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Omslaget till detta nummer av
Contra är en bild på det forna
KGB-högkvarteret i Estlands
huvudstad Tallinn. Ann-Marie
Lahti (se sidorna 3–4) har sammanställt minnena från sina
resor till Estland under sovjetdiktaturen, hur hon smugglade
Biblar in i Estland, och hemliga
dokument ut. Hur hon fotograferade fängelser och fångläger
och hur hon lärde känna ett
flertal dissidenter, liksom hur
hon mötte säkerhetstjänsten
KGB.
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Ann-Marie Bratt död

En av de ledande ”dissidenterna” från den röda eran under 1960- och 1970-talen
har avlidit. Anne-Marie Bratt var synnerligen aktiv i de rörelser som gjorde motstånd mot den ”nya vänsterns” diktatursvärmande. Hon blev 91 år.
När jag första gången fick klart för mig vem Ann-Marie Bratts far var kändes
det märkligt. Här var en kvinna som visserligen var i femtioårsåldern, men hennes far var mannen bakom ”Bratt-systemet”, motboken som alla svenskar behövde för att kunna köpa alkoholhaltiga drycker i ransonerad mängd. Ivan Bratt hade
skapat motboken 1917 och den levde i nästan 40 år. Det var fjärran historia, jag
visste att det funnits motböcker, när den avskaffades var jag dock så liten att jag
inte förstod vad de vuxna talade om. Ann-Marie Bratt var en länk tillbaka till en
sedan länge svunnen och okänd tid. Sedan fadern skapat Systembolaget fortsatte
han sin gärning som Frankrike-chef för SKF. Det var där Ann-Marie växte upp
och naturligtvis lärde sig franska flytande.
Tillbaka i Sverige engagerade hon sig i språkundervisningen och startade en
egen språkskola, Språklådan, i sin lägenhet på Karlavägen i Stockholm (med en
fantastisk fri utsikt mot Engelbrektskyrkan). Hon engagerade sig för friskolor och
skolpeng under en tid när det var helt verklighetsfrämmande idéer – när antalet
elever i friskolor sjönk från två till en procent.
Men det var inte på grund av språkskolan jag lärde känna henne, utan på grund
av hennes engagemang för mänskliga fri- och rättigheter och hennes kamp mot
kommunistisk diktatur. Hon var ordförande i Nya Tisdagsklubben, som med förebild från en antinazistisk organisation under Andra världskriget, anordnade möten som behandlade kommunistiskt förtryck.
Det var under en röd och mörk tid i Sveriges historia, slutet av 1960-talet och
början av 1970-talet, så det krävdes en kvinna av resning för att engagera sig i
de frågorna. Hon rörde sig i kretsen kring tidskriften Argument och var med och
grundade Medborgarrättsrörelsen. När Contra startade fanns hon som en mentor
bakom några av oss ungdomar som startade tidskriften. I mitten av 1990-talet
flyttade hon tillbaka till sin barndoms Frankrike där hon bosatte sig i La Rochelle,
där hon bodde till sin död.
C G Holm

Mitt möte med KGB

I dagarna kommer en ny Contra-bok.
Den är skriven av Ann-Mari Lahti
och presenteras på de kommande
två sidorna. Boken berättar om hennes resor till Estland under perioden
1979–1983. Under den tiden hann
hon med att smuggla Biblar, fotografera ett fängelse, att fångläger och
KGBs högkvarter och sedan smuggla
ut bilderna till Väst, att smuggla ut
dokument från oppositionen. Hon
lärde också känna flera av dem som
då var aktiva inom oppositionen.
Boken är på 143 sidor och rekvireras
enklast genom att sätta in 175 kronor
på Contras plusgiro 85 95 89-4. AnnMari Lahti håller gärna föredrag baserade på innehållet i boken, hon kan
kontaktas via e-post ann-mari.lahti@
contra.nu.

www.contra.nu

Ann-Mari Lahti

CONTRA 5/2010

Ny Contra-bok:

Mitt möte med KGB

Under slutet av 1970-talet och
början av 1980-talet reste jag
ett flertal gånger till Tallinn i
Estland. Jag smugglade Biblar,
jag fotograferade känsliga
objekt och smugglade ut
hemliga dokument till Väst.
Jag lärde också känna estniska
dissidenter och en del vanliga
människor. Vid ett tillfälle hade
jag blivit skuggad och jagad av
säkerhetstjänsten KGB. De tog
mig aldrig, men de följde mig
för att se vilka kontakter jag
hade. En dag skulle jag besöka
min vän Irja. Här ett utdrag ur
boken ”Mitt möte med KGB”.

kände lättnad över och få komma hem till
en estnisk familj på middag. Irjas pappa
var arkitekt och hade både ritat huset och
byggt det själv. Vi gick i flera minuter,
sedan sa Irja därborta till höger ser du ett
rött hus, där bor jag. Det såg riktigt fint
ut, tyckte jag. Irja öppnade en grind och

ann-mari.lahti@contra.nu
vi gick in. När vi kom in i hallen kom
Inna, Irjas mamma, ner och hälsade.
Även hennes pappa Ivo kom ner, jag
presenterade mig själv och vi gick upp på
andra våningen, Ivo visade mig huset han
byggt och ritat själv. Jag tyckte huset var
otroligt fint. Vi satte oss ned under tiden
som Inna stod i köket och gjorde mat, hon
hade dukat mycket fint i matrummet.

En fin estnisk middag

Irjas syster Stina kom ut från sitt rum
och jag hälsade på henne, jag beklagade
att jag inte kunde estniska. Vi satt och
pratade om min musikutbildning. Irjas
föräldrar hade hört att jag spelade cello.
Jag berättade om Sverige och så kom
Inna och satte sig mitt emot mig, jag
sa till henne att jag tyckte mycket om
Estland, men hon såg lite nedstämd ut.
Jag frågade försiktigt hur hon mådde?
Hur kan man må här? Vi har vårt hem,
men för övrigt kan du räkna ut hur det är
och bo här, vi är helt ofria, vi har inget
att säga till om, tack vare att min man är
arkitekt fick han efter mycket om och men
tillåtelse och bygga detta hus, men först
när Sovjetstaten gett sitt godkännande.
Jag lyssnade på Innas berättelse, hon sa
att dom hade inga valmöjligheter. Jag
sa att jag gärna ville hjälpa dem. Inna
frågade hur jag skulle kunna göra
det, vi lever i en totalitär diktatur, vi
måste rätta oss efter Moskva, annars
går vi under.
Vi satt säkert och samtalade, Irja,
hennes föräldrar och systern Stina, i
en timma. Pappa Ivo hade visat mig
de flesta rummen i huset och jag var
mycket imponerad över det fina huset
han byggt. Jag var också glad att han
trots rådande system fått tillstånd att
bygga huset.
Inna hade gjort en fin estnisk
middag, det såg riktigt gott ut, jag sa
att jag kände mig hedrad som blev
bjuden på middag hos dem. Inna sa
att det bara var roligt att få en gäst
från den fria världen. Så åt vi alla och
njöt riktigt. Det var lugnt och stilla
där vi satt och åt, vi småpratade lite,
det skulle bli kaffe efter maten.

