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Skaffa fler Contra-läsare!

Du som läser dessa rader är bevisligen Contra-läsare. Och som sådan är Du vår
viktigaste länk till nya läsare. Vi vet erfarenhetsmässigt att de flesta nya läsarna
kommer genom rekommendationer från vänner, bekanta och släktingar. Contra
behöver fler läsare. Inte minst för att säkra tidskriftens ansträngda ekonomi. En
dubblad upplaga skulle ge dubbla intäkter, men bara 10–20 procent högre kostnader. Vi skulle kunna göra en bättre tidning för alla!
Vårt förslag är att Du berättar om Contra i Din omgivning. Lägg gärna ett exemplar på läkarmottagningen eller i frisörsalongen. Överlämna personligen ett
exemplar till dem som Du har möjlighet att berätta om Contra för. Om Du behöver fler tidningar för det ändamålet är det bara att höra av sig till redaktionen. Vi
skickar de tidningar Du kan behöva. Ett annat alternativ är att Du sänder namn
och adresser till Contra, så ordnar vi så att de personerna får ett provnummer och
ett prenumerationserbjudande.

Contra-medarbetaren Alexander Solzjenitsyn död
Alexander Solzjenitsyn avled i början av augusti 89 år gammal. Han

var en av de främsta dissidenterna under den sovjetiska diktaturen och
hans litterära produktion, inte minst den lilla boken En dag i Ivan Denisovitjs liv och det gigantiska verket Gulag-arkipelagen bidrog till den
kommunistiska diktaturens fall. Alexander Solzjenitsyn belönades med
Nobelpriset i litteratur 1970. Han utvisades från Sovjetunionen 1974 och
tillbringade tiden fram till 1994 huvudsakligen i Vermont i USA. Sedan
han återvänt till sitt fädernesland Ryssland blev han för en tid en bitsk
kommentator rörande rysk politik och kultur.
På Contra Förlag utgavs 1981 boken ”Västerlandets misstag”, en kritisk
essä riktad mot Västs eftergiftspolitik mot Sovjet. Solzjenitsyn blev bönhörd. Ronald Reagan, som tillträde som president just 1981, skulle föra
just den politik som Solzjenitsyn efterfrågade, vilket ledde till Sovjetunionens snara undergång. Boken kan beställas från Contra för 75 kronor
inklusive porto. Sätt in beloppet på plusgiro 85 95 89-4 och ange ”Solzjenitsyns bok” på betalningen.
Alexander Solzjenitsyn medverkade också med flera artiklar i tidskriften
Contra. I nummer 1 1979 återgavs ett tal som Solzjenitsyn hållit inför avgångsklassen på Harvard. Han kritiserade Västs eftergiftspolitik. I nummer 5 1980 (slutsåld) skrev han artikeln ”Varning till Väst i farans stund”
som anslöt till samma tema som han tog upp i talet och boken. I nummer
2 1981 skrev han om Rysslands tusenåriga historia och kritiserade dem
som blandade ihop Ryssland med Sovjetunionen. I nummer 2 1983 (slutsåld) återgavs ett anförande av Solzjenitsyn i samband med att han fick
ett frihetspris i Taipeh. Han underströk de kinesiska och ryska folkens
gemensamma intresse av att störta kommunismen. De två tidningsnummer som fortfarande finns i lager kan rekvireras från Contra genom förskottsinbetalning på plusgiro 85 95 89-4 av 40 kronor (ena numret) eller
65 kronor (bägge numren).
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En socialist i Vita huset?
Tänk er att republikanernas
presidentkandidat John McCain
hade haft nära kontakter med nazistiska terrorister i 20 år. Samma
dag detta kom fram hade McCain
varit ute ur racet så att det visslade om det – och det med rätta.
Men när det visar sig att den demokratiske kandidaten Barack
Obama har haft motsvarande
kontakter med
obotfärdiga
medlemmar av terroristorganisationen Weather Underground,
höjs det knappt på ögonbrynen
inom det Obama-älskande medieetablissemanget. Och det finns
fler lik i Obamas garderob…
✭✭✭ Ett studium av Barack Obamas
curriculum vitae är en ganska skakande
läsning. Det har talats mycket om Obamas
anknytning till den etxremistiske pastorn
Jeremiah Wright i Trinity United Church
of Christ i Chicago och detta inte utan skäl.
Wright har blivit beryktad som agitatorn
som skrek ”God Damn America!” under
ett offentligt möte och som anklagat USAs
regering för att ligga bakom spridningen av
HIV-viruset bland svarta och bära skulden
för terroristhändelserna den 11 september
2001. Obama har visserligen i elfte timmen tagit avstånd från Wright och gått ur
hans kyrka, men faktum kvarstår – pastor
Wright var under många år Obamas andlige mentor.

Terrorister utan ånger

Jeremiah Wright är emellertid bara en
av många tveksamma detaljer i Barack
Hussein Obamas CV. En annant rör hans
samröre med Bill Ayers med ett förflutet
i den amerikanska terroristorganisationen
Weatherman eller Weather Underground.
Ayers är gift med Bernardine Dohrn, vilken
i likhet med maken var med och grundade
Weather Underground. När Obama 1999–
2002 var medlem av direktionsstyrelsen
i the Woods Fund, en resursrik stiftelse
som beviljar anslag till mindre bemedlade
människor samfälligheter i Chicago, var
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Barack Obama kan bli
USAs förste
socialistiske
president om
det vill sig
riktigt illa i
höstens amerikanska presidentval.

också Ayers med i styrelsen.
Det var när Barack Obama var verksam
som sommarpraktikant på juristbyrån Sidney & Austin i Chicago 1989 som han mötte
sin blivande hustru, advokaten Michelle La
Vaughn Robinson, som var hans handledare. En annan kvinnlig advokat på byrån
var Bernardine Dohrn, och genom henne
kom Obama i kontakt med maken Bill Ayers som han upprätthållit relationer med
sedan dess (offentligt har Obama påstått
att han ”knappt känner” Ayers trots att de

tommy.hansson@contra.nu
umgåtts i 20 år, suttit i samma styrelse och
dessutom bott grannar).
William C. ”Bill” Ayers föddes 1944
som son till den förmögne industrimannen Thomas Ayers, styrelseordförande i
företaget Commonwealth Edison. Bill radikaliserades under sin tid vid University
of Michigan på 1960-talet och var, efter
en tid som ”fredsaktivist”, tillsammans
med bland andra Bernardine Dohrn med
och grundade Weatherman (som Obamafavoriten Bob Dylan sjunger om i låtraden
”You Don´t Need a Weatherman to Know
Which Way the Wind Blows”). Ayers och
Dohrn klarade sig undan oskadda från en
olycka i Greenwich Village i New York
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1970, då en bomb exploderade av misstag
och dödade tre Weather-medlemmar.
Weather Underground, en av flera vänsterradikala terroristorganisationer i USA på
1960- och 1970-talen, är ansvarigt för en
lång rad bombattentat mot amerikanska mål
– bland annat attackerades New York Police
Department (NYPD), USAs försvarshögkvarter Pentagon och kongressbyggnaden
i Washington, D. C.
Varken Bill Ayers eller Bernardine Dohrn
ångrar sin terroristiska verksamhet och hatar USA lika mycket som de gjorde under
de revolutionära åren, även om detta hat
numera kanaliseras på ett mindre våldsamt
sätt. I sin memoarbok Fugitive Days skriver
Ayers följande: ”Jag agerade på ett lämpligt
sätt i den tidens kontext.” På baksidan av
bokens omslag står Ayers för övrigt på en
ihopskrynklad amerikansk flagga. Ayers
har också i en intervju i New York Times
beklagat att han under sin militanta tid inte
hann med att detonera fler bomber.
Bill Ayers blev under sin tid som terrorist beryktad för sin uppmaning ”Döda
era föräldrar”. Denne galning sitter i dag
inte bakom lås och bom, som han rätteligen
borde göra, utan är Distinguished Professor
of Education vid delstatsuniversitetet University of Illinois i Chicago och författare
till nästan ett dussintal böcker om bland
annat utbildningsteori.
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Ayers och Dohrn kom synnerligen lindrigt undan. De överlämnade sig till myndigheterna 1980 efter många år på flykt.
Deras bomber hade dödat flera människor,
men de flesta av åtalspunkterna mot dem
ströks på grund av åklagarmisstag under
den långa jakten på paret. Bill Ayers satt
i häkte några dagar, medan Bernardine
Dohrn var fängslad under nio månader
därför att hon vägrat samarbeta med en
brottmålsjury. Under 1980-talet inledde de
sina framgångsrika yrkeskarriärer.

Obama junior allmänt kallats för Barry,
men skrivs in i Punahou-skolan som Barack Hussein Obama. På Hawaii tas han
hand om mormodern, Madelyn Dunham,
men känner sig övergiven och längtar efter
föräldrarna.

Marxistiska kretsar

Obama i muslimsk skola

Barack Hussein Obama föddes på Hawaii
den 4 augusti 1961. Pappan, Barack Obama
senior, föddes i Kenya 1936 och tillhörde
Luo-stammen. Dennes far, Hussein Nyango Obama, var i sin tur en välbeställd
farmare som hade arbetat för den brittiska
kolonialregeringen. Han konverterade till
islam i Zanzibar och hade åtminstone tre
fruar.
Barack Obama senior gifte sig 1956 med
en flicka som hette Kezia från hembyn; som
hemgift gav han 14 kor till brudens familj.
Paret flyttade snart till Jericho i Nairobi där
sonen Roy föddes 1958. Roy är numera en
militant muslim och väl ansedd av halvbrodern Barack. Obama senior var en begåvad
student och lämnade samma år sin gravida
hustru sedan han fått ett stipendium för att
studera vid University of Hawaii i Manoa
på ön Oahu. Under en kurs i ryska träffade han 17-åriga Stanley Ann (Anna)
Dunham, som var född i Wichita, Kansas
1942 (några av hennes förfäder hade för
övrigt varit slavägare). Anna hade under
tiden i high school (gymnasiet) blivit starkt
influerad av vänstervridna lärare och blev
på Hawaii extrem feminist. Sedan Barack
senior gjort henne med barn gifte de sig
hösten 1960, då mannen fortfarande var
gift med Kezia. Också Barack senior var
starkt vänsterinriktad.
När Barack Obama var två år gammal
lämnade fadern familjen för att studera
vid Harvard-universitetet. Han återvänder
dock snart till Kenya och får ett chefsekonomjobb inom Jomo Kenyattas regering i
Nairobi. Enligt samtida vittnen dricker han
för mycket och frågar aldrig efter familjen
i USA. Medan han fortfarande formellt är
gift med Kezia och Anna gifter sig Barack
Obama senior 1964 med Ruth, som han
träffat vid Harvard och får två barn med.
Barack senior var alltså gift tre gånger och
hade dessutom en älskarinna; han blev sammanlagt far till sju, eventuellt åtta barn.
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Obamas vän, förre terroristen Bill Ayers,
borde sitta inom lås och bom men är
numera professor vid Illinois delstatsuniversitet. (Foto från Chicago-polisems
arkiv över arresterade)
Med Kezia fick han tre söner vilka alla blev
muslimer och är bosatta i Nairobi.
Barack juniors mamma Anna gifter 1967
om sig med den muslimske indonesiern
Lolo Soetoro Mungunhaijo, som är hög
tjänsteman inom den indonesiska armén
(Indonesien regerades vid denna tid av
en militärjunta under general Suharto,
som hade störtat vänstermannen Sukarno
i en blodig militärkupp 1965). Paret bor
1968–72 i Indonesien under vilken tid
Barack, som går i en muslimsk skola,
får en halvsyster som får namnet Maya.
Den unge Barack såg sin mor som en
”Kumbaya-liberal” med en romantisk
syn på Tredje världen. Maya har berättat
att modern redan vid denna tid brukade
skämta om att Barack skulle bli USAs
förste svarte president.
När Anna och Lolo omsider går skilda
vägar flyttar Barack hem till moderns förmögna föräldrar i Honolulu, under det att
Anna och Maya Soetoro fortsätter att bo
i Indonesien. Anna dör i äggstockscancer
på Hawaii 1995. Den gravt försupne och
närmast utslagne Barack Obama senior
hade dött i en alkoholrelaterad bilolycka
i Kenya 1982 och fått en muslimsk begravning. Under barnaåren hade Barack
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Redan under sin tid på Hawaii kom Barack
Obama i kontakt med den radikale svarte
skribenten Frank Marshall Davis, som var
från Kansas och dessutom medlem i the
Communist Party USA (CPUSA). Davis
hade flyttat till ö-delstaten på inrådan av
den berömde kommunistiske sångaren
Paul Robeson. Eftersom Barack Obamas
egen far inte fanns tillgänglig blev Davis
inte bara en politisk mentor utan också en
fadersgestalt för den unge Barack; i sin
memoarbok Dreams From My Father kallar Obama Davis bara för ”Frank”.
Omsider flyttade Barack Obama från Hawaii till Kalifornien, där han 1979 inträdde
vid Occidental College och kom att röra
sig i marxistiska och feministiska kretsar.
I memoarboken skriver Obama om denna
period: ”För att undvika att misstas för en
svikare, valde jag noggrant mina vänner.
De mer politiskt aktiva svarta studenterna.
De utländska studenterna. Mexikoamerikanerna. De marxistiska professorerna och
strukturella feministerna.” 1981 skrevs
Obama in vid Columbia University i New
York där hans huvudämnen var statsvetenskap och internationella förbindelser.
Året därpå blev han alltmer involverad i
vänsterpolitiska sammanhang och deltog
i marxistisk-socialistiska konferenser
och afrikansk-kulturella evenemang i
Brooklyn.
1985, vid 24 års ålder, flyttade Barack
Obama till Chicago i Illinois. Han blev
community organizer (ungefär samhällsorganisatör) för the Developing Communities
Project (DCP) i regi av the Calumet Community Religious Conference (CCRC) i
Chicago. Obama kom då att tillämpa den så
kallade Alinsky-modellen i sin samhällsagitation, en modell som gick ut på att betalda organisatörer, med vänsteraktivisten
Saul Alinskys (1909-72) ord i boken Rules
for Radicals, skulle ”gnugga missnöjets
sår öppna” med en aggressiv agitationsstil.
Medborgarna skulle förmås att gradvis bli
alltmer oregerliga och myndighetsfientliga.
Den unge Obama visade sig vara en driven
agitator som övertygade alltfler svarta om
hur eländigt de hade det och att allt var
samhällets fel. En av hans mest lyckade in-
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satser var att tvinga fram en asbestsanering
i området Altgeld Gardens.
Efter tre år som samhällsorganisatör
började Obama fundera på hur han skulle
bära sig åt för att få större politisk makt.
(Under denna tid, 1986, hade Obama för
övrigt hunnit med att besöka Kenya och sin
släkt där för första gången; fler besök har
följt). Han skrev därför in sig vid Harvard
Law School . Efter Harvard-åren flyttade
Barack Obama tillbaka till Chicago och
fick jobb på advokatfirman Davis, Miner,
Barnhill och Galland, som specialiserat sig
på fall om medborgerliga rättigheter. 1993
började han undervisa vid University of
Chicago Law School.
Obama har uttalat att hans syn på juridiken är att den skall gynna ”de svaga” på
”de starkas” bekostnad. Det har sagts att
han vill att Högsta domstolen skall ”föra
ett klasskrig under lagens fana”.

