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För första gången sedan 1981
har vi ändrat på Contras omslag. Förändringens vindar
blåser!
Det gjorde de också 1989 när
Berlinmuren föll och de östeuropeiska diktaturerna sedan
föll som på ett pärlband. Den
9 november 1989 var en märkesdag i Europas historia, som
var det symboliska slutet på
det förtryck som byggdes upp
efter Andra världskriget.
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Hugo Hegeland död

Contra-medarbetaren Hugo Hegeland har avlidit. Han blev 87 år. Han föddes i
Göteborg och växte upp på ett barnhem och blev med tiden professor i nationalekonomi, riksdagsman och en tid chefredaktör för Veckans Affärer.
Som riksdagsman var han av en gammal
skola, den som idag är nästan försvunnen.
En riksdagsman som hade sällsynt bredd
i sin bildning och öppenhet för nya idéer.
Han kunde som allvetaren ibland vara lite
för briljant. Jag var en gång med på ett
möte på riksdagshuset som leddes av journalisten Anders Isaksson. Isaksson hade
förberett sig väl och ställde fortlöpande
under kvällen frågor till de närvarande
riksdagsmännen om sakfrågor som styrde
den politiska agendan. Det var väl uttänkt
och han räknade nog med att riksdagsmännen skulle bli antingen svarslösa eller
svara fel. Redan efter de första frågorna
fick han lov att införa tilläggsregeln att
”professorer får inte svara” för att få tyst
på Hugo Hegeland som gjorde spirituella
och kunniga utläggningar i de frågor som de övriga deltagande riksdagsmännen
helt saknade kunskaper om.
Öppenheten för nya idéer fick Hugo Hegeland för övrigt att genom åren ansluta
sig till i tur och ordning Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centern och Moderaterna.
Det var som moderat han blev riksdagsman 1982, en post han hade i 12 år. Han
var aldrig med om förvandlingen till ”Nya Moderaterna” och hade väl i så fall
tackat för sig. Han hävdade nämligen vid de tre partibytena att han aldrig bytte
åsikt, det var partierna som bytte åsikt…
Hugo Hegeland bar alltid fluga och talade med en mycket särpräglad stämma.
Han var mycket positivt inställd till Contra. Om jag talade med honom i telefon
eller träffade honom på politiska möten eller bara helt apropå, så hade han alltid
positiva och konstruktiva synpunkter på Contra. Och han fortsatte att läsa Contra
långt efter att han lämnat den politiska hetluften.
C G Holm
Hugo Hegeland var en av dem som ställt upp med ett yttrande om Contra i vår
reklam. Så här tyckte Hugo Hegeland om Contra:
I den flod av tidskrifter som svämmar över mitt arbetsbord flyter några av egen
kraft upp till ytan. Dit hör Contra. Till utseende och omfattning, liksom till
prenumerationspris, är den blygsam, men det är som bekant innehåll och kvalitet
som räknas. Och den flyter inte med strömmen, utan tvärtom mot strömmen av
ensidig, självgod, chauvinistisk bedömning av utrikes och inrikes händelser.

Korrekturfel

Ett av de grövre korrekturfelen i Contras historia infann sig i förra numret. Gunnar
Palm skrev om 70-årsminnet av Finska vinterkrigets början. Tyvärr hade en annan
siffra satts i rubriken och även passerat två korrekturgranskare.

Inför julen

är Contra den julklapp som passar till alla självständigt tänkande människor. Om
Du skyndar Dig med en beställning kan vi leverera ett gåvokort som Du kan
överlämna direkt till gåvomottagaren. Prenumerationsavgiften är 175 kronor och
kan inbetalas på plusgiro 85 95 89-4.
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Klimatmötet – politikernas
försök att styra världen
Du är i december med och
betalar ett gigantiskt möte i
Köpenhamn som ska behandla
klimatet och vad politikerna
ska göra åt koldioxidutsläppen.
Förutsättningarna för mötet i
Köpenhamn är nämligen dels
att vi för närvarande upplever
en snabb klimatförändring, dels
att den förändringen skapats av
människan, dels att förändringen
är negativ och slutligen att det är
politikernas uppgift att göra något åt saken för att visa ”ansvar
för mänskligheten”.
Alla som på skattebetalarnas bekostnad
reser till Köpenhamn är rörande överens om
de fyra punkterna. Så någon diskussion i
grundfrågan blir det inte. Contra ifrågasätter alla fyra hypoteserna och vill inte vara

med om att spendera tusentals miljarder
på åtgärder med osäker nytta. Det är dags
att klä av klimathysterin!

Undergångsprofeter
har alltid funnits

Undergångsprofeter har funnits i alla tider.
Om det går bra ska mänskligheten få veta
att det bara är tillfälligt och att snart vankas
vargatider. Om inte jordens undergång.
Och visst, många av profeterna har fått
rätt. De har profeterat om nationens un-

cg.holm@contra.nu
dergång. Och många nationer har krossats
av främmande erövrare och försvunnit in i
historiens töcken. Men de flesta profeterna
har haft fel. Jordens undergång kom inte,
åtminstone inte då den förutsågs.
På 1960-talet var det fråga om befolkningsexplosionen, som snart skulle leda

till massvält. Den amerikanske biologen Paul R. Ehrlich skrev boken The
Population Bomb (i svensk översättning
Befolkningsexplosionen) som kom 1968.
Hundratals miljoner människor skulle dö
någon gång mellan 1970 och 1985. FNs
befolkningsprognoser hotade med 16
miljarder människor år 2050. Idag, några
decennier senare, slutar FNs prognoser
på drygt 9 miljarder människor, varefter
befolkningen kommer att sjunka. Ehrlich
belönades bland annat med Crafoordpriset
av Kungliga Vetenskapsakademien.
Några år senare var det Romklubben som
hotade med Jordens undergång. Mineralerna skulle ta slut, energin skulle ta slut
och maten skulle ta slut. I Romklubbens
basskrift Limits to Growth från 1972 sammanfattades eländet och katastrofen kunde
förväntas före år 2000.
Märkligt nog har mineral-, energi- och
livsmedelsproduktionen ökat kraftigt

Skogsdöden blev snabbare skogstillväxt
Under senare delen av 1980-talet berättade media under braskande rubriker att
skogen var på utdöende. Det var bara
en tidsfråga tills vi inte skulle ha någon
skog kvar i Sverige och övriga Europa.
Det var försurningen som hotade skogen. Och försurningen förorsakades av
utsläpp från industri och kraftproduktion
och bilavgaser. Utsläppen skapade ozon
som skadade träden. För Sverige var det
mest fråga om bilismen och västliga vindar
från kolkraftverken i Storbritannien som
utgjorde hot.
Men i Centraleuropa – södra Tyskland
och Tjeckoslovakien – var hoten mycket
värre. 1982 skrev Süddeutsche Zeitung att
den tyska skogen bara hade fem år kvar
att leva. Süddeutsche Zeitung i München
anses vara en av Tysklands kvalitetstidningar. I andra media kunde man tala om
att skogsdöden kunde ta tjugo år på sig
innan skogsindustrin skulle tvingas till
nedskärningar på grund av virkesbrist.
Skadorna på skogarna i Centraleuropa
ansågs härröra från utsläpp i Östtyskland
och Tjeckoslovakien.
Bilder på döda träd eller träd med skador
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och tunna kronor fyllde tidningarnas förstasidor och i TV kom det ena larmreportaget
efter det andra. Forskarna hakade snabbt
på och såg chansen att få ökade anslag.
Politikerna märkte opinionstrycket och
insåg att de måste vidta åtgärder för att
visa handlingskraft – handlingskraft är
alltid en bra faktor att gå till val på.
Det fanns goda skäl att vidta åtgärder
för exempelvis minskade svavelutsläpp.
Men skogsdöden var inte ett sådant skäl.
För skogsdöden var en myt. Idag är skogstillväxten i vårt land bättre än någonsin.
Tillväxten ligger långt över avverkningen.
Den som går ut i skogen kan naturligtvis
stöta på döda träd. Så har det alltid varit och
kommer alltid att vara. Också i Centraleuropa växer skogen i högönsklig välmåga.
Visst, utsläppen av svaveldioxid har
minskat med 90 procent, utsläppen av
kväveoxider med lika mycket. I första
hand på grund av att industrier i de forna
kommunistländerna har lagts ner eller
försetts med reningsutrustning.
Men det var inte utsläppen som påverkade skogen. Som vanligt, kanske man ska
säga, var det myndigheternas klåfingrighet.

www.contra.nu

Myndigheterna föreskrev att det var förbjudet med naturlig återväxt. Istället skulle
det ske utplantering av gran och tall. Bara
gran och tall. Skogen blev mer ensidig och
utsatt för skaderisker. Dessutom var många
journalister bekväma av sig. De tog bilen
och körde ut i skogen längs någon av de
större vägarna. Och där hade man huggit
upp artificiella gator i skogen kring vägen,
gator som gjorde att väder och vind fick
bättre möjligheter att skada träd som stod
i skogsbrynet. Från vägen gick det att hitta
många fler skadade träd än om fotografen
hade behagat kliva 50 meter in i skogen.
Men det gjorde han inte, för då måste han
ju ta på sig stövlarna…
Fältförsök gjordes där man täckte marken
för att hindra det ”sura regnet”. Försöken
visade att det inte fanns någon skillnad
mellan områdena som skyddats och de
som utsatts för ”surt regn”. Skogsdöden
var en myt. Men en myt som vårdades
ömt av forskarsamhället, av media och
av politiker. Och en myt om vilken det
rådde nästan total enighet under senare
delen av 1980-talet.
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sedan de dystra prognoserna. Och skulle
det finnas fysiska begränsningar för någon
enstaka råvara finns det alltid ekonomiska
mekanismer som begränsar efterfrågan på
just den råvaran och stimulerar nya lösningar som utnyttjar resurser som finns i
överflöd.
På det här sättet har det fortsatt.

Hungersnöd, istid, ökenspridning, energibrist, skogsdöd…

Under 1970-talet hotade en snar istid, ett
hot som förbytts i sin raka motsats under

senare år. Men de stora internationella nyhetstidningarna (till exempel Newsweek
den 28 april 1975) hade under 1970-talet
bekymrade artiklar om vad mänskligheten
(politikerna) skulle kunna göra för att stoppa den annalkande istiden. Temperaturen
hade sjunkit med 0,5 grader mellan 1945
och 1968 och snötäcket nådde rekordnivå
1971–72. På tjugofem år hade engelska
bönders kultivationsperiod minskat med
två veckor, spannmålsproduktionen
sjönk. Amerikanska vetenskapsakademin
sammanfattade eländet enligt följande:

Orkanerna som försvann
År 2005 drabbades Amerika av orkanerna Katrina och Rita. De blev mycket
uppmärksammade för att de slog till mot
två välkända orter, New Orleans respektive turistorten Cancún i Mexiko. Hade
de bara nått land några mil från de här
städerna hade uppmärksamheten blivit
liten. Men nu slog de till med stor kraft
mot orter som uppmärksammas. Särskilt
New Orleans drabbades hårt eftersom
brister i invallningarna kombinerat med
klantighet i förberedelserna ledde till att
centrala delar av staden lades under vattnet
(orsaken till att fördämningarna brast var
att en tung pråm slet sig och av stormen
kastades som murbräcka mot en svag punkt
på fördämningarna – fördämningarna hade
klarat själva stormen, men inte den ”anfallande” pråmen).
I media serverades vi budskapet att det
var det ändrade klimatet som ledde till
alltfler tropiska stormar. 2005 var bara
början. Och allt var förorsakat av män-

niskans utsläpp.
År 2005 var det värsta året som registrerats sedan man började namnge orkaner
1949. Men 2006 blev å andra sidan ett av de
lugnaste åren någonsin. Och 2009 tangerar
2006 års nivå.
Orkaner bildas i de tropiska farvattnen
enbart om vattentemperaturen ligger över
26 grader. Orkanerna är alltså direkt beroende av klimatet. Men klimatet har inte
satt fart på orkanerna. Det exceptionella
året 2005 var en engångsföreteelse. Sedan
dess har antalet namngivna orkaner i det
Karibiska området inte överstiget 16, alltså
på halva nivån för 2005. I år ser vi återigen
fram emot ett lugnt år. När detta skrivs
den 25 november har säsongen uppvisat 9
namngivna orkaner. Och säsongen närmar
sig sitt slut. 2009 kommer helt säkert att
bli ett av de lugnaste åren någonsin. När
kommer rubrikerna om att klimatfaran är
över, eftersom antalet orkaner är så få?
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”En genomgripande klimatförändring
kommer att framtvinga världsomfattande
ekonomiska och sociala förändringar,
eftersom det globala produktions- och
befolkningsmönstret är anpassat till det
nuvarande klimatet”.
Senare har vi fått uppleva det sura regnet
som skulle leda till att Europas skogar dog
ut (faktum är att skogstillväxten i Europa
är bättre än någonsin, se boxen om skogsdöden på sidan 3). Hur ökenspridningen
skulle förstöra möjligheterna att försörja
sig i stora delar av Afrika; idag växer de
gröna områdena in över det som en gång
var Sahara (se boxen på sidan 5).
Under decennier var det utsläpp av
smutsiga gaser i atmosfären som hotade
mänskligheten. Ozon förstörde Los Angeles, men brist på ozon förstörde Arktis och
Antarktis. Svaveldioxid var hälsovådlig,
kväveoxider ledde till övergödning. Det var
inte svårt att hitta tekniska lösningar som
har reducerat utsläppen till en bråkdel av
vad de var tidigare, trots att produktionen
mångdubblats.

…och koldioxid!

Just nu har undergångsscenariot tagit en annan vändning. Hotet består inte av smutsiga
gaser utan den naturliga, osynliga och för
människan helt ofarliga gasen koldioxid.
Den ska vända upp och ner på vårt klimat
och skapa allt tänkbart elände.
Koldioxidhalten har under årmiljonerna
varierat högst avsevärt, liksom jordens
medeltemperatur. De variationerna ägde
rum inte bara långt före den fördömda industriella revolutionen (som tog sin början
i slutet av 1700-talet), utan långt före det
fanns några människor över huvud taget
på planeten.
Idag lärs vi att koldioxid är den så kallade växthusgas som har störst effekt på
klimatet, vi lärs att temperaturen stiger och
att istäcken minskar.
Tro inte på dem som säger så! Vattenånga har en betydligt större påverkan än
koldioxid på jordens klimat.
Temperaturen har stigit under tre decennier på 1970-, 1980- och 1990-talen.
Men efter ett toppår 1998 (då temperaturen
nästan, men inte riktigt, var lika hög som
på 1930-talet) har temperaturökningen
stagnerat. De många fina datamodeller
som hela Köpenhamnsmötet bygger på
förutspådde fortsatt värmeökning i takt med
stigande halter av koldioxid i atmosfären.
Men ökningen har inte inträffat, modellerna
håller inte. Det skriver Gerald Traufetter
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i Der Spiegel den 16 november i år. Från
1999 till 2008 skulle temperaturen enligt
FNs klimatmodell stiga med 0,2 grader – i
verkligheten blev det 0,07. Men tar man
hänsyn till väderfenomenen El Nino och
La Nina, som uppträder oregelbundet, men
alltid påverkar temperaturen, blir temperaturförändringen under tioårsperioden
0,00 grader! Forskare som har alternativa
tankar om hur klimatsambanden ser ut nekas forskningsanslag, eftersom FN redan
beslutat att det är koldioxiden som är det
stora hotet. Vi kommer därför aldrig att få
veta hur det ligger till.
Kommer Du ihåg de allt vanligare orkanerna som skulle göra livet outhärdligt i
utsatta områden. Det var 2005 i samband
med orkanen Katrina som drabbade New
Orleans. I år är orkanerna bara en tredjedel
så många som år 2005. Och det har varit

konsekvent sjunkande tal sedan 2005!
Du har säkert läst om att istäcket på
Norra Ishavet nått rekordlåga nivåer. Tidningarna började skriva det i oktober 2007
(september är den månad när istäcket når
sitt minimum) och har skrivit så alltsedan
dess. I september 2007 var istäcket 4,30
miljoner kvadratkilometer (nästan tio
gånger Sveriges yta). I september 2008
var istäcket 4,67 miljoner kvadratkilometer och i år hade istäcket nått som minst
5,36 miljoner kvadratkilometer. Siffrorna
har vi hämtat från National Snow and Ice
Data Center, som i sin tur förlitar sig på
satellitbilder från NASA.

