstånd mellan föreställningen om värden och världen. Detta avstånd mellan det abstrakta och konkreta är
något som går igen i F!s analys av samhället
liksom i Faludis och Eduards böcker: det
finns en förklaring till problemen i samhället, den patriarkala maktordningen. De
individer som befolkar samhället delas in i
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olika grupper eller klasser, individen förlorar inom ramen för det strukturalistiska
tänkandet sin individualitet och blir istället för att vara unik en enhet i en struktur.
Vad jag vill peka på här är svårigheten
med att göra det så enkelt som F! gör i
sina analyser, problemen är mer komplexa
och mångbottnade än vad F! utger dem
för att vara.
Om en kvinna eller man vill vara hemma
med sina barn, varför ska hon eller han då
inte få vara det? Och vad är det som ger
F! tolkningsföreträde, vad är det som ger
F! rätten att berätta hur samhället är organiserat och hur det bör organiseras?

Dömer ut människor

F! använder i sin argumentation ett språk
som exkluderar mannen och gör kvinnan
till det centrala i diskussionen. Att använda
ett språk som syftar till att vända könens
över- och underordning kan omöjligt öka
jämlikheten, det enda språket uppnår är en
förändring av ordningen.
”Feministiskt initiativ vänder sig till
kvinnor som vill avskaffa den patriarkala
ordningen och till de män som solidariserar sig med oss i denna kamp.” (F!:s
plattform). ”[…] Plus alla män som vill
solidarisera sig med vår kamp” (Sandra
Dahlén i en intervju i SvD den 10 april
2005). Istället för att mannen är utgångspunkten, vilket F! anser att han har varit,
blir kvinnan utgångspunkten och hennes
intressen hamnar i fokus i diskussionen
om könens respektive roller i samhället.
F! vänder således på Yvonne Hirdmans
resonemang, från boken Genus – om det
stabilas föränderliga former (Liber 2001),
om A – icke a, A – a och A – B. Där A är
mannen och icke a, a och B är kvinnan.
Hirdman identifierar, i sina analyser
av litteratur, en ordning mellan könen
som har utgångspunkt från mannen, A,
och kvinnan som inte omnämns, icke a,
eller kvinnan som ”en sämre man”, a,
eller kvinnan som något annorlunda, B.
Och genom att använda den retorik som
initiativet gör vänder de den ordning som
de säger sig vilja avskaffa. Kvinnan blir
A och mannen blir, om han solidariserar
sig i kampen mot patriarkatet, en ”sämre
kvinna”, ett a. Den man som inte solidariserar sig med det feministiska initiativet
och tar ställning emot blir ett B, något
annorlunda och farligt.
De övriga männen som inte ställer sig
emot eller solidariserar sig med kampen blir
ett icke a, de omnämns inte i diskussionen.
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Således har inte jämställdheten ökat, det
som har skett är bara en förändring av ordningen mellan könen, kvinnan har blivit det
centrala och mannen det perifera.
Genom att använda den typ av retorik
som de gör döms människor ut på grund av
vilket kön de har. En man är välkommen
till initiativet om han solidariserar sig med
åsikterna, men han ska vara medveten om
att initiativet är skapat av kvinnor, för kvinnor. Att döma människor enbart på grund
av deras kön är något som F! påstår sig
vara emot och vill förändra. Därför är det
paradoxalt att de använder den typ av
språk som de gör i sina texter, eftersom
många av feministerna i F! ser könet som
en social konstruktion; således borde inte
könet utan individens åsikt vara det centrala. Tiina Rosenberg, aktiv i F!, skriver
i sin bok, Queerfeministisk agenda (Atlas
2002), om hur manlighet och kvinnlighet
inte är synonymt med maskulinitet och
femininitet.
Om nu initiativet trodde på den tanken
skulle det inte behöva formulera sig som
det gjort, man kunde ha skrivit ”vänder
sig till individer” istället för ”vänder sig
till kvinnor”. Detta eftersom uppfattningen
om manligt och kvinnligt är socialt konstruerad, och således borde inte könet vara
det intressanta utan åsikten om jämställdhet
det centrala för individer inom F!. Det är
egendomligt att vilja bekämpa ett ojämlikt
förhållande genom att exkludera och placera ett av könen perifert i diskussionen
om jämställdhet. Hur kan F! anse att jämställdheten ökar mellan könen, om det
enda som förändras är ordningen mellan
könen? Vad förbättras genom att placera
kvinnan centralt i diskussionen, istället för
att låta både män och kvinnor vara centralt
placerade?

Enda rätta perspektivet

Slutligen vill jag kort nämna något om
hur medlemmarna i F! ser på sig själva
och sina roller som samhällsdebattörer. På
många sätt anser man sig som de upplysta,
medlemmarna skulle nästan kunna kallas
för feministiska profeter, de har sett hur
det ser ut i samhället och nu kan de förklara det för oss som inte är upplysta om
patriarkatets maktordning.
”Vi är medvetna om att det finns en höger
och en vänster i politiken, men vill inte att
det ska stå i vägen så att halva befolkningen
inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, det vill säga blir diskriminerade”
(F!, frågor och svar om F!). Eftersom F! har

10

identifierat det underliggande problemet,
det verkliga problemet, behöver de inte,
anser de, säga om de tillhör en höger- eller
vänstersida. Men släktskapet med vänstern
går inte att ta miste på, strukturalistiskt tänkande är inte direkt något grundläggande
för liberalismen. Således blir F! del av en
postmarxistisk strukturalistisk skola, där
alla problem kan härledas till hur vi som
grupper fungerar i relation till varandra.
Det individuella värdet och våra funktioner
som individer är inte intressant, eftersom
det är den underliggande strukturen som
avgör vår roll och position i samhället; hur
vi agerar styrs av en struktur snarare än av
oss som individer.
Vidare anser F! sig ha det enda rätta
perspektivet, ett perspektiv som fungerar
i alla lägen. ”Det går att sätta på sig de feministiska glasögonen i alla sammanhang”
(F!, frågor och svar om F!). Det behövs
inte längre någon analys av eller reflektion
över samhället, eftersom F! har identifierat
problemen och snart kommer att avslöja
lösningen. Det kommer dock att ta längre
tid ”än tre veckor” (Marie Tung, veckans
ledare den 3 maj 2005).
Att argumentera för att det enbart finns en
lösning och ett problem i världen är något
som en rad feminister gör vid sina analyser
av samhället. Det är den patriarkala maktordningen som är problemet, punkt slut.
Hur kan F! ge sig självt rätten att tolka
över andra och deras situation? Varför är
F! mer lämpligt att förklara hur vi ska bete
oss i samhället än vad vi själva är?

Fotnot 1: Materialet om F! är hämtat från
hemsidan www.feministisktinitiativ.se
Fotnot 2: Roland Poirier Martinsson skriver
en intressant ledare, SvD den 11 juli 2005,
under titeln, ”Dags för en lektion i filosofi”,
om hur det strukturalistiska tänkandet fått
genomslag i den svenska samhälleliga och
mediala diskussionen. Hur människor både
från höger och vänster okritiskt faller tillbaka
på en strukturalistisk retorik, vilket kan ses
som omodernt och bakåtsträvande, eftersom
det strukturalistiska tänkandet inte ser individen
samt att indelningen i strukturer sker mer eller
mindre godtyckligt.
✎

”Rikshäxan” i aktion

✭ Det mest skrämmande med fenomenet
Feministiskt initiativ är den aggressiva
intolerans som florerar inom gruppen. Den
främsta exponenten härför är utan tvivel
Tiina Rosenberg. Tidningen Världen Idag
(2/9 2005) belyser detta i en artikel av Mats
Selander, Människorättsorganisationen för
Bioetisk reform (MBR).
Selander deltog i en demonstration mot
abort vid riksdagshuset i Stockholm. ”Fram
stormar Tiina Rosenberg”, skriver Selander,
”styrelseledamot för Fi… och formligen
skäller ut oss. Hon är mycket aggressiv och
det är svårt att få någon syl i vädret.”
Selander frågade Rosenberg: ”Men du är
väl i alla fall demokrat?” Varvid hon spände

Skrämmande ideologi/retorik

Jag har inte något emot att F! bildas, i en
demokrati måste även extremister få utrymme att diskutera. Däremot tycker jag att
den ideologi och retorik som initiativet lutar
sig emot och använder är skrämmande. Att
de själva ger sig tolkningsföreträde och
helt förkastar alternativa analyser av
samhället samt att de tar avstånd från
individperspektivet.
”Både kvinnor och män bidrar till att
upprätthålla denna struktur. Strukturen
hämmar eller snarare hindrar demokratins grundvärden jämlikhet och delaktighet
men gynnar individualitetsvärdet” (Helena
Brandt, veckans ledare den 3 juni 2005).
Hemska liberaler som vägrar erkänna
underliggande strukturer och vägrar att
godtyckligt kategorisera människor utifrån
kön och socioekonomiska faktorer – jag vet
inte om jag ska skratta eller gråta…
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ögonen i Selander och svarade: ”Inte när det
gäller sådana som du!” Härefter avviker Rosenberg från platsen.
Tiina Rosenberg har på kort tid, med Expressens term, gjort sig känd som ”rikshäxa”.
Ett annat prov på hennes bristande balans var
då hon kallade en kollega i Fi för ”rasist” då
denna inte velat uttala ett utlänskt namn därför
att hon kände sig osäker på uttalet.
Rosenberg är naturligtvis en vandrande
katastrof för Fi och samtidigt en räddande
ängel för riksdagens vänsterpartier, som
med Rosenberg i Fis ledning inte lär möta
någon större konkurrens om rösterna i riksdagsvalet om ett år. Om nu Fi fortfarande
existerar då…
Tommy Hansson
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Contras notisavdelning har i detta nummer sammanställts av Tommy Hansson
och C.G. Holm. De källor som refereras är
inte direkt citerade, utan texten är Contras
sammanfattning av originalkällan om inte
annat markeras med citationstecken.