Hatisk teologi, hatiska präster

Om Barack Obama vinner presidentvalet
den 4 november kommer han att bli USAs
förste öppet socialistiske president, vilket
hans bakgrund klart visar: båda föräldrarna var vänsteraktivister; han är associerad medlem i Chicago-avdelningen
av Democratic Socialists of America;
under universitetsåren hängde han ihop
som ler och långhalm med radikala collegeaktivister; han arbetade som radikal
samhällsorganisatör och etnisk agitator;
genom åren har han hållit kontakten med
många av sina vänstervänner, av vilka några
ingår i hans kampanjstab; en av hans förebilder är den militante svarte muslimske
ledaren Malcolm X, vars självbiografi
Obama berömmer i sin bok The Audacity
of Hope.
Det är också i en politisk kontext man
får förstå Obamas omskrivna relation med
den USA-hatande (”God damn America”)
negerpastorn Jeremiah Wright i Trinity
United Church of Christ i Chicago. Wright
och dennes anhängare har anklagat kritikerna för att ha använt yttranden av Wright
som ”lösryckts ur sitt sammanhang”. Men
det är faktiskt när man börjar studera det
större sammanhanget som man inser hur
graverande Obamas engagemang i Wrights
kyrka är, låt vara att Obama av politiska skäl
nu lämnat kyrkan. Ty Wrights uppmaning
till Gud att ”förbanna Amerika” och hans
beskyllningar mot USAs regering för att
ligga bakom 11 september-attackerna och
AIDs är fullt logiska med hänsyn till den
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ideologiska bakgrunden.
Grundare av den ”svarta befrielseteologi”
som pastor Wright bekänner sig till är James H. Cone, författare till boken Black
Theology and Black Power (1969). Också
Cone är en stor beundrare av Malcolm X
och särskilt dennes kritik av den etablerade
kristendomen som ”den vite mannens religion”. Malcolm Xs synsätt kom starkt att
påverka svart makt-rörelsen i USA med
företrädare som Svarta pantrarna, Stokeley
Carmichael och Ron Karenga. Cone, initialt
en anhängare av Martin Luther King, Jr.,
såg som sin uppgift att föra samman svart
makt och kristendom. Självklart var Jesus
i Cones perspektiv neger. Den svarte intellektuelles uppgift, som Cone såg den, var
att ”främja förstörelsen av Amerika som
han känner det”.
Cones bok är en vredgad uppgörelse
med ”den vite förtryckaren”. I förordet
till sin efterföljande bok A Black Theology
of Liberation (1970) skriver Cone: ”Det
kommer inte att bli någon fred i Amerika
förrän vita börjar hata sin vithet och från
djupet av sin varelse frågar: ’Hur kan vi
bli svarta?’” Frigörelsen skulle komma,
menade Cone, med hjälp av de medel de
svarta ”anser nödvändiga”. Det svarta hatet
mot de vita ser vidare Cone som en legitim
reaktion mot ”förtryck, förolämpning och
terror”. Cone avvisar också det stöd militanta svarta ofta får från vänsterinriktade
vita – han gör ingen skillnad mellan dessa
och öppna rasister.
För många är Cones budskap en nattstånden kvarleva från det radikala 60-talet.
Men inte för alla. Pastor Jeremiah Wright
och hans kyrka tillhör de oreformerade
svart makt-anhängarna inom teologins
område. James Cone själv – han är numera
professor i systematisk teologi vid Union
Theological Seminary i New York – har
hållit fast vid sina teser genom åren. Under
senare år har han uttalat: ”Det vi behöver i
dag är kanske att återvända till våra far- och
morföräldrars ’good old-time religion’ och
kombinera den med en marxistisk samhällskritik. Tillsammans kan svart religion
och marxistisk filosofi visa oss vägen att
bygga ett helt nytt samhälle.”
Det är en självklarhet att Barack Obama
var medveten om sin kyrkas vänsterradikala svart makt-bakgrund redan innan han
gifte sig med Michelle och lät döpa både
sig och sina döttrar Malia och Sasha med
Jeremiah Wright som tjänsteförrättande
präst. Hans senare avståndstaganden är en
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rent politisk handling för att inte äventyra
marschen mot Vita huset.
Obama har också haft problem med en
annan gammal prästkompis, nämligen fader Michael Pfleger som är en vit anhängare
av svart teologi och en ofta sedd gäst i
Jeremiah Wrights församling. Pfleger är en
romersk-katolsk präst och social aktivist,
verksam i kyrkan Saint Sabina i området
Auburn Gresham i Chicago och vän till
Obama sedan 20 år. Förutom med Wright
har Pfleger även kontakter med svarta radikaler som muslimen Louis Farrakhan,
pastorn och politikern Jesse Jackson samt
agitatorn Al Sharpton. Den 25 maj attackerade fader Pfleger i ett bisarrt och öppet
rasistiskt framträdande i Trinity United
Church of Christ Obamas demokratiska
rival Hillary Clinton för att vara för ”vit
överhöghet” (Pflegers framträdande finns
tillgängligt som video på Internet).
Pfleger bad sedan om ursäkt, uppenbarligen för att inte äventyra Obamas
chanser att bli president.

En amerikansk Palme

Barack Obamas politiska karriär inleddes
1996, då han invaldes i Illinois delstatssenat
för Demokratiska partiet som representant
för det vänsterinriktade Chicago-området
Hyde Park. Han backades upp av Democratic Socialists of America (DSA), som han
ju själv är knuten till. Han visar sig i delstatsförsamlingen vara en nästan fulländad
”progressiv” politiker. 2002 talar Obama på
ett antikrigsmöte i Chicago – Obama har
själv inte gjort militärtjänst – mot ett krig
i Irak. ”Jag är inte mot alla krig”, förklarar
Obama. ”Jag är mot dumma krig.”
2004 kandiderade Barack Obama för en
tom plats i den amerikanska senaten (2000
hade han misslyckats med att komma in
i representanthuset) och ställdes då mot
den svarte konservative ambassadören
Alan Keyes, en före detta tjänsteman i
Reagan-regeringen som bland annat varit
USAs ambassadör vid FNs sociala och
ekonomiska råd samt biträdande utrikesminister för internationella organisationer.
Keyes har tidigare kandiderat för att bli
republikansk presidentkandidat och anses
vara en av partiets bästa talare, men när han
ställdes mot Barack Obama i senatsvalet
var han chanslös.
När National Journal 2007 gjorde en
studie av amerikanska politikers ”lifetime
voting records” visade det sig att Barack
Obama är den mest vänstervridne av alla
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senatorer – han hade röstat vänster till 95,5
procent 2007 och noterades för ett sammanlagt snitt på 88,0. Obama står således
när det gäller omröstningar längst ut på
vänsterkanten och ligger klart före också
en sådan inbiten vänsterpolitiker som representanthusledamoten Dennis Kucinich.
En profilfråga för Barack Obama har varit
”comparable worth”, en från början feministisk idé från 70- och 80-talen som går ut
på att man i en löneskala skall fastställa hur
mycket lön olika yrken är värda; syftet är
att införa millimeterrättvisa mellan könen.
Förslaget skulle kräva en ny, kostnadskrävande byråkratisk myndighet. Obama vill
också se en plan för en övergripande nationell sjukförsäkring för varje amerikan,
som skall betalas av regering, näringsliv
och konsumenter. Sexualundervisning
i förskolan är också en reform Barack
Obama vill införa.
Att Obama också tar det så kallade
klimathotet på allvar är naturligtvis ingen
överraskning (det gör McCain också). I
ett tal i Wisconsin den 16 februari sa han
att han ville satsa 150 miljarder dollar
på en ”grön energiplan”. Vidare vill han
reglera vinsterna för läkemedels- och
försäkringsbolag samt för energiföretag.
Den 16 februari klargjorde Obama även
att han ville satsa 800 miljarder dollar på
olika typer av offentliga utgifter. Förslag
av denna typ kan uppenbarligen inte finansieras bara genom beskattning av ”de rika”,
som Obama föreslagit – också medelklassen kommer att pungslås ordentligt.
Sammanfattningsvis kan Barack Obamas inrikespolitik sägas vara ”big government”-politik av gammalt socialistiskt
slag. Obama är helt enkelt en Olof Palme
i amerikansk tappning. Att Obama stöder
”äktenskap” för homosexuella och fri abort
förvånar naturligtvis ingen.

Israelvän?

En ännu viktigare fråga än inrikespolitiken
i ett globalt perspektiv är vad Obama kan
förväntas göra som utrikespolitiker och nominell överbefälhavare för krigsmakten.
Detta är en av den oerfarne Obamas stora
svagheter i kampen med McCain om Vita
huset. Låt oss till exempel se på var han
står i frågan om Israel och Mellanöstern,
en mycket viktig fråga för den som vill bli
USAs president. Själv har Barack Obama
i stort sett hävdat att han är den bästa vän
Israel kan tänka sig, men hans agerande
och några av de personer han omger sig
med talar ett annat språk.
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Gamle Carter-rådgivaren Zbigniew Brzezinski återfinns i Obamas stab.
2007 deklarerade Obama att han i senaten
skulle rösta mot ett lagtillägg enligt vilket
Irans Islamska revolutionsgarde – som
under lång tid har stött Hizbollah-terrorister och medverkat till mord på israeler
– skulle förklaras vara en terroristgrupp.
Resolutionen gick igenom med rösterna
76-22 sedan bland andra Hillary Clinton
röstat för förslaget. Obama missade omröstningen på grund av kampanjearbete i
New Hampshire, men han angrep Clintons ja-röst med motiveringen att det icke
bindande lagtillägget riskerade att skärpa
spänningen mellan USA och Iran.
Vidare har Obama nära politiska förbindelser med Rashid Khalidi, professor
i arabiska studier vid Columbia University.
Khalidi arbetade i slutet av 1970-talet för
WAFA, PLOs officiella nyhetsbyrå; PLO
och dess olika fraktioner var vid denna
tid djupt involverade i terroraktioner. 2005
väckte Khalidi uppseende då han hävdade,
att palestinierna enligt internationell lag
hade rätt att med våldsamma medel
motsätta sig israelisk ockupation. Under
den tid professor Khalidi undervisade
vid University of Chicago var han med
och grundade the Arab American Action
Network (AAAN), som regelbundet kolporterar ut antiisraelisk propaganda. När
delstatssenator Barack Obama 2000 drev
en kampanj för att bli invald i representanthuset, ordnade Khalidi en välgörenhetsmiddag för att samla in pengar till
Obamas kampanj.
Obama återgäldade Khalidis stöd: 2003
var Obama närvarande vid en middag till
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Khalidis ära, under vilken en av talarna liknade ”sionistiska bosättare på Västbanken”
vid Usama bin Ladin. Inte nog därmed. Ty
när Obama satt med i direktionsstyrelsen
för the Woods Fund tillsammans med Bill
Ayers tilldelade fonden AAAN sammanlagt 75.000 dollar i anslag.
Obama har även visats ha andra propalestinska kontakter. Enligt Ali Abunimah, som
varit med och grundat den propalestinska
bloggen Electronic Intifada och är en känd
aktivist i Chicagos palestinska kretsar, har
Obama i privata samtal uttryckt otvetydigt
stöd för den palestinska saken. Några klara
bevis härför har inte presenterats, men ett
talande indicium är att också Abunimah är
medlem i AAANs styrelse.
Låt oss också titta på med vilka rådgivare
Obama omger sig i utrikespolitiska frågor.
Främst kan här nämnas Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carters nationelle säkerhetsrågivare, som deltagit i Obamas valkampanj.
Denne har rönt uppmärksamhet för att ha
försvaret Robert Malleys bok The Israel
Lobby and U. S. Foreign Policy, vilken
menar att ”Förenta staterna har varit villigt att åsidosätta sin egen säkerhet i syfte
att främja en annan stats [Israel] intressen”. Malley, enligt initierade bedömare
”en rabiat Israel-hatare”, var rådgivare åt
Clinton-administrationen och har även
fungerat som rådgivare åt Obama.
Ännu mer graverande är det faktum att
general Merrill McPeak, Obamas militäre
chefsrådgivare och vice kampanjledare, är
känd som en obalanserad Israel-kritiker.
1976 kritiserade McPeak i en artikel i en
utrikespolitisk tidskrift Israel för att inte
ha återvänt till gränserna före Sexdagarskriget 1967 och återlämnat de strategiskt
belägna Golanhöjderna till Syrien. Och
när McPeak 2003 intervjuades i tidningen Oregonian, anklagade han judiska och
evangelikala väljare för att sätta sina egna
proisraeliska intressen framför den nationella säkerheten. Tillfrågad om vad som
äventyrade världsfreden valde McPeak att
svara: ”New York City, Miami. Vi har ett
stort väljartal… här som stöder Israel. Och
ingen politiker vill gå emot detta.” Obama
har officiellt distanserat sig från McPeaks
syn på Israel men står fortfarande bakom
hans kampanjroll.
Tilläggas skall att också den ökände
pastor Jeremiah Wright är en vildsint Israel-fiende som bland annat anklagat Israel
för rasism gentemot palestinierna. Förra
året lät vidare Wrights kyrkas nyhetsbrev
trycka av en artikel som en Hamas-tjäns-
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teman skrivit.
Judiska väljare har en lång tradition att
rösta på demokratiska presidentkandidater.
Republikanen Ronald Reagan lyckades
därför utomordentligt väl, då han i valet
mot Jimmy Carter 1980 fick 39 procent
av judarnas röster. Om Barack Obama
inte lyckas utplåna bilden av sig själv
som propalestinier och Israel-kritiker
kan John McCain mycket väl överträffa
Reagans resultat, något som i så fall kan
avgöra valet.
Barack Obama har ingen praktisk utrikespolitisk erfarenhet och har uttryckt
en rad naiva synpunkter. I en debatt inom
Demokratiska partiet 2007 svarade han
exempelvis på följande sätt, då han fick
frågan om han kunde tänka sig att träffa
ledarna för Iran, Syrien, Venezuela, Kuba
och Nordkorea utan förhandsvillkor: ”Det
kan jag. När du säger förhandsvillkor säger
du i verkligheten, Jag tänker inte tala med
er förrän ni går med på att göra exakt vad
jag vill att ni skall göra. Nåväl, det är inte
så förhandlingar går till.”

Obama och Daley-gänget

Den stora frågan är i vad mån den amerikanska väljarkåren kommer att ta hänsyn
till den mörkare sida av Barack Obama
som här beskrivits. Vi skall inte glömma att
Obama är en god talare och har stor personlig karisma, ett slags svart motsvarighet till
John F. Kennedy. Detta kan räcka långt när
det gäller att överskugga Obamas vänsterradikalism, naiva utrikessyn och bristande
erfarenhet, liksom när det gäller det faktum
att den demokratiske kandidaten har den
dåliga smaken att omge sig med rasister,
socialister, marxister, kommunister, inhemska terrorister och brottsåtalade. Lägg
därtill de amerikanska mediernas omtalade
kärleksaffär med Obama.
Beträffande brottsåtalade (och fällda)
syftas främst på den syrienfödde Antoin
”Tony” Rezko, en skum affärsman och politisk fixare från Chicago och en av Obamas
viktigaste finansiärer; deras samarbete går
tillbaka till 1995, då Obama kandiderade
till Illinois-senaten. Rezko förklarades
i domstol den 4 juni i år skyldig på 17
åtalspunkter till bland annat penningtvätt,
medhjälp till mutor och politisk korruption.
John Kass framhöll i Chicago Tribune
den 5 juni 2008: ”Som de flesta vuxna
vet, men inte låtsas om, är Obama uppbackad av [den korrupta] Daley-familjen
från Chicago; trots detta har han drivit en
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personkultskampanj bunden vid tanken att
han skulle vara den politiska reformens
ärkeängel.” (Det var Daley-gänget som i
valet Kennedy-Nixon 1960 genom valfusk
i Chicago såg till att Kennedy vann med
minsta möjliga marginal).
Faktum är att många bedömare liknat
Obamas anhängarskara vid en religiös sekt,
som kritiklöst står bakom sin ledare in i
minsta detalj. Ty trots all sin vältalighet
har Barack Obama, åtminstone när detta
skrivs, inte lagt fram något egentligt politiskt program. Han har ofta och gärna
talat om behovet av ”förändring”, men det
är i stort sett allt. Att döma av Obamas
politiska livshistoria och de rådgivare
han anlitar kommer han emellertid som
USAs 44e predsident att föra en klassisk,
socialistisk överbudspolitik som bara kan
sluta i katastrof.
Ännu är vi dock inte där. Något som
kan försämra Obamas chanser är att han
hittills haft en förmåga att stundom trampa
i klaveret rätt ordentligt, som då han han
under kampanjen mot Hillary Clinton
apropå fattiga vita väljare sa: ”Och det
är inte överraskande att de blir bittra och
klamrar sig fast vid vapen eller religion
eller motvilja mot människor som inte är
som dem eller invandrarfientliga åsikter
eller handelsfientliga åsikter som ett sätt
att uttrycka sin frustration.” Enligt Obama
skulle dessa vita bli av med sin bitterhet
(uttalandet har kallats ”bittergate”) om en
demokratisk regering kunde förse dem med
industrijobb. Bittergate-uttalandet har kritiserats för att ge uttryck för elitism och
snobbighet och även liknats vid Karl Marx
tes om religion som ”folkets opium” och
”en suck från en varelse i trångmål”.
En annan groda från Obamas mun var då
han, medan han åt frukost, på en reporters
fråga vad han tyckte om att Jimmy Carter
träffat Hamas-ledare i Gaza fräste: ”Varför
kan jag inte bara få äta min våffla?” Bakgrunden till detta var att Obama veckan före
”wafflegate” hade vägrat fördöma Carters
Hamas-kontakter trots att utrikesminister
Condoleezza Rice varit emot dem; till
råga på allt hade Hamas uttalat sitt stöd
för Obama. John McCain replikerade: ”Vi
behöver förändring i Amerika, men inte
det slags förändring som vinner vänliga
ord från Hamas.”
Frågan ”Är USA redo för en svart president?” tillhör de mest frekventa inför valet
i höst. En mer relevant fråga är: ”Är USA
redo för en socialistisk president?
”✎
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Bort med eländet!