Klockan ett dök Irja upp utanför
dörren på mitt hotell. Jag sa das
vedanja till dörrvakten. Han öppnade
glatt dörren. Vi går till busshållplatsen,
sa Irja, så åker vi därifrån mot Pirita
och sen vidare.
Sagt och gjort, vi gick till
busshållplatsen, när vi kom fram fick
vi vänta några minuter. Jag tittade
mig lugnt omkring men ingen skugga
syntes, men i mitt inre var jag lite
orolig. Min tanke var vad gjorde vi
om KGB helt plötsligt skulle dyka
upp? Jag visste inte riktigt, men jag
skulle vara vänlig och följa med och
säga att jag är svensk medborgare och
att min vän Irja inte har något med
detta och göra.
Bussen kom, medan jag stod i
mina funderingar, vi klev på och
bussen började rulla mot Pirita. Irja
visade mig från bussfönstret olika
ställen och när vi åkte förbi Pirita sa
hon att där gick Olympia-regattan
under OS i Moskva. Jag tittade
mot småbåtshamnen och såg flera
segelbåtar ligga inne. Efter en bra
stund var vi så framme, vi skulle få KGB var något som bara för dryga 20 år berörde alla
gå resten. Vi klev av och började gå, i Estland. Ann-Mari Lahti berättar i en ny Contra-bok
jag såg fortfarande inga skuggor. Jag om sina möten med KGB.
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”KGB cars!”

Så behövde Irjas pappa Ivo hämta
något i köket, han reste sig upp. Det
fanns ett stort fönster precis innan
man gick in i köket. Han tittade ut
och helt plötsligt ropade han högt
på engelska, KGB cars, KGB cars
outside of the house. Jag rusade upp
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och nästan sprang mot fönstret, jodå tre
bilar från KGB stod ungefär 150 meter
från huset. Inna blev orolig, Irja blev röd
i ansiktet. Ivo visste inte vad han skulle
göra, Stina gick oroligt omkring och
visste inte vart hon skulle ta vägen. Jag
sa åt familjen: Det är mig de vill åt, jag
måste lämna huset.
Inna tittade på mig med en orolig
blick? Varför vill de åt dig? Jag hinner
inte förklara, tack älskade Inna, det var en
underbar middag. Alla stod vi vid fönstret
och visste att KGB hade ställt huset under
bevakning, jag kände skräcken krypa efter
ryggraden vad skulle hända nu? Jag gick
ut i hallen sade till Inna och hennes man
att jag nog borde åka fortare än kvickt,
okej sa de, vi förstår dig. Jag sa att jag
inte ville att det händer familjen något,
det är tragiskt att KGB nu hade flera
bilar en bit från familjens hus. Irja erbjöd
sig att följa mig till busshållplatsen. Jag
kände en inre oro. Mina vänners hus
under KGB-bevakning. Vem visste vad
som kunde hända dem nu?
Jag själv var på väg mot en busshållplats,
förhoppningsvis skulle jag hinna dit
om de inte slog till och arresterade mig
på öppen gata. Irja och jag gick ut, vi
vinkade till hennes föräldrar och syster
och gick sedan mot busshållplatsen. På
hundra meters håll såg vi den ena KGBbilen. Fyra män iakttog oss hela tiden,
sedan rullade bilen en bit bort och en
annan bil anslöt sig till den första. Så när
vi gick var två KGB-bilar bakom oss på
cirka 150 meters håll. De rullade sakta.
Irja och jag gick ganska fort, vi ville till
hållplatsen fortare än kvickt. Jag kände
nervositet riktigt ordentligt. Vad skulle
KGB göra nu, kanske rentav gå in i Irjas
hus och arrestera hela hennes familj?
Vid busshållplatsen dök motorhuven
på en av KGBs bilar upp. Två män i
framsätena tittade mycket på just mig,
ytterligare en bil kom jämsides upp med
den första och där satt fyra män, två där
bak och två framme. Jag kände mig helt
nedstämd, i mitt inre försökte jag att
kämpa i bön, samtidigt som jag var jagad
av Sovjets fruktade säkerhetspolis KGB:
Jag hade bara läst om deras metoder
nu var jag själv mer eller mindre utsatt
för dem. När jag stod där med min vän
Irja och såg KGBs bilar, kändes allt så
overkligt, det var som en dröm eller ska
jag rättare sagt säga overklig mardröm,
ingen och jag menar ingen som inte varit
med om detta, kan föreställa sig hur det
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kändes! Vi stod och väntade på bussen vi
kunde inget göra, KGB-männen kunde
precis när som helst köra fram sina bilar
och ta in mig till förhör på Lai Tänav,
KGBs högkvarter. Men bussen kom,
jag omfamnade Irja och sa åt henne att
jag ringer ikväll, under förutsättning att
jag inte är arresterad av KGB. Irja sa åt
mig och åka direkt till Viru Hotell och gå
upp på rummet. Så stannade bussen vid
hållplatsen, jag hoppade in och sa åt Irja
att tacka sin mamma för den goda maten
och beklaga det som hade hänt.

KGB följde efter!

Bussen rullade igång och jag satt nästan
längst bak, jag tittade bakåt, mycket
riktigt, KGB låg bakom bussen med
bägge bilarna. Så stannade bussen vid en
ny hållplats och någon hoppade in precis
bakom mig, jag vågade inte vända mig
om kände bara att någon tittade intensivt
på mig. Jag satt blickstilla, tankarna
stod stilla, var detta månne lugnet före
stormen? Bussen åkte vidare, så kom
nästa hållplats, återigen någon som
hoppade upp bakom mig. det kändes som
evigheter innan bussen rullade iväg igen
in mot Tallinn. Äntligen rullade bussen in
i centrala Tallinn och se där, en hållplats
nära Viru. Tack gode Gud att jag var
framme!
Jag klev av bussen och gick snabbt mot
Viru, jag tittade mig omkring men ingen
syntes till! Jag hoppades att jag inte skulle
åka fast. Så gick jag in på hotellet och tog
trapporna upp till andra våningen, där
satt några estländare och samtalade, jag
satte mig bredvid dem. Men jag satt bara
någon minut, sen tog jag hissen upp till
min våning och in på rummet. När jag väl
var inne satt jag i fåtöljen och försökte
samla tankarna, men det var lättare sagt än
gjort. Vad hände nu med Irja och hennes
familj? Vad visste KGB om mig? Vad var
deras nästa drag, förutom att skrämma
vettet ur mig? Ju mer jag tänkte på saken,
desto klarare blev jag över att det KGB
nu gjorde mot mig och mina vänner var
ren skrämseltaktik, de ville nog inte ta in
mig för förhör utan helt enkelt skrämma
mig. Jag satt säkert en halvtimma och
bara tänkte fram och tillbaka, på något
sätt måste jag ringa till Irja och höra hur
det var med henne och hennes familj, jag
hoppades innerligt att KGB inte skulle
göra något mot hennes familj eller henne
själv!
Jag tog hissen ner och gick över till
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telegrafen och ringde Irja. Ann-Mari, sa
hon, hur gick det för dig? Jo bra hittills, sa
jag och hur gick det för dig och din familj
då? Jo efter att vi gått till busshållplatsens
så stod en tredje bil och bevakade vårt
hus, de skrev väl upp vår adress antar jag.
Irja talade ganska öppet, för nu var det
för henne helt likgiltigt att hemlighålla
vad som hänt. Även om vårt samtal var
avlyssnat så visste KGB ändå om vår
kontakt. Inget vad jag förstod efter mitt
och Irjas samtal, hade hänt annat än att
KGB hade noterat hennes adress, vilket
inte var bra. Jag gick efter avslutat samtal
över till hotellet igen.
Jaså här är en turist till sa en äldre
herre, jo jag är turist svarade jag. Nå hur
trivs du i vårt sargade hemland frågade
estländaren mig? Jo, jag tycker bra om
Tallinn svarade jag, men säg nu inte sa
han att du är kommunist? Jag hoppade till,
var det en provokation av en estländare
eller? Nej, jag är inte kommunist svarade
jag. Tack och lov sa han, vi har nog av
dem här, en av de äldre damerna försökte
att tysta honom, hon sa till honom på
svenska tänk på var vi är! Han svarade
jag skiter i ryssarna, de har tagit mitt
land jag protesterar mot detta. Den gamle
överförfriskade estländaren höll ett glas
i sin hand och var mycket upprörd över
ryssen.