Politiker måste motivera sin egen
makt

vill minska statens åtaganden. Under hundratals år har yttre hot i form av fientliga
angrepp varit ett starkt argument för en
stor stat och höga skatter. Efter det Kalla
krigets slut har försvarsutgifterna skurits
ned radikalt. Samtidigt växer det fram ett
behov att skydda väljarna mot andra faror.
Klimatet kan ändras och vi vet vad som hänt
i forna tider – Sahara var en gång bördig
odlingsmark med människor och boskap.
Klimatet kommer att ändras framöver, det
är helt säkert. Men den här gången har politikerna bestämt att det är människor som
skapar förändringarna och att de kan botas
med hjälp av stora skatteuttag och ökad
politisk kontroll.
Tro dem inte!
✎

Politiker måste alltid motivera sin egen
makt. Det finns nästan aldrig politiker som

Ökenspridningen som vände till förgröning
På 1970-talet var ökenspridningen den
stora frågan. FN höll en konferens om
ökenspridning i Nairobi 1977. Den ledde
till att miljarder och åter miljarder satsades
för att stoppa främst Saharas tillväxt.
En av hypoteserna var att ökad
boskapsskötsel i gränstrakterna mot
öknen ledde till att växtligheten skadades,
rotsystemen försvann och därmed öppnades
för öknens frammarsch.
Men ökengränsen har alltid varierat.
Under 5000 år – mellan 9000 och 4000 f Kr
– var Sahara ett frodigt savannlandskap med
floder, sjöar och skogar. Grottmålningar i
idag helt övergivna områden visar på
frodig grönska, bytesdjur och vatten. När
växtligheten spred sig flyttade människor in
– när torkan kom tillbaka svalt människorna
ihjäl eller flyttade söderut. Vetenskapen
hävdar att Saharas växtförhållanden
beror på jordaxelns lutning, och att den
lutningen varierar med en cykel på 20 000
år. Med tiden är det alltså återigen dags för
ett bördigt Sahara.
Idag bor det knappt några människor i
Sahara. Däremot bor många i Sahel, det
torra området söder om Sahara. Det är där
kampen mellan öknen och växtligheten
står. Frontlinjen böljar fram och tillbaka.
I början av 1900-talet var det torrt i
Sahel, men under 1950-talet blev det mer
nederbörd. Marken gav mer, fler människor
flyttade in och de hade boskap med sig.
Så blev det torrare under 1960- och 1970-
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talen. Förhållandena blev svåra och i slutet
av 1970-talet började myten om den av
människan skapade ökenspridningen att slå
rot. Frågan började diskuteras i FN och
världssamfundet skulle naturligtvis göra
en insats. Så småningom undertecknades
en internationell konvention mot
ökenspridning (UNCCD) 1992. Det var
då ungefär det vände, utan att FN hann
göra ett dyft. Regnen började komma
tillbaka i gränsområdet till öknen. Öknen
som hade flyttat fram sina positioner med
någon mil varje år slog till reträtt. Idag är
Sahara på reträtt.
Den här utvecklingen gäller för övrigt
inte enbart i Sahara. I Mongoliet (Gobi,
Taklamakan med flera öknar) visar
satellitdata att öknen också där är på
reträtt. En del hävdar att svängningen
förklaras av samma faktorer som
påstås skapa klimatförändringar. Högre
koldioxidhalt stimulerar växtligheten
(växterna omvandlar atmosfärens
koldioxid till ved, stjälkar och blad) och
högre temperatur förlänger växtsäsongen i
kalla områden som Centralasien. Dessutom
har människorna i området blivit bättre
på att sköta marken. Men viktigast är de
naturliga svängningarna. När larm slogs
om ökenspridningen på 1970-talet gick
utvecklingen åt fel håll. Men när man
efter tjugo år började vidta åtgärder hade
utvecklingen redan vänt. Idag är det en
förgröning, inte ökenspridning, som är den
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dominerande utvecklingen i gränslandet
mellan öken och odlad mark. Välståndet
hos människor som bor i gränstrakterna
ökar från år till år.
Till och med i den konstgjorda öken
som skapats i det som en gång var
Aralsjön har det vänt. Under sovjettiden
odlades gigantiska områden upp för
bomullsodling i Kazachstan, Uzbekistan
med flera republiker. Vattnet togs från
de stora floderna Amu-Darja och SyrDarja. Floderna rann ut i den avloppslösa
Aralsjön, som en gång var världens fjärde
största sjö på 68 000 kvadratkilometer. Men
när tillflödet stoppades förvandlades sjön
till öken. Ytan krympte med 90 procent och
salthalten ökade så att det en gång rika fisket
blev omöjligt. Efter kommunismens fall har
man tagit itu med bevattningsprojekten och
sedan 2006 har Aralsjön återvunnit något
av det som förlorats, men fortfarande är
miljökatastrof en korrekt beskrivning av
situationen vid Aralsjön. Utvecklingen
förklaras vare sig av klimat eller boskap.
Det är ganska klart att det handlar om
vattenflöden och människans manipulation
av dessa vattenflöden.
Ökenspridningen är idag i praktiken ett
icke existerande problem. Öknarna drar
sig tillbaka. Men åtskilliga FN-byråkrater
lever idag ett gott liv på att bekämpa den
ökenspridning som inte existerar.

5

Djurens rätt –
eller mänskliga rättigheter

Den civiliserade majoriteten av djurrättsaktivister förespråkar icke-våld, som metod för att
protestera mot hur djur behandlas. Men deras ideologi lägger grunden för de mer militanta
aktivisterna som brukar våld mot djurägare och hamburgerrestauranter, samt ägnar sig åt
att förstöra andra människors egendom. Djurens rätts filosofiska utgångspunkt är att djur
har rättigheter. Detta innebär att djur är självständiga individer vars rättigheter likställs
med mänskliga rättigheter, och det trots att djuren knappast har förmågan att uppbära de
skyldigheter och det ansvar som kan krävas av människan.

Djurens rätt bildades 1882 som en partipolitiskt obunden organisation vars uppgift
var att opinionsbilda för djurens rätt att
inte utnyttjas av människor och att djur
är individer med egna intressen. Organisationen består i dag av cirka 36 000
medlemmar vilket gör den till den största
djurrättsorganisationen i Sverige.

Djurrättigheter är lika
med mänskliga rättigheter

Djur har rättigheter. Detta är Djurens
Rätts filosofiska premiss. Det kan på ytan
verka rimligt och rätt, kanske till och med
självklart. Men Djurens Rätt utgår från att
djur är suveräna och självständiga individer vars rätt bör likställas med mänskliga
rättigheter. Grunden för rättigheter är
enligt organisationen att djur, precis som
människor, kan känna lidande. Rättigheter
härstammar alltså ur förmågan att känna
smärta. Det är därmed fel att tro att djuren
är till för människan. Därför pläderar de
i stället för individrättigheter. Dessa rätttigheter ska garanteras av en stark och
ambitiös djurskyddsmyndighet som ska
utföra en strikt kontroll av hur människor
behandlar djur. De menar till och med att
myndigheten ska företräda djurens rätt i
domstolar. Till det behövs specialutbildade
åklagare. I dag är djuren, enligt föreningen,
helt rättslösa.
Föreningen anser att djur inte är mat,
försöksobjekt, kläder, måltavlor eller
ägodelar. Det får extrema konsekvenser.
All form av djurförsök i syfte att få fram
mediciner till Aids och cancer med mera
bör förbjudas. Enligt föreningen finns det
i dag metoder för att ersätta djurförsök.
Men de erkänner att dagens teknik inte
kan ersätta alla former av djurförsök. Anledningen till det antas vara att man inte
satsar tillräckligt för att hitta alternativa metoder. Alltså samma argumentationslinje
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som kärnkraftsmotståndare använder när
de ska redogöra för vilka alternativ som
ska ersätta kärnkraften.
Vidare är all uppfödning för livsmedel
oacceptabel. De flesta anser att djurplågeri
är omoraliskt och fel och många reagerar
starkt när ett tv-program avslöjar missförhållanden såsom att grisar kokas levande
eller att höns sitter i för trånga burar. Då
ställer man som medborgare krav på
regleringar och striktare kontroll. Många
använder även sin konsumentmakt för
att tvinga fram bättre djurhållning. Men
det räcker inte för Djurens Rätt. De vill
förbjuda och avskaffa allt köttätande. De
uppmuntrar därför veganism och att man
ska bojkotta köttproduktion.
Djurens Rätt vill även förbjuda pälsindustrin med argumentet att djur inte är
kläder. Människan har inte rätt att föda upp

fredrik.runebert@contra.nu
djur i exempelvis minkfarmer bara för att
man vill ha pälsar. När det gäller jakt är
det bara så kallad barmhärtighetsjakt som
är godkänd. En sådan jakt innebär att man
ska skona en sjuk ”djurindivid” genom att
skjuta den. Med tanke på att föreningen
anser att människor och djur är lika mycket
värda måste man fråga sig om föreningen
inte i konsekvens namn även borde plädera
för barmhärtighetsjakt på människor som
är sjuka och sårade.
All viltvård ska dock förbjudas och någon
form av skyddsjakt är inte att tänka på.
Att får och renar får lida när vargar och
björnar dödar dem verkar inte bekomma
föreningen. När det gäller besprutning av
insekter framgår det inte vad föreningen
tycker, men det är ingen vild gissning att
utgå från att föreningen är emot det.
Husdjur är inte heller att tänka på eftersom det innebär att människor äger djuret i
fråga. Ett stödargument för den hållningen
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är att många djurägare vanvårdar och försummar sina djur samt överger dem när
exempelvis en familj tröttnar på att vårda
den tidigare så gulliga djurungen. Djurens
Rätt anser dock att det kan vara okey att
adoptera ett djur som behöver ett nytt hem
till skillnad från att köpa ett djur från en
uppfödare. Att köpa djur från uppfödare
innebär nämligen att man stöder denna
industris fortsatta verksamhet. Vidare motarbetar föreningen användningen av djur i
reklam och filmer, i turistverksamheter, på
cirkusar och andra nöjesföreställningar.
Avslutningsvis toppar Djurens Rätt listan
med att djur inte ska behöva stå ut med
sexuella övergrepp och att djurpornografi
ska bort. Här är det få som inte delar deras
inställning. I Sverige är sexuella övergrepp
på djur inte olagligt, såvida det inte är så
grovt att det kan klassificeras som djurplågeri. Detta vill organisationen åtgärda och
kräver även ett förbud mot djurporr.

Djurrättsfilosofins
konsekvenser

Djurens Rätt är civilisationskritiska och
betraktar infrastruktur såsom vägar som
ett hot mot den naturliga balansen mellan
natur, djur och människor. De är kritiska
mot att jordens befolkning tränger ut djuren genom att expandera åkrar och städer.
Enligt deras synsätt är det oacceptabelt med
ett samhälle där djur dödas och skadas i
trafiken. Något alternativ uttalas dock inte,
men den slutgiltiga konsekvensen av dessa
grundprinciper är ett avskaffande av all
trafik. Vad får vi för ett samhälle då?
Konsekvenserna av djurrättens filosofi är
att mediciner som utvecklats tack vare djurförsök är omoraliska. Det betyder också att
framtida botemedel inte ska få utvecklas.
Därmed har de alltså inga problem med att
människor får lida för att mediciner inte kan
framställas. Ett alternativ är att människor
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ska utsättas för medicinska försök innan
vismen ägnar sig främst åt skadegörelse,
preparaten är tillräckligt säkra för att inte
klotter, sabotage och fritagning av djur,
skapa onödigt lidande hos människor. Det
det vill säga stöld. I Sverige representeär här som djurrätten avslöjar sig.
ras denna grupp, som ofta flanerar med
Deras filosofiska syn nedvärderar mänanarkister, militanta feminister, kommuniskors rättigheter och värden. Människor
nister och nazister vid demonstrationer,
är inget mer än djur eftersom vetenskapen
av Djurens Befrielsefront. Det är ett
har visat att vi alla härstammar från en
nätverk av militanta aktivister som stöevolutionär process. Men bara för att mänder och uppmanar människor att begå
niskor härstammar från djuren betyder
skadegörelse såsom att slå sönder fönsväl inte det att människan till skillnad
ter, spraya fasader, kasta in färgbomber i
från djuren inte är en förnuftsvarelse?
institutioner som ägnar sig åt djurförsök,
Förvisso försöker föreningens repreriva ned affischer som marknadsför cirsentanter vederlägga påståendet att de
kusevenemang, vandalisera bilar, limma
reducerar människovärdet med att många
igen lås på restauranter och pälsaffärer
medlemmar också är medlemmar i mänsamt hälla målarfärg på pälsar. Nätverniskorättsorganisationer. Men det bevisar
ket uppmanar även till att släppa minkar,
föga när de logiska konsekvenserna av
höns, kaniner och andra djur ut i det fria.
djurrättsetiken blir att sjuka människor
Tyvärr överlever inte många av dessa djur
inte ska få tillgång till mediciner.
eftersom de har problem att hitta föda
Ett annat problem med djurrätten är
och eftersom de skadas i trafiken mm.
dess konsekvenser för aborträtten. Med
Detta håller Ingrid Persson, ordförande
den logik som Djurens Rätt har innebär
i Djurens Rätt i Helsingborg med om.
det att abortgränsen ska bestämmas till
Men enligt Tomas Jonsson på Djurens
den tidpunkt då fostret är förmögen
Befrielsefront överlever 10 till 20 procent
att känna lidande och smärta. Är djurav de minkar som de släpper ut. Det är
rättsaktivisterna beredda att stå för den
bättre än att 0 procent klarar sig om de
abortpolitiken? Så fort fostret kan känna
tvingas stanna kvar på farmen.
lidande och smärta har fostret rättighe- De mest militanta ”djurrättsaktivisterna” vill ge
Dessa aktiviteter har i regel som mål
ter och kvinnans rätt att välja kommer djuren ”mänskliga rättigheter”
att få allmänheten att inse hur omoraliskt
därmed att avvecklas. Merparten av de
det är att behandla djur som vi gör. I regel
skyldigheter går hand i hand. För att kunna
reagerar dock allmänheten med avsky mot
strukturella förutsättningarna i form av
ta ansvar krävs förmågan till förnuft och
metoderna. Målet är också att de som tjänar
hjärna och nerver finns på plats hos fostret
logiskt
tänkande.
pengar på djur ska gå i konkurs. När en pälsredan i vecka 12 och 13. Dock är det svårt
Djurens
Rätts
motargument
är
att
intelbutik tvingades gå i konkurs i Stockholm
att mäta om de funktionella förutsättningligensen
inte
kan
ligga
till
grund
för
skilda
efter att militanta aktivister hade saboterat
arna finns redan då, det vill säga att nerrättigheter
eftersom
det
skulle
innebära
att
butiken jublade nätverket på sin hemsida
ver verkligen fungerar för att transportera
utvecklingsstörda
och
spädbarn
saknar
rättöver att de uppnått en delseger. Nu är det
impulser såsom smärta. Vid vecka 16 och
tigheter.
Det
motargumentet
vederläggs
bara fyra pälsaffärer kvar att krossa.
17 reagerar fostret på känslointryck, men
dock
av
att
både
spädbarn
och
utveckMen enligt Brottsförebyggande rådet
det är oklart om fostret verkligen känner
lingsstörda
ingår
i
människosläktet
och
finns
det även djurrättsaktivister som är
något. I läroböckerna nämns 20 till 23
därför
har
de
rätt
till
liv,
dock
med
en
viss
mer
inne
på att attackera privatpersoner,
veckor som en gräns. Men ingen vet i
begränsning
av
rätten
till
frihet
eftersom
såsom
forskare
och jägare, och inte få ut
dag när fostret börjar känna smärta. Så i
spädbarn
inte
klarar
sig
utan
sina
föräldett
tydligt
budskap
till allmänheten. Dessa
enlighet med försiktighetsprincipen borde
rars
hjälp
och
eftersom
utvecklingsstörda
grupperingar
ägnar
sig åt att trakassera
Djurens Rätt för säkerhets skull förespråka
inte
har
samma
förmåga
att
klara
allting
människor
som
hanterar
djur på olika sätt.
en abortgräns på 12 veckor. Kommer de
på
egen
hand.
Deras
rättigheter
garanteI
en
rapport
från
Säkerhetspolisen
(2004)
att göra det?
ras
alltså
genom
sitt
medlemskap
i
den
framgår
det
att
antalet
anmälningar
koppVad säger då kritikerna till djurrättsmänskliga
arten.
lade
till
djurrättsaktivism
pendlade
mellan
filosofin? En kristen skulle argumentera
88 och 255 stycken mellan åren 2000 och
för att människan är satt till jorden för att
2004. Senare uppgifter finns dock inte att få
förvalta och bestämma över djuren. Det
Militanta djurrättsaktivister
tag på eftersom Brottsförebyggande rådet
avfärdar Djurens Rätt utan vidare arguDjurens Rätt är en fredlig organisation som
har övertagit uppgiften att sammanställa
mentation. En liberal och en konservativ
inte uppmuntrar till våld och förstörelse,
den statistik som säkerhetspolisen tidigare
debattör skulle anföra människans unika
men deras relativisering av människovärskötte, men i den statistiken ingår inte djurposition som förnuftsvarelse, som skiljer
det gör att de ger en ideologisk bas för de
rättsaktivism. Således finns det inte längre
människan från djuren där instinkter avgör
militanta djurrättsaktivister som skadar,
någon officiell statistik över djurrättsaktibeteendet. Detta ger människan mer rätteller till och med dödar, människor som
vistiska brott.
✎
tigheter eftersom människan kan påta sig
arbetar med djurhållning.
fler skyldigheter än djur. Rättigheter och
Den militanta och extrema djurrättsakti-
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Tjugo år efter Berlinmuren:

Vi minns murens och
kommunismens fall

I november 1989 föll Berlinmuren och inom ett par år hade ett par
hundra miljoner släppts fria från det kommunistiska förtrycket!
En särskild symbolisk betydelse för kommunismens debacle hade Berlinmurens
fall den 9 november 1989. Muren kom
inte på fall genom väpnad kraft, utan det
skedde sedan marken beretts genom böner
och psalmsång. En särskild roll spelade
här Nikolaikirche i Leipzig, där prästen
Christian Führer arrangerat fredsböner för
framförallt ungdomar sedan 1980-talets begynnelse. Führer lät kyrkan stå öppen hela
dagen, vilket inte sågs med blida ögon av
de ateistiska myndigheterna.
Under de svåra tiderna i Östtyskland
under 1980-talet sökte sig alltfler, även
icke-troende, till Nikolaikirche och den
så kallade Måndagsbönen varje måndag.
Detta initiativ spred sig till andra kyrkor i
landet, och prästerna manade till fredliga
protester mot den inkompetenta kommunistiska staten. I Berlin var det vanligt att
tiotusentals kyrkobesökare efter andakterna tågade längs gatorna för att demonstrera sitt missnöje. Allt gick fredligt och
ordningsamt till väga och ingen bröt mot
några lagar.
Den östtyska Volkspolizei såg med misstänksamhet och illvilja på de fredliga protesterna men visste i det läget inte hur man
skulle agera. I september 1989 gick polisen
för långt – i västtysk TV visades hur polisen
i Leipzig slog ner en man i tåget efter bönen.
Mannen höll en banderoll med texten ”För
ett öppet land med fria människor”. De
östtyska medborgarnas frihetskamp hade
nu blivit en fråga för tyskar på båda sidor
om järnridån. Måndagen den 9 oktober
samlades närmare 100 000 människor i
Berlin i en stor bönemarsch.
Polisen slöt upp med en stor styrka för
att bevaka bönemarschen, men inte ett
skott avlossades, inte ett batongslag utdelades. Härefter visste de kommunistiska
styresmännen förmodligen vad klockan
var slagen. Jämnt en månad senare öppnades muren.
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Allt rasade samman

20-årsminnet av början till slutet för kommunismens järngrepp över en stor del av
mänskligheten har emellerid knappast
fått den uppmärksamhet som händelsen
förtjänar. Och den historiska öppningen
av den ungerska gränsen mot Österrike
har blivit så gott som bortglömd. Matt
Welch, chefredaktör för den libertarianska
amerikanska tidskriften Reason, noterar således i tidskriftens novembernummer, att
det under de senaste fem åren förekommit fler skönmålningar av den kubanske
revolutionären Ernesto ”Che” Guevara
än det under de senaste två decennierna
producerats studiofilmer om de antikom-

tommy.hansson@contra.nu
munister som på ett ibland dramatiskt sätt
störtade totalitära kommunistregimer från
Tallinn till Prag.
Kommunismens fall som statsbärande
ideologi i ett stort antal – men inte alla
– länder kring decennieskiftet 1990 kom
som en stor överraskning för nästan alla
människor, men för de vänsterintellektuella
i väst blev chocken särskilt kännbar. De
hade under hela 1980-talet ägnat sig åt att
svartmåla president Ronald Reagan i USA
för dennes ”primitiva” antikommunism
och trott att samhällsskicket i länder som
Sovjetunionen och Östtyskland var stabilt,
och att det hade skett stora ekonomiska
framsteg i dessa länder.
Och så rasade allt samman inom loppet
av något år.

Med pansrad näve

Även för konservativa, liberala och ideologiskt obundna antikommunister, för vilka
sovjetimperiet under en lång följd av år
framstått som närmast osårbart och som
knappast trodde att de skulle få uppleva
kommunismens fall under sin livstid,
framstod kommunismens kollaps som
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chockartad. Inte så få av dessa bedömare
torde ha blivit mer eller mindre villrådiga
– vad skulle man nu bekämpa när inte
kommunismen längre fanns tillgänglig
som hotbild? Inte för att man behövde
vänta särskilt länge. Det stod nämligen
snart klart att den militanta islamismen
skulle göra sitt värsta för att fylla ut det
vakuum på hotfronten som kommunismen
hade lämnat efter sig.
Den antikommunistiska euforin hade
dock sina gränser. Ty ungefär samtidigt
som det hårt hållna rumänska folket var
sysselsatt med att kasta av sig Ceausescudiktaturens ok under andra hälften av 1989,
slog de kommunistiska härskarna i Röda
Kina med pansrad näve ner de demokratiska krav som framställts av studenterna
på Himmelska fridens torg i Peking. Ingen
vet exakt hur många demokratiaktivister
som sköts ihjäl och massakrerades av pansarfordon i den kinesiska huvudstaden och
på andra platser i det väldiga Kina, men att
det rörde sig om flera tusen står klart.
Största orsaken till att kommunistpartiet
i Kina lyckats hålla sig kvar vid maktens
köttgrytor är att man gjort avkall på den renläriga kommunismen på det ekonomiska
området och infört marknadsekonomiska
reformer. Det har lett till att allt fler kineser
har fått tillräckligt med mat på borden och
att ett begränsat antal av medborgarna tilllåtits berika sig, något som tagit loven av
en proteströrelse som annars hade kunnat
växa sig stark.
Fortfarande gäller dock att den kinesiska
regimen slår till hårt och skoningslöst mot
människor som ifrågasätter den materialistiska ideologi som styrt Kina i jämnt
60 år. Anhängare av meditationsrörelsen
Falun Gong riskerar fortfarande livet om de
framhärdar i sin verksamhet, liksom aktivt
troende kristna av alla schatteringar.

Kina, Nordkorea, Kuba

Det är inte bara i Röda Kina som kommunisterna klamrar sig fast vid makten. I
Nordkorea regerar alltjämt Kim-dynastin
med en alltmer sjuk och skröplig Kim
Jong-il som frontfigur. Det stalinistiska
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Nordkorea, sannolikt världens hårdaste
diktatur även om Eritrea på Afrikas horn
på senare år gjort aktningsvärda försök att
göra Pyongyang äran stridig, må vara ett
befäst fattighus där svält och hungersnöd
härjar år efter år, men Kim Jong-ils junta
skördar då och då fortfarande internationella propagandatriumfer.
Senast lyckades Kim få USA att skicka
förre presidenten Bill Clinton till Pyongyang för att förhandla om frisläppandet
av två kvinnliga amerikanska journalister, som dömts till tolv års fängelse för
att otillåtet ha tagit sig in i Nordkorea
via den kinesiska gränsen. Journalisterna
släpptes fria och Bill Clinton kunde sola sig
i strålkastarljuset en liten tid, samtidigt som
amerikanerna öppnade dörren på glänt för
ytterligare förhandlingar om Nordkoreas
kärnvapenprogram. Säga vad man vill om
Kim Jong-il, men känsla för det diplomatiskt-politiska maktspelet har han.
Icke minst har han lyckats förhindra att
någon främmande makt veterligt har tagit
upp frågan om Nordkoreas totala förakt för
de mänskliga rättigheterna. Det är genom
flyktingars vittnesmål ett väldokumenterat faktum att i Nordkorea existerar ett
vittförgrenat nät av slavarbetsläger, där
flera hundra tusen nordkoreanska medborgare försmäktar under omänskliga
förhållanden. Vetskapen om att det finns
en sådan nordkoreansk Gulag-arkipelag,
och att vem som helst kan hamna där,
utgör ett mäktigt påtryckningsinstrument
gentemot medborgarna i den stalinistiska
statens händer.
En annan seg kommunistdynasti är
Castro-regimen på Kuba, där lillebror
Raúl – som anses vara den mest hårdföre
och doktrinäre av de två bröderna Castro
– har tagit över rikets roder efter den yvige
men numera sjuklige och tämligen senile
Fidel. Till och med marxist-leninisten Raúl
Castro har insett att man måste lätta på
trycket något om kommuniststyret skall ha
några förutsättningar att överleva på sikt.
Dessutom tillkommer stöd från Venezuelas
bisarre vänsterdiktator Hugo Chávez och
den nygamle marxisten Daniel Ortega i
Nicaragua.

Påvens auktoritet

Från första början av det Kalla kriget omedelbart efter Andra världskrigets slut 1945
och fram till Berlinmurens fall förelåg en
reell risk att Marx och Lenin skulle få sina
drömmar om ett kommunistiskt världsherravälde förverkligade. Faktum är att talrika
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kommunistiska regimen under många år
och kunde slutligen, i spetsen för ”sammetsrevolutionen”, kröna sin bana som
president i det fria Tjeckien.
Frågan är dock om någon gjort mer för
att få sovjetkommunismen på slutgiltigt
fall än den polske påven Johannes Paulus
II (Karol Wojtyla), som med sin auktoritet
såg till att den fria fackföreningsrörelsen
Solidaritet och den katolska kyrkan i Polen kunde gå segrande ur kraftmätningen
med kommunistregimen och bana väg för
ett fritt fosterland med Lech Walesa som
president.

Reagan och Thatcher

Vaclav Havel satt i fängelse mellan 1978
och 1981, åtta år senare valdes han till
landets president när kommunismen föll
som ett korthus.
kämpande antikommunister var övertygade om att de fanns på den förlorande sidan
och att kommunismen till slut, i kraft av
sin praktiska hänsynslöshet och aggressiva militarisering, skulle segra över den
till synes bräckliga och ofullkomliga fria
delen av världen. Whittaker Chambers, den
avhoppade amerikanske kommunisten som
avslöjade den uppburne utrikestjänstemannen och diplomaten Alger Hiss som förrädare och sovjetspion, tillhörde dessa.
Chambers och många andra överskattade emellertid sovjetimperiets styrka och
underskattade samtidigt kraften i den anda
som besjälade miljoner frihetskämpar över
hela världen. Det har visat sig att en enda
man med tillräcklig kompetens och övertygelse kan åstadkomma häpnadsväckande resultat – ett lysande exempel härpå
är Alexander Solzjenitsyn, den ortodoxt
kristne ryske författare (han var född i
Ukraina) som inför världen avslöjade det
system av slavarbetsläger för politiska och
andra fångar som upprättats av Stalin och
som fortlevde in i våra dagar.
Ett annat exempel från Sovjet är den briljante kärnfysikern Andrej Sacharov (”den
ryska vätebombens fader”), som uthärdade
många år av trakasserier och fångenskap
på grund av sina liberala åsikter men till
slut togs till nåder av Michail Gorbatjov
och invaldes i duman. I Tjeckoslovakien
utmanade dramatikern Vaclav Havel den
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Utan framsynta och realistiska statsmän
i den fria och demokratiska västvärlden
hade ekvationen med de förtryckande kommunistregimerna och frihetskämparna i öst
emellertid inte gått ihop. Lyckligtvis fanns
i väst män som USAs president Ronald
Reagan och kvinnor som Storbritanniens
premiärminister Margaret Thatcher. Dessa
båda konservativa politiker – som under
1980-talet kom att utgöra ett väl samspelt,
transatlantiskt tandempar – med karismatiska ledaregenskaper insåg att den totalitära kommunismen i öst i längden inte skulle
kunna hålla stånd mot friheten, demokratin
och marknadsekonomin i väst.
Reagan har med rätta berömts för att
han med sitt kostnadskrävande, rymdbaserade försvarsprogram Strategic Defense
Initiative (SDI) – vulgärt kallat ”stjärnornas
krig” – knäckte det sovjetiska rustningsprogrammet, som till slut inte kunde få
fram tillräckligt med pengar för att kunna
mäta sig med USAs militärmakt. Det
paradoxala är att SDI endast existerade
på planeringsstadiet; blotta hotet om att
det kunde utvecklas och sättas i stånd var
nog för att demoralisera Sovjetunionen
och tvinga det till eftergifter. Betydelsen
av SDI skall dock inte överdrivas: den
västerländska samhällstypen var, trots
alla sina fel och brister, överlägsen den
sovjetkommunistiska modellen på alla
punkter.
Slutligen förstod Reagan och Thatcher att
förhandlingar med Sovjetunionen framförallt måste föras utifrån en styrkeposition.
Undfallenhet och tveksamhet utnyttjas
hänsynslöst och cyniskt, men styrka och
uthållighet skapar respekt. Tyvärr finns
det tecken i USAs och EUs umgänge med
Ryssland och Kina som tyder på att dagens
västerländska statsmän inte förstått detta till
fullo.
✎
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(Annons)

De svenska världsmästarna i Mänskliga Rättigheter

Anita Nilsson
kantor
Den 13 januari 2003 offentliggjorde den dåvarande regeringen Göran Persson, resultatet av sin granskning av
efterlevnaden av grundläggande Mänskliga Rättigheter
i alla världens länder – utom
Sverige. Varje land, djupt inne
i Afrikas djungler, granskades
under lupp av svenska politiker
och ämbetsmän. Våra svenska
makthavare, utan vank och
tadel, riktade sin bannstråle
mot jordens alla länder – utom
Sverige.
Men Sverige bryter dagligen
och stundligen mot Konventioner för Mänskliga Rättigheter. Därför skrev jag skriften
Mänskliga Rättigheter i Sverige
i teori och verklighet tillägnad
statsminister Göran Persson och
alla oskyldigt förföljda medmänniskor i Sverige. Skriften är i
Contra-format, på 48 sidor, och
kan beställas från Contra Förlag
för 100 sek plus porto.

Svenska statens brutala misshandel av en
svensk författare
Småföretagaren och författaren Per -Olof Nilsson fick
domstolsbeslut på att han före
rättegången inte fick veta vari
brottet består. Domstolsbeslutet är unikt i internationell
rättshistoria. Per-Olof Nilsson
har aldrig varit misstänkt för
brott, men spärrades in i häkte
i 87 dagar där han misshandlades av fyra fångvaktare så
att revbenen knäcktes. Förfat-
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Verner Nilsson
adjunkt

Per-Olof Nilsson
författare
till den som kan dokumentera
taren har tvingats genomlida
en motsvarande dödförklaring
21 rättegångar – som han har
i domstol i något annat land i
vunnit samtliga. Den svenske
världen, så har vare sig Göran
författaren har blivit utsatt för
Persson, Fredrik Reinfeldt eller
tre mordförsök. Varken regernågon annan gjort anspråk på
ingen Göran Persson eller rebelöningen.
geringen Fredrik Reinfeldt har
ingripit mot detta när saken
har påtalats.
Beställning av den eng-

Svensk domstols dödförklaring av ett levande domstolsvittne
I 27 år har det fortfarande
levande domstolsvittnet Ingemar Karlsson varit dödförklarad i Halmstads tingsrätt.
”Karlsson avliden” står det
fortfarande ännu i denna dag
inskrivet i domstolsprotokollet i
Halmstads tingsrätt i mål 67682 mellan målsäganden Verner
Nilsson och svaranden, chefredaktören och ansvarige utgivaren för dagstidningen Hallands
Nyheter, Arvid Johansson. Verner Nilsson förbjöds att yttra
ett enda ord under rättegången.
Det här är bara ett exempel på
övergrepp som familjen Anita
och Verner Nilsson blivit utsatta
för under 28 års tid.
Den falska dödförklaringen
är godkänd av såväl Sveriges
regeringar som riksdagens
konstitutionsutskott. Har vi
inte rätt att finnas till som
levande människor medan vi
fortfarande lever – ja, då har
vi ingen glädje av någon annan
Mänsklig Rättighet heller.
Trots att undertecknad har utfäst en belöning på 1000 dollar
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elska översättningen
Översättningen till engelska
utkom i en utökad upplaga
för ett år sedan. Det är unikt
i Sverige med en översättning
till engelska av en samhällskritisk bok som dokumenterar
den svenska rättsrötan. Du
får ta del av korrespondensen
mellan undertecknad och den
dåvarande statsministern Göran Persson, den dåvarande
justitieministern Thomas Bodström, statsminister Fredrik
Reinfeldt och utrikesminister
Carl Bildt.
Human Rights in Sweden in
theory and practice dedicated
to the former Prime Minister Göran Persson and all the innocent
persecuted victims in Sweden,
är på 170 sidor, i Contra-format, mycket snyggt inbunden,
påkostad och lättläst. Just nu
får Du boken för 100 sek plus
porto. (Ordinarie pris 300 sek).
Den som ger boken publicitet
erhåller boken gratis.