Sovjetmonumentet på Norra Bantorget
i Stockholm.
✭ Norra Bantorget, av hävd centrum
för socialdemokratin och fackföreningsrörelsen med LO-borgen i fonden,
genomgår för närvarande en renovering. Det gamla trista torget, scen
för otaliga 1 maj-manifestationer, skall
bli öppnare och gästvänligare är det
tänkt. Frågan är bara vad man skall
göra åt det förskräckliga gråmurriga
reliefmonumentet till minne av Hjalmar Branting, som står i mitten av den
öppna platsen.
Vi ber att få citera ur en insiktsfull insändare av signaturen ”AK,
Stockholm”, hämtad ur tidningen
Stockholm City (10 juni), som kan
ge en fingervisning om hur man kan
lösa frågan:
”Om nu bara det gräsliga sovjet-inspirerade monumentet kunde skrotas.
LO har säkert någon kursgård där det
kan stå. Eller utnyttja de höga metallpriserna och sälj det som skrot!
Placera istället en fin fontän eller
plantera gräs!”
Amen till det. Dessutom kunde man
passa på att baxa bort den fruktansvärt fula statyn av skräddarmästaren
och socialistagitatorn August Palm
(”Mäster Palm”), som misspryder
en plats närmare LO-borgen. Både
Branting och Palm stammar från en
tid då det stod och vägde mellan revolutionära och reformistiska socialister,
och hade det velat sig illa hade vi i
Sverige kunnat få en totalitär regim
av sovjetmodell. Branting valde sida
i tid och kunde se till att arbetarrörelsen i Sverige huvudsakligen fick en
reformistisk inriktning.
Detta är dock svårt att få något grepp
om när man beskådar styggelsen på
Norra Bantorget, som utan tvivel skulle
ha platsat på Röda torget i Moskva.
Bort med eländet!
Text & foto: Tommy Hansson
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Våldets och fredens religioner
Nästan alla världsreligionerna sprider fredens och ödmjukhetens budskap.
Det gäller med ett undantag. Islam har alltsedan Muhammeds tid varit en
religion som varit nära förknippad med våldet. Det sätter sina spår ännu
nästan 1400 år efter Muhammed.
En vanlig dag (27 juli 2008) har Dagens
Nyheter på sina utlandssidor två artiklar
om terrorgrupper. Den ena artikeln berättar
om att 16 bomber sprängts i den indiska
staden Ahmedabad. Sammanlagt 29 personer dödades i attentaten, som en islamistisk
grupp tog på sig ansvaret för. I en annan
artikel berättas att en islamistisk grupp tagit
på sig ansvaret för en serie bomber mot
bussar i städerna Shanghai och Kunming
i Kina med minst fem döda. Dagen därpå
berättas om ett bombattentat på en gågata
i Istanbul och 17 döda. Ytterligare en dag
senare har islamister slagit till i irakiska
Baghdad och kurdiska Kirkuk.
Några dagar i slutet av juli genomför
islamistiska grupper attentat på sex olika
ställen i världen.
Det sker i områden där andelen muslimer är låg (i Indien 12 procent, i Kina
1 procent), men också i områden där det
nästan bara finns muslimer (Turkiet, Iran
och Kurdistan).
Indien styrdes i hundratals år med våld av
en liten muslimsk elit (se artikeln i Contra
nummer 2 2008). Men idag har den hinduiska majoriteten åter makten i sitt eget
land. I Kina har muslimerna aldrig haft
något nämnvärt politiskt inflytande, även
om uigurerna i Östturkestan (Sinkiang) har
lika goda skäl som tibetanerna att vilja stå
utanför Kina.
De stora världsreligionerna sprider
fridens och fredens budskap. Jesus kallas
fridsfurste (Jesaja 63 kapitlet). Siddharta
Gautama (Buddha) lämnade sin politiska
maktställning som prins för att predika fred
och icke-våld. Konfucius och Lao-tse var
också fridens män. Liksom Zarathustra,
När det gäller islam är bilden kraftigt
avvikande. Muhammed började sin bana
som handelsresande och stråtrövare, Våld
var en integrerad del av religionen och användes redan på Muhammeds tid för att
sprida det religiösa budskapet. De som
inte underkastade sig islam dödades eller
tvingades betala en särskild skatt (jizyah)
för otrogna.

8

Det är signifikativt att det idag finns ett
enda land som har ett vapen på sin flagga.
Det landet är Saudiarabien, det mest muslimska av alla länder, som förutom ett svärd
har texten ”Allah är den ende guden och
Muhammed är hans profet” på flaggan.
En sjättedel av jordens befolkning är
muslimer. Men en granskning av aktuella
militära konflikter visar att muslimer är
kraftigt överrepresenterade i konflikthärdarna. Stockholms Fredsforskningsinstitut,

cg.holm@contra.nu
SIPRI, ger ut en årsbok om världens militära konflikter. Vi har tittat i den senaste
utgåvan (juni 2008) för att få en lista på
aktuella konflikter. SIPRI listar 14 konflikter som är tillräckligt omfattande för att
klassas som ”major armed conflicts”. Av
de 14 konflikterna spelar islam och muslimer en viktig roll i tio, nämligen Somalia,
Afghanistan, Kashmir, Filippinerna (91
procent kristna och 5 procent muslimer,
där är det två områden som räknas som
konflikthärdar av SIPRI), Tjetjenien, Irak,
(turkiska) Kurdistan, Israel (konflikten med

palestinierna) och den världsomspännande
konflikten som i SIPRIs bok kallas ”USA”,
men som av SIPRI-medarbetaren Ekaterina Stepanova för Contra uttolkas som
”al-Qaida”. Förra året fanns även det av
muslimer styrda Sudan med på listan över
konflikter, men antalet dödsoffer för rena
militära operationer har sjunkit, så SIPRI
räknar den inte längre som en konflikthärd.
Regimen i Khartoum har nu så god kontroll
över det militära läget i Darfur att folk dör
av svält istället för av militära åtgärder.
Konflikterna där muslimer är inblandade
kan gälla både interna muslimska angelägenheter som i Afghanistan, Irak och
(turkiska) Kurdistan, men också konflikt
mellan muslimer och andra grupper, som
på Filippinerna och i Tjetjenien. De återstående konflikterna på SIPRIs lista har i två
fall marxism som en bärande komponent
(Peru och Colombia), medan det är etniska
motsättningar bakom konflikterna på Sri
Lanka och i Burma.
Varför avviker områden med en betydande muslimsk befolkning så markant från
resten av världen? Varför är det fridsammare i länder som kulturellt domineras
av kristendom, buddhism eller de öster-

Ett enda av jordens alla länder har ett vapen på sin flagga – jordens mest muslimska
land, Saudiarabien.
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Enligt fredsforskningsinstitutet SIPRIs senaste årsbok pågår 14 betydande väpnade konflikter i världen. Muslimer är inblandade i tio
(Z) – nämligen i Tjetjenien, Irak, Afghanistan, Kashmir, Kurdistan, Israel/Palestina, Somalia, Filippinerna (2) och den världsomspännande konflikten med al-Qaida. Marxister är inblandade i två (Colombia och Peru), medan de två sista (Sri Lanka och Burma)
är av mer etnisk karaktär.
ländska vishetslärorna? Notera att den
beskrivningen är en generalisering, som
inte saknar undantag. Det finns – och har
framförallt funnits – en rad konflikter där
andra religioner än islam spelat en central
roll, men som vi ska se finns det skillnader
i den grundläggande inställning till våld
som konfliktlösningsmedel.

Österländska vishetsläror

De traditionella religionerna i Kina var
lika mycket filosofi som religion. Laotse, mannen bakom taoismen, menade att
konflikter bara existerade i människans
föreställningsvärld, inte i verkligheten,
åtminstone inte när man närmade sig
”vägen” (tao). Taoismens grundläggande
mål är att frigöra sig från människans begär
och från konflikten mellan det goda och
onda, att närma sig vägen.
Konfucianismen, som varit dominerande
tankesystem i Kina under mer än 2000 år,
är en hierarkisk ämbetsmannalära, den
är starkt konservativ och inriktad på en
statisk fast organiserad samhällsstruktur.
Den öppnar knappast för omvälvningar
med militära medel, men väl för att behålla
status quo med vapenmakt.
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Sydasiens religioner

Hinduismen, som är den äldsta av de stora
världsreligionerna, innehåller framförallt
tolerans för andra trosinriktningar. Sanningen är mångfacetterad och frälsningen
kan nås på många sätt – därför ska andra
uppfattningar och andra gudar respekteras.
Hinduismen är till sin grund en icke-våldslära (ahimsa) och en god hindu utövar inte
ens våld mot djuren (särskilt inte mot kor).

Saliga är de ödmjuka, de skall
ärva jorden
(Jesus i Bergspredikan, Matt
5:5)
Striden mot dem. som ej tro
på Allah och den yttersta
dagen, ej helighålla vad Allah
och hans apostel förklarar
heligt och ej bekänner sanningens religion, dem som
fått skriften, nämligen tills de
villigt giva skatt och ödmjuka
sig!
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Många är vegetarianer och de som inte är
det ser ofta upp till dem som är det.
Buddhismern har i mycket samma grund
som hinduismen och den viktigaste etiska
principen är att inte döda. Och liksom för
hinduismen gäller det även djuren. Buddhisten äter visserligen ofta kött, men ser då
helst att någon annan står för slaktandet.

Kristus som fredsfurste

Den kristna religionen går visserligen
inte lika långt som de sydasiatiska i sin
antivåldsfilosofi. Kött ingår i den heliga
måltiden, men Jesu lära fjärmar sig från
de världsliga konflikterna. Jesus ses som
Messias, fredsfursten, i Jesajas 63 kapitel
och Jesus säger att man ”ska vända andra
kinden till”.

Islam betyder underkastelse

och det innebär också underkastelse med
militära medel och vapenmakt. I motsats till
kristendom och buddhism med religionsgrundare som var utpräglade filosofer utan
militära intressen spred Muhammed sin religion med våld. Han ställde sina motståndare inför valet: kapitulera och konvertera
till islam, eller vi hugger huvudet av Dig.
Den grundfilosofin märks än idag i synen
på våldet i religionen.
✎
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Visst kränkte sovjetiska ubåtar våra kuster!
✭ Alltsedan ubåtsnärvaron i svenska
farvatten skapade stora rubriker både här
hemma och internationellt på 1980-talet
har diverse aktörer sökt misstänkliggöra
den väl underbyggda åsikten att det huvudsakligen var sovjetiska ubåtar som kränkte
vårt territorium. Det vill säga alla indikationer på främmande undervattensfarkoster
utom U 137 (eller S-363 som den egentligen hette) som grundstötte i Gåsefjärden
utanför Karlskrona 1981, ty denna ubåt av
Whiskey-klassen var bevisligen sovjetisk
och jämväl bestyckad med kärnvapen.
En på sin tid omtyckt teori gick ut på
att de avlyssnade undervattensljud som
ansågs härröra från ubåtar i själva verket
kom från simmande minkar. Helt plötsligt
hade vi inte haft en enda ubåt i svenska
vatten (utom då den i Gåsefjärden), men
däremot en oöverskådlig massa minkar!
Sedan har vi de återkommande påståendena
om att alla misstänkta ubåtsljud kommit
från NATO-farkoster. Den senaste i raden
som torgfört denna teori (i ett SvT-inslag)
är journalisten Lars Borgnäs, ökänd för sina
fantasifulla för att inte säga mytomaniska
konspirationsteorier om Palme-mordet.
En som inte tvivlar på den sovjetiska anknytningen är före detta överbefälhavaren,
general Bengt Gustafsson, som i skriften
Det sovjetiska hotet mot Sverige under det
kalla kriget, nr. 12 i skriftserien Försvaret
och det kalla kriget (Försvarshögskolan
2007) erinrar om uppgifter från den höge
avhoppade sovjetiske FN-tjänstemannen
Andrej N. Sjevtjenko. Enligt Sjevtjenkos
bok Att bryta med Moskva, utgiven i svensk
upplaga 1985, hade Sovjet redan i början av
1970-talet beslutat sända ubåtar i syfte att
sondera de svenska och norska kusterna.
Sjevtjenko skriver (citerat ur Gustafsson,
sidan 69): ”Den sovjetiska ledningens typiskt tveeggade sätt att behandla viktiga
utrikespolitiska frågor demonstrerades då
man godkände en plan att sända ubåtar för
att sondera längs de svenska och norska
kusterna, strax efter det statsminister
Olof Palme besökt Moskva och mottagit
försäkringar om att att Sovjetunionen
avsåg vidga det vänskapliga samarbetet
med hans land.”
På motsvarande sätt, skriver Sjevtjenko,
beslöt den sovjetiska ledningen vid ett möte
våren 1972 att underteckna konventionen
om förstöring av biologiska stridsmedel
men fortsatte i hemlighet ändå att hålla
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"Palme på skäret" – tecknaren Jan
Blixts inlägg i ubåtsdebatten på den
tid det begav sig.
fast vid planerna för tillverkning av dessa
stridsmedel.
Enligt Gustafsson är Sjevtjenkos uppgifter trovärdiga (sidorna 87-88): ”Det
passar naturligtvis mig personligen, då
jag fortfarande hävdar att det i allt väsentligt var sovjetiska ubåtar som var vid
våra kuster… Tidpunkten passar med vår
uppfattning att kränkningarna i inre vatten
började på 70-talet, även om vi tog det till
oss först på 80-talet… I sammanhanget kan
jag inte låta bli att fråga mig varför ingen
nämnde denna källa angående nationalitetsfrågan – varken för mig eller vad jag
förstår för någon regeringsmedlem – under
ubåtskränkningarnas 80-tal.”
En tänkbar orsak till detta kan naturligtvis vara att ingen regeringsmedlem
eller högt uppsatt person i försvarsledningen läste Andrej Sjevtjenkos memoarbok, vilket kan tyckas märkligt eftersom
Sjevtjenko var en mycket högt uppsatt avhoppare – han var på 60-talet tjänsteman
i sovjetiska utrikesministeriet och blev i
början av 70-talet rådgivare åt utrikesminister Andrej Gromyko som sovjetisk förhandlare i nedrustningsfrågor; Sjevtjenko
blev sedan biträdande generalsekreterare
för nedrustning i FN och värvades då som
agent åt CIA innan han hoppade av till
USA 1976. Han hade alltså mycket god
insyn i den sovjetiska ledningens beslut
och hade ingen anledning att fara med
osanning när det gäller ubåtar i svenska
och norska vatten.
I samband med sovjetisk ubåtsverksamhet i svenska vatten bör man också
nämna problematiken med de elitförband,
Spetsnaz, som Sovjetunionen förfogade
över för utförande av specialuppdrag på
olika håll i världen. Styrkor av detta slag
användes exempelvis vid invasionen av
Tjeckoslovakien 1968 och i Kabul 1979,
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då ryssarna invaderade Afghanistan. Bengt
Gustafsson refererar till boken Spetsnaz
av pseudonymen Viktor Suvorov, där det
beräknas att totalt omkring 400 man skulle
kunna sättas in vid en operation riktad mot
Sverige – en styrka motsvarande cirka 50
patrulluppdrag.
Enligt Gustafssons källa konteramiral
Raimundas Baltuska, på 80-talet kommendör och chefsnavigatör vid den
sovjetiska Östersjömarinen, disponerade
Östersjömarinens spetsnazbrigad ett slags
dykfarkost av typ ”undervattensskoter”
som dykarna satt grensle på. Det fanns
ögonvittnesskildringar av sådana farkoster
från den svenska ostkusten; de måste då
ha transporterats till platsen av sovjetiska
fartyg eftersom farkosterna i fråga endast
hade omkring tio timmars gångtid. Också
dykare siktades på svenskt territorium.
Till detta kan läggas att den sovjetiska
Östersjömarinen i slutet av 80-talet tillfördes en ny stor miniubåt av typ Piranha.
Denna var på ”provturskommando” i Östersjön 1984 och fanns vid 22. ubåtsbrigaden
i Liepaja 1988. ”Det är också detta år”,
framhåller general Gustafsson, ”som vi tar
en ’hydrofonbild’ av den i undervattensläge
i svenskt territorialhav.”
Det är fullt möjligt att undervattensfarkoster från NATO stundtals opererade
på svenskt territorialvatten på 1980-talet
– trots allt pågick det Kalla kriget vid
denna tidpunkt. Detta utesluter på intet
sätt förekomsten av sovjetiska farkoster och
övningar i anslutning till dessa farkoster,
delvis involverande spetsnaz-förband.
Och den enda fullt bevisade främmande
ubåt som finns övertygande dokumenterad
i svenska vatten är, i form av S-363/U 137
1981, som sagt sovjetisk.
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.