De förbaskade ryssarna!

Kvinnan, som troligen var hans fru,
försökte att lugna honom. Hon höll med
honom, men det fanns inget och göra åt
saken nu. Jag sa att Tallinn är en mycket
vacker stad. Du tycker det sa mannen till
mig, innan de förbaskade ryssarna kom
hit och bombade var det ännu vackrare,
hela vårt folk talar mot sin vilja ryska, det
gillar jag inte sa den gamle estländaren.
Jag trodde att någon från hotellet skulle
komma och tysta honom, han hade rätt i
det han sade, men han talade öppet om
det på grund av spriten han druckit. Jag
sa hej till sällskapet och tog hissen upp till
mitt rum. Jag tänkte för mig själv, vilket
mod han hade men med sprit i kroppen
är det inte vidare klyftigt. Jag kom så
in på rummet och ställde mig i fönstret
och tittade ut, där tjöt vagnsgnisslet från
spårvagnarna, och soldater syntes här och
var. Jag satte mig i fåtöljen och funderade
över på vilka uppdrag jag skulle få till nästa
resa.
.
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Val 2010:

S-väljarna sa nej till samarbetet med V
Nu är valet räknat och vi har alla
att leva med resultatet fram till
2014 – om det inte mot förmodan
skulle bli nyval dessförinnan.
Minoritetsregering det normala

En minoritetsregering är det normala i
Sverige. Efter den krigstida samlings
regeringens upplösning 1945 har det varit
majoritetsregering endast under följande
perioder:
•1951-1957 Socialdemokrater i koalition
med Bondeförbundet (nuvarande Center
partiet)
•1968-1970 Socialdemokrater ensamma
•1976-oktober 1978 Borgerlig koalition
•oktober 1979-1982 Borgerlig koalition
•2006-2010 Borgerlig koalition
Under perioden 1945–2010 har det alltså
varit minoritetsregering under 47 år och
majoritetsregering under 18.

Uselt (S)-val

Socialdemokraterna gjorde med 30,7
procent det sämsta valet sedan mars
1914 då de fick 30,1 procent. I september
1914 fick de 36,4 procent. Efter 1914 har
socialdemokraterna kommit under 36
procent en enda gång – 2006 då siffran
var 35,0 procent. Vid riksdagsvalet 1911
fick Socialdemokraterna 28,5 procent.
Efter valet 2006 blev det snabba kast i
opinionsundersökningarna. Socialdemo
kraterna ökade raskt från 35 procent till
40-procentsnivån med en enstaka topp på
45,5 procent i februari 2008.
När S gick ut och meddelade att man
skulle samarbeta med Vänsterpartiet
(och Miljöpartiet) för att bilda en
koalitionsregering föll sympatierna
snabbt. I oktober 2008 låg sympatierna
på 42,5 procent, i november tillkännagavs
samarbetet med V och på ett halvår gick
S ner till 35 procent. Nästa stora hopp ner
i opinionskurvan kom i slutet av våren
2010. Ända sedan början av 2009 hade
S-sympatierna legat kring 35 procent.
När partiet gick ut med en gemensam
politik med V och MP sjönk sympatierna
raskt från 35 till 30 procents-nivån. När
United Minds frågade dem som röstade
på S 2006 men på Alliansen 2010 var den
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viktigaste frågan att S ville avskaffa RUTavdraget (37 procent). Den näst viktigaste
var att S samarbetar med Vänsterpartiet
(32 procent). Socialdemokraterna har
varit ett antikommunistiskt parti sedan
1917 och det var alldeles uppenbart
dumdristigt att ge sig in på samarbete
med det gamla Kommunistpartiet. Flera
välkända socialdemokrater förklarade
också offentligt att det blev för mycket
just med samarbetet med Vänsterpartiet.
Polisprofessorn Leif G W Persson
berättade till exempel att han röstade på

cg.holm@contra.nu
Kristdemokraterna efter att ui hela sitt
liv ha röstat med S. Rysslandskännaren
Staffan Skott röstskolkade efter att i
femtio år ha röstat med S.
Alliansen ökade sin andel av
väljarkåren från 48,2 till 49,3 procent.
De rödgröna minskade från 46,1 till
43,6. Alliansens övervikt över de
rödgröna ökade alltså från 2,1 till 5,7
procentenheter. Att detta inte räckte
förklaras av att Sverigedemokraterna
gick från representation för 0,0 procent
till just 5,7 procent i Riksdagen.
Moderaterna var som bekant valets stora
segrare. Men Moderaternas vinster gjordes
enbart i vissa delar av landet, framförallt

i de områden där Socialdemokraterna
tidigare varit starka. I de mest progressiva
kommunerna – ”tillväxtens boningar”
– tappade Moderaterna rejält. Några
exempel (siffror från Riksdagsvalet):
Lidingö från 52,9 till 48,8, Täby från 53,8
till 50,8, Danderyd från 59,7 till 52,1,
Stockholm från 35,1 till 34,3 (och störst
förluster i de mest m-inriktade delarna av
Stockholms kommun, vinster för de mer
S-orienterade delarna av kommunen).
Notera att de här förlusterna inte gick till
Sverigedemokraterna, de var mycket små
med 2,7, 1,1, 1,7 respektive 2,9 procent.
Det var Centern och Kristdemokraterna,
men även Folkpartiet och Miljöpartiet
som tog röster, ”Stureplanscentern”
marscherar fram! Tyvärr för Centern
bara vid Stureplan, Centern förlorade
rejält i gamla centerfästen ute på landet.
Socialdemokraterna har tidigare kun
nat göra en ganska enkel analys av sina
förluster, de har förlorat i storstäderna,
där moderaterna har vunnit. Nu har
de förlorat över hela landet, men
moderaterna har bara vunnit i traditionellt
socialdemokratiska fästen.

Riksdagsspärren spökar
– för sex partier!

Alliansen fick 2.936.790 röster, de
rödgröna och Sverigedemokraterna

Två mycket tydliga hack i Socialdemokraternas opinionskurva. När de tillkännager
samarbetet med Vänsterpartiet och när den gemensamma politiken läggs fram.

www.contra.nu
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tillsammans 2.938.595 röster, en skillnad
på 1.805 röster eller 0,03 procent av
de godkända rösterna till de rödgröna/
SDs fördel.  Riksdagens minsta parti
blev Kristdemokraterna, även om
Vänsterpartiet var snubblande nära med
bara 357 röster fler. Kristdemokraterna har
onekligen problem. Sedan Alf Svenssons
stora segerval 1998 har det bara gått utför.
År 1998 fick Kristdemokraterna 11,8
procent, 2002 blev det 9,1, 2006 6,6 och
2010 bara 5,6 procent. Trenden pekar klart
och tydligt ner mot riksdagsspärren.
Riksdagsspärren är ett spöke inte bara
för Kristdemokraterna. Med två partier
som tillsammans har drygt sextio procent
av rösterna finns det dryga 35 procent
att dela på övriga sex riksdagspartier.
Det blir ungefär sex procentenheter per
parti. Att alla sex denna gång kom över
riksdagsspärren är mot den bakgrunden
anmärkningsvärt. Framförallt Centern,
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet
har legat nära spärren under senare
delen av den gångna mandatperioden.
En uppenbar lösning för Alliansen vore
en sammanslagning av Centern och
Kristdemokraterna – en fråga som inte
har väckts alls hittills.