Idel politisk korrekthet

Socialdemokratiska ungdomsförbundet
(SSU) har på sista tiden hamnat i blickfånget, främst på grund av allehanda
fiffel med bidragspengar. Detta gjorde att
förbundets kongress i somras rönte medias
intresse. De frågor SSU valde att ta upp
måste dock rimligen anses vara mer en
provkarta på vänstervriden, politisk korrekthet än seriösa politiska förslag. Eller
vad sägs om följande provkarta:
SSU ansåg så att lärare skall tvingas
utbilda sig i feminism samt att ”en röst
på Feministiskt initiativ är en röst på Kds
familjepolitik”. Vidare föreslogs att sex
timmars arbetsdag skall införas, att en
nationell ombudsman för hemlösa skall
inrättas, att gratis kondomer skall delas
ut till ”alla som vill ha dem”, att friskolor
med vinstintresse skall förbjudas, samt att
generell flyktingamnesti skall råda.
Dessutom menade ungsossarna att ”allsång på Skansen är mer progressivt än socialdemokraterna om homoäktenskap”.
Längre än så är väl näppeligen möjligt
att gå i fråga om programmatisk politisk
korrekthet. Frågan är förstås om någon tog
dessa förslag på fullt allvar.
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Insiktsfull Uggla

Den inte helt okände artisten Magnus
Uggla är känd för att häckla folk som han
uppfattar som värda att häcklas. Många,
imte minst artistkolleger, har genom åren
på ett mycket underhållande sätt drabbats
av Ugglas bitska kritik i musikalisk form.
Ofta har föremålen för Ugglas mestadels
välförtjänta sarkasmer varit klart vänsterinriktade av typ Mikael Wiehe, Björn Afzelius och Arja Saijonmaa. För närvarande
medverkar Uggla i en parodi på 1970-talets
så kallade Tältprojekt.
Magnus Uggla, i dag 51 år ung, är en av
våra mycket få uttalat icke politiskt korrekta artister. Det är en medvetenhet som
Uggla behållit sedan han i tonåren engagerade sig aktivt i Demokratisk Allians,
den antitotalitära, tvärpolitiska organisation som var en föregångare till Contra.
Även Magnus äldre bror, framlidne Johan
Uggla, var mycket aktiv i DA (och ett tag
vice ordförande i organisationen).
I senaste numret av vin- och spritimportören Philipson & Söderbergs tidskrift
Magazine finns en intervju med Magnus
Uggla, vari vi får veta en hel del om 51åringens vinsmak. Han har också den
goda smaken att ”totalsåga” (tidskriftens
omdöme) den marxistiske författaren
Henning Mankell, vilken under ett antal
år förpestat den svenska (och delar av den
internationella) bokmarknaden med sina
”socialt medvetna” deckare.
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”Jag läste [Mankells bok] ’Den vita
lejoninnan’ för några år sedan”, citeras
Uggla i intervjun. ”Det är bland det sämsta jag någonsin läst. Jag blev förbannad
och kan inte förstå hur Mankell kan vara
så uppskattad när han skriver så där dåliga
romaner.”
Det finns alltså all anledning att lyfta på
hatten för Magnus Ugglas litterära smak.
Och hur var han som politiskt aktivist i
slutet av 1960- och början av 70-talet? En
äldre person i DAs närhet utlät sig så här
vid den tid det begav sig: ”Uggla var bäst
av dem alla.”

Hyllad antisemit

Antisemitism – i klartext judehat – anses
officiellt i svensk debatt vara, och med
all rätt, värd att fördöma. I det dubbelmoralistiska, politiskt korrekta Sverige
händer det dock att antisemitiska opinionsbildare höjs till skyarna. Ett ovanligt
tydligt exempel härpå är konstnären Lars
Hillersberg, som förutom antisemit också
var (han avled relativt nyligen) patolgisk
USA-hatare. Lars Hillersberg gjorde sig
ett namn som illustratör i vänsterblaskan
Puss på 1960- och 70-talen, och under 80talet ägnade han sig bland annat åt att göra
omslagsteckningar till Ahmed Ramis gravt
antiisraeliska och antijudiska böcker (bland
dem Israels makt i Sverige 1989).
SVT hyllade nyligen (givetvis med följande reprisering) Hillersberg i form av
dokumentärfilmen Grisbrottaren av KjellÅke Ohlsson. Ett par omdömen om Lars
Hillersberg – som mot slutet av sin levnad
begåvades med svenska statens livstidslön
för konstnärligt verksamma personer – i
tidningspresentationen av filmen lyder:
”Lars Hillersberg var en nagel i ögat på
det politiska etablissemanget under årtionden… för Hillersberg hade den obe-

11

man ska inte dessutom bli anklagad för
att vara bandit själv”, citeras Malmlund
i tidningen Södermalmsnytt (36/2005).
”Om försäkringsbolagen inte tänker betala
i vissa lägen måste de informera om detta
när handlaren tecknar försäkring. Annars
blir det ett lotterispel… Det gäller bara för
försäkringsbolagen att använda sunt förnuft
och behandla alla lika oavsett hårfärg, då
löser sig allt.”
Vad som är uppenbart är att situationen
för handelsidkare har hårdnat betänkligt
under senare år. I ett bekant fall för något år
sedan dömdes en annan tobakshandlare till
fängelsestraff sedan han försvarat sig mot
en rånare och skjutit denne i benet.
Ett av Lars Hillersbergs obskyra bokomslag till Ahmed Ramis böcker.
vekliga förmågan att få in exakt avvägda
mjältslag på de politiker han avbildade.
Ingen kunde värna sig mot Hillersbergs
glödande penna.”
Men Hillersbergs penna var inte bara
glödande, den var också försedd med en
betydande portion hat. Hat mot judar, hat
mot USA. Henry Kissinger blev i Hillersbergs version en grotesk karikatyr
av den penningtörstande Juden. Ahmed
Rami och hans vämjeliga Radio Islam
avbildades som korsfäst och förlöjligad
av figurer smyckade med Davids-stjärnor.
Idoliseringen av Hillersberg passar naturligtvis utomordentligt väl in i vänsterns
traditionellt antijudiska inställning, oftast
nödtorftigt maskerad som ”antisionism”.

Rånad nekad ersättning

För två år sedan rånades tobakshandlaren
Massoud Kosari i sin butik vid Hornstull
i södra Stockholm. Rånarna kom över
55 000 kronor. Efter rånet ringde Kosari
polisen som förhörde honom och vittnen
i närheten. En kund var behjälplig med
psykologkontakt. I januari 2004 lades
dock ärendet ner av polisen på grund
av bristfälliga spaningsresultat. Nu har
emellertid Massoud Kosari stämt Länsförsäkringar, som vägrat betala ut 55 000
kronor i ersättning.
Enligt Dick Malmlund, säkerhetschef på
branschorganisationen Svensk Handel, riskerar hela säkerhetssystemet att äventyras
om en butiksinnehavare blir rånad medan
han är ensam och försäkringsbolaget inte
betalar ut pengarna av den anledningen. ” I
de här lägena räcker det med att bli rånad,
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Torsken tillbaka

Sportfiskare jublar i dag över att torsken är
rikhaltigare än på mången god dag. ”Jag
får gå tillbaka till slutet av 1970-talet och
början av 1980-talet när det fanns gott om
torsk för att hitta en jämförelse”, citeras
exempelvis mångårige fiskeexperten
Charlie Malmgren i Göteborgs-Posten
den 16/9 2005.
Denna iakttagalse bekräftar att det skett
ett påtagligt trendbrott jämfört med slutet
på 1980-talet, då torskbeståndet i våra
vatten började tryta. Från forskarhåll är
kommentarerna dock något försiktigare.
En ökad torsktillgång borde naturligtvis
glädja alla miljöalarmister, som ständigt
hänvisar till minskat fiskbestånd.

Obligatorisk försäkring
utan försäkringsskydd!

Sedan några år kräver staten att den som
bygger ett hus ska teckna en byggfelsförsäkring. Idén är densamma som för trafikförsäkringen, den som kan förorsaka en
skada som han/hon kanske inte klarar av
att ersätta ska ha en försäkring som täcker
uppkomna skadeståndsanspråk.
Det finns dock en ganska stor skillnad
på trafikförsäkringen och byggfelsförsäkringen. För trafikförsäkringen kan alla försäkrade i princip ha nytta av den, eftersom
de kan vålla en skada och den som drabbas
av skadan får ersättning. För byggfelsförsäkringen gäller att även den som är sin
egen byggherre måste teckna en försäkring.
Men en byggherre kan aldrig få ersättning,
bara tredje person. Det innebär alltså att
staten tvingar de som bygger i egen regi att
teckna en försäkring som ingen någonsin
kan få ut någon skadeersättning för.
En moderat riksdagsledamot, Ulla Löf-
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gren, har i Riksdagen begärt en ändring på
detta förhållande. Hon tyckte att försäkringsbolagen hade fått ett oförtjänt guldläge
när staten tvingar de som bygger i egen regi
att teckna en försäkring som enligt lagen
aldrig kan behöva betalas ut.
Så tyckte dock inte justitieminister
Thomas Bodström, som inte tänker föreslå
någon ändrad lagstiftning.
(Från Riksdag & Departement)

SIDA betalade
kommunistiskt jippo

SIDA bidrog med 240.000 kronor till ”fredsloppet” i Göteborg. Loppet arrangerades
av Revolutionär Kommunistisk Ungdom
och Proletären FF – två organisationer
som tillhör den värsta revolutionära vänstern, som aldrig någonsin tvekat om att
hylla de mest blodbesudlade diktatorerna
– från Stalin via Mao och Hoxha till Kim
Jong-il och Castro. ”Fredsloppet” ordnades under parollen ”Bojkotta Israel – leve
Palestina”.
Styrelseldamoten i SIDA riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (fp) protesterar
mot stödet, men det backas upp av SIDAs
generaldirektör Maria Norrfalk.
Förra året fick samma organisatörer
45.000 kronor i SIDA-bidrag för att arrangera en konferens dit den palstinska
flygplanskaperskan Leila Khaled var inbjuden. På grund av protester stoppades dock
inbjudan till Khaled. (Världen idag)

Fler svenskar lever på bidrag

Statistiska Centralbyrån räknar varje år
ut hur många svenskar som ”lever på
bidrag”. Det sker med viss vetenskaplig
finess där man räknar om sjukpenning,
förtidspension, arbetslöshetsersättning,
arbetsmarknadsåtgärder och socialbidrag
till ”årspengar”. En person som lever på
bidrag under 36 dagar räknas alltså som
0,1 bidragstagare – medan bara den som
lever på bidrag hela året räknas som en
full bidragstagare.
Under 2004 ökade antalet standardiserade bidragstagare med 3 procent, från
1 033 102 personer till 1 067 188. Alla
ersättningar utom sjukpenning ökade under 2004. Bidragstagarna är ungefär 20
procent av befolkningen i arbetsför ålder.
Fyra miljoner i arbete ska betala för ytterligare en miljon bidragstagare.
Det finns alltså fantastiska möjligheter
att öka den svenska ekonomins produktionskraft genom att fler arbetar.
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serna. Slutligen föll så Berlinmuren 1989,
och Sovjetunionens implosion inträffade
ett par år senare. ”Jag var ett Reagan-Thatcher-fan”, citeras Gove i National Review
(6 juni 2005), ”men med detta resterande
inslag av brittisk toryism, vilket skulle
betyda, med amerikanska termer, att det
fanns en bit Russell Kirk inblandad.”
Enligt Gove har brittisk konservatism en
hel del att lära av den amerikanska varianten, främst ”den investering i idéernas krig
som den amerikanska högern har gjort”.
Om Goves utsyn kan det vidare sägas att
han starkt stöder såväl kriget i Irak som
staten Israel.