Boken beställes av
Rune Andersson
Tel: 08-792 21 48
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Företagare blev blåst av staten

En företagare i Karlstad betalade in rätt
skatt – 52.000 kronor – till Skatteverket,
men han skickade in pengarna till fel
skattekonto. Skatteverket tog tacksamt
emot pengarna och tillgodoräknade det
personen med det felaktiga skattekontot
pengarna. Där fanns redan skatteskulder.
Därefter skickade man ut ett nytt krav
till den som verkligen betalat in skatten!
Skattebetalarens invändningar avvisades
av Skatteverket. Skatteverket förfogar
inte över pengarna på skattekontona och
därmed kan man ta in dubbel skatt av en
person. Denne har i sin tur möjlighet att
stämma den person som felaktigt fått in
pengarna på sitt skattekonto, men skatteskulderna indikerar att det blir svårt att få
tillbaka pengarna.
(Värmlands Folkblad, Karlstad)

Skattepengar i arbete

Kungälvs kommun har fått 827.000 kronor
av Boverket för att ”visa hur kommunen
integrerat jämställdhetsperspektivet både i
planering och genomförande” av ombygg-

naden av en rondell till ett torg. Östersunds
kommun fick 400.000 kronor för att fördjupa ”jämställdhetskunskaperna hos de
tjänstemän som arbetar med kommunens
transportsystem”. Redan 1999 fastställde
regeringen att ”jämställdhetsaspekter ska
genomsyra all verksamhet inom transportområdet”. Den statliga utredningen SOU
2001:43 beskriver utgångspunkten: ”den
metateoretiska fond och feministiska förståelseram jag valt att utgå ifrån i denna
studie är sexual difference vilket innebär
att könsskillnad är en skillnad som gör
skillnad… Men det är viktigt att betona
diversiteten, vilket bland annat filosofen
och en av företrädarna för sexual difference-inriktningen, Rosi Braidotti, gör. Det
finns, menar hon, skillnader mellan kvinnor
och män, mellan kvinnor och kvinnor och
inom varje kvinna. Det är med andra ord
inte så att könsskillnaden är en enda, utan
denna varierar och får skilda betydelser i
olika historiska och kulturella kontexter.”
Alla som tycker att våra skattepengar
används med omsorg räcker upp handen!
(Axess)

Brott av okynne
– åtalet lades ned

Hemköp i Upplands Väsby kunde i övervakningskameran se hur en flicka i 17årsålderna stulit 170 chokladkakor à 20
kronor styck. Åklagaren Robert Näppi har

avskrivit fallet, han menar att det inte fanns
uppsåt utan att brottet begicks av uppenbart
okynne. Butiksägaren, Tomas Lindborg,
hade själv sett hur flickan fick hjälp av
två vuxna att stoppa på sig chokladen.
Chokladkakorna kunde återerövras när
flickan avslöjades, men ett tjugotal kakor
var krossade och därmed osäljbara. Inte ens
dem ska flickan behöva ersätta butiken för.
Flickan fick för övrigt efter stölden skjuts
hem av polisen…
(Livsviktigt)

Pensionspengar går till
att sabba cykelhandeln

Malin Siwe skriver i Dagens Nyheter om
hur cykelhandeln har rörts om med hjälp
av pensionspengar i Sjätte AP-fonden.
Till vilken nytta kan man fråga sig. En av
Stockholms-traktens största cykelhandlare
är kedjan ”Cykelringen”, som byggts upp
från grunden under trettio år av Göran
Duhrin. Han började bland annat tillverka
svenskdesignade cyklar på Taiwan och har
därmed haft stor betydelse för att pressa
priserna i branschen.
För sex år sedan ville största konkurrenten Sportex köpa Cykelringen, men Duhrin
ville inte sälja. Han blev då istället erbjuden
att köpa Sportex för 30 miljoner. Duhrin
bjöd 20 miljoner, men kunde tänka sig att
betala mer. Efter ett tag fick han veta att
Sportex sålts till Sjätte AP-fonden för 79
miljoner kronor (företaget gjorde en vinst
på 2 miljoner, så 20-30 miljoner skulle från
den utgångspunkten ha varit ett rimligt pris).
Sportex började sänka priserna kraftigt och
det en gång vinstgivande företaget började
gå med allt större förkuster. 2008 omsatte
Sportex för 248 miljoner och gick med 37
miljoner i förlust. Nu går det genom åren
alltid lönsamma Cykelringen också med
förlust. När Sportex slutade köpa cyklar
från ”cykelkungen” Salvatore Grimaldi
blev det långa väntetider på leveranserna
från Taiwan också för Cykelringen. Duhrin
upptäckte att det var Sportex som gått in
och bjöd över med 25–30 procent för att
få prioriterade leveranser.

AP-fonderna som styrspak

Under debatten om ATP på 1950-talet var
en av nyckelpunkterna koncentrationen
av ekonomisk makt i AP-fonden. Den
debatten slutade med att AP-fonden bara
fick möjlighet att köpa obligationer, inte
aktier. Motivet var att fonden inte skulle bli
ett redskap för statens ambitioner att styra
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näringslivet. Fondens uppgift var enbart
att skapa avkastning på pensionssparandet.
Gång på gång försökte socialdemokraterna flytta systemet i riktning mot deras
ursprungliga förslag och 1974 inrättades
Fjärde AP-fonden, som skulle placera en
mindre del av pensionskapitalet i aktier.
I det fortsatta reformarbetet fastställdes
att AP-fonderna, för att inte bakvägen
skapa fondsocialism, inte skulle rösta för
de aktier som fanns i fonden, det skulle
alltså vara fråga om en ren kapitalplacering utan ägarinflytande. 1996 inrättades
så Sjätte AP-fonden, som var en del i löntagarfondsprojektet. När löntagarfonderna
avskaffades fördelades innehavet i Sjätte
AP-fonden på intressenterna. I samband
med löntagarfondsstriden stärktes de borgerligas motstånd mot att ge AP-fonderna
något inflytande i de företag de placerade i.
Det var först omkring millennieskiftet som
denna inställning luckrades upp.
Den principiellt kritiska inställningen
har dock funnits kvar. Ända tills Anders
Borg blev finansminister. Han har flera
gånger sett AP-fonderna som ett redskap
för statens ambitioner att på annat sätt än
genom lagstiftning styra näringslivet. Han
har till exempel kritiserat hur fonderna har
röstat i samband med beslut om införande
av bonussystem i företag där fonderna
har haft placeringar. Och nu vill han ge
ägardirektiv om att fonderna ska rösta nej
till bonussystem i företag där de placerat.
Trots att Riksdagen beslutat att fonderna
vid sin förvaltning inte får ta närings- eller
ekonomisk-politiska hänsyn.
Idag är det främst Moderaterna som driver den gamla (s)-linjen att AP-fonderna
ska användas för att i företagen genomföra
politiska ambitioner.
Malin Björkmo har på uppdrag av ESO
(en enhet kopplad till Finansdepartementet)
lagt fram ett förslag om att AP-fonderna
ska slås samman för att spara administrationskostnader. Maktkoncentrationsfrågan
tas bara upp i andra hand. Moderaterna
verkar även här ansluta sig till den gamla
(s)-märkta linjen. Kvar på den borgerliga
sidan står Folkpartiet och Centern.

Lägre livslön med
hög utbildning

Inom vissa sektorer lönar det sig fortfarande att ägna sig åt högre akademiska
studier. Men bara i vissa. Nima Sanandaji
vid tankesmedjan Captus har räknat på
saken. Han konstaterar att i länder som
Polen, Tjeckien, Portugal och Italien tjä-
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nar den som ägnat sig åt högre utbildning
cirka 1 miljon mer – räknat över hela livet.
I Sverige är motsvarande siffra 160.000
– men det är främst män som tjänar på
utbildningen. Kvinnor, som i stor utsträckning arbetar inom offentlig sektor, tjänar på
grund av den sammanpressade lönestrukturen inom den offentliga sektorn, inget alls
på att utbilda sig på högre nivå.
Att studera till sjuksköterska kan till och
med gå back, menar Sanandaji. En som
läst naturvetenskaplig linje på gymnasiet
och inte fortsätter sin utbildning har en
förväntad livsinkomst på 13,3 miljoner
kronor. Den som studerar vidare och blir
biomedicinsk analytiker har en förväntad
livsinkomst på 12,0 miljoner kronor…

Misslyckad invandringspolitik

På 1950-talet var sju dagar inte en ovanlig tid mellan ankomst till Sverige för en
flykting (ofta från Östeuropa) och då vederbörande började arbeta. För en del tog
det längre tid, kanske sju veckor.
Idag är enligt färska uppgifter tiden från
uppehållstillstånd till arbete sju år. Det är
mediantiden (det vill säga då hälften av
de som fått uppehållstillstånd också fått
arbete). Därtill ska läggas att det kan ta
både ett och två år att få uppehållstillstånd.
Fortfarande efter nio år har var fjärde invandrare ännu inte fått jobb. Eller skapat
det själv (många invandrare ordnar själv
jobb genom att starta egna företag, men
det är naturligtvis bara en del som klarar
av det). För övrigt går det sämre även
för dem som inte fått uppehållstillstånd.
Innan Ny Demokratis uppdykande på den
politiska arenan var dessa personer förbjudna att arbeta och därmed dömda till
en passiviserande tillvaro på bidrag, även
om de kunde ordna arbete. Sedan övriga
partier tagit till sig Ny Demokratis kritik
blev det möjligt att med särskilt tillstånd
få arbeta redan innan uppehållstillstånd
beviljats. Under det senaste året har det
dock inträffat rena katastrofen vad gäller
dessa tillstånd. Från 2008 till 2009 minskar
de från 16 700 till cirka 3 000.
Det är inte helt lätt att sätta de nyanlända
i meningsfull sysselsättning. I Borlänge är
53 procent av de nyanlända flyktingarna
analfabeter! I andra delar av landet är
det lyckligtvis många högutbildade som
anländer, men inte heller de integreras på
rimlig tid i samhället.
Professor Jan Ekberg har för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
(kopplad till Finansdepartementet) räknat
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ut att skatteintäkterna för invandrarna blir
40–60 miljarder lägre än utbetalda bidrag
och ersättningar. Per år.
(Svenska Dagbladet, Dala-Demokraten)

Templetonpriset till UOK

Den svenska föreningen Uppysningen om
kommunismen (UOK) har tilldelats det prestigefyllda Templetonpriset för frihet i kategorin ”Initiative in Public Relations” för
”sitt sätt att kommunicera väsentliga fakta
om kommunismen och konsekvenserna av
kommunistisk ideologi och styre.”
Templetonpriset instiftades av den brittiske filantropen och investeraren John
Templeton 1972. Templeton ville ha ett
alternativ till Nobelpriset, som han menade
ignorerade andliga värden. Bland tidigare
pristagare märks bland andra Moder Teresa, Alexander Solzjenitsyn och Billy
Graham.
Upplysning om kommunismen bildades
2006 och har bedrivit upplysning om kommunismen genom exempelvis rapporter,
utställningar och läromedelsinformation.
Främsta finansiären är Stiftelsen Fritt
Näringsliv, och band hedersmedlemmarna märks Carl Bildt, förre estniske
premiärministern Mart Laar och Lettlands
EU-kommissionär Sandra Kalniete. Drivande i UOK är det äkta paret Camilla
Andersson och Anders Hjelmdahl, som nu
kan glädja sig åt att föreningen får högre
status än tidigare.
Den som vill läsa mer om föreningen
Upplysning om kommunismen kan göra
detta i Contra 3/2009, där det finns en artikel om föreningen.
(Världen idag)

Dubbdäcksförbud livsfarligt

Stockholms Stad har med kort varsel infört
förbud mot dubbdäck på Hornsgatan, en
av centrala stadens större genomfartsleder.
Tanken är att förbudet senare skall utvidgas
till hela Söder och kanske fler stadsdelar.
Huvudtanken är säkert att spara på pengar
på minskat slitage av asfalten, även om det
ansvariga borgarrådet Ulla Hamilton (m)
hänvisar till ”farliga partiklar”. Hornsgatan må vara välsaltad och välplogad under
vintern, men bilar är till för att förflytta sig
och den bil som kör på Hornsgatan kommer
naturligtvis också att köra på andra ställen. Ett totalförbud mot dubbdäck i hela
innerstaden skulle leda till 18 fler olyckor
och 3,6 personskador per år.
(Dagens Nyheter)
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Hugo Chávez
stoppar duschen…

Venezuela är ett av världens rikaste oljeländer. Men den galne caudillon Hugo
Chávez slösar bort oljepengarna på vapen
och socialism. Så går det som det går och
nu är det energibrist i det oljerika landet.
Nu måste man spara energi (det statliga
oljebolaget klarar inte av att leverera raffinerade produkter och råoljan skänks för
övrigt bort till vidlyftigt stöd till vänsterdiktaturer på annat håll). Bland de senaste
energisparinsatserna är att Chávez har förklarat att ingen behöver duscha mer än tre
minuter. Saken var så viktig att den togs
upp på ett regeringsmöte, som dessutom
gick ut i TV.
(Newsmax)

…och böcker

Bokhandeln i Venezuela underkastas
importrestriktioner. Importerade böcker
utgör 80 procent av försäljningen (vilket
inte är så konstigt med tanke på att det
spanska språket är gångbart i större delen
av Latinamerika och dessutom i Spanien).
Bokdistributörer måste emellertid nu söka
tillstånd för varje enskild boktitel som ska
säljas i landet. Tillstånden ges utomordentligt restriktivt, utom för de av staten nystartade bokförlagen och bokhandlarna, som
ska svara för försörjningen av ”ideologiskt

riktig litteratur”

ordning på jordbruket genom att överlåta
statlig mark till privata bönder. Det bördiga landet har en matimport värd över 10
miljarder kronor per år.
(The Economist)
(Svensk Bokhandel)

Men vapen importeras!

När det gäller vapen snålas det dock inte.
Chávez har redan använt 40 miljarder
kronor för att köpa ryska stridsflygplan,
helikoptrar och automatvapen. Ytterligare
tjugo miljarder ska användas för stridsvagnar och luftvärnsrobotar. Nästa steg
blir ubåtar.
Venezuelas allt större vapenarsenal
utgör nu en destabiliserande faktor i Latinamerika.
Innan Chávez blev vald till president var
han general och han försökte genomföra
en militärkupp 1992 mot Venezuelas demokratiskt valde president, ett försök som
renderade honom ett långt fängelsestraff.
Han släpptes dessvärre efter bara två år i
fängelset.
(The Economist)

Kuba klarar inte jordbruket

Kuba har ett bördigt tropiskt klimat. Men
jordbruket är statligt och därför sköts det
som man kan förvänta sig. Dåligt. År 2007
var 55 procent av Kubas jordbruksmark,
enligt de kommunistiska myndigheternas
egen statistik, antingen obrukad eller underutnyttjad. En ökning med 9 procentenheter under de senaste fem åren. Den
nye presidenten Raúl Castro försöker få

Trillingar överförs
till barnhem!