Varifrån tog
Sverigedemokraterna sina
röster?

I TVs valundersökning Valu försökte
man studera flöden och fördelning
mellan partierna i olika sociala grupper.
Undersökningen lyckades bara få ihop
4,6 procent Sverigedemokrater, trots
att slutresultatet blev 5,7 procent. Det
är därför rimligt att justera Valus siffror
om man ska få veta hur rekryteringen av
Sverigedemokraterna gick till. En justerad
Valu säger att 0,85 procentenheter av
Sverigedemokraterna skulle ha kommit
från moderaterna och 0,65 procentenheter
från Socialdemokraterna. Miljöpartiet och
Vänsterpartiet bjöd på 0,25 procentenheter
tillsammans och drygt detta antal kom
från de tre mindre Allianspartierna.
United Minds motsvarande undersökning
sade att de flesta SD-väljarna kom från S
(i enkäten röstade 58 procent på SD förra
gången, 17 procent kom från S, 4 procent
från V, 13 procent från M, 4 procent från
andra Allianspartier och 4 procent från
sofflocket).
I Valu framgår att SD-väljarna föredrar
de rödgröna när det gäller frågor som
berör miljö och social välfärd. Medan
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De som inte kom in i
Riksdagen
I pressen har man kunnat läsa om
de numera 8 riksdagspartierna
och möjligen om Piratpartiet
och Feministiskt Initiativ. Vi
ska titta på dem – och på alla
de små partierna som finns,
men knappast märks i de stora
sammanhangen.