Vindflöjlarna Reinfeldts

Politiska ”etiketter” är ingenting som
tilltalar makarna Fredrik och Filippa Reinfeldt. I en intervju i Expressen den 24
december 2007 citerades statsministern:
”Du får mig att ställa upp på väldigt få
etiketter över huvud taget. Jag kom in i
ett parti där man skulle sätta etiketten
liberal eller konservativ på alla möjliga
människor, till slut visste ingen vad det
var, förutom att det var ett plakat att slå i
huvudet på folk.”
Filippa Reinfeldt säger ungefär samma
sak i en intervju i SJ-tidningen Kupé (maj
2008): ”Jag har alltid undvikit att etikettera
mig själv som det ena eller andra eller någon trosinriktning. Men jag tror att Fredrik
och jag ligger väldigt nära varandra i de
flesta frågor. Vi tänker i alla fall inte så.”
Feminist är definitivt något fru Reinfeldt
inte vill bli kallad. ”Jag är inte feminist”,
försäkrar hon inledningsvis i intervjun.
”Jag gillar inte det ordet, det är kidnappat
av vänsterrörelsen.”
Reinfeldts är naturligtvis medvetna om
att ordet ”etikett” har en negativ klang.
Därför väljer de det ordet och går inte ut och
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säger att ”vi gillar inte politiska ideolgier”,
även om det är samma sak. Fredrik och
Filippa vill således känna sig obundna av
det ideologiska tankegods som historiskt
sett är förknippat med det parti de representerar när de tar ställning i olika frågor.
Vilket kan leda till ställningstaganden som
att fullfölja den största militära nedrustning
som någonsin ägt rum i Sverige, eller att gå
på tvärs mot det traditionella familjeidealet
och i stället förorda homoäktenskap.
Men det finns faktiskt en etikett som
passar utmärkt på Fredrik och Filippa
Reinfeldt, liksom på alla andra som
vägrar ta ansvar för sitt politiska synsätt:
vindflöjlar.

Kungavännen Olofsson

Näringsministern och vice statsministern
Maud Olofsson hymlar inte med sina känslor för det svenska kungahuset. I en artikel
i första numret av den rojalistiska tidningen
Queen berättar Olofsson om sina resor med
kungafamiljen på statsbesök i Danmark och
Österrike. Olofsson berömmer såväl kung
Carl XVI Gustaf som drottning Silvia för
deras kunnighet och engagemang i olika
frågor. Centerledaren menar att kungen tar
ett stort ansvar och gör goda insatser: ”Han
fungerar som en dörröppnare som skapar
nya affärsmöjligheter. Jag har själv sett den
genomslagskraft som uppstår när kungen
talar med utländska journalister, politiker
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och företagare.”
Kungafamiljen spelar, anser Maud
Olofsson, en viktig roll när det gäller att
sätta lilla Sverige på världskartan: ”Med
starka personligheter i kungafamiljen som
står för professionalism och modernitet
stärks Sveriges värde och röst i världen.”

Svensk författningsdomstol?

Frågan om inrättandet av en svensk författningsdomstol (FD) har diskuterats en
hel del under senare tid. I Medborgarrätt
(nr. 2 2008), medlemstidning för Medborgarrättsrörelsen, ges en översikt över
argumenten för FD genom intervjuer med
Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg och författaren och debattören Nils-Eric Sandberg.
Ramberg citeras på följande sätt: ”En
Författningsdomstol skulle ge utvidgade
möjligheter till en reell lag- och normprövning, för att upprätthålla en tydligare maktbalans mellan den lagstiftande,
verkställande och dömande makten. Det
räcker inte med att se demokratin i sig som
en garant för att vi har en rättsstat.” FD
skulle, i Rambergs perspektiv, fungera som
en garant för att inte tillfälliga majoriteter
genomför en ansvarslös lagstiftning som
strider mot grundlag och annan lag.
Nils-Eric Sandberg anser att en grundlag
måste ha checks and balances som innebär en verksam kontroll av den politiska
makten. Grundlagen skall i det perspektivet endast innehålla de fundamentala
rättsreglerna, inte en mängd detaljer.
Dessutom skall lagen vara skriven så att
vanligt folk kan förstå innebörden i det
skrivna. Sandberg är starkt kritisk till vår
nuvarande grundlag från 1974, som tog
18 år att utforma men som ändå ledde
till oklarheter. ”De borgerliga partierna
schabblade bort detta tillfälle att förbättra
medborgarnas skydd mot maktövergrepp”,
citeras Sandberg.
Enligt Sandberg skulle en svensk författningsdomstol ha en viktig uppgift i att
kontrollera den sittande majoriteten. Den
måste därför konstrueras så att den blir
oberoende av den politiska sfären. FDs
yttersta funktion, menar Sandberg, ”är
att garantera den enskilde medborgaren
fri- och rättigheter.”
Det finns författningsdomstolar i ett
flertal europeiska länder, bland dessa
Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien,
Österrike, Grekland och Estland.
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”Erkänn Jerusalem!”

Riksdagsledamot Annelie Enochson (kd)
kräver i ett inlägg i tidskriften Menorah (2/
2008) att Sverige skall erkänna Jerusalem
som Israels huvudstad. Jerusalem har varit
israelisk huvudstad sedan 1950, men trots
det är Israel det enda land i världen där en
svensk ambassad inte ligger i det aktuella
landets huvudstad. Sveriges ambassad ligger i stället i Tel Aviv.
”I Jerusalem finns den israeliska regeringen, här bor och verkar presidenten,
här finns Högsta Domstolen och alla departementen samt en mängd sociala och
kulturella institutioner och myndigheter”,
konstaterar Enochson. ”Sveriges ambassad
ska naturligtvis vara förlagd i samma stad
som landet styrs ifrån.”

Gustafskorv måste köpa norskt!

Gustafskorv från det lilla samhället Gustafs
i Dalarna är störst i Sverige på att göra
hästkorv. Omsättningen är 20 miljoner kronor. Företaget ”dammsuger” marknaden på
hästkött och använder 350 av de 900 ton
som produceras i landet, Under augusti
brukar det bli omöjligt att få tag på svenskt
hästkött och då blir det utländskt istället.
Antalet slaktade hästar minskar. Trots att
häststammen i landet ökar. Anledningen
är att hästar i ökad utsträckning kremeras
istället för att placeras i ”kretsloppet”. Ett
hästkrematorium utanför Ängelholm har
kapacitet för 1400 hästar per år. Och de är
inte ensamma på marknaden. Den totala
slakten är 3000 hästar. Hästägaren får
betala cirka 10.000 kronor för avlivning
och kremering av en häst. Sänds hästen
till slakt blir det istället ett plus på 2.000
kronor i kassan.
Trots att en växande del av landets hästägare vägrar att sälja sina hästar till slakt är
de mycket måna om att hästen fortsatt ska
betraktas som ett livsmedelsproducerande
djur av EU. Då blir det nämligen stödpengar
för betesmarken.
(Affärsvärlden)

Reinfeldt åker tyskt

När statsministern är ute och åker bil duger
det inte med svenska produkter. Det är varken Volvo, Saab eller Cadillac (jo, Cadillac
BLS tillverkas i Trollhättan!). Istället är det
en BMW 760IL av 2005 års modell. Det
var förre statsministern Göran Persson som
beställde bilen. Han tyckte att de svenska
bilarna var för trånga och obekväma och
så blev det en BMW istället. Det kan till-
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Statsministerns bil väntar utanför Sagerska palatset i Stockholm. SÄPOs följebil står
som alltid precis vid stoppförbudsskylten – ett sätt att ge allmänheten rätt uppfattning
om vad vägmärken är till för? Bägge bilarna är BMW. Svenska bilar dög inte åt förre
statsministern Göran Persson, och Fredrik Reinfeldt har inte ändrat på det.
läggas att det i Nyköping finns ett företag
som modifierar personbilar, till exempel
förlängda versioner av Volvo eller Saab.
Inte ens för SÄPOs följebil duger det med
en svensk bil. Också där är det en BMW,
av modellen X5, till det yttre förvillande
lik en Volvo XC90. X5:an är från 2007
och har alltså införskaffats efter regeringsskiftet 2006.
Vi har full förståelse för att staten
väljer de bilar som man får mest konkurrenskraftiga anbud på. Men när det gäller
statsmininsterns officiella engagemang
förefaller det högst rimligt att det blir en
svensk produkt. Priset kan knappast vara ett
problem eftersom det finns två tillverkare
att spela ut mot varandra. Kan vi räkna med
att statsministern byter till svenskt?

Läroböcker fulla av
vänsterpropaganda

Riksdagsmannen Mauricio Rojas (fp)
menar att många lärobäcker på högstadiet
förmedlar en snedvriden socialdemokratisk
version historien. Rojas är själv docent i
ekonomisk historia. så han vet vad han
talar om. Så här säger Rojas i tidskriften
Sunt Förnuft:
–Kraven på allsidighet och vetenskaplig
förankring, som är ställda i skolans styrdokument, åsidosätts i läroböckerna från
Bonners och Liber på ett flagrant sätt till
förmån för ett historieberättande som i
avgörande stycken är en blåkopia av
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socialdemokraternas egna hyllningstexter om partiets roll i svensk historia. Det
kryddas med ett perspektiv på den globala
utvecklingen som i vissa fall är taget från
Vänsterpartiets internationella program.
Rojas pekar på att 1930-talet (som dominerades av socialdemokraterna) framställs
som grunden för Sveriges utveckling till
ett modernt industriland, trots att alla avgärande förändringar skett redan tidigare.
Vad gäller globaliseringen presenteras ett
marxistiskt persapektiv om att de fattiga
länderna inte ”får” utvecklas.

Järnvägsnostalgi står
skattebetalarna dyrt

Det byggs mycket järnväg i Sverige, och
mer ska det bli. Vägbyggandet saktar däremot in, och det kan idag tyckas som om
ett vägprojekt kan få anslag bara om järnvägen får lika mycket. Trots usla kalkyler
satsas nu miljarder på järnvägar. För 15
miljarder räknar man med att Botniabanan
(Kramfors–Umeå) ska bli färdig 2010. Som
om det inte var nog planeras ytterligare 27
mil järnväg mellan Umeå och Luleå – för
20 miljarder. Vid en samhällsekonomisk
kalkyl visar det sig att planerade järnvägar
normalt är förlustprojekt, medan vägprojekten ger stora överskott – utom de bisarra
tunnelbyggena i Stockholms föriorter (t ex
Förbifart Stockholm) som är lika dåliga
affärer som järnvägarna.
(Affärsvärlden)
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Contra nummer 200

Det numer av Contra Du håller i handen är det tvåhundrade. Första numret av Contra kom i december 1974,
men det var försiktigtvis numrerat som nummer ”1
1975”. Därmed är nu Contra inne på sin 34e årgång. Det
innebär att vi sett många tidskrifter komma, blomma
upp och vissna ner. Både bland tidskrifter med en inriktning som tilltalar Contra-läsaren och bland de värsta
bolsjevikbladen. Tidskrifterna kommer och går – men
Contra ska förhoppningsvis bestå ytterligare många år.
Hur länge är det upp till läsarna och redaktionen att avgöra.
De första utgåvorna av Contra var tryckta på en enkel
handvevad stencilapparat – och namnet var ”Progressiv
Information”. Namnet var valt med omsorg. Contra stod
för en framstegsvänlig politik – till exempel demokrati
och kapitalism till alla förtryckta kommunistländer. Det
skulle verkligen visa sig vara framtidens och framste-

gens väg. Men det var svårt att förmedla den riktiga innebörden i ordet progressiv. Bakåtsträvande vänsterkrafter
missbrukade ordet. Redaktionen beslöt att byta namn på
tidskriften, vilket skedde redan från nummer 4 1975. Ordet progressiv i dess skandinaviska form har för övrigt
framgångsrikt använts som partibeteckning i vårt västra
grannland – idag är Fremskrittspartiet enligt opinionsundersökningarna Norges största parti. Förre partiledaren Carl I Hagen är en flitig Contra-läsare och har flera
gånger intervjuats i Contra och även varit omslagspojke
på Contra nummer 4 1985 (andra raden, andra tidningen
från vänster på denna sida).
Efter femton års verksamhet fick Contras redaktion och
läsare vara med om det fantatstiska – Berlinmuren föll.
De kommunististiska diktaturerna föll en efter en. Det
var en glädjens tid! Men den fantastiska omvälvningen
innebar också något av ett problem för Contra. Contra
trycktes i 3000 exemplar och det gick uppåt för tidskriften. Men så hände allt det fantastiska som varit ett så
viktigt mål för tidskriften och dess läsare. Många av lä-

sarna var själva flyktingar undan kommuinismen. Och en
del läsare tyckte inte längre att Contra var viktig. På dryga
två år tappade Contra halva sin upplaga. De optimistiska
planer vi hade med utökning av utgivningen från sex till
sju nummer per år under åren 1989 och 1990 fick dras tillbaka. Sedan 1991 kommer Contra åter med sex nummer
per år. Den ende anställde fick sluta sin anställning.
Men vilken tidskrift med frihet, demokrati och kapitalism
på programmet skulle inte glädja sig åt den utveckling
som vi fick uppleva? Den egna upplagans nedgång var ju
i det sammanhanget en obetydlighet.
Och tiden har tyvärr visat att en tidskrift av Contras karaktär alltfort behövs. Den nationalsocialistiska ideologin
gick under med Andra världskriget, de värsta skurkarna
ställdes inför rätta och avrättades. Bara några obetydliga
spillror av förvirrade personer har efter 1945 ställt upp för
nationalsocialismen.
Kommunismen föll i en stor del av världen under åren
1989–1991. Men fortfarande försmäktar över en miljard
människor under kommunistiskt förtryck i länder som

Kina, Vietnam, Nordkorea och Kuba. De kommunistiska
förbrytarna ställdes bara undantagsvis inför rätta och de
som fick straff fick knappast rättmätiga sådana – de kom
alltför lindrigt undan i förhållande till nationalsocialisterna.
Och än idag finns personer i vårt eget land som förespråkar den kommunistiska ideologi som kostat mer än 100
miljoner människor livet under det gångna seklet. Det
finns mycket av folkbildningsarbete kvar att göra!
Därutöver har politisk islam – den tredje totalitära ideologin – kommit fram som ett hot mot inte bara Västerlandet utan framförallt mot de människor som tvingas leva
under mullornas förtryck i länder som Iran och Saudiarabien. Det märkliga är att det även denna gång, precis
som under nationalsocialismens och kommunismens
framgångsår, är intellektuella utbildade vid universitet i
det fria Väst, som går de totalitära krafternas ärenden. På
våra universitet frodas också allsköns annan extremism
(inte minst extremfeminismen). Contra har mycket att
uträtta även framöver!

Ett kristet Kina?