Nordkoreas diktator Kim Jong-il har
föreskrivit att alla trillingar i landet ska
överföras till barnhem. Han säger att åtgärden är till för att hjälpa de fattiga. Den
verkliga orsaken tros dock vara att trillingar
mer eller mindre dyrkas i Nordkorea och
vidskepelsen säger att de säkerligen kommer att nå maktpositioner. Kim Jong-il ser
sin egen ställning hotad.
(Reason Magazine)

Lediga platser i
rumänska fängelser

När landet gick med i EU 2007 fanns det
50 000 fångar i landets fängelser. EU har
gjort underverk mot brottsligheten och på
mindre än tre år har antalet fångar sjunkit till
28 000. Dock sitter numera 7 000 rumäner
i utländska fängelser.

Politisk korrekthet i USA

All den politiska korrekthet som lägger sig
som en våt filt över Sverige har ofta sitt
ursprung i USA. Där finns fler antidiskrimineringsregler än någonsin i Sverige, och
de kan göra livet svåruthärdligt. I delstaten
New York är det sju ord som för närvarande är otänkbara i fastighetsannonser.
”ungkarl”, ”exklusiv”, ”privat”, ”barn”,
”lekrum”, ”tyst” och ”promenera”. Ett
stort mäklarföretag utvidgade den förbjudna listan till 200 ord! Ungkarlslya
uppfattas som diskriminerande mot par
och ”familjevänlig” som diskriminerande
mot ensamstående! Om ett objekt uppges
ligga inom ”bekvämt promenadavstånd”
är det diskriminerande mot handikappade
som inte kan promenera själva!
(Newsmax)

Danmark sänker skatten

Danmark har under ett par år haft världens
högsta skattetryck. Sverige har ovanligt
nog kommit på andra plats. Men nu ska
danskarna sänka skatten för 2010 och
Sverige kommer återigen att ha världens
högsta skattetryck. Den svenska oppositionen har dessutom utlovat skattehöjningar
till 2011 om de vinner valet. Högst i världen
är inte högt nog!
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Global uppvärmning?

Diagrammet visar temperaturvariationerna på jorden under de senaste hundra åren
med data från Hadley Centre for Climate Prediction and Research. Du observererar
väl den klara trenden? :-)
har försvunnit, precis när andra forskare
Klimatbluffen
började fråga efter den. Endast de av
I mitten av november kopierades flera
CRUs medarbetare egenhändigt tolkade
filer med e-post och mätserier från
mätserierna finns kvar. Nu visar CRUservern tillhörande University of East
filerna hur koderna för programmeringen
Anglia’s Climatic Research Unit (CRU).
ser ut: Alla “justeringar” som görs utgår
Sedan dess har innehållet i dessa filer
från att det är koldioxiden som är drivande
diskuterats livligt.
för 1900-talets temperaturkurva.
En del av de forskare som berörs i
Bland dem som tidigare trodde på
korrespondensen sköter CRUs databas,
allt
som kom från IPCCs granskning av
en av de mest betydelsefulla databaserna
världens
samlade klimat-forskning, men
för att beräkna den globala temperaturen
som
nu
vill
ta avstånd från de 10–12
över land för 1900-talet. Den ligger till
personer
som
berörs av det som hackats,
grund för alla beräkningar av hur den
sägs
i
allmänhet
att skandalen enbart rör
globala temperaturen utvecklats under
dessa
personer
och
inget annat.
1900-talet och följaktligen är det bland
2)
Redan
tidigare
hade kanadensaren
dessa data som IPCCs (FNs klimatpanel)
Steve
McIntyre
och
andra ifrågasatt en
forskare hittar sitt “nästan säkra” spår av
del
proxistudier
av
tusenårsperspektivet.
koldioxidens starka påverkan.
Man hade pekat på den felaktiga
Den andra delen av forskargruppen
statistiska behandlingen av data
använder sig av proxies (trädringar,
och man hade pekat på att den s.k.
sediment, isborrkärnor etc) för att beräkna
“hockeyklubbans” utseende helt berodde
klimatets utveckling över tusen år. IPCC
på en mätserie rörande tallar från
har vid flera tillfällen lutat sig tungt mot
Klippiga bergen. Mätserien ifråga fick en
dessa, sinsemellan “oberoende” forskare,
oerhörd tyngd i den statistiska vägningen
för att visa att dagens temperaturnivåer är
och hela grafen vilade på den. Kritiken
unika i ett tusenårsperspektiv. Om så vore
innebar att man kunde visa att tallarna
fallet så skulle det starkt tala för att det
förmodligen var mer koldioxidkänsliga
är just industrialismen och människans
än temperaturkänsliga och att utan denna
utsläpp av koldioxid som orsakar dagens
mätserie så gick det inte att trolla bort
uppvärmning.
medeltidsvärmen, som verkar ha varit
Nu har följande avslöjats:
högre än dagens.
1) Redan tidigare hade man uppdagat
CRU-breven avslöjar att vetenskapliga
att CRUs databas på något mystiskt sätt
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artiklar ingalunda var oberoende;
den innersta kretsen kommunicerade
hela tiden om hur man skulle kunna
“bekräfta” varandras arbeten. Breven
visar också hur man friserat kurvorna för
att de skall stämma överrens med nutida
instrumentdata.
En grupp forskare har talat sig samman
och manipulerat data för att få sin
älsklingshypotes bevisad. Problemet
är att just denna grupp av forskare
helt dominerat IPCCs arbete med att
utvärdera världens klimatforskning.
Filerna från CRU visar hur de valt
medarbetare i detta arbete och hur de
motat bort andra. Breven avslöjar också
hur de sållat bort vetenskapliga artiklar
och kritiska kommentarer som talar mot
teorin om koldioxiden och istället hållit
fram allt som stödjer den.
(Huvuddelen av uppgifterna är
hämtade från professor Ingemar Nordins
artikel på Newsmill)

Vätgasbilar släpper ut koldioxid

I Kalifornien satsar man stort på
vätgasbilar. Den libertarianska tidningen
Reason uppdrog åt kemiingenjören
William Korchinski vid Advanced
Industrial Modeling att studera vad
som hände med koldioxidutsläppen om
Kalifornien gick över till vätgasbilar.
Vätgasen produceras genom elektrolys
och för elektrolys behövs elenergi, som
i Kalifornien levereras av kraftverk som
drivs med fossila bränslen. Om man tar
hänsyn till att vätgas, i motsats till olja,
inte kan skickas via ledning, utan måste
distribueras med lastbil, är slutsatsen
att koldioxidutsläppen inte kommer att
minska över huvud taget!

Förbjudna yttranden

I Frankrike sitter yttrandefriheten trångt.
Den
franske
parlamentsledamoten
Christian Vanneste har dömts till
3.000 euro i böter för att sagt att
”heterosexualitet är moraliskt överlägset
homosexualitet”. Därutöver tvingas han
betala 10.000 euro i skadestånd till tre
homosex-organisationer som anmält
honom. Vanneste sitter i parlamentet
för det konservativa regeringspartiet
UMP. Vanneste har vänt sig till
Europadomstolen för de mänskliga
rättigheterna, eftersom han menar
att domen kränker yttrandefriheten i
Europakonventionen. (Världen idag)
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Johannes Paulus II –

en av de viktigaste bakom kommunismens fall
Det är idag tjugo år sedan kommunismens fall i Östeuropa. Tre personer var viktigare än andra när det
gällde att genomdriva de åtgärder som ledde till Östeuropas befrielse: Margaret Thatcher, Ronald Reagan och Johannes Paulus II.
Ett liv med Karol - mina fyrtio
år vid Johannes Paulus IIs sida
är titeln på en ny bok skriven
av Stanislaw Dziwisz, som var
påvens personlige sekreterare.
Boken är ett ömsint porträtt
av Johannes Paulus II, men är
samtidigt en dramatisk skildring av påvens kraftmätning
med det kommunistiska styret i
Östeuropa.
Johannes Paulus IIs borgerliga namn var
Karol Wojtyla, vilken hade sin prästerliga
tjänst förlagd till Kraków innan han valdes
till påve 1978. Polen var under kommunisttiden ett fjättrat land, där namnet Gud
inte kunde sägas offentligt. Verkligheten i
det polska samhället, som var nedtyngt av
marxismens gudsfientliga och frihetsberövande ideologi, bestod av en ständig kamp
för trons och kyrkans överlevnad.
Den kommunistiska regimen byggde
arbetarstäder av stål utan kyrkor, men
Wojtyla tog strid mot ateismens företrädare för rätten att få bygga kyrkor. För
regimen blev Karol Wojtyla en i hög grad
obekväm person, för att inte säga närmast
en plåga. Att vara utsatt för övervakning
hörde till hans vardagliga tillvaro. Hans
predikningar undgick inte kommuniststyrets vakande öga, utan de registrerades och
fingranskades mening för mening.
Wojtylas tjänstebostad hade försetts med
mängder av avlyssningsmikrofoner. Dessa
fanns inuti telefoner, men också bakom
tapeter och under möblerna. Vid känsliga
samtal tog Wojtyla med sig besökare till
en närbelägen skogsdunge. Han hade en
chaufför som var en mästare i att skaka av
sig förföljare i bästa Bond-stil.

Påveval och mässa

I juni 1976 skedde något som kom att utgöra begynnelsen till ett förändrat Polen.
Då utbröt arbetarprotester, som även fick
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Karol Wojtyla som tolvåring.
stöd av de intellektuella, studenterna och
bönderna. Samtidigt bildades en kommitté
till stöd för fängslade arbetare och deras
familjer. Den romersk-katolska kyrkan
ingrep med sin auktoritet för att ge stöd
åt denna enhet bland folket. Karol Wojtyla

david.stavenheim@contra.nu
framträdde och deklarerade, att fred kunde
man endast skapa genom att respektera såväl nationens som den enskilda människans
rättigheter.
År 1978 inträdde en genomgripande
förändring i Karol Wojtylas liv. Det året
blev han nämligen vald till påve, och som
påve tog han namnet Johannes Paulus II.
Att Wojtyla blev vald till påve orsakade
stor bestörtning bland kommunistledarna
i Östeuropa, och efter bara ett par veckor
sammanställde Sovjetunionen en analys
över de förmodade konsekvenserna för
de kommunistiska länderna. En tid senare
undertecknade det sovjetiska kommunistpartiets chefsideolog, Michail Suslov, ett
topphemligt dokument i vilket det föreslogs
en rad åtgärder för att stå emot den polske
påven och hans verksamhet.
Till påve valdes alltså en person som
var väl förtrogen med den kommunistiska
världen. Den nye påven hade aldrig haft
någon tro på att det kommunistiska sys-
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temet skulle kunna utvecklas. Han hade
heller aldrig trott på att det kunde finnas en
kommunism med ett ”mänskligt ansikte”,
eftersom marxism berövar människan
hennes frihet och därmed förhindrar hennes förmåga att utvecklas och handla.
Ett år efter påvevigningen återkom Karol
Wojtyla för första gången som påve till
fosterlandet. Men besöket hade föregåtts
av ett starkt motstånd från Moskva. Kreml
hade gjort allt det kunde för att förhindra
att den nye påven kom till Polen. Dag
efter dag hade sovjetdiktatorn Brezjnev
upprepat: ”Den mannen för bara elände
med sig.” Och Brezjnev hade kommit
med ett otroligt förslag: ”Säg till påven,
som ju är en vis man, att han öppet borde
deklarera att han av hälsoskäl inte är i stånd
att komma.”
Påven firade sin första mässa på Segertorget i Warszawa, där regeringen brukade
hålla sina viktigaste manifestationer. Mässsan besöktes av ett hav av folk beskrevs av
en kardinal som en politisk jordbävning, där
den ateistiska regimen tvingades bevittna
hur dess ideologi och makt kollapsade
symboliskt.

Lech Walesa och strejkerna

TV-inspelningarna från mässan manipulerades, och uttryckliga order gavs om
att aldrig filma barn och ungdomar utan
bara präster, nunnor, handikappade och
gamla gummor. När Johannes Paulus II
kom till Kraków mötte nära två miljoner
människor upp för att välkomna sin påve.
Denne underströk i sitt budskap, att respekten för de mänskliga rättigheterna hade
högsta prioritet och var oumbärlig i syfte
att normalisera relationerna mellan staten
och kyrkan.
Hos det polska folket utlöste påvens
besök en befriande atmosfär som gjorde
att räddhågan försvann. Det uppstod en
känsla av att något höll på att hända. Ingen
visste exakt vad, men alla förstod att en
förändring var på gång.
Den 1 juli 1980 strejkade några verk-
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stadssektioner i Ursus utanför
Gärningsmannen, Ali Agca,
Warszawa, varefter strejker
hade med stor sannolikhet blispred sig som ringar på vattnet.
vit sänd av någon som ansåg att
De nådde ända till Leninvarvet
påven var obekväm och farlig.
i Gdansk, där elektrikern Lech
Att i det sammanhanget föreWalesa organiserade strejken.
ställa sig att KGB låg bakom är
TV-bilder visade hur arbetarna
ingen orimlighet, vilket också
på Leninvarvet knäböjde på stenpåven antydde. I sin sista bok
beläggningen och bad. När påven
tar påven upp mordförsöket
såg detta utbrast han: ”Kanske har
och skriver, att ”Ali Agca är,
ögonblicket kommit. Det är något
som alla säger, en professiohelt otroligt, det har aldrig inträfnell mördare. Det innebär att
fat tidigare. Arbetarna har gjort
det inte var han som låg bakom
motstånd för att försvara något
attentatet, utan att någon annan
rättfärdigt, mot överträdelsen av
planerade och beställde det av
arbetarnas rättigheter, och de gör
honom.”
det utan våld genom att be. De
bekänner sin tro på Gud. De visar
Jaruzelskis
sin tillit till påven.”
stridsvagnar
De av arbetarna ställda kraven
Den för varje månad alltmer
föranledde till slut regeringen att
fördjupade krisen mellan
sända en delegation för förhandSolidaritet och regimen
lingen. Dock ville ingen av parsyntes leda till oundvikliga
terna ge vika. Då kom order från
konsekvenser. Kyrkans medMoskva till Warszawa: ”Skriv
lingsförsök mellan de två helt
under! Skriv under! Men låt det
väsensskilda parterna hade
stanna vid denna aktion!” Rädsblivit resultatlösa. Eftersom
lan var nu stor att denna ”polska
en marxistisk regim inte kan
plåga” skulle sprida sig till övriga
existera utan vapenmakt tog
länder inom Östblocket. Den 30
general Wojciech Jaruzelski,
augusti 1980 undertecknades
som var utsatt för hård press
ett avtal i Szczecin och dagen
från Moskva, till pansarvagnar
därpå i Gdansk innebärande ett
och införde undantagstillstånd
godkännande av ”självständiga,
autonoma fackföreningar”. Där- Johannes Paulus II bidrog verksamt till kommunismens fall i Öst- i landet. Denna hänsynslösa
maktdemonstration mot ett
med hade Solidaritet, det första europa.
folk, som heroiskt kämpade
fria fackförbundet i Östeuropa,
de
senaste
månaderna”.
Han
underströk,
att
för
sin
frihet,
inleddes söndagen den 13
officiellt grundats.
det som inträffat var Polens interna angedecember 1981.
lägenheter och att det uteslöt inblandning
Tusentals för regimen misshagliga perMordförsöket 1981
från
annat
håll.
Genom
att
referera
till
de
soner
deporterades till interneringsläger,
Inom Östblocket blev tillkomsten av
tyska
nationalsocialisternas
anfall
den
1
och
Lech
Walesa, ledaren för Solidaritet,
Solidaritet en källa till en tilltagande oro
september
1939
lät
han
sitt
starka
ogillande
förvisades
till okänd ort. Strejkrätten uppöver vad som höll på att hända i Polen.
av
en
eventuell
sovjetisk
invasion
skina
hävdes,
men
i Wujek utlyste gruvarbetarna
Alla kommunistledarna var överens om att
igenom.
Något
svar
från
Brezjnev
kom
strejk
samt
ockuperade gruvan. Vid den
Solidaritet var en tickande bomb, som när
aldrig.
I
Moskva
hade
man
bestämt
sig.
efterföljande
sammandrabbningen med
som helst kunde explodera. Solidaritet var
Solidaritet
skulle
inte
få
fortsätta
polisen
dödades
nio gruvarbetare. Påven
farligt inte bara för att det kunde sinspirera
Den
13
maj
1981
utsattes
påven
för
ett
plågades
av
det
inträffande och skrev
till efterföljd i andra länder, utan också för
mordförsök
på
Petersplatsen
i
Rom
vilket,
omedelbart
till
Jaruzelski
och frågade om
att dess idéer utgjorde ett frontalangrepp
om
det
hade
lyckats,
förmodligen
också
det
kunde
bli
ett
slut
på
”utgjutandet
av
mot den marxistiska ideologins kärna.
skulle
ha
inneburit
slutet
för
Solidaritets
det
polska
blodet”.
Han
gjorde
en
tydlig
Vatikanen hölls informerad om det alltrevolution. Denna skulle ha haft mycket
jämförelse mellan det belägrade landet och
mer spända läget och om det invasionshot
svårt
att
överleva
utan
Johannes
Paulus
IIs
nazisternas ockupation. I sitt brev vädjade
som förelåg.
stöd.
Ett
pistolskott
från
en
turkisk
man
påven också om en återgång till den fredJohannes Paulus II var djupt oroad över
var
ytterst
nära
att
döda
påven.
De
läkare
liga dialog, som hade präglat den sociala
händelseutvecklingen och beslöt att skriva
som
opererade
påven
var
inte
övertygade
förnyelsen sedan augusti 1980.
till Leonid Brezjnev. Påven visade i sitt brev
om
att
han
skulle
överleva.
För Solidaritet såg det illa ut. Fackförpå den oro som fanns i Europa och i hela
Att
attentatet
inte
var
en
ensam
galnings
bundet
upplöstes officiellt i oktober 1982,
världen över ”den spänning som skapats
verk
fanns
det
all
anledning
att
misstänka.
och
det
föreföll
nu som om Solidaritet hade
genom händelserna som utspelat sig i Polen
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utraderats för alltid, efter bara en kort tids
frihet. I den fria världen insåg man äntligen
vad som höll på att hända, och från de mest
skiftande håll strömmade stöd till Polen
och Solidaritet. För den polska regeringen
hade läget blivit bekymmersamt. Den
tvingades ta itu med en allvarlig ekonomisk kris påverkad av att västerlandet drog
in sitt ekonomiska bistånd till Polen. De
kommunistiska ledarna kunde därför inte
göra annat än att återuppta någon form av
dialog med kyrkan.
Ett första sammanträffande mellan ärkebiskopen Józef Glemp och Jaruzelski
blev av positiv karaktär, och generalen
bestämde då datum för den påvliga resan.
Efter sammanträffandet kunde vissa lättnader i samhället iakttas. Walesa blev befriad
från sin husarrest och en hel del av interneringslägren stängdes. Restriktionerna i
frihet för den enskilde kvarstod dock.