Piratpartiet som lyckades erövra två
platser i Europaparlamentet efter förra
årets val var nog en dagslända som
surfade på ett tillfälligt uppflammande
intresse för partiets enda fråga. Före valet
till Europaparlamentet vägrade partiet att
tala om hur man skulle rösta i frågor som
inte handlade om nätet, integritet och
copyright. Partiets toppkandidat Christian
Engström höll öppet för att ansluta sig
både till den liberala gruppen och den
gröna gruppen. Samtidigt lovade han att
partiet skulle rösta med den grupp som
man anslöt sig till i alla frågor utom de
hjärtefrågor man gick till val på. Väljarna
skulle alltså köpa grisen i säcken för minst
90 procent av alla frågor. Det visade sig
att det blev den gröna gruppen och alla
som trott att Christian Engströms liberala
bakgrund skulle få honom att luta mot de
liberala fick se sig lurade. Det blev istället
ett hårt regleringsparti.
I årets val fick Piratpartiets frågor
knappast någon uppmärksamhet alls i
media – och resultatet blev signifikativt
nog dåligt. Men trots allt blev man det
de sympatiserar med Alliansen när det
gäller ekonomi, sysselsättning, skola
och skatter. Sverigedemokraterna var
överrepresenterade
inom
följande
väljargrupper:
LO-medlemmar
(20
procents överrepresentation), första
gångsväljare (20 procent), arbetslösa
(61 procent), personer med sjuk- eller
aktivitetsersättning (35 procent). I
övriga grupper var man proportionellt
representerade eller underrepresenterade.
Med överrepresentation menar vi att
Sverigedemokraterna fick en större andel
av väljarna i den aktuella kategorin än
vad de fick i valmanskåren i stort. Vad
gäller Sverigedemokraterna kan noteras
att partiets väljare inte bara i nästan
samma utsträckning kommer från de två
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nionde största partiet med 0,65 procent
av rösterna (en ökning från riksdagsvalet
2006 då partiet fick 0,63 procent). I
Europaparlamentsvalet 2009 fick partiet
hela 7,13 procent av de i och för sig
ganska få (45,5 procent) röstande.
Betydligt sämre gick det för övriga
partierna på nivån av några tiondels
procent. Feministiskt Initiativ gjorde ett
rejält fiasko och gick från 0,68 till 0,40
procent. Trots att Benny Andersson
skänkt miljoner till partiet, trots att partiet
kunde räkna med extrem och positiv
uppmärksamhet i media i förhållande till
sin storlek och att partiledaren Gudrun
Schyman har mycket lätt att få plats i
TV-soffor och liknande. Dåligt gick det
också för SPI – Sveriges Pensionärers
Intresseparti, som tappade från 0,52 till
0,19 procent – trots att pensionärernas
beskattning var en fråga som diskuterades
mycket i valet. Ett fjärde småparti från
2006 var Junilistan som fick 0,47 procent
i valet 2006. Partiet förlorade sina tre
platser i Europaparlamentet vid valet
2009. I år kandiderade de inte alls.
Sjukvårdspartiet, som var en riksvariant
av ett antal landstingspartier som arbetade
för mer resurser till sjukvården, försvann
också nästan helt – de gick från 0,21 till
0,01 procent.
De här nämnda småpartierna tappade
sammanlagt en ganska stor del av sina
röster och – de gick från 2,51 procent
till 1,23 – det är förklaringen till att det
år krävdes en betydligt större del av de
olika blocken utan också har sympatier
med blocken i sakfrågorna som delar
dem nästan på mitten.
Ser man på faktorer som utbildningsnivå
och boendeform har Socialdemokraterna
och Sverigedemokraterna nästan identiska
mönster (låg utbildning och flest boende
i hyressrätter). Sverigedemokraterna
utmärkte sig liksom Vänsterpartiet och
Miljöpartiet med att ha särskilt många
unga väljare. Socialdemokrater, moderater
och kristdemokratter var däremot kraftigt
underrepresenterade bland de yngre.
Slutligen förtjänar att noteras att
Sverigedemokraterna till 36 pro
cent röstade mot de andra part
ierna, bara 58 procent röstade för
Sverigedemokraterna..
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avgivna rösterna för att få majoritet i
Riksdagen. År 2006 räckte det med 47,17
procent av rösterna för majoritet bland
de i Riksdagen representerade väljarna,
vilket Alliansen nådde med råge (48,24).
I år krävdes det 49,29 procent. Så trots att
Alliansen tog sig upp till 49,28 räckte det
inte. Därutöver kommer att man måste ha
turen på sin sida när det gäller den exakta
fördelningen mellan de olika partierna –
och den turen hade inte Alliansen i år.
Sedan har vi ett helt koppel med partier
som samlar några hundra eller något
tusental röster. Nu talar vi om bråkdelar
av promille så vi går över till att tala om
antalet röster. Störst av de små blev denna
gång Landsbygdsdemokraterna, ett parti
grundat i januari 2010 med grunden i
några lokala byalag. Partiet lyckades
skrapa ihop 1 565 röster.
Tyvärr finns det brister i röst
sammanställningen. Hundratals hand
skrivna röster på Feministiskt Initiativ,
Piratpartiet, Nationaldemokraterna, men
också Landsbygdspartiet och liknande,
har inte räknats ihop med de röster som
avgetts på samma parti på förtryckta
valsedlar. Det hade i och för sig varit
möjligt för Contra att göra den manuella
bearbetningen, men vi har avstått från
det.
Jämförbart med Landsbygdspartiet är
Norrländska Samlingspartiet med 1.456
röster. Norrländska Samlingspartiet
ville skapa en ”region Norrland” med
egen beskattningsrätt. Partiet tror att de
skulle kunna beskatta naturtillgångarna i
Norrland, som egentligen tycks tillhöra
norrlänningarna kollektivt, inte de som
äger mark eller utvinningsrättigheter.
Trots denna i grunden djupt socialistiska
uppfattning var det faktiskt ett flertal
företagare som stod på riksdagslistan.
Man visade sig även i Stockholm (där
en vackert målad partibil vid ett tillfälle
kunde ses till och med på Sergels Torg).
Det blev 6 röster i Stockholms kommun.
Det finns ett helt koppel socialistiska
och kommunistiska partier som ställer
upp i valet – vid sidan av gamla
Sveriges Kommunistiska Parti, numera
Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet
fick
hela 334 053 röster, 357 röster fler än
Kristdemokraterna. Att så många röster
kan gå till ett parti som har obrutna
organisatoriska rötter från ett parti
som hyllat mord på över 100 miljoner
människor är onekligen ett dåligt betyg
för svenska folket. Men som sagt,
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det räcker inte med Vänsterpartiet.
Rättvisepartiet
Socialisterna,
ett
trotskistiskt parti, fick 1507 röster (+410).
Sveriges Kommunistiska Parti (som tagit
Vänsterpartiets gamla namn och som
driver vad som snarast kan betecknas
som en sovjetnostalgisk linje) fick 375
röster (inga i förra valet). Kommunistiska
Förbundet fick därtill 26 röster (-4) och
Kommunistiska Partiet 44 (–14). Den
märkliga sekten Europeiska Arbetarpartiet
fick ihop 187 (+104) röster.
Det är naturligtvis sorgligt att de
kommunistiska sekterna ökat sina
röstetal, men med tanke på att partierna
vid sidan av Vänsterpartiet fick obetydligt
över 2 000 röster så är det väl inte alltför
mycket att oroa sig för.
Ett antal rasistiska och/eller national
socialistiska partier fick denna gång färre
röster än tidigare. Nationaldemokraterna,
en utbrytning ur Sverigedemokraterna,
fick nöja sig med 1.141 (-1.923) röster.
Men det renodlat nationalsocialistiska
partiet Svenskarnas parti fick 681 röster
i år (inga röster 2006). Summan av
dessa två partier ligger cirka 10 procent
under summan av alla de kommunistiska
rörelserna.
Som vi berättat om i Contra nummer
3 för i år bildades det inför valet ett parti
med det fina namnet ”Frihetspartiet”.
Men istället för att vara ett parti för
Contra-läsare visade det sig vara ett
parti för motorcykelgäng med stopp för
kommunala förbud mot MC-västar på
krogen som ett av de viktigaste kraven.
Partiet har drivit en valkampanj som
åtminstone när det gäller informationen
till pressen varit slagkraftig. Pressen
verkar dock inte ha skrivit en rad om
partiet, utom lokalt när de faktiskt lyckats
få kommunala beslut om västförbud
upphävda av Förvaltningsrätten. Men det
blev bara 688 röster.
Ett parti som inte bara till namnet
utan också till innehållet varit ”Contramässigt” var ”Klassiskt liberala partiet”
med 716 (+514) röster. Partiet har inriktat
sig på nyliberaler som inte kan förmå sig
att rösta på Alliansen, eftersom de fyra
partierna ju alla till syvende og sidst
är anhängare av långtgående statliga
regleringar och förbud. Dock var det
uppenbart att många av de nyliberaler
som tidigare stött olika småpartier i år
valde att rösta för Alliansen. Men de som
röstade på ”Klassiskt Liberala Partiet”
var tillräckligt många för att beröva
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Folkpartiet det sista mandatet i såväl
Göteborgs kommun som Värmlands län
– med de två mandaten hos Folkpartiet
istället för Socialdemokraterna hade det
varit majoritet för Alliansen i Kammaren,
men inte bland väljarna. Det förtjänar att
noteras att Alexander Bard efter valet
börjat fiska i just dessa vatten. Han har
tidigare varit med i Folkpartiet, men
startar nu ”eget” med beteckningen
”Liberaldemokraterna”.
Personer som inte vill stödja något
visst parti har länge fått sina röster
underkända – en blank röst har räknats
som ”ogiltig”. Sedan några val tillbaka
delar man åtminstone upp ogiltiga röster
i två kategorier ”blanka” och ”övriga”. I
år var det 65 938 blanka röster och 2.336
övriga ogiltiga (det kan vara om man
lagt två olika röstsedlar i kuvertet, om
man skrivit en lång uppsats eller enbart
obsceniteter på röstsedeln). För att få sina
röster räknade trots att man egentligen
röstat blankt har svenska folket skrivit
olika fantasifulla beteckningar med en
särskid faiblesse för Kalle Anka-partiet.
Eftersom de blanka rösterna nu faktiskt
räknas så är det en sedvana på utdöende,
men Kalle Anka fick 122 röster i år.
Bland övriga kan noteras:
Enhet 632 (–2 016) – ett parti ”med andlig
dimension”
Spritpartiet 252
Allianspartiet Medborgarens röst 87 – ett
kommunalt parti i Burlövs kommun som
även kandiderat i riksdagsvalet
Aktiv Demokrati 76 – partiet
arbetar för att beslut ska fattas med
internetomröstningar
Sveriges Nationella Demokratiska Parti
63
Republikanerna 24
Frihetliga
Rättvisepartiet
för
ett
demokratiskt och folkstyrt Europa utan
EU-byråkrater 19
Enstaka röster hamnade både på
Högerpartiet och Högerpartiet de
konservativa, på Jesus och Manligt
initiativ,
Hundpartiet,
Ödlepartiet,
Harry Potter, Jan Långben, Musse Pigg,
Fartguppsförbjudarpartiet,
Bamse,
Krösus Sork, Det underbar perfekta
och ganska roliga partiet, Djingis Katt,
Tapirernas
asocialkollektivistliberala
parti, Människorätt för ofödda, Stoppa
Gatukontorets P-bötesterror, Varulvar i
strumpbyxor och Ryska maffian. Ja även
Contra fick en röst, avgiven i Göteborg.
.
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Kriget i Sydossetien
Det var inte Georgien som
startade kriget den 7 augusti
2008, inte heller den 8 augusti.
Nej, det var ossetisk militär som
den 6 augusti började skjuta
på georgiska fredsbevarande
styrkor, soldater som varit i
Sydossetien sedan 1994 efter
ett avtal mellan ryssarna och
georgierna.
Den 8 augusti skickades ryska trupper
genom Roki-tunneln från Nordossetien
in i den del av Kaukasus som kallas
Sydossetien. Det är en expert på
Kaukasus och tidigare medlem i
Europakommissionen, Patrick Worms,
som säger det. Han har nyligen blivit
engagerad som mediarådgivare åt den
georgiska regeringen
I stort sett samma sak säger Thomas
Goltz, som under tjugo år har skrivit
om situationen i Kaukasus. Han avlönas
inte av den georgiska regeringen, han får
sin försörjning från Montana University
och genom försäljning av sina böcker
Azerbaijan Diary, Georgia Diary och
Chechnya Diary. Goltz har djup kunskap
om dessa tre kaukasiska republiker,
han känner de olika makthavarna och
manipulatörerna bättre än någon annan.
Varje journalist som rör sig i området
söker upp honom, han är experten som
vet mer än alla de andra tillsammans.
Han lyssnade på Worms föreläsning och
bestyrkte dess innehåll. Den 16 april i år
skrev Vladimir Putin under dokument som
gjorde både Abchasien och Sydossetien
till i praktiken integrerade delar av
Ryssland. Georgierna var rasande, men
vad kunde musen göra åt elefanten?
I mitten av juli 2008 genomförde
ryssarna den största manöver som gjorts
i Kaukasus efter Tjetjenien-kriget.
Övningen, ”Kavkas 2008” slutade med
att de ryska trupperna stannade kvar i
området. Så att det vid lägligt tillfälle
kunde skickas över gränsen till Georgien
och in i Sydossetien.
Omständigheterna tyder på att ryssarna
insåg att deras provokationer skulle leda
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till att Georgien gick in för att militärt
försvara sitt land och att därmed den 58:e
armén som stod redo i Nordossetien skulle
få möjlighet att rycka in i Sydossetien
genom Roki-tunneln. Ryssarna skulle då
kunna hävda att det var georgierna som
tvingade fram kriget, men det är redan
motbevisat.
Allt tyder på att övningarna i Kaukasus
var upplagda för att armén skulle vara
stridsberedd när de ryska provokationerna
blivit så många att Georgien tvingades
sända in sina trupper för att försvara sitt
eget land. Det var det som fick Georgiens
president Micheil Saakasjvili att skicka
sina trupper in i Sydossetien den 8 augusti
2008. Trots att Georgien vid det tillfället
hanskristian.neerskov@contra.nu
hade sina elitförband i Irak.
De georgiska styrkorna nådde
huvudstaden Tsjinvali, men det är bara
en myt, skapad av ryssarna, att georgiska
armén bombade och dödade 2 000 civila
i Tsjinvali. Sanningen är att mindre än
30 civila dödades. Däremot flydde cirka
3 000 georgier söderut, eftersom deras
byar blev pulveriserade av ryska bomber.
Men man kan klandra georgierna för att
de använde klusterbomber, som inte hör
hemma i ett sådant krig.