Gove Bush-man i London

Den 5 maj kunde Tony Blair och hans
Labour-parti glädjas åt den tredje raka
engelska valsegern. Det konservativa
Tory-partiet tvingades således inregistrera
ännu ett valnederlag. Valet ledde emellertid
också till att en intressant Tory-politiker,
den respekterade politiske skribenten Michael Gove, valdes in i underhuset.
Flera journalister från båda de större
partierna, Labour och Tories, sitter nu i
det engelska parlamentet. En ryktbar representant för de konservativa är skribenten
Boris Johnson, redaktör för tidskriften The
Spectator och krönikör i the Daily Telegraph; Johnson är dessutom en ofta sedd
gäst i televisionen och en känd författare
(bland annat av romanen Seventy-Two
Virgins).
Det rapporteras att Michael Gove som
nyvald parlamentariker nu kommer att
skära ner på sina journalistiska uppdrag
och i stort begränsa sig till sin krönika i
Times, som han skriver varje vecka. Han
räds inte beteckningen ”neokonservativ”,
ett epitet som normalt inte är särskilt
gångbart i Storbritannien. Gove kommer,
i likhet med Margaret Thatcher, från en
enkel bakgrund (fadern var fiskhandlare). I
sin ungdom kallade han sig socialist, eftersom han beundrade vänstermannen George
Orwell. I höjd med Falklandskriget – då
Gove var i 15-årsåldern – skedde emellertid en omsvängning i unge Goves ide-

”Helvetet är tomt”

Michael Gove enligt en amerikansk tecknare.
ologiska orientering: han imponerades av
Thatchers viljestryka och föresats att inte
låta (i detta fall argentinska) diktatorer få
sin vilja fram.
Följde sedan gruvstrejker och fackföreningsrelaterad oro i det brittiska samhället, något som Margaret Thatcher genom
sin bestämda politik neutraliserade; hon
skickade bland annat ut marxisten och
gruvfackledaren Arthur Scargill i kulis-

Ovanstående citat härrör från William Shakespeare och används av den amerikanska
militärtidskriften Soldier of Fortune (oktober 2005) för att karakterisera situationen i
Irak där de amerikanska säkerhetsstyrkor,
som fungerar som uppbackning åt den demokratiska regeringen i Bagdad, dagligen
ställs inför en rad dödliga hot: man riskerar
att bli skjutna, sprängda i luften, kidnappas
och/eller bli halshuggna.
Shakespeare-citatet lyder i sin helhet:
”Helvetet är tomt, Djävlarna är alla här.”
”Om vi fullföljer uppgiften utan skador
eller dödsfall för teammedlemmarna anses
uppgiften vara framgångsrik”, konstaterar
tidskriften. ”Vi är alla bröder och en mycket
nära sammanhållen familj.”
Den tidpunkt då Irak är ett välfungerande
och fredligt samhälle kan tyckas avlägsen.
Redan utgör dock den irakiska samhällsomvandlingen ett demokratiserande incitament för hittills av kriser plågade länder i
Mellanöstern, kanske främst Libanon.

Död presidents ”paradis”

Nordkorea med sina närmare 23 miljoner
människor tillhör alltjämt de länder som
styrs av en obarmhärtig, kommunistisk
diktatur under ledning av Kim Jong-il.
Men Kim, ibland kallad ”Baby-Kim”,
är inte landets president. Det är i stället
Kims fader, Kim Il-sung – presidenten
som dog 1994!
Den norska tidningen Ropet fra Øst
(maj 2005) ägnar några sidor åt detta
bisarra land, där befolkningen svälter
och far illa under det att ledarna lever
i lyx och högönsklig välmåga. Alltfler
plågade nordkoreaner försöker ta sig till
det likaledes kommunistiska, men något
mindre brutala, Kina. ”Eftersom staten
kontrollerar all information”, heter det i
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en av tidskriftens artiklar, ”blir nordkoreanerna hjärntvättade till att tro att världen är
i kaos och att det bara är på grund av deras
ledare, Den Store Ledaren (Kim Il-sung)
och Den Käre Ledaren (Kim Jong-il), att
inte också Nordkorea är ett kaos”.
Tvärtom, itutas nordkoreanerna, har
Nordkorea lyckats skapa ett paradis på
jorden. De nordkoreanska myndigheterna delar in befolkningen i tre kategorier:
kärnan, de vacklande och de fientliga,
beroende på hur medborgarnas lojalitet
till staten bedöms. I enligt med denna
klassificering utdelas de grundläggande
förmåner som ännu finns. Kategorierna
”vacklande” och ”fientliga” utgör mer än
hälften av befolkningen. Politisk opposition och fackföreningsrörelse är förbjudna,
och grundläggande rättigheter såsom religionsfrihet, mötesfrihet, rätten till privatliv,
yttrandefrihet och så vidare lyser med sin
totala frånvaro.
Faktum är att ordet ”Gud” är förbjudet!
Att många nordkoreaner flyr eller
försöker fly från detta ”paradis”, med
en död president som ledare, är föga
överraskande. Det uppskattas att mellan
30 000 och 300 000 – beräkningarna är
av naturliga skäl osäkra – befinner sig
i nordöstra Kina, där de lever ett högst
osäkert liv (Kina erkänner dem inte som
politiska flyktingar). Ett fåtal har lyckats
fly till friheten i Sydkorea, där de kunnat
vittna om tillståndet i nord.

Mormon presidentkandidat?

Det återstår tre år till nästa amerikanska
presidentval, men redan spekuleras i vilka
presidentkandidaterna kan tänkas bli. President George W. Bushs yngre bror Jeb
Bush, guvernör i Flordida, har så här långt
sagt kategoriskt ”nej” till en republikansk
kandidatur. Även utrikesminister Condoleezza Rice, som brukar nämnas i sammanhanget (eventuellt med demokratiska
senatorn Hillary Clinton som medtävlare)
har sagt nej tack.
En realistisk kandidat för det republikanska partiet anses Mitt Romney, guvernör i notoriskt liberala Massachusetts,
vara. Romney, son till den framlidne George Romney, som var guvernör i Michigan
på 1960-talet och närmast att betrakta som
”Nelson Rockefeller-republikan” , har inte
bara utseendet för sig utan anses också ha
varit framgångsrik som guvernör i senatorerna Ted Kennedys och John Kerrys
hemstat. Dessutom är han konservativ
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– och mormon (vilket bland annat innebär
att han är en renlevnadsman som varken
röker eller dricker, inte ens kaffe). Romney
är övertygad abortmotståndare.
Romney gjorde sig för ett par år sedan internationellt känd som ledande organisatör
av de vinterolympiska spelen i Salt Lake
City, Utah 2002, där han tog över ruljansen efter den tidigare korruptionsanklagade
organisationsledningen. Vad som kan ligga
honom i fatet som republikansk medtävlare
om presidentnomineringen är att han anses
dela vänsterns syn på vapeninnehav.
(National Review)

Knäppa stämningar

Även om Contra principiellt intar en
proamerikansk hållning, innebär inte
detta att vi blundar för det amerikanska
samhällets avigsidor. Dit hör onekligen
vissa delar av rättsväsendet, framförallt
de många knäppa stämningar som med
jämna mellanrum inlämnas till de rättsvårdande instanserna – och som ibland
vinner domstolarnas bifall.
I USA har inrättats något som kallas
Stella-priset, uppkallat efter Stella Liebeck
vilken stämde McDonald's i New Mexico
för några år sedan därför att hon lyckades
spilla hett kaffe över sig. Stella vann målet
och fick 2,9 miljoner dollar (22 miljoner
kronor) som plåster på de eventuella såren.
Hon höll koppen mellan knäna i bilen när
hon tog av locket och spillde hett kaffe
över sig. Årets vinnare av det tvivelaktiga
Stella-priset är fru Merv Grazinski, Oklahoma City. Grazinski köpte en ny husbil
(Winnebago) men körde av motorvägen
under jungfrufärden. Orsak: hon hade ställt
cruise control på en hastighet av 120 kilometer i timmen och därpå lämnat förarsätet
för att breda sig en smörgås i köksdelen. Fru
Grazinski valde då att stämma Winnebago
därför att det inte står i instruktionsboken
att man inte kan göra som hon gjorde.
Juryn i fråga gick på Grazinskis linje och
tilldömde henne ett skadestånd om nära
2 miljoner dollar plus en ny husbil! Det
behöver kanske inte tilläggas att husbilstillverkaren kompletterade instruktionsboken
efter denna incident…

Nukleära Kina

Kina tillhör i dag världens mäktigaste stater. Landet har tillgång till kärnvapen och
har världens tredje största militärbudget.
Krigsmaktens manövrar brukar gå ut på
att invadera den närbelägna örepubliken
Taiwan, och det är känt att röda Kina då
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och då avfyrar robotar i farlig närhet av
Taiwan. Kina har vidare köpt in sig i ett
europeiskt satellitsystem som heter Galileo
och som kan användas för militär robotvägledning. Den kinesiska armén består
av flera miljoner man, varav 4000 för närvarande är stationerade i Sudan. Frågan är
för övrigt varför Kina rustar upp militärt:
något militärt hot mot landet finns över
huvud taget inte.
Illavarslande är, att Kina och Ryssland
i mitten av augusti i år höll sin första gemensamma militärmanöver någonsin. I en
artikel i Dagens Industri den 19/8 uppgavs
att ”manövern hade också udden riktad mot
Taiwan om man ser till vilka vapen som
är aktuella”, detta enligt militäranalytiker.
Bland annat medverkade ryska strategiska
bombplan såsom Tu-95 och Tu-22M, och
det kan antas att kineserna är mycket intresserade av att köpa sådana plan från ryssarna, vilka skulle kunna avskräcka USA
i händelse av en kinesisk operation riktad
mot Republiken Kina på Taiwan.
Den mycket omfattande manöver ägde
rum i den östkinesiska kustprovinsen Shandong och varade i åtta dagar. Stora flottstyrkor deltog, vilket förstärker intrycket
att man hade Taiwan i åtanke.

FNs framtid

Bland dem som i anledning av Förenta
nationernas (FN) 60-årsjubileum nyligen
kommenterat den aktuella situationen
för värlsorganisationen kan nämnas den
koreanske samfundsledaren Sun Myung
Moon, grundare av den ansedda amerikanska, konservativa dagstidningen The
Washington Times. Vid ett tal i Lincoln
Center, New York sade Reverend Moon
den 12 september bland annat följande:
”Förenta nationerna har gjort betydelsefulla insatser för fred. Inte desto mindre
råder, i anledning av 60-årsjubileet, en
bred samstämmighet, både inom och utanför organisationen, om att FN fortfarande
har kvar att upptäcka vägen att uppfylla
de syften som angavs vid dess grundande.
Antalet medlemsstater närmar sig 200, men
dessa staters kanslier gör i stort sett ingenting annat än att representera och till och
med insistera på sina egna intressen. De
tycks med naturnödvändighet oförmögna
att lösa konflikter och uppnå fred.”
Som ett sätt att förbättra världssituationen menade Moon att FN, och världen
i övrigt, bör inse betydelsen av fungerande
familjer inriktade på Guds ideal.
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30 år efter Vietnamkrigets slut

Ingen yttrandefrihet under Vietnamåren
2005 är det jämnt 30 år sedan
kriget i Indokina slutade med
ett nesligt amerikanskt tillbakadragande från Vietnam och Kambodja. Statsminister Olof Palme,
västvärldens mest enträgne understödjare av kommunisterna i
Indokina, gjorde ett stort oratoriskt nummer av att man på USAs
ambassad i Pnom Penh vek in
Stjärnbaneret i en plastpåse. Det
var naturligtvis inte ”folket” som
segrade i Vietnam, Kambodja
och Laos, vilket Palme och andra sökte göra gällande. Det var
de hänsynslösa kommunistiska
krigarna, uppbackade inte bara
av Palme utan framförallt av
Sovjet och Kina, som drog det
längsta strået. Några allvarliga
reformer i demokratisk riktning
har inte skett sedan 1975.
✭✭✭ Den sovjetiske intellektuelle giganten och nobelpristagaren Andrej Sacharov
skrev följande i sin debattbok Mitt land
och världen (1975): ”De vänsterliberala
intellektuella är ofta beredda att stödja och
försvara allehanda extremistiska och till
och med terroristiska grupperingar i sitt
land och i hela världen, om de bara skyltar
med att de är ’vänster’. Samtidigt fördömer
man skarpt dem som inte solidariserar sig
med denna inställning… Detta utgör en
oerhörd fara för mänskligheten.”
Sacharovs yttrande stämmer väl in på
opinionsläget i Sverige och andra västländer i samband med konflikten i Vietnam,
Kambodja och Laos, där kommunistiska
gerillarörelser under årtionden slogs mot
USA-stödda regeringar och fick ett allt
starkare stöd från media, institutioner och
så kallade intellektuella som på bekvämt
avstånd trodde sig veta hur det var och/eller
borde vara. Den politiska korrekthet som
efter hand utvecklade sig kom till slut att exkludera eller åtminstone marginalisera alla
röster som inte instämde i huvudtesen: den
kapitalistiska världshydran USA förtrycker
folken i Indokina och måste bekämpas med
alla till buds stående medel.
Kort sagt: någon reell yttrandefrihet
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av Tommy Hansson

En bild som
format vår bild
av Vietnamkriget: Saigons
polischef avrättar en Viet
Cong-terrorist
1968.
existerade inte i Vietnam-frågan under
perioden från och med Tet-offensiven
1968 till krigets slut 1975. Ett bevis för
riktigheten i detta påstående är regeringens
beslut av den 27 april 1973 att registrera
ledande medlemmar i organisationen Demokratisk Allians (DA) – som stödde USA
i Vietnamkriget – som säkerhetsrisker. DA
avfördes inte som regeristreringsobjekt förrän 1993, trots att det då inte förekommit
någon aktiv verksamhet i organisationen
sedan 1975.