Avgörande betydelse

Påven ville till varje pris återkomma till
Polen. Han kände att det var nödvändigt
att hjälpa Polens folk att åtminstone återfå
tron på sig självt och viljan att hoppas. För
påven var också resan ett sätt att rädda
Solidaritet och Lech Walesa. Vid den tiden
existerade inte Walesa för de styrande kommunistledarna. När han kom på tal nämndes
inte hans namn, utan de kallade honom helt
enkelt ”elektrikern”. Johannes Paulus IIs
resa till till Polen 1983 kom att få avgörande
betydelse för Europas framtid.
Påven lät inför resan kungöra, att den
företogs under förutsättning att han fick
träffa Lech Walesa. Jaruzelski ställde sig
emellertid helt avvisande till ett möte
mellan påven och ledaren för Solidaritet.
För att undvika återvändsgränden kom de
överens om en kompromiss, vilken dock
var en tämligen dålig överenskommelse för
påven, som löpte risken att inte få träffa
Walesa. Så fort påven hade stigit ur flygplanet och satt sina fötter på polsk mark
klargjorde han, att han kommit till Polen
för att ge Solidaritet sitt stöd. Han tillade
att han kom för alla, också för dem som
satt i fängelse.
Under mötet med Jaruzelski bad påven
uttryckligen att överenskommelsen från
augusti 1980, som hade signerats av både
fackföreningsrörelsen och regeringen,
skulle stå fast. Överallt där påven framträdde förekom det en massiv uppslutning
av folk och inte minst av ungdomar, vilket
oroade kommunistledarna. Om påvens
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möjlighet att träffa Walesa rådde det stor
osäkerhet, men när sammanträffandet äntligen kom till stånd omgärdades det av ett
stort hemlighetsmakeri. Platsen för mötet
var en alphydda i närheten av Zakopane,
och den hade utvalts av regimen på grund
av dess otillgänglighet. Walesa fördes dit i
helikopter tillsammans med sin hustru och
fyra barn av parets barn som följde med.
Allt hade förberetts av säkerhetstjänsten,
som hade placerat mikrofoner över hela
rummet och bytt ut personalen mot egna
specialtränade agenter. Men påven gjorde
det oväntade. Han förde Walesa ut i korridoren och bjöd honom att sitta på en bänk.
Mötet mellan påven och Lech Walesa hade
stor betydelse. Påven visade därigenom för
hela världen, och inte minst för kommunistledarna, att Solidaritet fortfarande var en
realitet och att den med fackföreningsrörelsen förknippade frihetsrörelsen inte var
ett avslutat kapitel. Påven hade funnit det
rätta sättet att hålla Solidaritet vid liv.
En månad efter påvebesöket upphävde
Jaruzelski undantagstillståndet och började
tömma fängelserna på fångar.

denne påves närvaro, utan den stora roll
som han, också politiskt, har kunnat spela
på världsscenen.”
De orden utgjorde ett entydigt erkännande av vad Johannes Paulus II hade betytt
för befrielsen från marxismens järnhårda
och omänskliga grepp. Andens svärd hade
triumferat över den gudlösa regimens vapen.
✎
*
Sveriges tidigare ambassadör vid Vatikanen Lars Bergqvist berättade vid en
konferens tidigare i år att han när han
joggade förbi Birgitta-klostret i Rom
stötte på en man som lämnade klostret
tidigt på morgnarna. När han senare
frågade föreståndarinnan från klostret
fick han veta att Lech Walesa brukade bo
över där när han som fackföreningsledare
var i Rom med uppdrag att säkra
finansieringen av Solidaritet. Johannes
Paulus II var den som bakom kulisserna
såg till att Walesa fick de pengar som
behövdes.

”Tjänst åt sanningen”

Det skulle dock dröja många år innan Polen
återigen blev en fri nation. År 1987 reste
påven för tredje gången till sitt hemland.
Den resan var, som han själv definierade
den, en ”tjänst åt sanningen”. Under de
följande två åren igångsattes en våldsam
process, som ledde till att landet blev
fritt igen och till att Solidaritet återigen
erkändes officiellt. Och vidare till den
första icke-kommunistiska regeringen i
Centraleuropa efter kriget, och slutligen
till valet av den före detta elektrikern på
Leninvarvet i Gdansk, Lech Walesa, till
republikens president.
Därutöver kan sägas att Polen hade blivit
banbrytare för den stora omvälvning som
kom att känneteckna kommunismens slut
som statsbärande ideologi i Östeuropa.
En månad efter Berlinmurens fall 1989
ägde ett historiskt möte rum i Vatikanen: den sovjetiske statschefen Michail
Gorbatjov mötte påven Johannes Paulus
II. Mötet var slutet på den långa och
dramatiska konflikten mellan världens
största kyrkliga institution och det största
försöket i historien att påtvinga människor
en ateistisk ”tro”. De ord som Gorbatjov
uttalade efter besöket hos påven är viktiga
ord: ”Inget av det som hänt i Östeuropa
under de senaste åren hade kunnat ske utan
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Raka puckar

Vård, skola
och omsorg

I fornstora dar var kyrkans uppgift
vård, skola och omsorg. För det betalade vi en tiondedel i skatt till kyrkan.
Men vilken är kyrkans uppgift idag?
Staten har tagit över kyrkans tidigare
uppgifter och vad återstår. För många
är kyrkan ett moraliskt rättesnöre där
tio guds bud är Bibeln. För andra har
kyrkan kanske mer en ceremoniell
funktion som döper, konfirmerar, viger och begraver oss. Men hur var det
med pastor Jansson i Hasse Alfredssons monolog från 70-talet – pastor
Jansson han är som svenska kyrkan
han har inga bestämda åsikter om
någonting. Där försvann rättesnöret.
Kvar är bara den ceremoniella funktionen. Men vad ska vi då tro på?
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De kristna kopterna är förföljda i Egypten
Kopterna i Egypten är utsatta för öppen
med dubbla bördor. Kopterna tatuerar ett
vore riktiga egyptier och de har betydligt
förföljelse i sitt historiska hemland kring
kors på sin hand för att stolt visa sin tro
sämre rättigheter jämfört med resten av
Nilen. Politisk islam har sedan länge fått
– men korset blir också en börda att bära
befolkningen. Apartheidreglerna i Egypten
ett fotfäste i landet med Muslimska Bröi det vardagliga livet.
måste upphöra och de 10 miljonerna kopter
draskapet som största parti. Under seI andra delar av Egypten, särskilt på
behöver få tillbaka friheten i sitt eget land,
nare år har man sett hur det växt fram en
landet i så kallade övre Egypten, har de
så att de kan känna sig som fullvärdiga
hatstämning hos allmänheten gentemot
kristna andra problem. Där är det bristen på
medborgare.
den koptiska urbefolkningen. Allt detta
upprätthållande av lagen kombinerat med
sker inför ögonen på myndigheterna.
fanatiskt hat mot de kristna från muslimerRyktessopridning ledde till mord
Kopterna i Egypten fanns redan på faraopå kristna i staden Dairot
nernas tid. De har ett stolt och rikt kulturellt
roni.doumit@contra.nu En präst är på väg till församlingens
arv och gruppen har gjort egna avtryck på
grannby. Han planerar att besöka en vän
världscivilisationen.
på morgonen. Det är ungefär 3 kilometer
De blev kristna vid vår tideräknings
från hans kyrka till byn. När han kommer
nas
sida,
som
skapar
problemen.
Männisbörjan efter det att aposteln Markus börjat
fram till byn blir han stoppad av en mobb
kor
lever
i
ständig
fruktan.
En
olycka
kan
sprida kristendomen omkring år 61 efter
som blockerar vägen och börjar marschera
exempelvis
leda
till
att
en
hel
by
vänder
Kristus. Kopternas kyrka har sina rötter i
mot honom. Hans vän, som sitter bredvid
sig
mot
de
kristna
och
kräver
hämnd
och
urkyrkan och kopterna är stolta över att det
honom i bilen, säger åt honom att vända
attackerar
både
personer
och
egendom.
var de som tog emot Den Heliga Familjen
och ta en annan väg. När han gjort det
Polisen
är
vanligen
både
blind
och
döv
när den måste fly från Betlehem och söka
upptäcker han att det finns en mobb som
eller
i
bästa
fall
bara
oförmögen
att
göra
skydd i Egypten.
marscherar mot bilen där också.
något.
Om
de
kristna
skulle
slå
tillbaka
I Kairo bor kopterna under eländiga förDe hittar en tredje väg när människorna
skulle
de
få
majoriteten
av
människorna
i
hållanden i det som kallas Sopstäderna. De
stormar fram och ropar ”Allah Akbar” (Algrannbyarna
emot
sig,
och
de
byarna
skulle
flesta ligger under fattigdomsgränsen och
lah är stor) och liknande slagord.
ha stöd av statens institutioner.
måste kämpa varje dag bara för att överleva
När de nu kommit in på den tredje vägen
De
kristna
i
Egypten
lever
i
ett
sam– medellivslängden är bara 50 år.
hälle
som
behandlar
dem
som
om
de
inte
(fortsättning på sidan 19)
Staden har sedan
många år dumpat
soporna i de kristna
förstäderna. Det leder till hälsoproblem,
men också till sociala
problem. Kopterna
som bor i Kairo kan
känna att de utsätts
för orättvisor varje
dag. De flesta höga
befattningarna är
reserverade för muslimer. En kopt kan aldrig
drömma om att få ett
arbete som motsvarar
hans eller hennes meriter. De lever under
förhållanden som är
annorlunda jämfört
med muslimska medborgare – de är andra
klassens medborgare. I staden Dairot i Egypten spreds i höstas ryktet att någon spritt intima bilder på en kristen pojke och en musVarje dag släpar de limsk flicka från staden via mobiltelefon. Inget talar för att ryktet var sant, men det ledde till att kristna butiker
sig genom livet i Kairo brändes ner, pojkens far halshöggs och ytterligare fyra släktingar sköts ihjäl.
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På smuggelresa till Tallinn
Ann-Mari Lahti smugglade
Biblar till Estland i slutet av
1970-talet. I praktiken var Bibeln
förbjuden i Sovjetunionen, även
om små upplagor fanns för att utåt
kunna visa att så inte var fallet.
För en vanlig församlingsmedlem
var det otänkbart att få tag på en
Bibel, om den inte var insmugglad
eller tryckt på underjordiska
tryckerier. KGB fick snabbt
tag på Ann-Mari och de hade
minutiös kontroll över vad hon
företog sig under sina besök i
Estland.

säkerhetspolis KGB.
Här börjar min resa sommaren 1980,
då Olympiaden hölls i Moskva och
Olympiadens segeltävlingar i Tallinn
samma sommar. Våren 1980 började jag
att planera en resa till Tallinn igen. Under
en tid var jag helt försänkt i bön och
när sommaren kom tog jag kontakt med
Scansovtour i Stockholm för att ordna

Hösten 1979 åkte jag för första gången till
Tallinn i Estland för och smuggla Biblar.
Jag gick på en folkhögskola i Norrland och
hade tillgång till en karta, på den såg jag att
Estland låg geografiskt bäst till för den som
ville smuggla Biblar till Sovjetunionen.
Den resan gick bra, jag fick in Biblarna
och kunde lämna dem till de kristna i
Oleviste-kyrkan. När jag var i kyrkan var
det en man som skuggade mig hela tiden,
en kvinna sa att jag skulle vara försiktig
med honom. Nåväl denna resa gick bra
jag hade då ingen aning vilka problem
jag senare skulle få med Sovjetunionens

resan. jag kontaktade Slaviska missionen
(numer ”Ljus i Öster”) i Bromma och åkte
några dagar därefter upp till dem för och
hämta bibelkort och Biblar.
När jag kom till Slaviska missionen sade
man åt mig att vi skulle gå ut och tala,
för att vi kunde vara avlyssnade inne på
kontoret. Jag kände en inre oro, vad skulle
nu hända? Resan skulle snart gå och jag
försökte lugna ner mig själv.
Väl ute gick vi in i källarlokalen där
förrådet för Biblar fanns. Jag tog väskan
ganska full och tackade. De sa att jag skulle
vara försiktig. Jag åkte så hem till Järna där
jag bodde, dagen före resan packade jag
och kontaktade mina vänner för och säga
att nu skulle jag åka. När dagen kom för
resan, så gick jag upp tidigt, tog pendeltåget

mot Stockholm på eftermiddagen och väl
i Stockholm tunnelbanan mot Ropsten,
för att där promenera till Värtahamnen
där båten låg. På tunnelbanan kände
jag en viss oro i mitt inre. Men jag kom
fram till Ropsten, tog bagaget och gick
mot Värtahamnen. Jag checkade in på
Finlandsbåten mot Helsingfors för vidare
färd dit. Båtresan gick bra, och påföljande
morgon gick jag ut på däck och tittade när
båten sakta gled in i Helsingfors hamn.
Då såg jag båten Georg Ots ligga där,
sovjetflaggad. Jag kände oro igen, men
hoppades ändå innerligt att det hela
skulle gå bra.
Så lade båten till och efter en stund
kunde vi gå ut och in i hamnterminalen.
Jag sökte efter incheckning för Georg Ots,
tog fram pass och visum och checkade in.
Jag gick ombord. Väl ombord kände jag
den tryckta stämningen. En del passagerare
var exilester. Jag tog mitt bagage och satte
mig i en fåtölj intill sittsalongen. Så lade
Goerg Ots ut och färden mot Tallinn kunde
börja.
Under resan satt jag stundtals i bön, jag
kunde ändå inte sluta upp med och lägga
märke till en viss inre oro inför ankomsten
till Tallinn. Efter några timmar siktade jag
Tallinn och gick ut på däck och kunde på
avstånd se sovjetisk soldater stå uppradade
på kajplatsen där båten skulle lägga till. Så