Ryssarna avslöjade

Ardhil Georgadze, som är chef för enheten
för skydd av mänskliga rättigheter hos
den georgiska riksåklagarmyndigheten,
säger: ”Rysslands lögnaktiga påståenden
om dödsoffren på den ossetiska sidan är
en fördröjd propaganda, för att svärta ner
Georgien. Putins påstående att georgiska
soldater dödade 2 000 är en jättelögn”.
Men lögnens syfte var att hetsa osseterna
till etnisk rensning riktad mot georgierna.,
och det lyckades. Det var en teater-åska
som fick allvarliga konsekvenser de
följande dagarna, då flera georgiska byar
tömdes och ödelades. Byarna blev nästan
jämnade med marken.
Georgadze fortsätter: ”Nu vet alla
att 30 000 osseter evakuerades från
Sydossetien av ryssarna innan kriget
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började och det officiella antalet döda i
kriget ligger på under 180.”
Putins tidigare rådgivare, under fem
år, Andrej Illarionov, säger att 34 000
människor evakuerades från Tsjinvaliområdet till Nordossetien i Ryssland
innan striderna bröt ut. Det sa han
vid ett föredrag i Ukraina anordnat av
Washinton-baserade Cato Institute.
Samtidigt berättade han att en grupp
från den ryska statsåklagarmyndigheten
skickades till Sydossetien, en grupp som
efter en månad kunde konstatera att allt
som allt var 134 osseter döda, och av dem
var över 100 soldater.
Andrej Illarionov berättade också
att 80 000 ryska soldater befann sig i
Nordossetien vid det aktuella tillfället
och 60 000 av dem deltog senare i kriget.
Det är uppgifter som stöds av flera ryska
journalister (Evalina Gold i Kristeligt
Dagblad den 29 november 2008).
Redan den 3 augusti annonserade
”presidenten” i Sydossetien, Eduard
Kokojty, att kvinnor och barn skulle
lämna huvudstaden. Nästa dag skulle
alla som inte kunde eller ville delta i strid
lämna staden. Samtidigt började ingusjer,
tjetjener, nordosseter och kaukaser att
strömma in i landet från norr. Det var den
informella starten på kriget.
Den 5 och 6 augusti angreps de
georgiska fredsbevarande styrkorna i
byn Aveni. Anfallet drabbade i första
hand materiel och fyrhjulsdrivna fordon.
Därefter evakuerades civila sydosseter
från byn, varefter byn ödelades. Allt
skulle förstöras: Hus, gasledningar,
vägar, marken, ja till och med djuren blev
ihjälslagna. Det slutade med ett totalt
bombanfall mot byn. Allt detta skedde
den 5 och 6 augusti!
Bombanfallen fortsatte den 7 augusti,
nu riktade mot andra georgiska byar. Tre
byar blev helt pulveriserade.
Ryssarna gör allt för att russifiera
Sydossetien. Om du bor i Moskva och
söker ett pass tar det normalt två år innan
Du blir privilegierad att få ett sådant. I
Sydossetien går det från den ena dagen
till den andra.
Först den 8 augusti 2008 skickade den
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livsfarligt uttalande. För det första är de
ryska medborgare som de vill beskydda
påtvingade medborgarskapet. För det
andra är det farligt, nästa gång kanske
beskyddet gäller ryssar i Estland, Lettland
eller Litauen.
Georgien var tillsammans med Ukraina
påtänkt som medlem i NATO, men
det medlemskapet är åtminstone för
Georgiens vidkommande skjutet långt in
i framtiden. Det kan ha varit ett viktigt
skäl för Rysslands invasion.

Utsikten från Georgien till gränstoppen mot Sydossetien, Kazbek (5033 m). Silhuetten
till vänster är Tsminda Sameba-kyrkan. Foto C G Holm.
georgiske presidenten Micheil Saakasjvili
de georgiska trupperna till den del av det
egna landet som heter Sydossetien, detta
för att skydda befolkningen mot ryssarnas
övergrepp. Samma dag skickade ryssarna
in den 58e armén genom Roki-tunneln till
Sydossetien och därmed in på georgiskt
territorium.
Ryska armén stod redo och väntade
på att Georgien skulle försvara det egna
landet. Att skicka en hel armé på krigståg
är naturligtvis inte något som görs med
ett par dagars varsel, det fanns en sedan
länge planerad krigsstrategi. Ryssarna
fortsatte till och med över gränsen mellan
Sydossetien och Georgien in i centrala
Georgien.