Fyra Vietnam-ikoner

Naturligtvis var själva krigshändelserna i
Indokina av avgörande betydelse för utgången av konflikten. Det har emellertid
många gånger påtalats att vad som tilldrog
sig i opinionsbildningen och mediena i
USA och västvärlden var väl så viktigt.
Om detta vittnar avhandlingen Kameran
i krig. Den fotografiska iscensättningen
av Vietnamkriget i svensk press (Brutus
Östlings bokförlag Symposion AB 2000,
192 sidor) av Kari Andén-Papadopoulos.
Det är långt ifrån någon invändningsfri
bok, av skäl som snart kommer att framgå,
men ändå ett intressant vittnesmål om hur
Vietnam-vänstern medvetet manipulerade
opinionen i väst .
Bokens intressantaste avsnitt är kapitel
12 ”Vietnamkrigets ikoner”, där fyra kända
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pressfotografter från Vietnamkriget tas upp
till behandling:
–Den sydvietnamesiske buddhistmunken Quang Duc som bränner sig till döds i
Saigon den 11 juni 1963. Fotograf var amerikanen Malcolm Browne som arbetade åt
nyhetsbyrån Associated Press (AP);
–Saigons polischef Nguyen Ngoc Loan
som avrättar en Viet Cong-terrorist på
öppen gata i Saigon den 30 januari 1968.
Fotograf var amerikanen Eddie Adams,
också i APs sold;
–Bybor i My Lai (Song My) just före den
av amerikanska soldater genomförda massakern på samma plats den 16 mars 1968.
Också här var fotografen amerikansk, Ron
Haeberle som arbetade åt USAs armé;
–Napalmskadad naken flicka som skrikande av smärta springer mot fotografen
efter bombningar av byn Trang Bang den
8 juni 1972. Fotograf var Huynh Cong
”Nick” Ut med AP som uppdragsgivare.
Om bilder av denna karaktär skriver
författaren Kari Andén-Papadopoulos
följande (sidan 125): ”Vissa fotografter
har, efter att de publicerats i massmedierna,
stannat kvar i det kollektiva medvetandet
och blivit gemensamma kulturella referenspunkter. De tycks besitta, eller har tillskrivits, en speciell förmåga att komprimera
och symbolisera betydelsefulla historiska
händelser.”
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Detta är säkert sant. Vad som är sant är
emellertid också, att samtliga dessa bilder
på intet sätt ger någon rättvisande bild av
den indokinesiska konflikten i dess helhet. Tvärtom måste de bedömas ge en
utomordentligt enögd vy av konflikten
och därmed vara helt förödande för den
amerikanska/sydvietnamesiska sidan.
En fråga som bokens författare aldrig på
allvar ställer är, hur det kan komma sig
att det finns så många osminkade bilder
från Vietnamkriget i anslutning till den
amerikanska/sydvietnamesiska sidan och
inte motsvarande bilder från den andra
sidans framfart.
Svaret är givet: USA och Sydvietnam
representerade den frihetliga sidan och
tillämpade inte censur, medan kommunisterna i enlighet med totalitarismens
principer strävade efter att ge en hårt
sminkad bild av verkligheten. Under
Tetoffensiven såväl som under ett antal
masskakrer mot byar som vägrade ställa
sig under Viet Congs överhöghet begick
de vietnamesiska kommunisterna ofattbara
grymheter. Till följd av kommunistsidans
censur, och västmedias självcensur, har få
fotografiska vittnesbörd av sistnämnda slag
kommit till allmänhetens kännedom.
Undantag från sistnämnda regel finns
dock, vilket framgår av artikel här intill!

Skottet i Saigon

Av nämnda fyra bilder tycker jag personligen att polischefens skott mot den
civilklädde Viet Cong-soldaten är den
starkaste. Fotot togs under den så kallade Tet-offensiven, då reguljära nordvietnamesiska förband i samarbete med
Viet Cong-styrkor angrep mer än 100
städer och arméanläggningar över hela
Sydvietnam. Också USAs ambassad i
Saigon attackerades av kommunisterna. I
den gamla kejsarstaden Hué massakrerades omkring 5000 personer vilka ansågs
ha anknytning till den sydvietnamesiska
administrationen.
De kommunistiska grymheterna uppmärksammades nästan inte alls i västvärlden och särskilt inte i Sverige, där
revolutionssekten KFML redan i slutet av
1960-talet hade skaffat sig ett fast grepp om
den så kallade Vietnam-rörelsen i Sverige
och fick allt större inflytande i ledande
massmedia. I stället kom bilden av ”skottet
i Saigon” att bli en symbol för den påstådda
sydvietnamesiska/amerikanska terrorn!
Låt oss emellertid tränga bakom den
vänsterledda propagandan. Faktum är att
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polischefen i Saigon, general Nguyen Ngoc
Loan, var i sin fulla rätt att handla som han
gjorde. En grupp sydvietnamesiska marinkårssoldater hade vid An Quang-templet
i centrala Saigon, där Viet Cong hade satt
upp en kommandopost som förberedelse
för attacken mot Saigon, gripit en civilklädd
man som kunde överbevisas om att tillhöra
fienden. Internationella konventioner om
krigsfångar stadgar att gripna fiendesoldater i uniform skall behandlas humanitärt.
Några sådana bestämmelser finns inte när
det gäller civilklädda som bedriver irreguljär krigföring, bland annat med terrorns
hjälp, som i Viet Congs fall.
Vad general Loan gjorde var helt enkelt
att, i enlighet med krigets hårda villkor,
efter militär ståndrätt arkebusera en fiende
som med förrädiska metoder nästlat sig in
bakom de egna linjerna. Det fatala misstag Loan gjorde var naturligtvis att skipa
rättvisa inför medias ögon: nästa dag hade
Eddie Adams fotografi från avrättningen
spritts i tidningar över världen, samtidigt
som en film tagen av den sydvietnamesiske
filmfotografen Vo Suu, som jobbade åt det
amerikanska TV-bolaget NBC, kördes i alla
tänkbara nyhetssändningar (givetvis också
i Sverige).
Adams foto jämförs av Andén-Papadopoulos med den amerikanske fotografen
Robert Capas berömda snapshot av en
påstått döende regeringssoldat i Spanska
inbördeskriget. Det har dock betvivlats att
Capas foto är autentiskt.

Kriget i svensk press

Kari Andén-Papadopoulos har haft som
syfte att med sin studie belysa Vietnamkriget i fyra svenska dagstidningar
– Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,
Expressen, Aftonbladet – samt att jämföra
dessas fotografiska bevakning med den som
förekommer i Vietnambulletinen, organ för
De Förenade FNL-grupperna i Sverige. Det
är en både intressant och viktig uppgift,
och författarens kommentarer ”under resans gång” kan vara nog så intressanta. De
slutsatser hon småningom når är emellertid
svårförståeliga.
Författaren konstaterar, helt korrekt, att
DNs kulturredaktör Olof Lagercrantz på
1960-talet gick i bräschen för den ”radikala
vänsteropinionenen” i fråga om Vietnam;
samme Lagercrantz som några år senare
skulle resa till Mao Tse-tungs Kina och i
andlöst hänförda reportage berätta för en
svensk publik hur bra allting var i de röda
folkkommunerna. Också Aftonbladet (men
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även Stockholms-Tidningen som inte redovisas och som lades ner 1966) var tidig i att
kritisera det amerikanska engagemanget,
vilket hade börjat i liten skala under president John F. Kennedy och sedan trappats
upp alltmer under Lyndon B. Johnsons administration. Det var Richard M. Nixon
som förde kriget till ett slut för USAs del
med fredsavtalet i Paris i januari 1973.
Bokens föga sensationella slutsats är
att Aftonbladet och Dagens Nyheter är de
minst Amerika-vänliga av de behandlade
tidningarna, under det att Svenska Dagbladet och Expressen ibland har tämligen
proamerikanska inslag, särskilt under
krigets första del; på den sistnämnda tidiningen verkade exempelvis de utmärkta
journalisterna Ulf Nilson och Herman
Lindqvist. I DN garanterade märkena Sven
Öste och Olof Santesson att rapporteringen
från Indokina blev patenterat prokommunistisk och antiamerikansk, medan Victor
Vinde hade gjort en pionjärinsats på samma
plan i ST innan LO lade ner sistnämnda
tidning. I krigets slutskede torde dock
samtliga behandlade publikationer i stort
ha gått Hanoi/Viet Congs ärenden – SvD
hade exempelvis i samband med Röda
khmerernas erövrande av Pnom Penh i
början av april 1975 förstasidesrubriken
”Entusiastisk återuppbyggnad”.
”Bildbevakningen var som synes mest
intensiv i krigets början och slut”, skriver
Andén-Papadopoulos (sidan 61). ”Åren
1965 och framför allt 1972 utgör tydliga
toppar vad gäller antal publicerade bilder.
1966 och 1967 sjunker antalet successivt,
för att stiga igen 1968. I februari detta år
inföll också den dramatiska Tetoffensiven.
Under denna enda månad publicerades
omkring fyra gånger så många bilder som
under en genomsnittlig månad åren 1965
till 1968… I krigets slutskede, 1972, stiger
antalet drastiskt till den högsta nivån under
hela den studerade perioden.”
Tetoffensiven utvecklades i strikt mening
till att bli ett nederlag för Nordvietnam
och Viet Cong. Propagandamässigt innebar
dock offensiven en seger om man ser till
den opinionsmässiga och propagandarelaterade situationen.