OS-landet Kina är, trots en dynamisk ekonomi och ökad frihet för medborgarna, alltjämt en kommunistisk diktaturstat. Ett allt
starkare intresse för religion och alternativa
livsåskådningar bland kineserna innebär
dock en reell utmaning mot det regerande
kommunistpartiet, vilket har svarat med
repressiva åtgärder mot människor och
grupper som vägrar rätta in sig i ledet.
Meditationsrörelsen Falun Gong tillhör
dem som råkat mest illa ut.
Aktivt verkande kristna finns också
bland dem som kommunistregimen tagit
i med hårdhandkarna mot. Att kristna
fängslas, misshandlas och torteras tillhör
vardagen i det röda Kina. Den historiska
erfarenheten säger dock att förföljelse i
längden inte biter på troende människor.
Journalisten och författaren David Aikman,
tidigare under många år korrespondent i
Peking för den amerikanska tidskriften
Time, anser att det finns mycket som talar
för att Kina omkring år 2050 kan vara en
kristen supermakt med enorma möjligheter
att påverka världsutvecklingen.
Aikman är författare till boken Jesus i
Beijing (Ljus i Öster 2006, 410 sidor), som
ingående beskriver den kristna väckelsens
framfart i såväl officiella kyrkor som oregistrerade så kallade husförsamlingar.
(Ljus i Öster)
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”Kompensation för Israel”

Libyens diktator Moammar Khadaffi
chockade Arabförbundets ledare då han i
ett tal, televiserat av den arabiska nyhetskanalen al-Jazeera, hävdade att ”Israelerna
kan stämma araberna och kräva miljarder i
kompensation för den skada som orsakats
dem.” Khadaffiriktade skarp kritik mot
Arabförbundet för att dess medlemsländer
utnyttjat palestinierna som ett redskap i
krigen mot Israel. ”Består Palestina bara av
Västbanken och Gazaremsan?” frågade den

Västbanken en del av Jordanien. ”Judarna
lät er ha dem i 20 år… Om det är Palestina,
varför etablerade ni inte en stat där?” frågade Khadaffi. Han fortsatte med att erinra
om att araberna kräver att Israel skall återgå
till 1967 års gränser och att de då skall
erkänna Israel. ”Varför erkände ni inte det
så kallade Israel före 1967, om Palestina
inte var ockuperat innan dess? Detta är
besynnerligt, det är ologiskt.”
Nu är det säkert inte så att den libyske diktatorn har gått och blivit Israel-vän. Bakom
den överraskande argumentationen, som
inte saknar logik, anar man att Khadaffi
i själva verket anser att inte bara Gaza
och Västbanken, utan hela det territorium

F re m s k r i t t s p a r t i e t
kritiserar Norges utrikespolitik. På bilden
vajar Norges fana vid
det norska konsulatet
i Falun. (Foto: Tommy
Hansson)
libyske ledaren. ”Om det är så, då betyder
det att israelerna inte ockuperade dem år
1948. De lät dem vara i 20 år, så varför
etablerade inte ni en palestinsk stat?”
Moammar Khadaffi ifrågasatte mot
denna bakgrund i sitt tal arabstaternas
krig mot Israel fram till 1967, eftersom
Gaza tidigare var en del av Egypten och
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som i dag är den judiska staten Israel, är
ockuperad mark. Khadaffi uttryckte i slutet av sitt tal också skepsis över fortsatta
fredssamtal mellan palestinska intressen
och Israel.
(Världen idag)

Norges intressen hotade

Vid det norska Fremskrittspartiets landsmöte brännmärkte partiets utrikespolitiske
talesman, Morten Høglund, Norges utrikespolitik i allmänhet och förhållandet till
USA i synnerhet.
–Vi har en utrikesminister som nekas
tillgång till Vita huset! sade Høglund bland
annat. Vårt förhållande till USA är allt för
viktigt för att en samtidig rödgrön regering
skall få sticka käppar i hjulet för Norge och
landets rykte.
Høglund betecknade den norska regeringens utrikespolitik som ”ansvarslös”
och ”populistisk” och menade att den bör
kraftigt reformeras:
–Den politik som förs nu undergräver
norska intressen. Norge är beroende av
USA, men den uppenbara distanseringen
regeringen bedriver i förhållande till USA
är historielös och ett brott mot den säkerhetspolitiska linje Norge har fört under
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efterkrigstiden.
Dessutom menade Fremskrittspartiets
talesman att Norges biståndspolitik är
uppåt väggarna. Fremskrittspartiet vill ha
slut på det traditionella biståndet stat-tillstat, vilket ofta leder till att ”en diktatur
överlever sig själv”. Partiet vill i stället ha
en miljö- och investeringsfond ”som skall
hjälpa fattiga länder med att förbättra sin
egen energi- och vattenförsörjning”.
–Frihandel är den enda farbara vägen ut
ur fattigdom, underströk Morten Høglund.
Denne lovade också, för det fall Fremskrittspartiet hamnar i regeringsställning
efter valet 2009, att man skall arbeta hårt
för tätast möjliga NATO-samarbete.
(Fremskritt)

Begagnade kalsonger i arkivet

Östtyska Stasi stal begagnade kalsonger
och trosor. Underkläderna placerades i
burkar och katalogiserades och arkiverades omsorgsfullt. De skulle användas för
spårhundar om någon flydde. En del burkar
kan nu beskådas på Stasi-museet i Berlin.
(Illustrerad Vetenskap)

att bli kristna och att de inte hade rätt att
vistas i området. Enligt Cunningham och
Abraham agerade polismannen på ett ”hotfullt” och ”förolämpande” sätt.
Så löst kan alltså religionsfriheten sitta
i det nominellt kristna England med dess
växande muslimska befolkning. Cunningham och Abrahams har via the UK Christian
Institute dragit West Midlands Police inför
rätta med motiveringen att den behandling
de utsattes för bryter mot artiklarna 9 och
10 i Human Rights Act, vilka garanterar
religionsfrihet. De har begärt en ursäkt
samt kompensation.
Det är vanligt förekommande att aktiva
kristna hotas eller förolämpas av muslimer
i Storbritannien. Vid ett tillfälle sökte muslimska extremister blockera ingången till
Westminster Cathedral i London då en katolsk mässa skulle förrättas. Extremisterna
höll upp banderoller med förolämpande
slogans och skrek åt katoliker på väg in i
katedralen. Inga demonstranter greps eller
uppmanades upphöra med sin verksamhet
av närvarande polis, vilken lät dem utöva
sin yttrandefrihet.
(The Catholic Times)

Vådan av att bli fotograferad

Av östtyska Stasi stulna och arkiverade
använda kalsonger.

Kristna anklagade

Två kristna evangelister i Birmingham i
England har blivit varnade av polis för
att inte begå ”hatbrott”. Anledningen? De
skulle dela ut bibeltraktat i ett övervägande
muslimskt område.
De båda evangelisterna, de baptistiska
förkunnarna Arthur Cunningham och Joseph Abraham, befann sig i Alum Rockområdet i Birmingham där de delade ut
pamfletter och talade med fyra muslimska
ungdomar. Det var då en lokal polisman
hävdade att de var i färd med att begå ”hatbrott” genom att försöka förmå muslimer

18

För nio år sedan hade tidskriften ”The Economist” en bild av den iranske studenten
Ahmad Batebi på omslaget. Batebi deltog
i de iranska studenternas ptotester mot regimen. Han hade en t-shirt indränkt i en
av sina kamraters blod. Protesterna kvästes
och Batebi greps, sedan Economist haft bilden på sitt omslag. Förhörsledarna visade
upp tidningen och förklarade att Batebi genom detta undertecknat sin egen dödsattest.
Han torterades svårt, slogs med kablar, hans
huvud stoppades ner i en latrin och han
tiggde själv om att torterarna skulle slå ihjäl
honom snabbt, så att han slapp lida mer.
Man spelade upp ett band som sades vara
hans mammas skrik när hon torterades för
sin sons skull. Torterarna krävde att Batebi
skulle ange sina kamrater för olika brott och
att han på TV skulle framträda och förklara
att färgen på t-shirten bara var målarfärg.
Batebi vägrade. Batebi dömdes senare till
döden, men efter internationella protester
omvandlades straffet till 15 års fängelse.
Under de två första åren hölls han isolerad
och inlåst på vad som i praktiken var en
toalett. När han drabbats av ett slaganfall
och förlamats på högra sidan fick han faktiskt vård. Han lyckades ta sig ut ur Iran
i april och berättar för Economist att han
kommer att släppa mer uppgifter om sin
flykt inom kort.
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Fler satsar på kärnkraft

USA och alltfler länder i Europa börjar nu
åter satsa på kärnkraften. Finland bygger
för närvarande sitt femte kärnkraftverk.
Två av Finlands fyra kärnkraftverk byggdes
av svenska Asea-Atom vid Euraåminne,
medan de andra två byggdes av ett sovjetiskt företag – en nödvändig eftergift till den
store grannen i Öst när det militära hotet var
större än idag. Sverige spelade dock bort
det framgångsrika företaget Asea-Atoms
(senare ABB Atom och idag Westinghouse
Electric ägt av japanska bolaget Toshiba)
goda rykte i Finland och det tredje kärnkraftverket vid Euraåminne norr om Åbo
byggs nu av ett franskt-tyskt konsortium
bestående av Framatome och Siemens.
I Litauen håller man som bäst på att
förbereda stängningen av den andra reaktorn vid Ignalina – den första stängdes
2004. Bägge reaktorerna är av samma
typ som den ukrainska reaktorn i Tjornobyl – vilket bland annat innebär att den
saknar den reakorinneslutning som i alla
västerländska reaktorer ska hindra spridning av radioaktivitet vid en eventuell
olycka. I Visaginas planeras byggandet
av nya reaktorer som ska ersätta Ignalina.
Vid sidan av litauiska intressen kommer
företag i Estland, Lettland och Polen att
delta i projektet som beräknas resultera i
kraftproduktion från år 2015.
Också Italien satsar nu på kärnkraft. Italien stängde de sista två kärnkraftverken
1990, efter en folkomröstning som ordnades efter olyckan i Tjornobyl 1986. Den nya
regeringen under Silvio Berlusconi satsar
nu på nya kärnkraftverk. Det första ska
börja byggas 2013. Utvecklingsministern
Claudio Scajola menar att kärnkraften är
säker, miljövänlig och billig.
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Familjen och den politiska korrekthetens diktatur

✭ I slutet av juni var undertecknad, i egenskap av Ambassador for Peace i Universal
Peace Federation (UPF), inbjuden till en
konferens i Bad Homburg i Tyskland. Konferensen, som varade i tre dagar, ingick i en
pågående serie konferenser i regi av UPF
under samlingsnamnet European Leadership Conferences (ELC). Det övergripande
syftet med dessa europeiska konferenser är
att arbeta för ökad förståelse över nations-,
kultur- och religionsgränser och därmed
bidra till skapandet av en internationell
fredskultur.
Bad Homburg vor der Höhe med drygt
50 000 invånare, vackert beläget i anslutning till Taunusbergen i Hessen, är mest
känt för sitt 1600-talsslott som kejsarna
Wilhelm I och Wilhelm II använde som
sommarresidens 1866–1918 samt för sitt
kasino, vilket anses vara ”Monte Carlos
moder”. Slottet anlades av Landgraf Friedrich II, som en period var i svensk militär
tjänst, med början 1680.
Vid ELC-mötet i Bad Homburg medverkade ett 70-tal inbjudna gäster från en
rad europeiska länder från Skandinavien
i norr till Spanien i söder. På programmet
stod bland annat en ”minikonferens” med
tre inbjudna talare.
Jürgen Liminski, vars senaste bok heter Die Verträtene Familie (Den förrådda
familjen), höll ett bejublat anförande över
ämnet ”Äktenskapet som en stabilitetsfrämjande faktor i vårt samhälle”.
– I dag regerar relativismens och den
politiska korrekthetens diktatur, fastslog
Liminski inledningsvis och framhöll att han
var osäker på hur äktenskap och familjebildning kommer att vidareutvecklas i en
situation som präglas av atomisering och
nya samlevnadsformer. Ungdomsperioden
tenderar att bli allt längre, vilket leder till
att giftermålen kommer allt senare och

Författaren Jürgen Liminskis
böcker gick åt som smör i solsken i Bad Homburg.
alltmera sällan.
Enligt Liminski är det ”romantiska”
äktenskapet, som bygger på två enskilda
individers förälskelse i varandra, en relativt
ny företeelse. Tidigare var ett äktenskap
mer ett kontrakt av praktisk natur. Jürgen
Liminski föreföll mest sympatisera med
den senare ordningen:
– Föreställningen om ”drömkvinnan”
eller ”drömprinsen” håller inte. Äktenskapet är så mycket mer än romantik och
individuell attraktion. Och man lovar ju att
leva med varandra i ”nöd och lust”. Äktenskapet är bra för stabilitet och det ger större
möjligheter till lycka, tillfredsställelse och
hälsa än andra samlevnadsformer.
På frågan varför politikerna i så liten
utsträckning tycks inse äktenskapets rätta
värde, svarade Liminski att de är starkt
påverkade av media med dessas radikala
journalistkår bland vilka ”60 procent saknar
barn”. Liminski underströk vidare att barn
behöver rollförebilder av båda könen och
att man måste erkänna ”kärlekens skapande
kraft”: "intimitet är viktigare än sex", menade Liminski.
Hessenpolitikern Volker Pitz från det
lilla tyska Familien-Partei Deutschlands
belyste familjens och barnens situation i ett

1600-talsslottet i Bad
Homburg med sitt bekanta torn.
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ekonomiskt perspektiv under temat ”Barnfattigdom genom lagstiftning – följderna
av en förfelad skatte- och socialpolitik”.
Pitz konstaterade att i Tyskland fick 2006
vart sjätte barn socialbidrag jämfört med
ett av 75 barn 1965.
– Det är en paradox att ju färre barn som
föds desto fler landar i fattigdom, ansåg
Pitz som sade att Familjepartiet kräver en
förändring i skatte- och bidragspolitiken
som gynnar barnen. Som det är nu lönar det
sig bäst att vara barnlös, och för dem som
skaffar barn blir det allt mindre lönsamt
ju fler barn man får. Partiet kräver även
valfrihet för föräldrar, så att en förälder
kan vara hemma och ta hand om barnen i
stället för att lämna dem i andras vård.
–Familjen är samhällets grundsten,
inskärpte Volker Pitz.
Den holländske Europa-experten baron
Edouard Prisse talade över temat ”Ett
Europa baserat på occidentala värden”
och ställde inledningsvis den retoriska
frågan:
–Har Europa en uppgift?
Han fortsatte med att framhålla att européerna är ”tänkare som organiserar det som
har med etik och moral att göra.” Dock,
menade baron Prisse, finns det praktiska
saker som européerna inte klarar av.
–Vi lyckades inte få ordning på Kosova-konflikten, det klarade USA bättre.
Vi skapade vidare staten Israel men har
inte klarat att få islraeler och palestinier
att förstå varandra. Inte heller har Europa
någon gemensam röst i världen – EU har
ingen bra utrikespolitik.
En lösning, menade Prisse, vore kanske att fem–sex länder kunde samsas
om en gemensam utrikespolitik, ungefär
som då Kol- och stålunionen ingicks på
1950-talet.
Text & foto: Tommy Hansson
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Realism och idealism
i amerikansk utrikespolitik
USA har alltid strävat efter att
förena idealism och realism i sin
utrikespolitik. Det påstår utrikesminister Condoleezza Rice i
en artikel i den ansedda tidskriften Foreign affairs. På lång sikt
har målet alltid varit att sprida
demokrati och frihet, men på
kort sikt har mer strategiska
faktorer avgjort USAs agerande. Under vissa perioder har
dock realismen eller idealismen
dominerat politiken. Nixonperioden kan betraktas som en
period då realismen dominerade
och Reaganperioden en period
då idealismen var det viktigaste.
Men även Ronald Reagan, som
av många bedöms vara en av
de främsta neokonservativa
krafterna i USAs historia, tog
hänsyn till strategiska faktorer.
Det var därför Reagan kunde
komma överens med Gorbatjov
om en ömsesidig nedrustning.
I en artikel i samma tidning år 2000 skrev
Rice om hur USA efter kalla krigets slut
var osäker på sin position i världen. Man
visste mer om var man hade varit än vart
man var på väg. Men efter 11 september
skedde ett uppvaknande som är jämförbar med det som skedde efter Pearl Harbor 1941. Båda dessa händelser tvingade
in USA i en helt föränderlig värld där
tidigare strategier och val behövde revideras för att stämma överens med de nya
villkoren som börjat gälla i världen.
Globaliseringen är en viktig faktor för
den nya strategi som USA har valt efter
11-septemberattackerna. Världen har blivit mindre och det som sker på andra sidan jordklotet påverkar även USA. Globaliseringen har alltså medfört att USA
har ett strategiskt intresse av att påverka
länder i rätt riktning, dvs. att utveckla stabila demokratier och sprida frihetens ljus
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till områden som Mellanöstern.

Internationellt samarbete

Rice gör sedan en ingående analys av de
samarbeten som sker med viktiga länder
och regioner i världen. I denna analys
görs en åtskillnad mellan samarbeten
baserade på gemensamma intressen och
samarbeten baserade på gemensamma
värderingar. Ryssland och Kina tillhör de
förstnämnda och Europa samt Indien och
Brasilien som utvecklar ett stabilt demokratiskt samhälle tillhör de sistnämnda.
Ryssland är ett land med en imponerande kultur och historia. Även om Rice
uttrycker en besvikelse över landets vägval till ett mer auktoritärt samhälle vill
hon påminna läsaren om att Ryssland inte
är Sovjetunionen. Under hela Rysslands
historia har inte den personliga friheten
varit större än nu. Vidare anser hon att
landet varken är en permanent fiende eller ett strategiskt hot.
Även synen på Kina nyanseras med att
landet har uppvisat en viss attitydförändring i FN-sammanhang då Kina är mer
benägen att kritisera Khartoum för det
som händer i Darfur än tidigare. Hon de-

fredrik.runebert@contra.nu
lar dock oron för att Kina rustar upp sin
militär samtidigt som de inte redovisar
sina militära utgifter och strategier.
Ett exempel på att dessa länder har strategisk betydelse för USA är sexpartssamtalen om Nordkoreas kärnvapenprogram.
De var med och fördömde Nordkorea
när de genomförde kärnvapentester. Hon
påminner även om att ett antal asiatiska
länder närmar sig demokratiskt styre, och
att dessa länder kan bli en viktig balanserande del i området.
Afrika är ett annat område där Rice
försöker nyansera bilden av utvecklingen. När man talar om Afrika handlar
det främst om hur regionen är en stor
konfliktzon och ett svältområde. Förvisso
är detta sant i områden såsom Darfur och
Somalia där blodiga konflikter utspelas.
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Men i länder såsom Ghana, Liberia, Mali
och Mozambique pågår en framgångsrik
övergång till demokratiska statsskick.
USA har haft betydelse för denna utveckling och hon betonar även arbetet för att
bekämpa spridningen av HIV/AIDS.
För Europas del välkomnar Rice
EU-utvidgningen som en inkluderande
process som stimulerar demokratiska
reformer i tidigare diktaturländer. Hon
hoppas även att denna strategi ska fortsätta med Turkiet för att på så sätt bygga
en bro mellan kristendom och islam.
Europa börjar närma sig målet att bli ett
område där demokrati och fred råder på
hela kontinenten.