Journalister bekräftar

Maria Persson Löfgren, Sveriges Radios
Moskva-korrespondent bekräftar saken.
Hon hade av en tillfällighet rest till
Sydossetien för att ta naturfotografier,
vilket är hennes hobby. När hon tog in
på hotellet i huvudstaden Tsjinvali blev
hon överraskad över att det var soldater
överallt i staden och att 30 journalister
från Moskva bodde på hotellet sedan den
3 augusti.
Det är inte varje dag – inte ens varje
år – som de stora ryska TV-kanalerna
rapporterar från Sydossetien, men de var
mangrant på plats redan den 3 augusti,
innan Saaksjvili sände in de georgiska
trupperna. Till och med nyhetsbyrån ItarTass och de stora ryska tidningarna var
på plats, säkert behörigen informerade
om vad som skulle hända.
Den ryska journalisten Julia Latynina
kallar Sydossetien ett joint venture
mellan KGB-generaler och gangsters

CONTRA 5/2010

(smugglare), som får de pengar som
Moskva avsatt för ändamålet.
Den 12 augusti anslöt sig Saakasjvili
till en fredsplan som upprättats av EU, där
den framtida ställningen för Abchasien
och Sydossetien skulle diskuteras.
Georgien stämde samtidigt Ryssland
inför Internationella domstolen i Haag.
Men ”det stora Ryssland” gör vad det vill
och internationella fora eller domstolar
har inte mycket makt över vad Ryssland
företar sig.
Det bekräftas också av Rysslands
utrikesminister Sergej Lavrov, som den
9 september upplyste om att de ryska
soldaterna skulle bli kvar i Georgien
under lång tid. De ryska styrkorna ska
vara så starka, sa han, att de skall kunna
svara på varje försök att bryta freden.
Detta uttalande kom dagen efter att
EU och Ryssland slöt ett avtal om att
Ryssland skulle dra tillbaka sina trupper
från Georgien, när en internationell styrka
övertagit deras plats.

Internationella lagar och regler

Den 26 augusti förklarade Ryssland
att både Abchasien och Sydossetien
var självständiga stater. Senare har
Nicaragua, Somalia, Nauru och Vene
zuela erkänt deras självständighet. Men
varken Abchasien eller Sydossetien
uppfyller kraven för att bli betraktade
som självständiga nationer. Man ska ha
kontrollen över sitt eget territorium. Det
är ett krav, även om Ryssland påstår att
befolkningen i de två områdena valt
självständighet och därför inte ska tillhöra
Georgien.
När ryssarna hävdar att de ska beskydda
lokala ryska medborgare, så är det ett
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Konstantin Gabasjkvili

Redan 1992 träffade jag den georgiske
utbildningsministern Konstantin Gabasj
kvili, som jag hade ett flera timmar långt
samtal med. Han är lingvist och etnolog
och gav mig en grundlig genomgång av
problemen i Ossetien. Han började med
att understryka att Georgien alltid levat
i fredlig samexistens mellan alla etniska
och religiösa grupper.
En väsentlig orsak till problemen, sa
han, var att man under åren närmat efter
den sovjetiska invasionen 1921 delade
landet i flera ”autonoma republiker”.
Det var Josef Stalin, som själv var
georgier, som genomförde det 1922,
för att därigenom få större inflytande,
det vill säga för att få röster från fyra
olika republiker: Ossetien, Abchasien,
Adzjarien och det som sedan var kvar
av Georgien. Genom detta fick Stalin så
många röster att han kunde få en plats i
Högsta Sovjet.
Sedan Georgien i samband med
Sovjets fall förklarat sig självständigt,
och således inte längre var en del av
Ryssland, upphävdes republikernas
autonoma status, en status som de aldrig
haft i praktiken. Det hela styrdes ju inte
av Georgien, utan av Sovjetunionen.
En annan intressant sak som
utbildningsministern pekade på var att
osseterna bor i landsdelen Kartli, som
är delad i Shida Kartli (inre Kartli)
och Kvemo Kartli (Nedre Kartli).
Ursprungligen invandrade osseterna
under 1800-talet till Shida Kartli, som
ligger i Ryssland norr om Kaukasusbergen.
Men det var Kvemo Kartli som Stalin
gjorde till det ”autonoma Ossetien”. 1922
bodde det bara två ossetiska familjer i
området, men på Stalins order flyttade
många osseter söderut, eftersom han
lovade dem gratis jordbruksmark om
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Svenska antikommunisters
mänskliga rättigheter
Sverige lägger stor vikt vid mänskliga
rättigheter. På regeringskansliets hemsida
anges att regeringen betraktar det som en
viktig uppgift att stärka de mänskliga
rättigheterna, och respekten för dessa.
Arbete sker bland annat nationellt och
genomsyrar de flesta politikområden,
hävdas det.
FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna från 1948 är
den ursprungliga källan. Sedan 1948 har
dessa rättigheter slagits fast i ett antal
internationella konventioner, som skall
tillförsäkra enskilda olika rättigheter.
Sverige har förbundit sig att respektera
konventionernas regler.
Sedan 1963 har undertecknad
(borgerlig antikommunist) övervakats av
Säkerhetspolisen. Justitiekanslern (JK)
tillerkände mig i ett beslut den 4 oktober
2009 ett skadestånd med 41 900 kr. Det
utbetalades på grund av kontinuerlig och
långvarig lagring av uppgifter om mig
i Säkerhetspolisens register. Detta har
ansetts vara ett oproportionerligt intrång
i min rätt till respekt för privatlivet och
jag har därmed kränkts enligt artiklarna
8, 10, 11 och 13 i Europakonventionen.
Ärendet hade, då beslutet fattades,
pågått sedan 2003 med vissa avbrott. Då
jag ansåg att skadeståndsbeloppet av år

2009 för många årtionden av registrering
i Säkerhetspolisens register var för lågt
har jag (genom ombud) den 31 maj 2010
hos Regeringskansliet begärt ytterligare
skadestånd. I skrivelsen yrkas att
regeringen till mig skall utge bland annat
drygt 430 000 kr i ytterligare ersättning
för den kränkning av Europakonventionen
som staten orsakat genom registreringen
och lagringen  i Säkerhetspolisens register.
I skrivelsen görs bland annat gällande
att Säkerhetspolisens anteckningar och
felaktiga slutsatser bygger helt på mitt
politiska arbete mot kommunismen.
Då det kunde tänkas att jag fortfarande
i strid med lag eller annan författning
utsätts för hemliga tvångsmedel
eller
personuppgiftsbehandling
av
Säkerhetspolisen begärde jag den 2 juli
2009 att en kontroll skulle göras. Detta sker
enligt lagen (2007:980) om tillsyn över
viss brottsbekämpande verksamhet och
kontrolluppgiften har lags på  Säkerhetsoch integritetsskyddsnämnden.
Nämnden uppgav för mig att den vid
sitt nästa sammanträde skulle besluta
om den kontroll som man avsåg göra.
Det utlovades underrättelse om när
kontrollen utförts. Det tog dock över 15
månader och diverse påminnelser innan
nämnden meddelade att jag inte längre

var övervakad.
Sedan 2003 har jag således arbetat med
att komma till min rätt för de kränkningar
jag utsatts för. Jag har nu blivit pensionär
och rättegångskostnaderna för att få
rättvisa uppgår till stora summor.
Mitt fall är endast toppen på ett isberg
i Sverige. Det finns en grupp borgerliga
antikommunister i Sverige som under det
kalla kriget lade ner ett omfattande arbete
på upplysning om kommunismen. De har
med all säkerhet också övervakats.
Mitt mångåriga och kostsamma arbete
för att komma till min rätt har med säkerhet
avhållit andra borgerliga antikommunister
från att begära ersättning för kränkningar
av de mänskliga rättigheterna.
Frågan är vad regeringen tänker göra
för att ge upprättelse och hjälp till de
borgerliga antikommunister, som sedan
1960-talet utsatts för kränkningar av
rättigheter enligt Europakonventionen? En
slutgiltig uppgörelse med kommunismen
i Sverige och svenskt kommunistiskt
samarbete med Sovjetunionen och dess
lydstater har sedan 1989 uteblivit. Det
är dags för ett forskningsprojekt om
detta för att klargöra den odemokratiska
kommunistiska verksamheten i Sverige
mellan 1917 och 1989.
Bertil Häggman

de flyttade. 1992 var en tredjedel av
befolkningen i Sydossetien av ossetiskt
etniskt ursprung.