”Radikalt socialistisk profil”

Kari Andén-Papadopoulos är i sin framställning, bortsett från analysen av de
svenska tidiningarna, mycket beroende av
engelskspråkigt material vilket visas av en
del onödiga ”svengelska” ord som används.
Bara ett exempel: ”grundsoldater” borde
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givetvis ha fått heta marktrupper.
Rena sakfel förekommer också. Således
påstår Andén-Papadopoulos rent pinsamt
felaktigt (sidan 61): ”Lyndon B. Johnson
avgick som president samma vår [1968],
och efterträddes av Richard Nixon.” Det
riktiga är att Johnson inte ställde upp för
omval till presidentvalet i november 1968
och att Nixon vann valet på bekostnad av
sin demokratiske medtävlare Hubert
Humphrey (om Johnson verkligen hade
avgått självmant våren 1968 hade ju vicepresidenten, nämnde Humphrey, tillträtt
som ny president!).
Ovan har författarens analys av Vietnamkrigs-bliderna i fyra stora svenska tidiningar berörts. Några ord skall också sägas om
den prokommunistiska Vietnambulletinens
bildpolitik. Denna publikation utgavs av
De förenade FNL-grupperna (DFFG) som
hade tre huvudparoller: USA ut ur Vietnam;
Stöd Vietnams folk på dess egna villkor [i
realiteten de villkor som kommunisterna
på förhand bestämt åt folket]; Bekämpa
USA-imperialismen. När DFFG grundades 1966 existerade åtta lokalavdelningar
– i slutskedet av kriget, 1973, fanns 150
medlemsgrupper.
”FNL-grupperna hade de första åren
en radikalt socialistisk profil”, fastslår
Andén-Papadopoulos (sidan 146). ”Man
tog ställning för väpnad kamp och för
den förtryckta (arbetar)klassen. Personer
med ledande ställning inom rörelsen förespråkade även en omstörtning av svenska
maktförhållanden, med revolution och
upprättande av proletariatets diktatur på
programmet.” ”USA utpekades som skurk
och djävulsk konspiratör, medan FNL [Viet
Cong] och Nordvietnam hyllades som hjältar och martyrer” (sidan 146).

”Demonisera motståndaren”

Vietnambulletinen hade redan 1967 enligt
författaren den uppseendeväckande höga
upplagan 15 000, en siffra som ökades till
inte mindre än 60 000 1972. Härefter gick
upplagan ner, dels beroende på minskat
intresse för Vietnam-frågan när USA drog
sig tillbaka 1973 och Saigon föll 1975,
dels beroende på konkurrens från en rad
andra vänsterpublikationer.Och i krigets
slutskede skilde sig knappast de vanliga
tidningarnas bevakning i sin helhet på något
avgörande sätt från Vietnambulletinens.
DFFG och dess organ Vietnambulletinen hade som enda syfte att propagera för
särskilt Viet Cong men även Nordvietnam.
(Den sydvietnamesiska gerillarörelsen
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Viet Cong-soldater är
snälla mot sydvietnamesiska bybor enligt kommunistpropagandan.
Verkligheten var en helt
annan.
kallades i andra västländer för övrigt
just Viet Cong, som ju – fullt korrekt
– betyder ”vietnamesiska kommunister”.)
Enligt Andén-Papadopoulos förekommer
Viet Cong-soldater i 57 procent av Vietnambulletinens bilder som skildrar kriget
som militär operation, jämfört med endast
3 procent av de studerade dagstidningarna.
Och ”FNL” lyfts fram som den tongivande
aktören i kriget.
Bulletinen skildrar med förkärlek också
förstörelse på den sydvietnamesiska landsbygden som en följd av amerikanska
bombningar: ”Genom att publicera bilder
som vittnar om att USA faktiskt bombade
också i Sydvietnam, underminerade Vietnambulletinen den officiella amerikanska
bilden och antydde istället att FNL fortfarande hade en stark förankring på den
sydvietnamesiska landsbygden” (sidan
148). Vanligaste bildkategori i Vietnambulletinen anges dock vara ”kriget som
vardag”. Däremot är det relativt ovanligt
med skildringar av krigets mänskliga konsekvenser, något som kan förklaras med den
kommunistiska ideologins definitionsmässigt kallsinniga inställning till mänskligt
lidande och betoningen av verklighetens
materiella sida.
Vanligt är att Bulletinen publicerar bilder
av typ kvinnliga Viet Cong-soldater som
leende pratar med varandra eller snälla
Viet Congare som sammanträffar med
och hjälper rynkiga åldringar. Att tillfångatagna amerikanska piloter har sina
bästa dagar i Nordvietnam får vi vidare veta
genom ett foto återgivet på sidan 152 (från
Vietnambulletinen 3/1973). Den "goda"
kommunistiska ideologi som tillämpades
i Norvietnam och Kina – och bland Viet
Congarna – kontrasteras i Vietnambulletinen med de förment eländiga förhållandena
i Sydvietnams huvudstad Saigon.

Urbota dumt

på sitt sätt, tankeväckande avhandling
som dock handikappas av vissa blatanta
exempel på felsyn. Endast därför att flertalet bilder från Vietnamkriget producerats
av amerikanska fotografer och filmare,
tycks hon resonera, kommer också ”ett
amerikanskt perspektiv” (sidan 165) att
dominera. Dessutom kommer hon fram
till den häpnadsväckande slutsatsen att
bilderna i de svenska dagstidningarna
– således också i Aftonbladet – ”glorifierar USA och svartmålar motståndaren”
på samma sätt som sker till förmån för
den andra sidan i Vietnambulletinen. En
uppfattning som inte kan delas av någon
som läste Aftonbladet under första hälften
av 1970-talet!
Dessa slutsatser framläggs i kapitel
14 ”Avslutande diskussion” efter det att
författaren bara ett par kapitel tidigare
redogjort för vilken förödande inverkan
fyra bilder, samtliga producerade av
amerikanska fotografer, haft på världsopinionen med amerikanska ögon sett.
Kari Andén-Papadopoulos måste här tala
mot bättre vetande.
Bokens avslutande delar förtjänar att
insvepas i ett glömskans barmhärtiga
hölje. Resonemanget att ”marknadskrafter
betingar såväl nyheterna, deras innehåll och
utseende, som den vidare kulturella ordning
dessa ingår i” (sidan 168) är exempelvis
urbota dumt. Om författaren har rätt så
innebär det ju i praktiken att de så kallade
marknadskrafterna i fallet Vietnamkriget
var så fruktansvärt skadliga för de egna
intressena att de faktiskt starkt bidrog till
den egna sidans förlust!
I så fall finns det ju ingen anledning
att oroa sig för samma marknadskrafters
påstått ohämmade framfart, vilket Kari
Andén-Papadopoulos och den samlade
akademiska vänstern borde hälsa med
tillfredsställelse.
✎

Kari Andén-Papadopoulos har skrivit en,

www.contra.nu

17

Kommunisternas terror i Sydvietnam

✭ Som framgår av huvudartikeln om Vietnam på föregående sidor så publicerades
i svensk press huvudsakligen bilder som
fungerade som propagandaredskap för
Nordvietnam och dess femte kolonn i söder,
Viet Cong (FNL). I krigets slutskede var det
ingen större skillnad mellan bildmaterialet
– och övrigt innehåll – i De förenade FNLgruppernas tidning Vietnambulletinen och
den etablerade pressen.
Medan det fanns rikligt med dokumentation som belyste grymheter begångna av USA, förekom ingen som helst
dokumentation avseende kommunismens
terror i Indokina (även om det efter Röda
khmerernas maktövertagande i Kambodja
började sippra fram dokumerntariska
uppgifter om Pol Pot-styrkornas terror
mot civilbefolkningen). I detta avseende
kan Contra-boken Terrorns Kambodja
av John Barron och Anthony Paul (1978)
rekommenderas.
Bildmaterial som visade hur Viet Cong
for fram publicerades emellertid ställvis
i icke-etablerade publikationer. I Nya
Kvällstidningen, som utkom större helger
åren 1972-73, fanns till exempel i några
nummer fotografier – och texter – som
belyste kommunisternas terror. I det nummer som utkom Kristi Himmelfärdshelgen
1972 fanns således en intervju med chefen för Sydvietnams informationskontor i
Stockholm, professor Tran Nha, där denne
fastslår att den pågående offensiven mot
Sydvietnam anfördes av reguljära nordvietnamesiska arméstyrkor och inte av
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”FNL”/Viet Cong.
Offensiven syftade, enligt professor
Tran Nha, till att ”upprätta en kommunistisk regim i Saigon”. Vilket var precis
vad som skedde tre år senare. ”Jag anser
att några [amerikanska] bombningar inte
skulle ägt rum om inte Nordvietnam försökt
invadera Sydvietnam. Dessa bombningar
kommer att upphöra när Nordvietnam
slutar invasionen.”
Hur självklart detta än låter i dag, drygt
30 år senare, var det ett oerhört provokativt
uttalande i Sverige då det begav sig, då
Viet Cong/FNL allmänt sågs som ljusets
riddarvakt som bara gjorde goda gärningar.
Envar som ifrågasatte denna bild avfärdades som ”extremister”, ”fascister” och
”reaktionärer”.
Nya Kvällstidningen publicerade midsommarhelgen 1972 över tre sidor tio fotografier av det mer makabra slaget, som visar
vanställda kroppar och avhuggna huvuden,
resultat av kommunisternas medvetna terror mot sydvietnamesiska byar som inte velat underkasta sig Viet Congs överhöghet. I
samband härmed publicerades också utdrag
ur en artikel av professor Göran Lindahl
i Svenska Dagbladet, där denne redovisar
vad som hände när nordvietnamesiska
förband och Viet Cong-styrkor invaderade
den vietnamesiska kulturstaden Hué under
Tetoffensiven i början av år 1968:
”De massgravar som upptäckts, bär
vittne om våldsamma excesser. De flesta
av de dödade hade skjutits, medan andra
slagits ihjäl med påkar eller begravts levande… I stort sett tycks det dock ha varit
fråga om att genomföra en noga förberedd
plan. Dess syfte var att utplåna det politiskt och ideologiskt ledande skiktet, alla
som på något sätt kunde rubriceras som
revolutionens fiender.”
Målsättningen för kommunisterna var,
kort sagt, att eliminera sådana individer
och grupperingar som kunde uppfattas som
Saigon-regeringens stöttepelare i Hué.
I Nya Kvällstidningens upplaga Allhelgonahelgen samma år publiceras två
bilder som visar dels av kommunisterna
dödade flyktingbarn, dels oskadliggjorda
kommunistiska stridsvagnar modell T-54.
Samtidigt konstateras att ”Kommunisterna
styr Vietnamrörelserna” och att ”Svensson
luras i vanlig ordning”.
Vidare publiceras i skriften Röd terror i Vietnam (The Vietcong Passed By),
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utgiven av Stiftelsen för konfliktanalys
1972, ett stort antal bilder – beledsagade
av text – som visar hur kommunisterna farit
fram, dels i samband med Tetoffensiven,
dels i samband med operationer riktade
mot Saigon men även mot enskilda byar
i Sydvietnam. En av dessa olyckliga byar
var bergsbyn Dak Son, som 1967 brändes
ner av Viet Congs eldkastare. 252 bybor
massakrerades.
”För en stor del av världspressen var
detta en episod, knappast värd att nämnas”, heter det i texten av doktor M.W.J.M.
Broekmeijer.
I sammanhanget bör även forskaren
Göran Moranders nyanserade bok FNL
– terror eller befrielse? (Studentlitteratur/
Akademisk Forlag 1972) nämnas. Boken,
som avfärdades i svepande ordalag av
företrädare för den svenska så kallade
Vietnam-rörelsen, analyserar Viet Congs
historia, organisation, teknik och politik på
ett förutsättningslöst sätt vilket naturligtvis
var anatema i det förgiftade debattklimat
som rådde i Sverige under denna tid.
Slutligen må nämnas Elina Erikssons
läsvärda bok Den dubbla resan (1988) på
Contra förlag, där författarinna redogör för
sina personliga intryck från arbete vid det
havererade svenska biståndsprojektet pappersbruket Bai Bang i Vietnam. Ett möte
med miljön, människorna, byråkratin och
socialismen.
Tommy Hansson
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Den reparativa rättvisans principer
”Reparativ rättvisa” är en filosofi som går ut på att den som
begår ett brott i första hand ska
kompensera brottsoffret för den
skada brottslingen förorsakat.
Med pengar eller på annat sätt.