Kapitalism och frihet

Utgångspunkten för amerikansk utrikespolitik är att demokrati och utveckling
inte ska betraktas separat. Demokrati och
en fri marknadsekonomi är grunden för
att välstånd ska skapas. Hon menar även,
precis som Milton Friedman, att demokrati och marknadsekonomi går hand i
hand. Som ett exempel på det tar hon
upp Kenya som lyckats undvika etniska
konflikter genom en stegvis utveckling
av demokratiska institutioner och en förstärkning av det civila samhället.
Förvisso finns det några auktoritära stater som lyckats bra ekonomiskt genom en
fri marknadsekonomi, exempelvis Kina.
Men det finns mångfaldigt fler auktoritära stater som har misslyckats med att
bekämpa fattigdomen i sina länder. Man
bör fråga sig om inte de auktoritära stater
som har en bra ekonomisk utveckling
inte skulle haft en ännu bättre utveckling
om de även hade stabila demokratiska
institutioner. En ytterligare frågeställning
är om auktoritär kapitalism är en hållbar
modell i längden: ”Är det verkligen möjligt för en regering att på lång sikt respektera medborgarnas talanger utan att
respektera deras rättigheter”. Författaren
ställer sig mycket tvekande till det.
Men kan alla kulturer ta till sig av
den demokratiska tanken? Kan de asiatiska värdena förenas med demokratiska
ideal? Kan islam hålla sig inom ramen
för en demokrati? Kan den afrikanska
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tribalismen övergå från
icke-demokrati till demokrati? Ja, svarar Rice,
precis som tysk och japansk militarism kunde
övergå till två demokratiska samhällen. Det första målet med att avsätta
Hitler var inte att införa
demokrati i Tyskland.
Det var att rädda Europa i första hand, och i
förlängningen hela världen. Men när Hitler väl
var borta var demokrati
den bästa grunden för
ett fredligt Europa. Att
införa demokrati i länder
där demokratiska traditioner saknas är svårt,
men de flesta länder som
i dag har demokrati hade
inte heller demokratiska
traditioner innan de blev
demokratier.
Hon
kommenterar
även påståendet att demokrati inte kan tvingas
fram, särskilt inte av
utländsk makt: ”Det
är sant men det missar
målet. Det är snarare
tyrannier som behöver
använda tvång.” Amerikanarna lyfte helt enkelt bort det tvånget
i Afghanistan och i Irak. Vidare har de
stött demokratisk utveckling i många andra länder genom att bland annat stödja
det civila samhället, skriva av gamla
skulder, bekämpa pandemier såsom malaria och HIV/AIDS.

Idealism i Mellanöstern

Bushadministrationen har hela tiden
följt strategin att förena realism och
idealism i Mellanöstern. Det är tidigare
administrationer som har behandlat just
Mellanöstern som ett undantag från den
amerikanska utrikespolicyn. Inom detta
geografiska område har USA främst valt
stabilitet i stället för långsiktig demokratisk utveckling. Efter 11 september blev
det dock klart att denna stabilitet hade
varit en falsk säkerhet. Det har inte rått
någon större stabilitet i Mellanöstern
sedan 1945. Enligt Rice är valet mellan
stabilitet och idealistiska mål en falsk
motsättning. Men det betyder inte att
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kortsiktiga stabilitetsmål inte kan krocka
med långsiktiga målsättningar. USA är
ingen ideell icke-statlig organisation
som enbart kan ta hänsyn till demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och
frihetsreformer, det finns myriader av
olika intressen som måste balanseras. För
att bekämpa den islamistiska terrorismen
behöver USA allierade i Mellanöstern såsom Pakistan och Saudiarabien som inte
är demokratiska stater. Men samtidigt
stöder USA det civila samhället i dessa
länder för att indirekt skapa en motbalans
till statens makt.
USAs största fiender i dag är Al
Qaida och liknande terroristnätverk samt
Iran. Iran hotar att eliminera Israel, de
genomför ett kärnvapenprogram och
destabiliserar Irak och andra områden
i Mellanöstern. Samtidigt betonar Rice
att det finns ett annat Iran, ett Iran med
en stolt historia, en imponerande kultur
och ett folk som inte ska sammanblandas
med den iranska ledningen. Iran är enbart
USAs fiende så länge Iran är en diktatur
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som styrs av shiitiska
fundamentalister. USA
har inga permanenta
fiender.
Det är inte bara i Afghanistan och Irak som den
demokratiska utvecklingen är en grundsten i amerikansk
utrikespolitik.
Även i konflikten mellan
Israel och palestinierna är
demokratifrågan viktig.
Bushadministrationen
är övertygad om att
fred i området inte kan
bli möjligt förrän en
tvåstatslösning med ett
demokratiskt Palestina är
infört. Condoleezza Rice
motsätter sig resonemanget att palestiniernas
val av Hamas betyder att
demokrati leder till att
freden blir ännu svårare
att nå. Hon menar att det
internationella samfundet
och palestinierna själva
tvingar Hamas att välja
mellan att vara ett politiskt parti eller en terroristorganisation. Det går
inte att vara både och. Nu
har Hamas valt våldets
väg och därmed visat att
de är oförmögna att styra landet. Om
det fanns ett reellt alternativ till Hamas,
vilket Fatah inte är, skulle palestinierna
välja det alternativet. Som indikation
på det tar Rice upp staden Qalqilya på
Västbanken där palestinierna tröttnade
på Hamas och röstade bort dem.
Avslutningsvis betonas att USA är en
republik och inte ett imperium. Landet
är inte en global ledare av vilja, utan av
nödvändighet. Den amerikanska realismen utgår från hur verkligheten ser ut,
men accepterar inte att den inte går att
förändra. USAs kapacitet att förändra går
hand i hand med amerikanska värden.
Kampen efter 11 september är inte en
rättvis och symmetrisk kamp. USA måste
ha rätt 100 procent av tiden, medan terroristerna bara behöver ha rätt en gång.
Därav risken att USA kan överdriva metoderna för att stärka säkerheten i landet.
Misstag har gjorts, och kommer även att
göras i framtiden. Men så länge förtroendet för de amerikanska värdena kvarstår
kommer kampen att bli framgångsrik. ✎
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"Iran hotar världsfreden"

Efter fyra år som Israels ambassadör i Stockholm lämnar Eviatar Manor sin tjänst för andra
uppgifter. Manor efterträdde
den färgstarke Zvi Mazel som
blev ryktbar för att ha saboterat
en terroristvänlig installation på
Historiska muséet. Ambassadör
Manor har haft en lägre profil
men har gjort sig känd som en
sympatisk och kunnig talesman
för Israel.

✭ –Jag lämnar Sverige med intrycket att
det finns många Israel-vänner här i landet,
sade ambassadör Eviatar Manor när Contra
hade möjlighet att ta del av hans synpunkter
i samband med Samfundet Sverige-Israels
årsmöte i Falun. Han framförde också ett
tack för det stöd Israel trots allt fått i det
huvudsakligen propalestinska Sverige.
Det är nu fyra år sedan Manor efterträdde
den kontroversielle Zvi Mazel, som blev
riksbekant då han saboterade en proterroristisk installion av konstnären Dror Feiler
på Historiska muséet i Stockholm.
Det är väl känt att utrikesminister Carl
Bildt sedan gammalt har en skeptisk inställning till Israel; Bildt har bland annat
retat upp det israeliska utrikesministeriet
med en mindre lyckad jämförelse mellan
terroristorganisationen Hamas och den
demokratiska Likud-oppositionen. Ändå
har Sveriges handelsförbindelser med Israel ökat under alliansregeringens nästan
två år vid makten, och flera ministrar har

hunnit besöka Israel och de palestinska
områdena.
Eviatar Manor är övertygad om att en
tvåstatslösning är den enda framkomliga
vägen för att skapa fred mellan judar och
palestinaaraber
–En tvåstatslösning ligger i Israels intresse. I Mellanöstern är man antingen på
menyn eller sitter vid bordet. Vi vill sitta
med vid bordet!
Det stora problemet i sammanhanget
är emellertid att det största palestinska
partiet, det islamistiskt-terroristiska Hamas med kopplingar till al-Qaida, inte
erkänner Israel som stat utan tvärtom har
Israels utplåning inskrivet i partiprogrammet. Hamas har uppviglat befolkningen
i Gaza, som man kontrollerar, mot Israel
vilket är ett flagrant brott mot Osloavtalet
från 1993.
–Vi accepterar Hamas som legitim
förhandlingspartner om man respekterar
ingångna avtal och erkänner Israel samt är
för en fredlig lösning på konflikten, överger
våld och väljer moderation. Hamas har ett
eget val.
Det största hotet mot de israelisk-palestinska fredsansträngningarna är i ambassadör Manors perspektiv Iran, vars bisarre
president Mahmoud Ahmadinejad sagt rent
ut att Israel skall utplånas. Ahmadinejad
är medlem i den så kallade Tolvsekten
som väntar på den ”tolfte imamen”, en
muslimsk Messias-gestalt. De troende
anser att man kan påskynda denna gestalts
ankomst genom aktiva handlingar, såsom
att utplåna Israel.

Ambassadör Eviatar
Manor.
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–Det internationella atomenergiorganet
IAEA har konstaterat att Iran inte bara
fortsätter att anrika uran utan också vill
utveckla kärnvapen, understryker Eviatar
Manor. Iran stöder vidare terrororganisationer som Hizbollah och Hamas och
fotsätter, genom president Ahmadinejad,
att kränka Förintelsens offer. Utan tvivel
är Iran ett hot mot världsfreden. Vi hoppas
dock att världen agerar så att det kan bli
en diplomatisk lösning.
Ett annat problem i regionen är det
instabila läget i Libanon.
–Libanon är en komplicerad affär, menar
ambassadör Manor. Det är ett område där
det råder krig mellan ombud, och Hizbollah
är Irans ombud. Destabiliseringsprocessen
av Libanon är en del av Irans strategi riktad mot Israel. Men extremisterna som
vill sabotera fredsprocessen kommer inte
att lyckas.
1947 erhöll den judiska befolkningen
av FN 55 procent av det forna brittiska
mandatet Palestina, medan araberna fick
45 procent. Medan Israel accepterade Palestinas delning satte palestinaaraberna
och deras allierade klackarna i marken
och gick vid utropandet av staten Israel
den 14 maj 1948 till militärt angrepp mot
den nybildade staten med David Ben Gurion som premiärminister. Både vid detta
och efterföljande krig har arabstaterna fått
stryka på foten.
Sedan grundandet för 60 år sedan har Israel utvecklats från att ha varit ett primitivt
jordbrukarland till att bli en modern och
välmående ekonomi med IT och high-tech
som specialiteter. Samtidigt har palestinierna och omgivande arabstater stått och
stampat på samma fläck.
–Jämför med situationen sådan den är
i dag och se vad parterna gjort med sina
områden, uppmanar Evaiatar Manor. I dag
är sex miljoner av Israels befolkning på 7,2
miljoner människor judar. Det har skett en
stark ekonomisk utveckling och vi ligger
på femte plats i världen inom IT-teknik.
Vidare har vi ett modernt jordbruk, satsar
hårt på forskning och utveckling och har en
fri press. Israel kan sägas vara ett modernt
Aten. Vår befolkning är välutbildad, vilket
skiljer oss från arabländerna. Låt er inte
vilseledas av svenska massmedier!
USA fortsätter att spela en avgörande
roll för utvecklingen i Mellanöstern, och
Eviatar Manor är personligen inte orolig
för att amerikanerna skall svika Israel
framöver:
–Jag tror att båda kandidater inför
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höstens presidentval är mycket positiva
till Israel. Det finns många gemensamma
värderingar mellan Israel och USA. Båda
är demokratier och båda är invandrarländer.
Och båda partierna i USA har en liknande
syn på Israel.
Ambassadör Manor har dock kanske

skäl att vara mindre optimistisk när det
gäller Barack Obamas inställning. Den
amerikanska tidskriften National Review
visar (19 maj 2008) att Obama, trots upprepade försäkringar om att han stöder Israel,
genom åren haft och fortsätter att ha en rad
kopplingar till antiisraeliska intressen.

Yttrandefriheten sitter trångt

✭ ”Kanada är inte längre ett fritt land. Det
är den oundvikliga slutsatsen för envar som
följer landets tribunaler för ’mänskliga rätttigheter’.”
Så skriver Mark Hemingway i National
Review (30 juni 2008). Bakgrunden är att
den kanadensiska Human Rights Tribunal,
baserad i provinsen British Columbia, i
början av juni höll en fem dagar lång prövning i Vancouver i syfte att utreda om journalisten Mark Steyn och veckotidskriften
Maclean´s skulle få böta eller utsättas för
censur. Den påstådda överträdelsen bestod
i att den ansedda tidskriften publicerat ett
utdrag ur Steyns bästsäljande bok America
Alone.
I utdraget ur boken argumenterade
Steyn för att västvärlden i allt högre grad
kommer att tvingas ta ställning till hur
man skall bemöta de problem som den
radikala uttolkningen av islam leder till.
Det ledde till att the Canadian Islamic
Congress anmälde tidskriften till den kanadensiska regeringens kommission för
mänskliga rättigheter och motsvarande
kommissioner i två provinser. Dessa
kommissioner bildades ursprungligen för
att ta ställning till grundläggande ärenden
rörande olika typer av diskriminering men
har under årens lopp politiserats och fått
utvidgade befogenheter.
De tribunaler som hålls avgör skulden
hos den svarande, men normala rättegångsnormer omfattande processordning
och bevisregler saknas. Det existerar inte
heller något grundläggande legalt skydd
för svaranden. Förfarandet liknar mest det
som utmärker en politisk skådeprocess. I
det här aktuella fallet – och det finns fler
liknande fall i Kanada – anklagades de
svarande för att ha förolämpat islam. 2007
fällde provinsen Albertas kommission för
mänskliga rättigheter pastor Stephen Boissoin för att i en insändare i en tidning 2002
ha kallat homosexuella ”onda”, detta sedan
en kristendomsfientlig aktivist anmält inändarskribenten för Alberta-kommissionen.
Argumentationen var kanske inte den allra
mest subtila, men Boissoins insändare inne-
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höll inga uppmaningar till våld.
Boissoin dömdes att böta 7000 dollar
och att, i likhet med sin organisation The
Concerned Christian Coalition Inc., fortsättningsvis avhålla sig från att offentligt
uttrycka förklenande omdömen om homosexuella. Pastor Boissoin förständigades
vidare att be om ursäkt för sitt inlägg och för
sina åsikter om homosexualitet. Samma år
Boissoin skrev sitt inlägg dömde kommissionen för mänskliga rättigheter i Saskatchewan tidningen Saskatoon StarPhoenix
och Hugh Owens att böta 1500 dollar var
för att ha citerat bibelverser som fördömer
homosexualitet.
I Kanada är alltså yttrandefriheten på
väg att offras på den politiska korrekthetens
altare. Det pågår visserligen initiativ i syfte
att minska de nämnda kommissionernas
befogenheter – många kanadensare är
missnöjda med tingens ordning – men
det lär dröja innan något avgörande i
frågan händer.
Det är inte bara i Kanada det är riskabelt
att uttrycka sig alltför öppenhjärtigt om islam. I Frankrike har förra filmstjärnan Brigitte Bardot, känd för sin djurrättsaktivism
och sin kritiska inställning till islam, dömts
att böta motsvarande 23 000 dollar sedan
hon stämts för att ”uppmana till rashat”.
Bakgrunden var att Bardot i ett brev till
dåvarande inrikesminister Nicolas Sarkozy
klagat på att metoden att slakta får vid den
muslimska Aid el-Kebir-festen är grym. På
sin hemsida skrev Bardot att ”Frankrike är
trött på att ledas i nosen av denna folkgrupp
som förstör vårt land genom att tvinga på
oss sina handlingar”.
Det var inte första gången Brigitte
Bardot, en internationell sexsymbol på
1960- och 1970-talen, fick böta för att ha
förolämpat islam och därmed ”uppmanat
till rashat” enligt fransk lag. Kan ingen
tala om för fransmännen att ett visst slags
trosbekännare, såsom muslimer, inte är
en ras?
Tommy Hansson
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Text & foto: Tommy Hansson
Fotnot: Ny Israel-ambassadör i Stockholm
i augusti blir Benjamin Dagan. Han har
haft diplomatiska posteringar i bland annat
Kairo, Chicago och Washington, D. C.

Sagt vid Samfundet Sverige-Israels
årsmöte i Falun:
– Det finns över en miljon araber i Israel.