erinrar han sig att där bor en kristen familj
och de beslutar att gömma sig i den familjens hem. De stannar och knackar på och
när familjen ser att det är deras vänliga präst
öppnar de och släpper in dem. Samtidigt
blir demonstranterna allt ilsknare och slår
till mot allt som ägs av kristna i byn. Byn
heter Dairot och ligger i Övre Egypten nära
staden al Qusiyya.
De ilskna människorna kom allt närmare
huset där prästen gömde sig och började
knacka på dörren. Samtidigt demolerar andra demonstranter butiker, institutioner och
bilar som tillhör kristna kopter i byn. Till
och med den lokala polisen uppmärksammar saken men de antingen vill inte eller
saknar styrkan att göra något.
Den muslimska gruppen var rasande

för att en kristen pojke hade etablerat en
relation med en muslimsk flicka i byn.
Rykten sa att en intim bild av paret spritts
via mobiltelefoner i området. Ingen av de
koptiska prästerna eller organisationerna
och inte heller koptiska privatpersoner hade
sett bilden. Två veckor efter denna incident
hade följande hänt:
1. Pojken hade flytt till andra städer
2. Hans far halshöggs och fick 160
kulor i kroppen
3. Fyra av hans släktingar sköts
ihjäl
4. Många bilar, butiker och institutioner som ägdes av kristna
brändes och förstördes
5. Kopterna vågar inte lämna sina

hem, särskilt inte på kvällarna
Den kristna minoriteten har
uppfattningen att kristna liv inte
betyder någonting för den muslimska majoriteten
Händelsen är på inget sätt unik för Egypten.
Liknande saker händer av och till i olika
regioner. Så snart en grupp muslimer anser
att det är dags att ge utlopp för sin ilska
mot de kristna, så händer något liknande.
Om det var ett rykte om en bild i en
mobiltelefon som förorsakade alla dessa
problem och dödsfall, vad kommer att
hända den dagen någon av de tio miljonerna kopter begår ett verkligt misstag
mot en muslim?
Må Gud öppna alla människors ögon och
sätta kärlek i deras hjärtan!
✎
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Hotell Viru i Tallinn (bilden är tagen när KGB hade gett plats för Pripps, 1993...) Foto
C G Holm
var vi framme och efter en strund kunde vi
passagerare gå av båten. Jag gick nedför
trappan och de sovjetiska soldaterna stod
som statyer med iskalla blickar.
Jag gick in i tullhuset. Där fanns många
turister bland annat finländare som var
onyktra. Jag gick fram till luckan tog upp
pass och visum, efter en stund öppnades
grinden och jag kunde gå vidare. Jag la
så bagaget på ett bord för och gå igenom
en metalldetektor. Det gick bra. Jag tog så
bagaget och gick mot ett undersökningsbord
för kontroll. Nästan framme vid bordet
kommer en man fram till mig och säger
att jag ska följa honom. Jag följde honom
och han öppnade dörren till ett rum vid
sidan av undersökningshallen och jag
hann inte mer än in så var jag omringad
av civilklädda män, som genast bad mig
lägga bagaget på bordet och sa att de skulle
kroppsvisitera mig. De sa åt mig och sitta
kvar, männen gick snabbt ut ur rummet,
efter någon minut kom en man in som sa
att han hette Vladimir. Han talade mycket
bra svenska. Han satte sig mitt emot mig,
sen började han att förhöra mig.
Han frågade vem som skickat mig? CIA
eller FBI? Sedan frågade han om jag kände
till Slaviska missionen i Bromma och han
sa att de inte var populära i Sovjet, då de
smugglade in antisovjetiskt material. Jag
svarade att min avsikt inte var att skada den
sovjetisk staten. Nej, för om du skadar den
sovjetiska staten så skickar vi dig genast
tillbaka med båten sa Vladimir. Så gick
Vladimir ut och jag satt ensam en stund, jag
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satt i bön och kände mig lugn. Jag kände
också en ledsamhet över att ha åkt fast.
Efter en stund kom en man in som sa
att han hette Igor, han satt tyst hela tiden.
Efteråt har jag fått höra att han var KGBs
psykologiske profilläsare. Efter en stund
kom tullchefen in i rummet och tömde
ut allt på bordet, de gick igenom Biblar
och bibelkort och sa ilsket njet hela tiden.
Han tittade på mig och hytte med fingret
åt mig, efter en stund kom en man in i
rummet och undersökte Biblarna. Han
skrek alltid i tullhuset mot övriga turister,
jag frågade honom på engelska om jag
fick tala med honom och då sa han håll
käft åt mig på engelska. Så kom Vladimir
tillbaka och vi satt och pratade, jag fick
berätta om min kristna tro för honom och
han lyssnade, Vladimir ställde nya frågor
och jag svarade återigen att jag inte kände
till Slaviska missionen.
Ett tag gick igen och jag var ensam igen
och undrade vad som skulle hända nu. Jag
hade i förhöret sagt att jag skulle dela ut
Biblarna till folk på gatan, jag ville inte
säga något om Olevitse-kyrkan bara för
att skydda de kristna där från KGB.
Jag måste förbli lugn under hela förhöret.
Vladimir kom in igen och jag hade då kokat
ihop en historia om att jag fått Biblarna av
en Karlsson i Stockholm, han nickade när
jag berättade denna ihopkokade historia,
detta gjorde jag också för och skydda
Slaviska missionen. Så gick Vladimir ut
igen och kom tillbaka efter en stund, han sa
åt mig, du kan åka in i landet nu. Biblarna
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och korten hade tullen tagit.
Jag tog bagaget, tårarna rann och jag gick
ut ur tullhuset, väl ute tog jag en taxi till
Viru hotell. Jag hade inte ens hunnit växla
till rubel, så jag kramade om taxichauffören
och gav honom svenska kronor, han blev
glad. Väl framme vid Viru checkade jag in,
åkte upp på mitt rum och efter en stund tog
jag hissen ner till våning två i restaurangen.
Väl där åt jag lunch och drack kaffe, jag
hade nu bråttom, jag skulle träffa min
estniska vän Nelli i Gamla stan vid Viru
Väljak. När jag gick ut var jag helt uttröttad
efter förhöret. Jag hade säkert fått 40 frågor
om och om igen av Vladimir.
Så gick jag över Viru Väljak, jag hade inte
ens hunnit över gatan innan 5 civilklädda
män kom emot mig med allvarliga blickar,
jag kände mig svettig och nerverna låg på
huden. En lång man kom emot mig, han
stannade till framför mig och frågade på
engelska hur jag mådde? Bra, svarade jag.
Då sa han: Vi har våra ögon på dig, varje
steg du tar i Tallinn är bevakat av oss,
fattar du vad jag menar frågade han? Ja,
svarade jag, jag förstår! Ta inte kontakt
med dissidenter, religiösa, kristna eller
oppositionella, då åker du fast, vi arresterar
dig direkt, fattar du? Hans ansikte var
mycket hårt och rösten skulle kunna få
vem som helst att tappa hakan.
Jag sa att jag fattade vad han menade.
Han sa åt mig att vara mycket, mycket
försiktig. Vi har våra ögon på dig!! Jag
skakade i hela kroppen, när jag gick in
mot Gamla Stan. Männen gick över gatan
och mot Viru Hotell. Jag fick syn på Nelli,
som kom emot mig. Ann-Mari vad du ser
förtvivlad ut sa hon?! Jag berättade hela
historien om vad som hänt för henne och
hon blev alldeles röd i ansiktet.
KGB, sa hon, du har med dem och
göra. Fort, vi går in i folkmängden, så att
vi undviker dem. Nelli och jag var skärrade
så vi gick vidare mot Cafe Moskva för
att fika. Under tiden berättade jag precis
allt för henne. Resten av resan gick åt till
att umgås med Nelli. Jag hade hela tiden
ögonen öppna åt alla håll, ifall KGB skulle
dyka upp, Jag tog heller ingen kontakt med
några dissidenter, utan ville tillsvidare
ligga lågt. Så kom dagen för återresan till
Stockholm. Nelli följde mig till Tullhuset
och vi tog farväl. Jag skulle ringa henne
från Stockholm och det var inga problem
att gå igenom tullen.
✎
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Den politiska krisen i Moldavien

Under de senaste åren har de politiska motsättningarna i Moldavien växt.
Moldavien har länge varit kontrollerat av personer som stått den tidigare
sovjetiska regimen nära. Orienteringen har varit mot Moskva, inte mot
det språkligt, kulturellt och geografiskt närbelägna Bukarest. Nu är läget
ovisst, sedan de Moskva-vänliga vunnit ett fuskval i april i år och de Europa-vänliga med knapp majoritet vunnit ett friare val i juli, den ryskvänlige
presidenten Voronin har avgått utan att få annt än en temporär ersättare.
Nye Contramedarbetaren Frank Gordons redogör för läget.
Etnisk identitet har åter blivit objekt för det
politiska spelet och ett vapen i spelet. Historiska och geopolitiska måsten har skapat
en sådan situation, att det för tillfället finns
två albanska stater. Albanien och Kosovo.
Det finns också två rumänska riken. Rumänien och Moldavien. Dessa sistnämnda
skall jag behandla här.
I slutet av 1700-talet hade rumänerna två
feodalstater i Karpaternas dalgångar, med
grek-ortodox rumänskspråkig befolkning. I
öster en, och i söder den andra. Moldavien
och Valakiet, som bägge var det ottomanska
imperiets vasallstater. Efter traditionsenligt
krig mellan ryssar och turkar 1812 lade
Ryssland beslag på Moldaviens östra del.
Området mellan floderna Pruta och Dnjestr
blev Besarabien. Moldavien och Valakiet
förenades 1859 i Rumänien.
På våren 1918, i virvlarna av inbördeskriget i Ryssland, proklamerade det
Besarabiska självstyret, med folkstyrets
självbestämmande som grund, att de
skulle återförena sig med moderlandet
Rumänien.
I sin år 1944 i Zürich utgivna bok skrev
den förre rumänske utrikesministern Georg
Gafencu:
”Den 26/7 1940 kl 23.00 kallade Sovjets
utrikesminister Molotov till sig Rumäniens
ambassadör Davidesku och gav honom ultimatum. Att Rumänien enligt plan i den
sovjetiska noten skulle ge ifrån sig Besarabien och Bukovina. Rumäniens ledning
hade att ge sitt svar inom 24 timmar.”
Detta ultimatum gavs exakt tio dagar efter att Sovjet givit Lettlands ambassadör
Kocinsh ultimatum om att landet skulle
underkasta sig Sovjetunionen.
Det gick sju gånger sju år. Den så kallade
Moldaviska Sovjetrepubliken begärde, när
Moskvas makt började försvagas, att få
återinföra det latinska alfabetet. Hos
intelligentian växte detta krav, att det
av Kreml påtvingade kyrilliska alfabetet
skulle bort. Vi kan tillägga att den första
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moldav-rumänska tidningen som tryckes
med latinska bokstäver, trycktes i Riga, tack
vare aktivister i solidaritet med Moldaviens
nationaldemokrater.
Den 27 augusti 1991 proklamerades
Moldaviska republikens självständighet.
Och nu kanske man kunde parafrasera den
lettiske författaren och politikern Reinis,
och fråga sig om det kunde vara så, att
Prutas bägge stränder aldrig mer skulle
dela sig.
Så enkelt var det inte. Efter att den tyranniska regimen med Ceausescu föll tvingades Rumänien vandra en svår prövningens
väg mot demokrati. Moldavien förmådde
inte kapa de oräkneliga banden som förtöjde dess ekonomi med det postsovjetiska
hjärtat – Ryssland.

frank.gordons@contra.nu
Förhållandet ändrades när Rumänien
blev EU-land. Moldaviens president Voronin, som med demagogiska löften
övertygat väljarna rösta på hans formella
kommunistparti började ta kontakt med
Ukrainas och Georgiens presidenter
Jusjtjenko och Sakashvilli. Han intresserade sig för Lettlands erfarenheter med
EU-strukturen. Denna västliga kurs fick
Putin att skälva, och genomföra ett raffinerat trick. Om Moldavien avvisade varje
försök att gå med i EU, för att inte tala om
NATO, skulle Kreml avvisa de stalinistiska
buffertstaterna, till exempel Transnistriens,
önskan att bli ett ryskt protektorat eller en
del av Ryssland. Snarare skulle Ryssland
bättra på samtalen om försoning med
Moldavien.
Voronin fastnade på denna krok. Moldavien sjönk i fattigdom medan Rumäniens
regering tog betydelsefulla kliv. Rumänien
erbjöd sig tilldela varje moldavisk invånare
medborgarskap, om de kunde bevisa att
någon av deras förfäder haft rumänskt pass.
Området tillhörde åren 1918–1940 Rumä-
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nien. Många skyndade sig utnyttja detta
tillfälle. Nu har kring 1 miljon moldaver
fått rumänskt medborgarskap, och därmed
rätten att resa i Europa i sökandet efter
arbete och utkomstmöjlighet, på samma
grunder som andra EU-medborgare.
Som väntat fick Voronins kommunistparti lite över 50% av rösterna i parlamentsvalet. De grupperingar som var för
ett närmande till EU bestred valresultatet.
Proteströrelsen organiserades av den 25åriga Natalia Morare, som innan dess aktivt
deltagit i demokratirörelsen i Moskva och
blivit utvisad ur Ryssland. Hon hoppades
till den 6 april i år kunna samla omkring 300
ungdomar. Det samlades kring 15 000 som
viftade med rumänska flaggor. Egentligen
Moldaviens flagga, ur vilken man klippt
bort regionens emblem. Sammanstötningar
med polis urartade till slagsmål. Några radikala provokatörer började bränna bilar
och krossa affärsfönster.
Självklart beskrev Moskvas storryska chauvinister 6 april-händelserna
som”fascistiska upplopp”...
När man talar om så kallad fascism, kan
det vara värt att citera Alexander Sizovas
skrift. I samband med 6 april-händelserna
visades den på moskva-marxisternas
hemsida http://www.left.ru. Författaren
hävdar att Moldaviens vinodling utvecklades under den sovjetiska perioden. Att
deras jordbrukare inte förmått att dricka
med vett (!), blivit alkoholister och att
antalet omhändertagna barn ökat. I den
moldaviska grundbefolkningen skulle
fler och fler psykiskt ofullgångna barn
ha fötts. Busar, som viftat med rumänska
flaggor och skrålat 6 april i huvudstaden
Kisjinevs centrum skulle ha varit kroniska
alkoholisters debila avkomma.
Är inte detta rasism i äkta Hitler-anda?
Vi skall gå från rumäner till rutener. Det
är en etnisk grupp som just nu manipuleras
av Kreml.
Fram till slutet av Första Världskriget
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Lagen om anställningsskydd diskriminerar yngre, äldre, invandrare...
Lagen om anställningsskydd infördes 1982. En del av
strukturen var uppbyggd för att tvinga ut äldre från
arbetsmarknaden. En annan del gjorde det svårare
för ungdomar att komma in. Och helheten försvagar
Sveriges internationella konkurrenskraft.
Efter över fyrtio års framgångsrik insats
som internationellt uppmärksammad
toppforskare vid Karolinska institutet
(KI) drar nu professor Jan-Åke Gustafsson
vidare till Houston i Texas. En viktig orsak
är svensk åldersdiskriminering. Bland de
forskare som redan börjat arbeta finns ett
tiotal som följt med från KI och Stockholm
till Texas-metropolen.
Fyra läkare vid infektionskliniken
på Karolinska universitetssjukhuset
har anmält sin arbetsgivare för åldersdiskriminering. Samtliga har arbetat
på sjukhusets infektionsklinik och fått
sluta vid 67 års ålder mot sin uttalade
vilja. Sedan den 1 januari 2009 omfattar
diskrimineringslagen även de äldre, men
Stockholms läkarförening har avböjt att
driva frågan eftersom sjukhuset har Las på
sin sida. Enligt lagen om anställningsskydd
(LAS har man rätt att arbeta till 67 års ålder,
vill man stanna längre än så måste man
komma överens med arbetsgivaren.