✭✭✭ Är dagens rättssystem det optimala
systemet eller finns det något alternativ
som helt eller delvis skulle kunna ersätta
det? ”Restorative justice”, som kan översättas med reparativ rättvisa, är principen
bakom ett sådant rättssystem. Det systemet
bygger mer på att kompensera de skador
som uppstått hos människor än att främst
fokusera på att en lag har brutits.
Howard Zehr, som har utvecklat principerna bakom reparativ rättvisa, har i boken
The Little book of Restorative Justice givit
en utförlig och pedagogisk beskrivning av
hur ett sådant system fungerar. Även om
Zehr upprepar samma påstående flera
gånger i boken är den väl värd att läsa för
den som vill ha en introduktion i ämnet.
Systemet utvecklades på 1970-talet i
USA och Kanada i områden där den religiösa gruppen mennoniter var dominerande. Länder som Nya Zeeland har sedan
dess infört systemet och länder som Sverige
har infört vissa delar av systemet, men
aldrig baserat experimenten på systemets
principer. Den enda svenska debattör som
mig veterligen fört fram denna tanke är
tidigare KDU-ordförande Jakob Forssmed
som i debattboken Själens tillväxt från 2004
presenterar och pläderar för principerna
bakom reparativ rättvisa.
Den reparativa rättvisan utgår från principen att samhället består av en väv av
relationer. Dessa relationer är känsliga, och
när ett brott begås uppstår en obalans i samhället. I ett sådant fall ska man försöka att,
så långt det är möjligt, reparera relationen
genom kompensation och förlåtelse. Det
bör dock noteras att förlåtelse och försoning, även om det är viktiga mål, inte är
nödvändiga i ett reparativt rättssystem.
Den största skillnaden mellan ett reparativt rättssystem och dagens rättssystem är
att kriminalitet i det reparativa systemet
mer betraktas som brott mot en eller flera
människor till skillnad från dagens rättssystem, som bygger på retributiva principer
där kriminalitet främst är ett brott mot det
allmänna (det vill säga staten) och mot lagarna. Den gemensamma nämnaren mellan
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de två systemen är att båda strävar efter att
jämna ut obalanser.
De aktörer som har störst betydelse i ett
reparativt system är brottsoffren, men även
gärningsmännen och samhället (inte enbart
staten). Reparativ rättvisa försöker även
i vissa fall ta hänsyn till brottsoffret och
gärningsmannens familjer och anhöriga.
De tre viktigaste principerna i reparativ
rättvisa är att; 1. det ska råda balans i
relationer, 2. brott medför plikter för den
som har begått brottet, och 3. fel ska rättas
till. För att uppnå dessa principer är det
viktigt att fokusera på brottsoffrens behov
och gärningsmännens plikter och ansvar att
ställa allt till rätta. Respekt och delaktighet
är själva grunden för systemet. Domarna
Barry Stuart och Kay Pranis menar att när
staten tar över brottsprocessen i våra namn
underminerar det vår känsla av samhörighet
och gemenskap.

Exempel på akter som ingår i ett reparativt system är medling och konfliktlösning
via olika kombinationer av konferenser.
Medlingen och konfliktlösningen kan uppnås med hjälp av ”offer och gärningsmäns”
-konferenser eller via familjegruppskonferenser. Skillnaden mellan de två konferenserna är att offrets och brottslingens

av Fredrik Runebert
familjer görs delaktiga i den sistnämnda
processen. I båda dessa konferenser utgör
en representant från samhället medlaren
i grupperna. En tredje modell är olika
cirklar, där alla aktörer som kan bedömas
vara berörda får vara delaktiga. I en cirkel
kommer alla aktörer att i tur och ordning
få tala ut om vad de känner och tänker.
Fördelarna med dessa träffar är att
offrens behov att få tala ut och få kompensation och empati för de skador de har
åsamkats uppfylls. Kompensationen kan
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bestå av ekonomisk ersättning, ursäkter
eller att brottslingen arbetar för offret
och/eller samhället. Offren kan också få
information genom möjligheten att ställa
frågor till gärningsmannen. Målet är att
stärka och bemyndiga offret så att han eller
hon kan gå vidare med sitt liv. Ett annat
mål är att försöka få brottslingen att förstå
vad han eller hon har gjort och att utveckla
en empati för offret. Det är också viktigt
att uppmuntra brottslingen att ta sitt ansvar
och uppfylla sina plikter mot offret.
Andra viktiga delar i det reparativa
systemet är olika terapeutiska program
som syftar till att lindra offrens skador
och hjälpa brottslingar att börja ta ansvar
för sina egna liv. Som en viktig del i det
sistnämnda målet ingår övergångsprogram,
där samhället hjälper brottslingar att integreras i samhället efter en fängelsevistelse.
Till skillnad från vänsterdebattörers, såsom
Jan Guillou, resonemang om att fängelsestraff bara förvärrar problemen bygger
det reparativa systemet på att straffet i sig
inte är något skadligt för samhället (eller
brottslingen) utan det är perioden efter
bestraffningen som är det relevanta. Hur
bemöter samhället den person som suttit
av sitt straff och gjort rätt för sig? Även då
reparativ rättvisa inte främst fokuserar på
att minska brottsligheten och återfallsfrekvensen har detta blivit resultatet på många
av de ställen där systemet har införts.
Nackdelarna med systemet är givetvis att
metoderna inte lämpar sig för alla sorters
brott såsom kvinnomisshandel och andra
grova brott. Det borde också stå klart att
ett mord aldrig kan kompenseras. Problem
uppstår också om systemet bygger på tvång.
En av parterna kanske inte vill förhandla.
Offret kanske mår ännu sämre om han eller
hon möter sin plågoande. Andra problem
som kan uppstå är när gärningsmannen inte
erkänner sitt brott; då krävs en rättegång
som fördelar och bevisar skuld och ansvar.
Men de flesta som infört systemet, främst
Nya Zeeland, tillämpar båda systemen.
När parterna inte kan komma överens
genom förhandlingar förs fallet över till
det traditionella rättssystemet. Reparativ
rättvisa bör alltså främst ses som ett komplement till det nuvarande systemet och
inte som en ersättning. Systemet kan även
behöva anpassas efter kulturella skillnader.
Det viktigaste är att systemet bygger på den
reparativa rättvisans principer.
✎
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Parlamentet står emot ministrarna…
I EUs komplicerade beslutsordning är det bara ibland som Europaparlamentet har något att säga
till om. Men under det senaste året
har Europaparlamentet stoppat
ett par förslag som ministrarna
i ministerrådet försökt genomdriva. I bägge fallen handlar det
om ett för den svenska regeringen
föga smickrande agerande.
Det gäller frågan om mjukvarupatent och frågan om telekommunikationsföretagens föreslagna skyldighet att till stora
kostnader lägga upp en gigantisk
databas över all telekommunikation inom EU.
Låt oss börja med mjukvarupatentetn.
Kommissionen lämnade över ett förslag för att harmonisera patentreglerna
för mjukvara och datorimplementerade
uppfinningar. Förslaget fick tusentals
små och medelstora IT-företag, samt tiotusentals programmerare att bli upprörda.
En intensiv lobbykampanj startades för
att hindra parlamentet att släppa igenom
direktivet utan tillägg. Problemen med
ursprungstexten var flertaliga. Bland
annat saknades det en tydlig definition
på teknik, som om man vill kan tolkas
som marknadsföringsteknik, dansteknik
eller något annat orimligt. Det behövdes
därmed en definition av ordet teknik så att
det endast inkluderar sådant som handlar
EUs tre viktigaste beslutande organ är
ministerrådet (som består av ministrar
från medlemsländerna, olika ministrar
beroende på vilken fråga som ska avhandlas), kommissionen som består av
kommissionärer som ska godkännas
av Europaparlamentet, dock utan att
kommissionen egentligen är ansvarig
inför parlamentet, samt slutligen Europaparlamentet. Starkast är vanligen
ministerrådet, som i många ärenden
kan köra över parlamentet. Ibland
kan dock parlamentet faktiskt stoppa
förslag – men parlamentet kan aldrig
driva igenom egna förslag.
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om att kontrollera naturkrafterna.
Efter Europeiska parlamentets första
behandling av frågan hösten 2003 skickades direktivet (med ändringarna som
lagade direktivets oegentligheter) vidare
till Ministerrådet för rådets första läsning.
Ministerrådet valde att ta fram en ny text
utan parlamentets ändringar. Texten blev
informellt accepterad efter diskussion i maj
2004. Omröstning skulle hållas senare.
I december 2004 försökte rådet att få
förslaget formellt accepterat under ett
möte med rådet för Jordbruks- och fiskeriaffärer(!) Förslaget låg på dagordningen
som en punkt som kunde accepteras utan
diskussion. En polsk minister anlände i
sista minut, insåg vad det handlade om,
och stoppade det hela. Samma sak upprepade sig i januari 2005!
Den 17 februari 2005 samlades cirka
300 (till största delen liberala) företagare,
mjukvaruutvecklare och politiker från hela
Europa i Bryssel och demonstrerade mot
direktivet. I mars 2005 sammanträdde rådet
för den inre marknaden (den här gången rätt
sammanslutning av ministrar) och röstade
igenom förslaget Utan att ta hänsyn till
parlamentets ändringar.

Vad är mjukvarupatent?

Patent är ett viktigt inslag i en
marknadsekonomi, men patent måste
naturligtvis ses i varje bransch eget
perspektiv. Det är också viktigt att skilja
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Artikelförfattaren protesterar
mot förslaget till
mjukvarupatent
utanför EU-kommissionen i Bryssel i februari
i år.
på patent och upphovsrätt – det senare
kan appliceras när det gäller film eller
ett musikstycke, där ett patent skulle bli
absurt.
Patent på läkemedel och tekniken och
processen involverad i att isolera specifika gener är svåra att ifrågasätta. The
Economist har dock vid ett flertal tillfällen
påpekat att det nuvarande patentsystemet
inte fungerar.
Mjukvara är skyddat av upphovsrätten
och det är olämpligt att ha dubbelt skydd.
En patentansökan skall beskriva hur man

av Mattias Holm
löser ett problem, och patent på mjukvara
gör detta mycket sällan (det är inte orimligt
att det går åt ett par miljoner rader kod för
att förverkliga vissa patent) och då de gör
det är det oftast fråga om mycket triviala
saker.
Thomas Östros uttalade sig i SvD efter
rådets beslut. ”Jag är starkt för patent, det
är mycket viktigt för Ericsson och Nokia
men också för småföretag.” Ericsson och
Nokia kan nog säkerligen tycka att det hade
varit bra, men de har inga problem att söka
ett EPO-patent för de cirka € 30.000 som
det kostar. Ett småföretag har väldigt sällan
medlen till detta.
Vidare så säljer Östros ut Unionens
ekonomi och utvecklingsmöjligheter,
då av de mer än 30.000 mjukvarupatent
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som redan är beviljade (men ej giltiga) i
Unionen majoriteten tillhör amerikanska
företag. Blir mjukvarupatent lagliga kommer dessa att omedelbart bli giltiga, och
europeisk industri kommer att offras.
Parlamentet stoppade det första förslaget
till mjukvarupatent , varvid Kommissionen
och Ministerrådet arbetade fram reviderade
förslag, som i princip hade samma innehåll
som de tidigare. Parlamentet stoppade
emellertid också dessa nya förslag med
förkrossande majoritet i somras.
Patentfrågan är förvisso intressant i sig,
men det mest intressanta är hur frågan
behandlades.