Men hur många judar finns i Gazaremsan?
Skall Palestina vara ”judenrein”?
Mats Tunehag, redaktör i Världen idag
– Göran Rosenberg var i sin ungdom
prosionist och tjatade ständigt om Israel.
Sedan blev han propalestinsk och började
samarbeta med Jan Guillou. Det var Rosenberg som låg bakom handslaget mellan
Olof Palme och Yassir Arafat 1972. Nu förordar han en ”enstatslösning” där judar och
palestinier skall ingå. Det kommer ständigt
”nya Göran Rosenberg”.
David Fischer, teol dr och författare
–Det är oerhört viktigt att vi har kvar ”tvåstatslösningen”, Israel och Palestina. Annars
riskerar judarna på sikt att bli en minoritet
i sitt eget land.
Siewert Öholm, redaktör

Elisabeth
Svantesson
(m)
–Hamas måste granskas. Det är bekymmersamt när socialdemokrater som Mona
Sahlin och Helle Klein säger att man måste
tala med Hamas. Det faktum att Hamas valdes i demokratiska val gör inte att man måste
acceptera rörelsen. Det är som om Sverige
röstade fram en majoritet som vill bomba
Norge och man tvingas godkänna det.
Elisabeth Svantesson, riksdagsman (m)
–I väst finns en kolonialistisk inställning, att
man inte kan begära så mycket av araberna.
Först är det alltid en arabisk terrorhandling
som Israel svarar på, och i väst ser man
bara svaret.
Gunnar Hökmark, EU-politiker (m)
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Informationssamhället - en rysare i tiden

Om statistiken över den genomsnittliga
tiden vi svenskar ser på TV stämmer, så
tar vår hjärna in timslånga intryck av våld
och annat elände varje dag – hela året – år
efter år. Av kanske begripliga skäl nämns
sällan eller aldrig något i media om de effekter detta har på människor i allmänhet
och barn i synnerhet.
Media känner inget direkt ansvar för publikens reaktioner. Problemet är att många
mår dåligt av en oavbruten ström av information om problem och fasansfulla illdåd
och den känsla av maktlöshet de upplever.
I växande omfattning faller människor in i
depressioner och oförklarlig nedstämdhet
som ett resultat av detta. Eftersom depression kan bero på en mängd olika saker har
just sambanden relaterade till våldet i media
dokumenterats ytterst sparsamt.
Dagens forskning inom psykosomatik
visar att en stor mängd somatiska åkommor har psykisk bakgrund. En slutsats
man kan dra – oavsett vad man anser om
våldsexponering eller ”överinformation”
– är att vad vi ser och läser varje dag påverkar oss mentalt. Vidare vet vi att våra
försvarsmekanismer alltid arbetar för att
rädda vår mentala balans. Mycket av det
riktigt otäcka ”sopas under mattan”, det vill
säga samlas upp av vårt undermedvetna.
Men där ligger det kvar och fylls hela
tiden på. Vi har alla olika stresströsklar.
Somliga klarar till synes enorm påfrestning
med bibehållet lugn, medan andra ”går i
däck” för småsaker.
Var just din stresströskel ligger är troligen obekant, i synnerhet som den varierar
beroende på typ av exponering.
Före Första världskriget var alla helt
övertygade om att världen aldrig skulle
behöva uppleva fler krig eftersom rationellt tänkande människor lärt sig av erfarenheten. I dag ser vi en mängd länder som
håller på att anamma forna tiders totalitära
syn på gudstro och religion, vilket oundvikligen medför förtryck av fri opinion.
Återigen ser vi folk som skär halsen av
andra, spränger andra i luften med stöd
i barnsliga teorier om hur man skapar
paradis på jorden eller i himlen.
Det är inte svårt att inse att makter i undre
världen, vilka förr var mer eller mindre
uppbundna i gigantiska religiösa ritualer
(där de kunde vara till viss nytta), nu är i
färd med att skapa, eller försöka skapa, ett
slaveri under staten och ett system fritt från
all mental och andlig charm.
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I Sveriges protestantiska kyrka får vi klara
oss själva med våra synder, menar Stig G.
Daun. (Foto: Tommy Hansson)
Många av oss i dag är inte övertygade om
att endast mänskligt förnuft kan leva upp
till den enormt stora uppgiften att sätta ett
lock på vulkanen. Vi har förlorat det skydd
som kyrkornas murar reste och förstärkte
så förslaget allt sedan romartiden. Och
på grund av denna förlust närmar vi oss
jordens förstörelse.
Om protestantism upplöses som kyrka så
innebär det att människorna här fråntas alla

sina andliga trygghetsposter och försvar
mot upplevelser som väntar på att befrias
i det undermedvetna. Se på alla obegripligt
bestialiska illdåd som förekommer i vår så
kallade civiliserade värld: de kommer alla
från människor och de andliga tillstånd de
befinner sig i!
Eftersom alla (nästan) ”går i takt i vaktparaden” , fullgör sina plikter och lever
ett någorlunda normalt liv, så är ingen
eller nästan ingen medveten om att hela
detta rationellt grundade konglomerat,
som vi kallar staten eller nationen, drivs
av en till synes opersonlig, osynlig men
skrämmande makt, som ingen och intet
kan rätta till.
Vår känsla av maktlöshet mot såväl inhemska som utländska hot skapar rädsla,
vilket är den vanligaste grunden för mental
obalans.
I ett protestantiskt land är vi utlämnade
till Gud – endast. Vi har ingen bikt, ingen
absolution, ingen möjlighet att lätta på våra
spänningar, som exempelvis den katolska
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kyrkan. Vi får klara oss själva med våra synder, eftersom frånvaron av lämplig ritual
gjort det omöjligt för oss att få gudomlig
nåd och syndernas förlåtelse. Bedövade av
det närgångna informationsflödet i dag tar
inte vårt medvetna jag längre emot sådana
emotionella reaktioner, som före TVs tillkomst hade upprört alla och envar. Men
vårt undermedvetna jag registrerar allt. I
en sådan kultur växer riskerna för olika
slags neuroser.
Plötsligt blir vi arga, ledsna, rädda, deprimerade och projicerar inte sällan alla
våra lagrade känslor på andra människor
i vår omgivning. Vi är här aldrig medvetna
om orsak och verkan utan fortsätter att se
på TV-nyheterna och våldsporr. Och fattar inte vad som hänt då vi faller offer för
våra känslor.
Det finns dokumenterad erfarenhet
av försök där personer slutat se på TVnyheterna och därigenom undvikit en
begynnande depression.
Stig G. Daun

Bra sagt…

”Det påstådda klimathotet har redan
inspirerat politiska åtgärder som knuffat
oss över ett antal ekonomiska ’tipping
points’ i prisutvecklingen för livsmedel
och gödningsämnen. Värre kommer det
säkert att bli med de åtgärder och regleringar av planekonomiskt snitt som
Fredrik Reinfeldt, Andreas Carlgren och
Anders Wijkman nu planerar för oss och
hela EU. Tällbergs svar på vårt anrop
verkar präglat av växthuschock eftersom
det avslöjar allvarliga kunskapsbrister…
Tällberg Forum visar klart att man gått i
den fälla som konstruerats av James Hansen, alltså Al Gores chefsideolog… Ingen
nationalekonom kunde för fem år sedan
förutsäga dagens finanskris. Likaså kan
ingen klimatforskare förutsäga klimatet
om fem eller hundra år. Men de ’klimatforskare’ som liksom James Hansen ändå
påstår något sådant förvandlar därmed sin
verksamhet till pseudovetenskap… Satsa
på infrastruktur som klarar naturliga klimatförändringar och sköt om jorden som
en trädgård, den enda jord vi har. Och offra
inte människoliv för att hålla fast vid en
föreställning som är på väg att hamna på
vetenskapens sophög!”
(Göran Ahlgren, docent i organisk kemi,
Åkte Ortmark, journalist och författare,
Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi
i Expressen 2/7 2008 som svar på en
debattartikel från Tällberg Forum med
rubriken ”Växthuschocken är här för att
stanna”)
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Greve Hamilton och andra krigssvenskar

Sverige har inte varit i krig på
närmare 200 år. Det hindrar inte
att svenskar varit engagerade i
en rad olika väpnade konflikter
sedan dess, också om vi bortser
från insatserna inom FNs ram. I
boken Svenskar i krig 1914–1945
låter Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg (Historiska media,
395 sidor) ett stort antal dramatiska och i flera fall märkliga
människoöden passera revy.
✭✭✭ Denna faktaspäckade bok får för
sin objektivitet och saklighet tillskrivas
särskilda förtjänster. På bokens blad möter
vi svenskar som slogs för Persien, Tyska
kejsarriket, Frankrike, Spanska republiken,
Finland, USA, Sovjetunionen, de västallierade, Tredje riket med flera stater.
Ett av kapitlen i boken har rubriken
”Tysklands seger – Sveriges framtid”.
Under Första världskriget var sympatierna
för Tyskland starka i Sverige. Två av den
tidens mest kända svenskar, drottning
Victoria och forskningsresanden Sven
Hedin, gav uttryck för ett starkt engagemang för den tyska krigsmakten. Victoria
var hedersöverste för ett tyskt regemente
som sattes in på västfronten. Sven Hedin
gjorde under kriget två reportageresor,
en till västfronten och en till östfronten.
Resultatet blev två tjocka böcker, Från
fronten väster och Kriget mot Ryssland,
vilka trycktes i stora upplagor.
Hedin ville med sina böcker åstadkomma en tyskvänlig opinion i Sverige,
och han ansåg att Sverige borde ställa
sig på Tysklands sida mot ”barbariet från
öster”.

Greve Hamilton

Omkring 60 svenskar anmälde sig som
frivilliga till tysk krigstjänst, av vilka
flertalet var officerare. Den mest kände
profilen bland dessa tysklandsfrivilliga var
Gilbert Hamilton. Som 45-årig ryttmästare
blev han antagen som officer i den preussiska armén, vilken han betecknade som
”världens bästa och stoltaste armé”.
För sin bedrift att leda en svår hemmarsch
från Ukraina 1919 blev Hamilton rikltigt
dekorerad. Efter hemkomsten till Sverige
utnämndes Hamilton till chef för Smålands husarregemente i Eksjö. En vecka
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Finska vinterkriget 1939-40 lockade ett stort antal frivilliga svenskar som gjorde Finlands sak till sin. På bilden syns en skidpatrull i aktion.
före tyskarnas inmarsch i Polen 1939 blev
sannolikt var de rikssvenska officerarna
Gilbert Hamilton utnämnd till hedersgei Finland 1918, utan vilkas insats de vitas
neral i Wehrmacht. Han var den ende
seger kanske inte hade varit möjlig, men
utlänning som erhöll en hedersbetygelse
framförallt inte utan den i Tyskland utbilav det slaget. Hamiltons hängivenhet för
dade 27. preussiska jägarbataljonen med
Tyskland bestod även efter ockupationen
dess många finlandssvenskar.
av Danmark och Norge. I ett uttalande i
Svenskar deltog också i Estlands frigötysk press hösten 1940 sa han: ”Stor skada
relsekrig. Den mest namnkunnige av dem
att man är för gammal att kämpa med vid
var Martin Ekström, bördig från By socken
fronten.” Under några år fanns det en dosi Dalarna. Han lyckades upprepa den besier över Gilbert Hamilton hos SÄPO.
drift som Carl XII stod för vid Narva år
Bland allmänheten är Hamilton känd
1700. Den 18 januari 1919 landsteg Martin
för sin tobaksblandning ”Greve Hamiltons
Ekström som förste man med sin kår om

david.stavenheim@contra.nu
blandning”. På tyska östfronten (i Första
världskriget) fick Hamilton sig tillsänt olika
märken svensk tobak, av vilka han sedan
gjorde en egen blandning vilken än i dag
är Sveriges mest sålda piptobak.
Hamilton deltog även i striderna mellan
vita och röda i Finland 1918.

Finland och Estland

I Finlands självständighetskamp kom
svenska officerare att spela en stor roll,
eftersom Finland hade mycket få egna officerare med högre utbildning. Det organiserades även en svensk brigad, som totalt
kom att uppgå till drygt 900 man. Vid belägringen och stormningen av Tammerfors
tillfogades brigaden stora förluster. Bland
de stupade fanns den unge historikern Olof
Palme, farbror till den senare statsministern
med samma namn.
I slutet av boken ställer dess författare
frågan vilka av de skildrade krigsdeltagarna
som kan sägas ha haft störst inverkan på
historiens gång. Svaret blir då att det
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330 finländare och svenskar utanför Narva
och drev de panikslagna röda styrkorna
på flykten.
Vinterkriget 1939–40 väckte ett brett
gensvar för Finland. Finlands sak blev
vår. Världens största krigsmakt, Sovjetunionen, skickades mot det lilla Finland med
50 divisioner, drygt 3000 stridsvagnar och
800 flygplan. Utgången syntes given, men
det tappra finska folket ville inte förlora sin
tillkämpade frihet. Sveriges frivillighjälp
till Finland bestod bland mycket annat
av Svenska frivilligkåren. Kårens totala
förluster uppgick till 33 stupade, ett 50-tal
sårade samt över 130 frostskadade.

Fortsättningskriget

Under Fortsättningskriget, som framtvingades av sovjetiska flygangrepp, blev
inte gensvaret lika brett. Det formerades
emellertid två enheter svenska frivilliga,
först Hangöbataljonen och därefter Svirkompaniet, som på Karelska näset 1944
deltog i Nordens största slag någonsin
– Tali-Ihantala. Bokens författare skriver,
att kompaniet där utkämpade en rad hårda
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strider som med säkerhet är bland de svåraste som några svenskar upplevt.
Svenska frivilligkompaniet rönte under
dessa strider vid flera tillfällen uppmärksamhet för visad tapperhet. En liten inblick
i stridernas intensitet kan utläsas av några
korta meningar ur kompanichefens beskrivning av mötet med fienden:
”Där kom de i täta formationer. Hurrande och med påsatta blanka bajonetter
stormade fienden mot oss på knappt 25
stegs avstånd…Vi sköt, vi skrek, vi kastade
handgranater. Stridslarmet var obeskrivligt.” Och det var inte några medelmåttor
till motståndare som svenskarna hade att
kämpa mot. Pansarveteranen Nils Rosén
med lång erfarenhet från östfronten har om
ryssen som soldat bland annat sagt: ”Blott
för en av våra motståndare hade vi vid
fronten respekt, och det var ryssen. Hans
soldater gick ofta till anfall utan hänsyn till
förluster – rakt fram som fjällämlar.”
Förlusterna under midsommarstriderna
blev också stora: elva man stupade, 27 sårades och två rapporterades saknade. Totalt
stupade 39 kompanimedlemmar. Tilläggas
kan att 1694 rikssvenskar tillhörde Finlands
krigsmakt under Fortsättningskriget, varav
83 stupade.
Ett för några år sedan funnet ryskt kapitulationsprotokoll med radikala krav på
Finland har förstärkt tesen, att ”Finlands
efterkrigstida öde avgjordes under fem
veckor juni/juli 1944.” På sista tiden har
det äntligen skett en omvärdering av de
i Fortsättningskriget stupade svenska finlandsfrivilliga. För första gången hedrades
dessa 2001 av en svensk regeringsledamot
på officiellt besök i Finland, nämligen av
försvarsminister Björn von Sydow. Året
därpå gjorde kung Carl XVI Gustaf samma
sak vid sitt statsbesök, och samma år sa
statsminister Göran Persson i direktsänd
finsk TV, att Finland under sommarslaget
1944 ”avvärjde vad som kunde ha blivit en

Självstyre för Tibet!

Den tibetanske exilledaren Dalai lama har
numera övergivit kravet om oavhängighet
för Tibet och går in för självstyre i inre tibetanska spörsmål. Efter oroligheterna i Tibet
tidigare i år har det nu kommit igång samtal
mellan representanter för den tibetanska exilregeringen och kinesiska myndigheter. Vad
dessa kommer att resultera i återstår att se.
Tidigare samtal har – dessvärre – inte lett till
några som helst resultat.
Kinesiska myndigheters reaktioner har så
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ödesdiger sovjetisk expansion västerut.”