Sist in – först ut

räknades ett skogsbeklätt område med det
historiska namnet Podkarpatska Rus till det
Habsburgska imperiet på den ”ungerska
sidan”. Ursprungsbefolkningen där talade
en ålderdomlig rysk dialekt med ukrainsk
och ungersk inblandning. Till skillnad
från Galitiens ukrainare – uniaterna, som
är grek-katoliker och hörsammade Roms
påve, var bortre Karpaternas rutener grekisk-ortodoxa.
1919 inkorporerades området i den
Tjekoslovakiska Republiken och åtnjöt
autonomi, Podkarpatska Rus.
På hösten 1938, då efter Münchenöverenskommelsen det tjekoslovakiska
sönderfallet började, ansåg sig detta
områdes nationalister inte vara rutener.
Utan en gren på det ukrainska folkträdet.
De bildade en regering i mars 1939 och
proklamerade sitt oberoende, när Slovakien
avdelade sig och den tyska krigsmakten

marscherade in i Prag. Detta med Hitlers
välsignelse. Denna underliga statsbildning
varade bara någon dag. För Ungern ”lade
rabarber” på regionen. Faktiskt var det så,
att Stalin, då Ribbentrop-Molotovpakten
ännu var i sin linda, meddelade att detta
lilla borterkarpaterska hörn skulle tillfalla
Stortyskland. Detta för att duga till embryo
för att Sovjet senare skulle kunna roffa åt
sig av Ukraina.
Och nu då? Nu sätter Kreml in alla klutar
på att detta Borterkarpatien, som Sovjet slet
från det återskapade Tjeckoslovakien 1946
och inkorporerade i Ukrainska SSR, skall
avdela sig från Ukraina. För si, dessa tu
äro helt skilda folkslag, konstaterar Kreml
nu. Rutener har i århundraden känt sig som
”russer”. Alltså som ryssar och skådat i
riktning Moskva.
För att motverka den västorienterade
ukrainske presidenten Jusjtjenko och
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Se där.., där har vi ännu ett bevis för att
LAS går hårt åt ekonomin! En högt ärad
professor lämnar spjutspetsforskningen
på KI, och han tar tio andra forskare med
sig, som alla lämnar Sverige och reser till
USA. Åldersdiskrimineringslagen som

roger.klang@contra.nu
tillkom 2009, sist i Europa, har blivit en
lam och sen, men välkommen åtgärd av
den svaga Alliansen, för att komma åt
Palmes skötebarn LAS utan att de vågar
ta bort densamma. Åldersdiskrimineringen
i LAS var ett medel för att uppnå en
politisk reformering, och inget intrinsikalt
självändamål, när den tillkom. (Intrinsikalt
= filosofisk term för något som har ett värde
i sig självt.) Den tillkom en gång i tiden
enkom för att fullända den socialistiskt
politiska agendan i samma lag. Den
delen av lagen är tänkt att kompensera för
konsekvenserna av andra delar av LAS,
de som säger att sist in blir först ut. Olof

www.contra.nu

Palme visste mycket väl implikationerna
av en lag som den han genomdrev. Han
visste att det skulle bli mycket svårare
för ungdomar och invandrare att få jobb
med LAS. Därför försökte han tvinga ut
en del av de äldre från arbetsmarknaden
under tidigt 80-tal, äldre som utgjorde
en generation med stark arbetsmoral.
Det jag vill ha sagt är att det var en dålig
politisk lösning eftersom den motverkar
tillväxt! Ju färre som är i arbete desto lägre
tillväxt, det kan väl inte ens Mona Sahlin
och Lars Ohly neka till? Palme räknade
nog med att, eftersom lagen inte tvingade
ut någon om arbetsgivaren ville ha den
anställde kvar, så skulle också fler få gå
kvar i tider med ett överskott av tjänster på
arbetsmarknaden. Men med en sådan regel
som säger att man bara är garanterad att få
arbeta kvar tills man fyllt 67, så minskar
tjänsterna totalt sett över perioder med både
hausse och baisse på börsen, och som en
följd där av krymper även investeringarna
eftersom kapitalmarknadens investeringsmöjligheter också krymper. Om man har
elda på separatism i detta strategiskt viktiga område, iscensatte Kreml en teater.
Den 20 februari i år dök från ingenstans
Republiken Podkarpatskaja Russ regering
upp och utfärdade dekret om detta icke
existerande rikes (!) inrikes- och utrikespolitik. Så klart att Ukraina inte erkänner,
utan ignorerar dessa ”beslut”.
Den 23 april kom det på den ukrainska
hemsidan http://www.rupor.info information om att den mot Ukraina riktade
söndrande verksamheten i Borterkarpatien
organiserades av två i Moskva boende politteknologer. Viktor Militarev och Konstantin Krilov, som agerade i Rysslands yttre
underrättelsetjänsts intressen. De agerade
i skydd av rysk-ortodoxa kyrkans patriark
och tjänade alltså endast Herren.
✎
Pulicerat i de lettiska tidningarna Laiks
och Brîvâ Latvija. Översättning Jānis

Vikmanis.
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en tvingande pensionsålder så förlorar
samhället på LAS oavsett konjunktur.
Men Palme räknade nog med att lösa det
problemet genom arbetskraftsinvandring.
Och visst, ekonomin växer i så fall, men
inte nödvändigtvis BNP per capita
eftersom arbetskraftsinvandrarna även
de går i pension vid 65 eller senast
67. Det enda positiva det medför, är en
stärkt konkurrenskraft för de svenska
storföretagen gentemot utländska företag
i och med att de svenska företagen
växer. Men eftersom storföretagen
är så internationaliserade idag så här
långt efter Palmes tid (LAS tillkom
1982), så försvinner den fördelen,
och man konkurrerar istället med
sådana saker som att avskaffa hårt
reglerande arbetsmarknadslagar, eller
låga skatter, eller låga alternativt inga
arbetsgivaravgifter, eller inga betalda
”sabbatsår”. Det är bara IKEA som
kanske har några storföretagsfördelar
kvar, men det beror enbart på Ingvar
Kamprads hembygdskänsla och att
IKEA inte är ett aktiebolag. Dessutom
så har vi idag en självgående typ
av humanitär immigration som inte
nödvändigtvis medför något nytillskott i
personalkrisbranscher till Sverige. Det har
Alliansen dock åtgärdat med den nygamla
arbetskraftsinvandringen. Med detta sagt
så kan man säga att immigration visst
ger ekonomiska spinnoffs, men… LAS
hämmar den ekonomiska tillväxten betydligt, så att Sverige inte lever upp till
sin fulla potential!

Facket förstår behovet
av rationaliseringar

På fackförbundet IF Metall bland andra,
så ser man positivt på rationaliseringar
inom sin bransch. Veli-Pekka Säikkälä,
avtalssekreterare på IF Metall, säger
om företagens planerade permanenta
personalneddragningar efter krisen, att han
anser att rationaliseringar är bra eftersom
det ger konkurrensfördelar. I Sverige är
den här synen inom fackföreningar mycket
vanlig. Veli-Pekka Säikkälä menar helt
riktigt att det är bra på lång sikt för industrin
att företagen blir konkurrenskraftiga,
eftersom det i sig kan resultera i högre
volymer och att man därför längre fram
behöver nyanställa. I andra länder har
fackföreningar tänkt tvärtom, man har
slagits för varje jobb vilket har inneburit
att företagen har förlorat i konkurrenskraft
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jobba vidare, om det är det han eller hon
vill. Ingen har rätt att hindra någon att göra
någonting – som inte är moraliskt fel och
lagstadgat mot – på grund av hög ålder,
inte heller genom att spela ut ungdomar
mot äldre! Detta inlägg är däremot ett valitt
argument, mot idén att de unga vinner på
att de äldre körs ut från arbetsmarknaden,
för det är helt enkelt inte sant. Det är en
horribel lögn, först skapad av en socialistisk
och hänryckt Olof Palme.

Artikelförfattaren fördjupar sig i sin favorittidning.
följt av att jobben har försvunnit för alla
istället. Källa; Carolina Neurath, SvD
Här faller ännu ett argument för LAS
och den tvingande ålderspensionen,
eftersom konkurrenskraftiga företag ger
avknoppningar och personalutökningar på
längre sikt. Till och med facket har förstått
det! När företag expanderar får unga och
gamla arbetssökande slåss på lika villkor,
eller sätta sina egna villkor beroende
på konjunkturcykel och kompetens,
åtminstone utan LAS. Det är den bästa
vägen till framgång och tillväxt. Håller
inte Mona Sahlin och Lars Ohly med om
det IF Metall säger?
LAS innebär uppenbara ekonomiska
nackdelar och diskriminerar yngre och
invandrare. Men LAS diskriminerar även
pensionärer! Det finns inga motsägelser
i mitt påstående att både yngre och
äldre diskrimineras av LAS, eftersom
marknaden krymper med en sådan
äldrediskriminerande lag, som jag har
förklarat ovan. Vem tror till exempel
på att yngre lättare skulle få in foten
på arbetsmarknaden om vi hade haft
en pensionsålder på 45? Det är som
jag säger, marknaden krymper bara i
så fall! Detta inlägg handlar även om
ytterligare ekonomiska nackdelar genom
de svenska spjutspetsforskarnas hinder
på arbetsmarknaden. Det finns helt enkelt
ingenting som är bra med LAS. Jag kan
inte komma på ett enda valitt argument för
att hindra någon som fyllt 67 år från att

www.contra.nu

LAS motverkar välstånd
Jag tror inte att Fredrik Reinfeldt och Anders
Borg eller någon annan i regeringen inser att
åldern man garanteras att få arbeta till enligt
LAS, tillkom för att LAS inte skulle ställa
till med så stor skada på ekonomin när lagen
infördes. Den är ad hoc till en socialistisk
samhällsidé helt enkelt. Detsamma gäller
den förtida pensionsåldern mellan 63
och 65. De har försökt att reglera sig
till samhällsekonomiska fördelar via
arbetsmarknadspolitik, trots att idiotlagen
LAS motverkar välstånd, genom att
laborera med pensionsåldern neråt i
lågkonjunktur, men det fungerar inte om
man inte justerar den uppåt eller gör den
”utan tak”. Det är kortsiktigt tänkande att
sänka pensionsåldern i arbetslöshetstider!
Låt folk gå i pension när de vill, men de
ska ha rätten att gå i pension vid 65 eller
67, huvudsaken är att det finns en gräns
för när man inte längre ska kunna tvingas
att arbeta för att kunna försörja sig! Mitt
förslag skulle vara att ha pensionsåldern
vid 67, men att man kunde göra som idag
och gå i pension två år tidigare fast utan att
förlora några pengar på det, istället borde
de få en bonuspension om de går vid 67
eller senare, för taket för hur gammal man
får vara när man arbetar borde bort. Varför
ska man lappa och laga en dålig lag som
LAS? Bort med skiten! LAS är en ofantligt
omfattande grundligt företagsreglerande
lag, http://www.riksdagen.se/webbnav/
index.aspz?nid=3911&bet=1982:80. Det
bästa vore att riva loss den som en vaxning,
och skapa en helt ny arbetsmarknadslag
på de få områden där en lagstiftning kan
rättfärdigas. Ett område skulle kunna
vara avgångsvederlag, men eftersom vi
har en A-kassa i Sverige så ser jag ingen
akut vits med det. Man kan ju inte ha en
dubbel arbetslöshetsförsäkring enligt lag,
som vi faktiskt har idag eftersom LAS
stipulerar generösa avgångsvederlag för
den inkompetente om företaget vill göra
sig av med honom eller henne.
✎
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Illegalister

Inom den skymningsvärld som
kallas underrättelsetjänst, eller
populärt talat spioneri, finns
två typer av verksamhet: legal
och illegal. Om den sistnämnda
underrättelseverksamheten har
Boris Grigorjev skrivit en bok
som heter Illegalister. KGBs hemligaste spioner (2007). Eftersom
Grigorjev i 32 år arbetat som illegalist inom Sovjetunionens
underrättelsetjänst, KGB, och
därefter inom dess efterträdarorgan i det postkommunistiska
Ryssland, SVR, råder det ingen
tvekan om att han kan ämnet.
KGB-översten Boris Grigorjev
var under ett antal år verksam i
Sverige och har tidigare givit ut
två böcker i svensk översättning,
varav Spioner emellan (2006) har
den framlidne SÄPO-mannen
Tore Forsberg som medförfattare. Forsberg har desslikes
skrivit såväl förord som efterord
till Grigorjevs nu föreliggande
verk. Han har tidigare författat
boken Spioner och spioner som
spionerar på spioner, recenserad
i Contra 4/2004.
En så kallad illegalist är en underrättelseman som lever under
antagen identitet i ett främmande
land. Han har en påhittad levnadshistoria och har som uppgift att
till sitt eget land spåra upp och

leverera hemligt och känsligt
material. Det säger sig självt att
en verksamhet av denna typ är
ytterst krävande, vilket ibland
har lett till psykiska problem
för illegalisten i fråga.
Det skall genast sägas att
Grigorjevs bok är mycket intressant och ger initierade inblickar i spioneriets och ibland
sabotageverksamhetens värld.
Vad som stör mig något är hans
med den egna utgångspunkten
i och för sig förståeliga försök
att framställa östs och västs spioner som lika goda kålsupare,
yrkesbröder i ett och samma
skrå där ingen har ett moraliskt övertag över den andre.
Att Grigorjev vidare föredrar
den sovjetiska/ryska sidan
framför den amerikanska/
västliga framgår också med
all önskvärd tydlighet, även
om han söker upprätthålla ett
sken av objektivitet.
Det finns emellertid en
helt avgörande skillnad när
man skall bedöma de olika
sidornas verksamhet. Den
skillnaden består i att de sovjetiska yrkesmännen på det
här området arbetade för en
omänsklig totalitär diktatur,
vilken åtminstone under det
Kalla krigets intensivaste

period hade som målsättning
att skaffa sig världsherravälde
och därmed förslava hela
mänskligheten. Det är en distinktion man måste ha klart för
sig, när man exempelvis ser
bilder föreställande den förre
svenske contraspionagechefen
Tore Forsberg och hans östtyske
kollega Marcus Wolf – båda numera döda – som umgås under
gemytliga former.
Grigorjev skildrar ett antal
mer eller mindre bekanta sovjetiska illegalisters dramatiska
levnadsöden. Bland dessa kan
nämnas Nikolaj Ivanovitj Kuznetsov, vilken under det falska
namnet Paul Siebert med stor
framgång infiltrerade den tyska krigsmakten under Andra
världskriget; paret Jelizaveta
och Vasilij Zarubin, som under
mellankrigstiden samlade in
värdefull information om bland
annat Tredje rikets planer; den
engelskfödda Kitty Harris (med
agentnamnet ”Zigenerskan”),
som samarbetade intimt med
den brittiske förrädaren Donald
McLean; Iosif Romualdovitj
Grigulevitj (”Maks”, ”Felipe”)
som nog måste betecknas som
den mest spektakulära av de
personligheter Grigorjev valt
att skildra.

Som illegalist i Argentina
planlade den sistnämnde en
mängd sabotagehandlingar som
svårt vingklippte de tyska krigsansträngningarna under Andra
världskriget. ”Maks”/”Felipe”
lyckades till och med, under
täcknamnet Theodore Bonefil
Castro, med konststycket att
bli ambassadör och FN-representant för ett land han inte satt
sin fot i, nämligen Costa Rica.
Mot alla odds klarade han sig
igenom alla äventyrligheter
med livet i behåll och dog av
naturliga orsaker 1988. Alla
hade inte samma tur.
Tommy Hansson
Boris Grigorjev: Illegalister. KGB:s hemligaste spioner. 320 sidor. Efron & Dotter.

6 1984
I detta nummer av Contra var
det dags för utdelning av Contras frihetspris till författaren
Andres Küng, en av de främsta förespråkarna för ett fritt
Estland. Andres fick uppleva
frigörelsen sju år senare, men
avled sedan år 2002. Andres
Küng var en välkänd TV-personlighet och var under några
perioder riksdagsledamot för
Folkpartiet.
En annan artikel behandlade

KGB-männen Georgij Arbatov och Michail Millstein,
som var verksamma i den så
kallade Palme-kommissionen. En direkt länk från KGB
in i viktiga västerländska
maktcentra. Arbatov hade
bland annat arbetat med att
skapa
sovjetkontrollerade
”fredsrörelser”, som i Väst
gick Sovjets ärenden.
Jack Wheeler var en amerikan som besökt de antikom-

munistiska gerillarörelserna i
ett flertal länder. Här rapporterade han från Angola, som
då ännu kunde hoppas på en
seger för de frihetsvänliga
krafterna.
Filip Lundberg intervjuade
en socialdemokratisk lokalföreningsordförande,
som
hotats till livet sedan han
gått offentligt gått ut och
argumenterat för ett svenskt
medlemskap i NATO.

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