Lagring av
telekommunikationsdata

En annan fråga som dykt upp nu på sistone
handlar om lagring av telekommunikationsdata. I svallvågorna av Madrid och
London har rådet för Justice and Home
Affairs försökt att trycka igenom ett antal
rent ut sagt orwellianska lagar som en ganska långsökt åtgärd mot den internationella
terrorismen.
Regeringarna i Sverige, Irland, Storbritannien och Frankrike har tryckt på för
ett direktiv som skulle tvinga telekommunikationsföretag i medlemsländerna att
spara uppgifter om all telekommunikation,
telefonsamtal, e-post, sms, surfing på nätet
osv. Pådrivande har bland annat justitieminister Thomas Bodström varit. Uppgifterna
skulle användas i brottsbekämpning och i
ursprungsförslaget ingick att varje enskilt
surfklick Du gjorde på Din hemdator skulle
registreras av Din internetleverantör, som
i sin tur skulle vara skyldig att lämna ut
uppgifterna till polisen på begäran.
Problemet i detta fall är ej att polisen skall
kunna begära ut datan, utan att direktivet
specificerar vilken data som skall lagras
och att den skall lagras under en flera års
tid för just detta syfte. Idag gäller att datan
måste raderas då den ej behövs ur faktureringssyfte längre, och datan som lagras är
betydligt mer begränsad i mängd än vad
som föreslagits.
George Orwells 1984 skulle vara mycket
blygsamt vid en jämförelse med denna gigantiska och kostsamma kontrollapparat.
Tänk bara på vad man kan utläsa ifrån
någons webbtrafik, vi talar om sexuella
vanor, politiska åsikter med mera.
Eftersom direktivet rörde mellanstatligt
polissamarbete hade parlamentet egentligen ingen laglig befogenhet att stoppa
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förslaget, men ministerrådet drog öronen
åt sig sedan direktivet röstats ned med
förkrossande majoritet två gånger. Folkpartiet och kristdemokraterna ändrade
sig under ärendets gång från nej till ja,
sedan webb-trafik och chat strukits från
förslaget. Moderater och centerpartister
röstade däremot nej.
Saken är den att detta redan finns reglerat i direktiv som rör den inre marknaden,
varvid parlamentet säkerligen hade dragit
rådet inför domstol om rådet valt att ignorera parlamentet. Därför har kommissionen nu lagt ett förslag som parlamentet
har medbestämmanderätt i.
Den brittiska regeringen uttalade sig
och sade att man föredrog om man hade
parlamentet med sig. Implicit antydde
man att om parlamentet inte fogade sig
så skulle man kunna gå vidare under den

tredje pelaren. Vilket inte skulle behöva
parlamentets godkännande.
Det finns en hel del åtgärder som skulle
kunna genomföras för att effektivisera
brottsbekämpningen i Europa, bland annat
utbyte av kriminalregister, möjligheter att
kunna få ut befintlig kommunikationsdata
utanför en stats gränser och en gemensam
operativ polis, ett slags europeiskt FBI,
men att kräva lagring av såpass känslig
information under flera års tid är förkastligt
då det strider mot både FNs deklaration om
mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
Värst är dock hur rådet som ovald lagstiftande församling kontinuerligt väljer att
ignorera de folkvalda parlamentarikerna.
Som i en civiliserad stat bör vara de enda
som har rätt att stifta lag.
✎

Förintelsen inför
rätta

gör ner Irving och hans forskning. Evans
har vanan inne, efter att ha pulveriserat
Irvings bok om terrorbombningarna i
Dresden (där Irving bland annat hittade på bombräder, medvetet använde tio
gånger för höga dödssiffror, samt kallade en
uppgiftslämnare för ”Dresdens näst högsta
militärläkare” när personen i själva verket
var urolog vid ett lokalsjukhus).
Evans är pedanten, som låter detaljerade
fakta tala, och mot honom är charlatanen
Irving chanslös. Fighten mellan Evans och
Irving är så komisk, att skrattet låg nära
till, vilket kan anses opassande när man
läser en bok om Förintelsen.
Boken kan varmt rekommenderas som
ett motgift mot förintelseförnekelsen, och
som en hyllning till hur upplysning och
rationella resonemang kan övertrumfa de
svarta sidorna hos mänskligheten. Hoppas
att ni ursäktar att jag avslöjar utgången
av målet, den engelska domstolen dömde
till Irvings nackdel, med bland annat
följande motiveringar: ”förfalskning av
historieskrivningen till största delen var
avsiktlig” och den innebar ”förvanskning
och manipulering av historiska bevis”
I boken hänvisas till en annan förintelseförnekare, fransmannen Robert Faurisson.
Det var en nyhet för mig att Noam Chomsky
ivrigt försvarat Faurissons ”sökande efter
sanningen” (citat Chomsky). Och så är
cirkeln sluten.
Jag antar att Chomsky är en stor idol på
Dala-Demokratens ledarredaktion!
Victoria Casa
D.D. Guttenplan: Förintelsen inför rätta.
318 sidor. PAN /Norstedts förlag.

✭ Det har gått ett antal år sedan Andra
världskriget och Förintelsen. Vi har kunnat
se små, små tecken på att historien börjar
glömmas. I somras meddelade en ledarskribent på Dala-Demokraten, pressad i
samband med en debatt om Irak-kriget,
att ”förhandlingar” skulle varit lämpliga
med Adolf Hitler.
En klassiker i detta sammanhang är den
brittiske författaren David Irving, som 1996
stämde författaren Deborah Lipstadt samt
bokförlaget Penguin Books för några uttalanden i en bok som helt tog loven av
Irving. Om denna process handlar Förintelsen inför rätta. En första reflektion är
den kring yttrandefrihet.
Det var alltså Irving som försökte
begränsa yttrandefrihet för andra genom
stämningen, vilket är pikant med tanke på
att förintelseförnekare alltid anser sin egen
yttrandefrihet vara begränsad! Boken är en
beskrivning av hela rättegången och har sitt
hjärta hos Lipstadt, men jag tror ändå den
beskriver Irving på ett korrekt sätt. Självsäker som han är företräder han sig själv, och
lyckas förvånansvärt väl med det juridiska
hantverket, förutom vid ett tillfälle då han
tilltalar domaren med Mein Führer.
Svårare har Irving med det historiska
hantverket: det som är uppe till prövning.
En höjdpunkt i boken är då historikern Richard Evans som försvarets expertvittne helt
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Lyckad konservativ idékonferens i Uppsala
27-28 augusti samlades Konservativt forum (KF) till ideologisk
sommarkonferens i Uppsala.
Det blev en minnesvärd konferens med högklassiga talare,
god organisation och god – för
att inte säga entusiastisk – stämning. Contra representerades av
undertecknad som nedan redovisar sina intryck.
✭✭✭ –Tidskriften Salt och Jonas De
Geer har gjort större skada för svensk
konservatism än den samlade vänstern
gjorde under hela 1900-talet!
Så drastiskt inledde Jakob E:son
Söderbaum sitt inledningsanförande vid
Konservativt forums sommarkonferens i
Uppsala. Salt gick, efter ett par lovande
inledningsnummer, käpprätt åt helvete,
ansåg Söderbaum och syftade på tidskriftens tilltagande extremnationalistiska
inriktning.
–Men det är en ädel utmaning att återuppsrätta konservatismens renommé, fortsatte
Söderbaum. En viktig uppgift är att förmedla kontakter mellan seriösa konservativa.
Långsiktighet och förtroende är allt. Nu
står vi inför något nytt och större!
Konferensens första talare var Charlotta Levay, aktiv i kristdemokratiska
tankesmedjan Civitas, som talade över
ämnet ”Feminismen och sexualiseringen
av det offentliga rummet”.

Per Dahl, politisk chefredaktör på Barometern.
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Text & foto: Tommy Hansson
–Feministerna dominerar det offentliga
samtalet, konstaterade Levay. Moralistiska argument brukar avfärdas som ”moralpanik” och liknande. Feministernas
kritik av sexualiseringen i samhället går
i stort ut på att kvinnorna förnedras och
objektifieras, att det är ”patriarkalismen”
som styr och så vidare. Och det ligger en
del i detta. Men det finns en massa brister i
feministernas resonemang. Ett nytänkande
behövs.
–Sexualiteten bör omgärdas av vissa
restriktioner, ansåg Levay. Betoning av
återhållsamhet och kyskhet bör tillföras.
I dag skall man, enligt många feminister,
kunna få barn utan att ha sex. Förr var

resultat av de radikala feministernas idéer.
Dessutom ingår i den feministiska agendan
att bryta ner det som finns kvar av manlig
ridderlighet och kvinnlig blygsel.
Levay menar att frihet också innebär
friheten att slippa ifrån sexualitetens intrång i privatlivet i form av exempelvis
utmanande annonsering och överbetoning
av det sexuella i skolsalarna.
Per Dahl, politisk chefredaktör på
tidningen Barometern i Kalmar, talade
över temat ”Tradionalism versus radikalkonservatism”.
–Konservativa idékretsar kan se väldigt
olika ut, konstaterade Dahl. Dessutom är
konservatism ofta ett skällsord i debatten,
vare sig det gäller att brännmärka kommunister i Peking eller mullor i Iran.
Per Dahl berörde vidare den svenske
tänkaren Tage Lindboms redogörelse för