Mot undergången

I kapitlet ”Mot undergången i Waffen-SS
och Wehrmacht” skildras svenska medborgare i tysk tjänst under Andra världskriget. Deras antal var inte stort, knappt 200
man. Som jämförelse kan nämnas, att från
Norge anslöt sig 6000 frivilliga och från
Danmark lika många. De flesta svenskarna tjänstgjorde i Himmlers Waffen-SS
och deltog i stora slag på östfronten. Av
SS-svenskarna vid östfronten stupade 28
man, nästan var tredje. De mötte i krigets
senare del den då numerärt och i eldkraft
enormt överlägsna Röda armén.
Den SS-frivillige Gösta Borg beskrev
Röda arméns offensiver i krigets slutskede
som ”jordbävningar av trotyl och pansarmassor, som slår sönder allt de träffar på,
terräng, vapen, människor.” Denna ohyggliga eldkraft blir i hög grad åskådliggjord
av plutonchefen Erik Wallins beskrivning
av vad ”svenskarnas kompani” upplevde
den 18 april 1945 i byn Wulkow öster om
Berlin:
”Den nyss så fredliga byn var på några
ögonblick förvandlad till ett helvete som
trotsar varje försök till beskrivning. Salva
efter salva från Stalinorglar och grova artilleripjäser anställde ett fasansfullt blodbad.
Tätt intill varandra sprutade nedslagsfontänerna upp ur bygatan och husen, som var
fyllda av sovande soldater, perforerades
och störtade samman. Någon eller några
störtade vettskrämda ut genom dörrar och
fönster, andra kom raglande med händerna
för blödande huvuden eller för uppslitna
magar, somliga hasade med ena benet eller båda avklippta, efterlämnande ett brett
blodspår. Snart var hela gatan ett virrvarr
av förvridna kroppar. Hundratals man låg
stympade och genomsargade.”
Krigets grymma och kusliga verklighet åskådliggörs också av en av bokens
här långt varit sprakande, våldsamma anklagelser mot ”Dalai lama-klicken”, knallhårda
straff och så erbjudanden om samtal med tibetanska exilpolitiker. Om kineserna önskar gå
tibetanerna till mötes kan de exempelvis sluta
att förfölja Dala lamas anhängare i Tibet, låta
munkarna i klostren få utöva sin religion i
fred, tillåta bilder av Dalai lama och, eftersom
kineserna hävdar att Tibet har självstyre, hissa
den tibetanska flaggan sida vid sida med den
kinesiska.
Om man vill se fred och fördragsamhet mellan
folkgrupperna i Tibet bör dessutom regeringen
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många illustrationer, som visar en lång rad
av stupade SS-soldater från Skandinavien
och Tyskland, vilka ligger i snön bakom
ett träskjul i utkanten av Narva. Kropparna
väntar på identifiering och en summarisk
begravning.
En av de få svenska frivilliga i tysk krigstjänst som vägrade att låta sig värvas till
Waffen-SS var den tidigare nämnde Nils
Rosén. Han hade judiskt påbrå, men det
uppmärksammades inte av den tyska krigsmaktens personalbyrå. Nils Rosén är den
mest krigserfarne svenske pansarofficeren
någonsin. Han överlevde 600 dagar som
tysk stridsvagnsofficer på östfronten. Efter
kriget har Rosén engagerats som föreläsare
vid olika militära skolor. I ett uttalande har
han sagt: ”Jag är glad att Hitler förlorade
kriget, men jag är ännu ledsnare att Stalin
vann det.”

Slutstriden om Berlin

Svenskar deltog också i slutstriden om
Berlin, och flera av dem stupade. Den 1
maj 1945 var Hitler död och Tredje riket
existerade inte längre. Samma dag hade
kompanichefen Hans-Gösta Pehrsson,
den högst dekorerade och befordrade av
svenskarna i Waffen-SS, samlat sina mannar vid järnvägsstationen Friedrichstrasse i
det inringade Berlin. Pehrsson tog var och
en i hand och sa: ”Kriget är slut. Rädde sig
den som kan.”
Vid ett under natten misslyckat utbrytningsförsök träffades Pehrssons befälsvagn
av sovjetiskt pansar. Pehrsson tog sårad
skydd i ett angränsande hyreshus medan
hans chaufför, Ragnar Johansson från
Skövde, stupade för sovjetiska handgranater på gatan. Röda armén tillfångatog
senare Pehrsson, men efter en kort tids
fångenskap lyckades han fly ur den sovjetiskockuperade staden.
✎

i Kina begränsa den kinesiska invandringen,
se till att tibetanerna blir delaktiga av samma
ekonomiska utveckling som kineserna i Tibet
och begränsa antalet kinesiska soldater i Tibet.
Tibetanerna bör också på ett helt annat sätt än
i dag komma in i polisen och i den tibetanska
administrationen.
Enligt min mening går vägen till fred i Tibet och Kina genom en demokratisering av
Kommunistkina. Fortsatt förtryck och diktatur
kommer automatiskt att leda till oroligheter
och missnöje.
Nils Tore Gjerde
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Härskarplanen

Den nationalsocialistiska ideologin bygger på två fundament:
ett rastänkande som glorifierar
den så kallade ariska rasen
samt idén om livsrummet, det
vill säga att det tyska/germanska
folket i kraft av sin naturgivna
överlägsenhet har rätt att expandera geografiskt på andra
folks bekostnad. Det var dessa
två fundament som direkt ledde
fram till utrotningspolitiken mot
judarna och vissa andra så kallade underlägsna folkslag samt
Andra världskriget 1939–45.
Adolf Hitler var den oomstridde ledaren i Tredje rikets
maktkomplex. Näst mäktigast
var Heinrich Himmler med titeln
Reichsführer, som 1929 blev
chef för Schutzstaffeln (SS) och
1934 tog över ledningen för Geheime Staatspolizei (Gestapo);
1943 utsågs Himmler även till
Hitlertysklands inrikesminister.
I krigets absoluta slutskede föll
han dock i onåd hos Hitler sedan det blivit känt att han sökt
utverka en separatfred med
västmakterna. Himmler greps
av allierade trupper 1945 men
lyckades begå självmord, 45 år
gammal.
Heinrich Himmler är huvudpersonen i boken Härskarplanen. Himmlers jakt på
det ariska ursprunget av den
kanadensiska vetenskapsjournalisten Heather Pringle
(2007). I boken skildras hur
SS-sektionen Ahnenerbe, som
sysslade med arkeologi och
pseudovetenskaplig historieforskning, värvade ledande
vetenskapsmän och forskare. I
nära samarbete med Himmler
organiserade dessa män (några
kvinnor fanns även med i bilden) expeditioner till Europa,
Mellanöstern, Asien och Latinamerika för att hitta spår efter
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det forna ”ariska” herrefolket,
som tyskarna troddes vara
ättlingar av. Pringles berättelse
utgör en fascinerande historia
om ideologisk förblindelse och
galenskap.
De personer som knöts till
Ahnenerbe hade ofta en kvalificerad vetenskaplig bakgrund.
Som Lars Gyllenhaal skriver i
bokens förord: ”Inte sällan rörde
det sig om både begåvade och
intelligenta personer som deltog
med liv och lust i att fabricera en
förvriden nazistisk bild av det
förgångna. Pringle visar även
hur samma människor under
krigsåren kom att på olika
sätt arbeta inom ramarna för
förintelsen.” Alla aktörer som
medverkade i Himmlers projekt passar dock inte in i den
vetenskapliga ramen. Den mest
bisarra figuren i sammanhanget
var utan tvivel Karl Maria Wiligut, vilken hävade att han var
ättling till asaguden Tor och bärare av minnen som gick flera
tusen år tillbaka i tiden.
Wiligut, född 1886 och före
detta överste i den kejserliga
österrikiska armén, var uppenbart mentalt störd och
tidvis intagen för psykiatrisk
vård. Det hindrade inte att han
kom att betraktas som ett orakel inom de ockult orienterade,
nationalistiska kretsarna i Tyskland inom vilka Himmler kände

sig hemma. Wiligut, som även
kallade sig Weisthor (”den vise
Tor”), upptäcktes av Himmler
1933 och fick SS-ledaren att
förvandla den gamla borgen
Wewelsburg nära Paderborn
till ett centrum för SS-ideologin. Som tack för hjälpen
blev Wiligut utnämnd först till
Standartenführer och sedan till
Brigadeführer (generalmajor) i
SS. Wiligut spelade en central
roll för det slags nyhedendom
som Himmler efter ett för
Tyskland segerrikt krigsslut
avsåg att etablera i Tyskland
och Europa.
Heather Pringle skildrar
ingående hur Ahnenerbe 1938
organiserade en forskningsresa
till det avlägsna Tibet i syfte att
leta efter ariska spår. Ledare för
expeditionen var zoologen Ernst
Schäfer, och en annan framträdande medlem var rasforskaren
Bruno Beger. Den senare undersökte närmare 2000 tibetaner på
jakt efter förmodat ariska drag,
och resultatet av dessa undersökningar blev att särskilt den
tibetanska adeln, bland annat genom en ”reslig kroppsbyggnad
och långt huvud”, kunde förmodas ha ett ariskt ursprung.
Inom nationalsocialismen
fanns en fascination inför buddhism, hinduism och islam; den
positiva synen på islam låter sig
förklaras genom denna religions
antijudiska karaktär. Bruno Beger kom under världskriget för
övrigt att tillhöra en arabiskislamsk SS-enhet.
Det förtjänar även nämnas
att SS genom Ahnenerbes
dåvarande chef Herman Wirth
under en expedition till Sverige
utforskade Bohusläns hällristningar. Wirth hade den minst
sagt vildvuxna teorin att bronsålderns hällristningar utgjorde
världens första skrivsystem.
Under besöket i Sverige gjorde
expeditionen under Wirths ledning jättelika avgjutningar av ett
antal hällristningar.
Studieresor till Tibet och
hällristningsforskning i Sverige
förefaller kanske vara tämligen
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oskyldiga upptåg. Men det fanns
en betydligt mörkare sida av
Ahnenerbe som kom till tydligt
uttryck under kriget, där en av
uppgifterna för SS-sektionen
var att klarlägga den judiska
”rasens” kännemärken. Centralgestalten här var anatomen
August Hirth, som tillsammans
med Beger 1943 ledde ett av
Ahnenerbes projekt inom vilket man i koncentrationslägret
i Natzweiler utförde experiment
på 86 judiska män, kvinnor
och barn. Efter experimenten
gasades dessa ihjäl, varpå skeletten tillvaratogs för att man
skulle kunna studera rasrelaterade karakteristika. Ahnenerbe
var också under sin verkställande direktör Wolfram Sievers
djupt involverat i experiment
på koncentrationslägerfångar
i Dachau. Sievers dömdes till
döden i Nürnberg-processen
mot SS-läkarna och avrättades
1948.
Pringles bok visar hur ideologisk galenskap tillämpad i
praktiken leder till fruktansvärda konsekvenser. Att säga
detta i samband med nationalsocialismen betraktas inom
forskarvärlden inte, och skall
inte heller betraktas, som kontroversiellt. Med kommunismen
är det en helt annan sak: här går
akademiker och forskare i taket
om man ens antyder kopplingar
mellan kommunistisk ideologi
och praktik.
Tommy Hansson
Heather Pringle: Härskarplanen. Himmlers jakt på det
ariska ursprunget. 479 sidor.
Historiska media.

Finska vinterkriget
En engelsk skribent, Robert Edwards, har utgett en i hög grad
välskriven bok som heter Finska
vinterkriget. Boken innehåller
uttryckssätt som förmedlar en
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språklig stimulans och som därmed förhöjer läsvärdet. Boken
är vidare försedd med illustrationer som återspeglar de bistra
vinterförhållandena.
I bokens förord ställer Edwards den spekulativa frågan:
”Om denna konflikt hade fått en
annan utgång, hade Operation
Barbarossa över huvud taget
varit möjlig? För en gångs
skull är detta en fråga värd att
ställa. Sovjets politik gentemot
Finland syftade säkerligen till
att förebygga sådant som Barbarossa och därvid misslyckades
den – men varför? Varför i
hela fridens namn lyckades de
mäktigaste militära styrkor som
någonsin samlats, med en total
numerär och teknisk överlägsenhet i alla hänseenden, inte
förinta en av de minsta?”
Redan Lenin betraktade
Finland med glupska blickar
och närde förhoppningar om
att kunna dra in landet i det
sovjetiska projektet. Stalin uttryckte en stor besvikelse över
Sovjetunionens oförmåga att
underblåsa en segerrik revolution i Finland.
”För Moskva var Finland
Nabots vingård”, skriver
författaren, och det stod helt
klart att Sovjet ville ha Finland
tillbaka. De krav som Stalin in-

ledningsvis ställde på Finland
var förhållandevis moderata.
Sovjetunionen ville arrendera
Hogland och fyra andra öar i
östra delen av Finska viken. I
gengäld skulle Finland få ett
område i östra Karelen. Mannerheim, som då ännu inte var
överbefälhavare för den finska krigsmakten, manade till
förhandlingar och eftergifter
eftersom det låg helt bortom
Finlands förmåga att strida mot
Sovjet. Statsminister Cajander
vägrade däremot att erkänna att
Finland befann sig i någon fara
och vidhöll, att det räckte med
den deklarerade neutraliteten.
Så inträffade Molotov-Ribbentroppakten och det tyska
överfallet på Polen. Nu bestod
de av Molotov och Stalin framförda kraven inte längre av några
små öar i Finska viken, utan av
en diger lista med långtgående
krav: 1. Finland skulle arrendera
ut hela Hangöudd under 30 år,
där Sovjet skulle anlägga en
flottbas med kustartilleri. 2. Den
sovjetiska östersjöflottan skulle
få använda närbelägna Lappvik
som ankarplats. 3. Finland skulle överlämna tidigare nämnda
öar i Finska viken samt Björkö.
4. Den sovjetisk-finska gränsen
på Karelska nätet skulle flyttas
norrut, bort från Leningrad. 5.

De finska befästningsverken
på Näset skulle förstöras. 6.
Överlämnande av västra delen
av Fiskarhalvön nära Petsamo.
Den finska förhandlingsdelegationen, som förstärkts
med den socialdemokratiske
ledaren Väinö Tanner, leddes
av den 70-årige Juho Paasikivi
vilken var rysktalande. Vid
ett tillfälle hettade det till ordentligt. ”Är det er avsikt att få
till stånd en konflikt?” frågade
Molotov Tanner. Paasikivi replikerade vresigt å sin kollegas
vägnar: ”Vi önskar det inte men
ni tycks göra det.” Den sluge och
ondskefulle Stalin sa inget, utan
bara log bakom mustaschen.
Den 26 november iscensatte ryssarna en provokation
i byn Mainila 800 meter in på
sovjetiska sidan om gränsen,
en provokation som sedan
Molotov anklagade finnarna
för att ha legat bakom. Den
30 november gick överlägsna
sovjetiska styrkor till anfall
på Karelska näset. Samtidigt
svepte vågor av ryska bombplan
in över Helsingfors och fällde
sin dödsbringande last.
Enligt den sovjetiska tidtabellen för anfallsplanerna mot
Finland skulle Röda arméns
musikkårer tåga genom Helsingfors gator den 21 december

1939, Stalins 60-årsdag. Men
strategerna fick snart annat
att tänka på. Den finländska
krigsmakten slog hela världen
med häpnad genom att stoppa
den sovjetiska offensiven på
Karelska näset. Finländarna
vann lysande segrar vid Tolvajärvi och Ägläjärvi norr om
Ladoga och vid Suomussalmi
och Raate. Två sovjetiska divisioner utplånades genom att de
spaltades upp i så kallade mottin, isolerade enheter, varefter de
nedkämpades en efter en.
Men en omorganisation var
på gång inom Röda armén,
och den nye överbefälhavaren
Timosjenko planerade ett
massanfall mot Finland. Efter
fredsförhandlingarna behöll
Finland sin frihet till skillnad
från de baltiska staterna, men
freden blev dyrköpt. Finland
tvingades avträda sydöstra
delen av landet med städerna
Viborg, Kexholm och Sordavala jämte ett område öster om
Salla samt Fiskarhalvön. Hangö
utarrenderades som flottbas på
30 år.
David Stavenheim
Robert Edweards: Finska vinterkriget. Bokförlaget Forum.

4 1983...
Veterligen för första gången
hade
det
genomförts
en
opinionsundersökning
om
Sverige borde gå med i NATO.
Det var opinionsmätningsinstitu
tet Testologen som på Contras
uppdrag frågat 2082 svenskar i
åldern 15-70 år. Bara 7 procent
ville att Sverige skulle gå med
i NATO. Det var en fråga som
var så gott som omöjlig att
diskutera vid den här tiden och
inget parti vågade knysta om
svenskt medlemskap. Idag har

Folkpartiet medlemskap på
programmet och flera andra
partier lämnar frågan mer eller
mindre öppen. Intresset för
NATO har flerdubblats i de
opinionsundersökningar
som
nu görs.
Contras C G Holm hade
besökt den finländske riksdagsledamoten
Georg
C.
Ehrnrooth, ensam ledamot för
Konstituionella
Högerpartiet,
och stark motståndare till den
finska eftergiftspolitiken mot

Sovjet.
Contra berättade vidare om
den avhoppade KGB-översten
Stanislav Levchenko. Han hade
hoppat av i USA och kunde
berätta om hur KGB arbetade.
Winston S. Churchill, sonson till
den brittiske premiärministern
med samma namn, och
brittisk
parlamentsledamot
med
försvarspolitik
som
specialitet, redovisade sina
synpunkter på Västs politik mot
Sovjetunionen.

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