Charlotta Levay och konferensens moderator Jakob Söderbaum.
det tvärtom. Fast kvinnor verkar i dag
må sämre än någonsin tidigare, trots den
sexuella revolutionen.
Och just den så kallade sexuella revolutionen, menar Charlotta Levay, bär
skulden till samhällets översexualisering
och därmed till många av de avarter som
radikalfeminsmen brukar kritisera. Den
ständiga betoningen av sexualitet i alla
dess former har gradvis brutit ner den
mesta av den förlägenhet och skam som
omgärdar sexualiteten och som tidigare
utgjorde ett skydd till unga människors
båtnad och skydd.
–Något ansvarstänkande finns knappast
kvar. Det är bara kondomer som gäller. All
denna överdrivna sexualitet är närmast ett
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hur konservatismen utvecklas i en given
historisk situation: först råder ett ”oomstritt
läge”, varpå ”någonting händer”. Ur den
kedja av händelser som förmår människor
att reagera kan man få fram någon form av
konservativ samhällssyn.
–Konservatismen är, till skillnad från andra
ideologier, inte konstruerad utifrån ett deduktivt sätt att resonera utan präglas av ett
induktivt synsätt och samhällsmiljö.
Dahl, som bekänner sig till ett anglosaxiskt tänkande, nämnde i sammanhanget
västerländska ideologer som Edmund
Burke och Joseph de Maistre. Tysk konservatism å sin sida förklarades präglad
av nationalism och skepsis gentemot
friheten men även av pliktmedvetenhet.
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Radikalkonservatism, som utvecklats
främst i Tyskland, innebär ett extremt
sätt att reagera inför vissa händelseförlopp och medför tyvärr ofta misstro mot
kapitalism.
–Den engelska konservatismen, förklarade
Dahl, är mer måttfull och problematiserande. Den präglas icke minst av personlighetstanken som ger varje människa
ett värde och en värdighet men också ett
nödvändigt ansvarstagande.
Det föll på filosofie doktor Jan Olof
Bengtssons lott att tala om ”Konservatismen i Sveriges historia”, en idétradition som fortfarande är i hög grad
levande trots att företrädare för vänstern
vägrar inse det:
–En marxist som professor Sven-Eric
Liedman har kommit fram till att eventuell kvardröjande konservatism beror på att
konservativa inte accepterar jämlikheten,
sade Bengtsson.
Härefter gjorde Jan Olof Bengtsson
en djupdykning i Sveriges historia ända
ner till medeltiden med dess specifika,
av romersk-katolska kyrkan dominerade,
andligt-kulturella kosmos. Sverige som
nationalstat växte fram ur Gustaf Vasas
reformation. Icke minst de fria, självägande
bönderna var viktiga för utvecklingen. Det
som Bengtsson kallade ”den panteistiska
revolutionen” leder fram till upplysningen,
varmed grunden läggs för modernismen
och religionens avtagande betydelse.
–Men i Sverige hade vi ingen egentlig,
radikal upplysning utan en mer praktisk
inriktning. Sverige moderniserades på ett
mer sansat sätt än exempelvis Frankrike
med sin revolution. Svensk konservatism

får en utpräglat romantisk sida med viktiga företrädare som Erik Gustaf Geijer och
Hans Järta. Senare framträder män som
Harald Hjärne, Carl David af Wirsén och
Vitalis Norström.
Tyvärr genomskådade inte alla konservativa – i Sverige som på andra håll
– nationalsocialismen och Adolf Hitler.
Enligt Jan Olof Bengtsson kommer vi
i Sverige och Europa att tvingas söka oss
fram till en ny form av traditionell konservatism och då ta striden med den upproriska 68-generationen, som dominerar
Europa i dag.
–Det finns en potential för reformering av
samhället med samverkan över kulturella
och religiösa gränser. Men det kommer alltid att finnas problem. En etisk humanism
är en möjlighet, men någon form av andlig
grundval är nödvändig. Demokratismen
som enkel lösning kan vara farlig – en
kvalificerad demokrati är att föredra!
Konferensens sista föredrag hölls av
undertecknad, Tommy Hansson, som talade över ämnet ”Konservatism i USA”.
Det konstaterades inledningsvis:
–Den amerikanska konservatismen skiljer
sig från varje annan typ av konservatism i
ett väsentligt avseende: det var inom denna
ideologiska rörelse som fröna såddes till
den fria världens seger i det Kalla kriget.
Den amerikanska konservatismen fick därmed en världshistorisk, man skulle nästan
kunna säga apokalyptisk, betydelse.
Talaren hade valt att utgå från utskottsförhören i representanthusets Committee
on Un-American Activities, som placerade
Richard Nixon och Whittaker Chambers
i blickfånget. Dessa bidrog starkt till
att regeringstjänstemannen Alger Hiss
kunde överbevisas om kommunistisk,
landsförrädisk verksamhet. Såväl Nixon
som Chambers var antikommunister, och
antikommunismen har städse varit en viktig
beståndsdel i den moderna amerikanska
konservatismen (tillsammans med traditionalism och libertarianism).
Avslöjandena om sovjetisk spionageverksamhet i väst ledde till framväxten
av en konservativ rörelse i USA, vars
främste banerförare blev William F.
Buckley, Jr. vilken 1955 grundade den
oerhört inflytelserika tidskriften National
Review som alltjämt är den amerikanska

konservatismens flaggskepp jämte en tidning som The Washington Times. 1964
nominerade det republikanska partiet
den uttalat konservative senatorn Barry
Goldwater som presidentkandidat, och
även om Goldwater förlorade stort till
Lyndon Johnson fick konservatismen
fastare mark under fötterna. 1968 blev
Nixon president med Spiro Agnew som
vicepresident. Nixon-administrationerna
gjorde många konservativa besvikna, men
Nixon-Agnew angrep på ett förtjänstfullt
sätt den dittills dominerande vänstern.
1980 inledde så Ronald Reagan sin åttaåriga presidenttid.
–Reagan trodde på ett tidigt stadium, till
skillnad från de flesta andra konservativa
antikommunister, att det faktiskt var möjligt att besegra kommunismen och det sovjetiska väldet. USA tvekade under Reagan
inte att ingripa militärt när så krävdes i
syfte att slå tillbaka kommunistiska landvinningar och gjorde därmed upp räkningen
med den tidigare inneslutningsdoktrinen,
myntad av George Kennan och John Foster Dulles; nu skulle kommunismen rullas
tillbaka. Vilket också lyckades.
Huvudpoängen i mitt anförande var att
den amerikanska konservatismen har haft
rikliga tillfällen att pröva sina ideer i praktisk regeringspolitik – och det har visat sig
att dessa idéer mestadels fungerar bra.
–Bäst har den amerikanska högerrörelsen
kanske lyckats ekonomiskt, där främst
Milton Friedmans idéer gjorde att USA
kunde resa sig ur det ekonomiska träsk som
framförallt Carter-åren ledde fram till.
Jag berörde även den i våra dagar ofta
diskuterade neokonservatismen, som har
sitt ursprung i judisk-amerikanska kretsar
med anknytning till den inflytelserika tidskriften Commentary, och den nuvarande
Bush-administrationens utrikespolitik.
Något som bidrog till att göra Konservativt forums konferens i Uppsala lyckad
var det livliga och intelligenta intresse
som de ungdomliga och kunniga konferensdeltagarna visade.
Fotnot: Konservativt forums webbadress
är www.konservativtforum.org. Anförandet
"Konservatism i USA" kan studeras på
Contras webbsajt: http://www.contra.nu/
amkon.html.
✎

Jan-Olof Bengtsson talade om svensk konservatism i ett historiskt perspektiv.
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Försvara äktenskapet

✭ För tillfället synes konceptet
om ”det könsneutrala äktenskapet” vinna atlltmer terräng,
såväl i vårt eget land som i
andra länder inom eller med
anknytning till den västdemokratiska sfären (tanken är främmande i exempelvis muslimska,
konfucianistiskt influerade eller
kommunistiska kulturer). Den
kristne debattören Olof Djurfeldt, under många år chefredaktör för tidningen Dagen,
har utifrån en traditionell syn
på äktenskap och moral valt att
belysa frågan i intervjuboken
Försvara äktenskapet (2004).
Det skall med en gång sägas
att Djurfeldts bok måste anses
tillhöra de mest angelägna som
skrivits inom debattgenren över
huvud taget de senaste åren.
Författaren har intervjuat en
rad personer, såväl män som
kvinnor, vilka alla har principiella och ibland synnerligen
tungt vägande argument för
att termen ”äktenskap” skall

förbehållas föreningar mellan man och kvinna. Därmed
är Djurfeldts bok naturligtvis
synnerligen partisk och skäms
inte för det.
Bokens mest centrala sentens
hittar vi sist på den sista sidan
med bokens löpande text (sidan
240). Här återges nämligen
den grundläggande princip
Gud använde sig av när han
skapade människan: ”Till man
och kvinna skapade han dem”

(Första Mosebok). Härpå
bygger faktiskt all mänsklig
samvaro!
En av de mer intressanta
intervjuerna i boken är den
som Djurfeldt gör med religions- och kyrkohistorikern Per
Beskow, en troende katolik med
ett öppet öga för alla seriösa trosinriktningar. Beskow avfärdar
här äktenskapet som kristet särintresse: ”Äktenskapet är en av
mänsklighetens grundläggande
institutioner”, fastslår Beskow
(sidan 39). ”Det finns i en
eller annan form inom olika
kulturer över hela världen…
Äktenskapet är en rättsligt reglerad ordning för samlevnaden
mellan män och kvinnor för att
de skall ge upphov till en ny
generation.”
Äkenskapet är således icke en
företeelse med den huvudsakliga
funktionen att tillfredsställa individens personliga behov och
nycker, vilket många tycks ha
för sig numera. Ett ”könsneutralt äktenskap” är alltså en
orimlighet, helt enkelt därför
att två personer av samma kön
inte kan få barn tillsammans och
därmed föra människosläktet vidare. Två personer av samma
kön kan givetvis välja att leva

tilsammans som syskon, vänner
eller någonting annat – blott
icke under äktenskapsliknande
former. Detta strider mot Guds
skapelseordning, vilket sannerligen omvittnas i en rad passager
i Bibeln.
Det är Olof Djurfeldts
ovanskliga förtjänst att han,
i samarbete med sina intervjuobjekt, klargör detta ur en
rad infallsvinklar. En mycket
aktiv person när det gäller att
försvara äktenskapet som ett
förbund mellan man och kvinna,
som kommer till tals i boken, är
Filadelfia-pastorn Sten-Gunnar
Hedin. Denne oroar sig för att
själva religionsfriheten är i fara
genom den den dominerande
homosexlobbyns förkvävande
intolerans.
”Vill man ha pluralism måste
oliktänkande ha frihet att yttra
sig”, menar Hedin (sidan 92).
”Det borde den egna erfarenheten ha skapat långt större
förståelse för.”
Tommy Hansson
Olof Djurfeldt: Försvara
äktenskapet. En intervjubok
om familjens status, roll och
framtid. 248 sidor. Bokförlaget
Libris och Pingst.nu.

5 1980...
Contra nummer 5 1980 hade
den bajerske politikern Franz
Josef Strauß på omslaget – och
en presentation av honom inne
i tidningen. ”Franz Josef Strauß
är den ende sanne anhängaren
av marknadsekonomin bland
de ledande tyska politikerna.
Han är den är den ende store
liberale politikern av format i
tyskland, som kämpar mot de
tyska socialistiska partierna” sa
Nobelpristagaren Friedrich von
Hayek. Tyvärr blev Strauß aldrig

(Väst)tysklands förbundskansler.
Nobelpristagaren
Alexander
Solzjenitsyn, som vid den här
tiden levde i påtvingad exil i Vermont i USA, medverkade i Contra
med en artikel som innehöll ”en
varning till Väst i farans stund”,
ett hårt angrepp på ¨Västmakternas eftergivna politik mot
Sovjetunionen. En kritik som året
efter skulle utvecklas i den av
Contra utgivna boken ”Västerlandets misstag”. Solzjenitsyns
dystra synpunkter på Västs vilja

att stå emot Sovjets expansiva
politik kom dessbättre på skam
när Ronald Reagan blev USAs
president 1981. Han lät sig i hög
grad påverkas av Solzjenitsyns
synpunkter, vilket resulterade i
Västs seger i det kalla kriget och
Sovjetunionens politiska kollaps.
Contra presenterade också den
nya Contra-boken ”Kinesiska
skuggbilder”, som beskrev det
politiska förtrycket i Kina på ett
än i våra dagar aktuellt sätt.

...för tjugofem år sedan
www.contra.nu
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