att 10 procent tillhör maffian, som styr
med hård hand. När de en gång har delat
bytet med polisen är de omedgörliga,
sedan bestämmer de själva hur stor andel
polisen ska få.
Landet var ett frodigt frukt- och vinland.
Nu produceras det inte längre. Det är
svårt att få landet på fötter. Fruktträden
har fallit för yxan, för man var tvungna att
skaffa ved till uppvärmning, till att koka
mat och för att ryssarna stängde av gasoch elförsörjningen. Jag frågade varför
de inte producerar vin och svaret blev:
”Vi har inga flaskor!” Men sanningen var
att de tunnor som användes för jäsning av
vin var på väg att falla sönder och också
de användes som bränsle.
Därför har det varit svårt att få igång
vinproduktionen igen. Dock är den igång
nu. Men ryssarna har tillkännagett att
georgiskt vin är hälsovådligt. Detta trots
att det under århundraden varit känt som

ett av världens bästa viner. De kan nu
köpas i Sverige!
Många gånger har jag besökt landet och
förlorat mitt hjärta till folket. Redan på
1970-talet tog vi i Dansk Europamission
ansvaret för att översätta och trycka
Bibeln på georgiska. Den existerande
Bibelöversättningen var mer än 200 år
gammal. Två upplagor av vår översättning
smugglades in och när Järnridån föll blev
jag inbjuden av Patriarken. Han är en
god kristen och vi har byggt upp en varm
vänskap.
Även förre presidenten Eduard Sjevard
nadze har jag träffat fyra gånger. Han var
tidigare utrikesminister i Sovjetunionen
och när jag besökte landet kort efter att
han blivit president blev jag inbjuden
på audiens. Han tackade mig och Dansk
Europamission för vår insats för Georgien
och även för vår smuggling av Biblar till
Sovjetunionen.
.

Utarmat land

Georgien har sedan 1992 haft sex
inbördeskrig, Ryssland har ockuperat
Abchasien, med dess långa kuststräcka
längs Svarta havet. De stängde gränsen
i väst till resten av Georgien. Samtidigt
har
ryssarna,
som
kontrollerade
infrastukturen, stängt av gas- och
oljeförsörjningen av landet. Senast i
augusti 2008 förde Rysland krig mot
Georgien och annekterade Sydossetien,
samt tillkännagav att nu ligger också
Abchasien under rysk kontroll.
Landet är utarmat. Cirka 50 procent av
de arbetsföra är arbetslösa. De 15 procent
som är anställda av staten får ingen lön,
så de måste försörja sig med hjälp av
korruption. Dessutom räknar man med
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mannen till villkorlig dom för stöld och
till att betala skadestånd till den bestulna
kvinnan på enligt hovrätten 55.000
kronor.
(Dagens Juridik)

Före detta justitieminister
stal 55.000

Biltullarna i Stockholm genomfördes
efter en folkomröstning år 2006 där
bara rösterna från de som slipper betala
(stockholmarna) räknades, medan den
stora majoritet som röstade nej bland
de som skulle betala (förortsborna) inte
togs hänsyn till. Projektet såldes in med
argumentet att det skulle ge överskott
som skulle användas för investeringar
i trafikapparaten. Under de år som
tullarna har funnits har dock inte ett öre
gått till trafiken. Hittills har alla pengar
gått till att betala investeringarna och
driftskostnaderna i själva betalsystemet.
Till detta har använts cirka 500 miljoner
kronor om året. Även i år kommer
alla intäkter i systemet att försvinna
i omkostnader, men 2011 kan det
möjligen bli ett litet överskott som
kommer att användas för investeringar i
trafikapparaten.

I september 2008 tog en man med sig
en påse som han tog upp från golvet på
Casino Cosmopole i Stockholm. Allt
syntes på casinots övervakningskameror.
Påsen innehöll kontanter och oinlösta
kontantkvitton från en 65-årig kvinna
som den aktuella kvällen haft ”sagolik
tur”. Själv trodde hon att det fanns 70.000
kronor i påsen som hon tappade!
Mannen påstod att han efter två
dagar med påsen hemma återlämnade
den med ett innehåll på 20.350 kronor
plus
vinstkvitton.
Säkerhetschefen
vittnade om att han på filmerna från
övervakningskameran sett mannen ta
påsen och att han kommit tillbaka
utan påse. Han fick då veta att han
var portad på casinot. Mannen kände
sig kränkt över att bli kallad för tjuv,
eftersom han varit både riksåklagare och
justitieminister i Afghanistan innan han
greps av talibanerna (det bör alltså ha
varit på tiden då sovjetiska marionetter
styrde ett kommunistiskt Afghanistan).
Både tingsrätten och hovrätten dömde

Hittills bara omkostnader

Arbetslinjen

”Det blir ständigt fler som frågar sig,
varför den ekonomiska fördelningen skall
i så hög grad vara till de hårt arbetandes
nackdel”. Citatet är hämtat från Per

Albin Hanssons berömda ”folkhemstal”
i Andra kammaren 1928. Idag är det
bidragstagarna, inte de hårt arbetande,
som ska ha pengarna enligt Hanssons
efterträdare på posten som ordförande i
Socialdemokratiska Partiet.

Sjukhusarbete

En sjukhusläkare tar i genomsnitt emot
2,17 patienter per dag. Fyra femtedelar
av arbetstiden ägnas åt annat än
patientarbete. Antalet patienter per läkare
och dag sjunker kontinuerligt. Istället
för att bryta ner organisationerna till
hanterliga enheter med storlek på några
hundra vårdplatser (internationella studier
visar att 400 vårdplatser är den optimala
storleken för effektiv sjukvård) så slår de
ansvariga myndigheterna ihop de största
enheterna till ännu större (Karolinska
och Huddinge i Stockholm är det värsta
exemplet). Härigenom lyckas man öka
mixen vård/administration ytterligare till
administrationens fördel.
(Siffran hämtad från Monica Renstigs
bok Den sjuka vården)

Privata dagis bäst

Fem förskolor på Kungsholmen fick
högsta betyg när föräldrarna fick tycka
till om sina barns dagis. Alla fem drivs
av privata aktörer (två privatföretag och
tre föräldrakooperativ). Det berättar
tidningen ”Mitt i Kungsholmen”.
Biträdande avdelningschefen på Kungs
holmens stadsdelsförvaltning förklarar
de dåliga siffrorna för stadsdelens
egna dagis med att flera av de privata
förskolorna är familjedaghem och då är
det inte konstigt att föräldrarna är nöjda.
Med den inställning blir det dock ganska
konstigt att de politiska partierna med
stor enighet försöker göra sig av med de
sista familjedaghemmen för att istället
placera barnen på ”institutioner”.

Mut-Sverige

Vi inbillar oss lite till mans att mutor inte är
särskilt vanliga i Sverige. Det har tidigare
i år visat sig att den så kallade ”Göteborgsandan” består av ett nära samarbete
mellan ledande kommunalpolitiker och
ledande företrädare för byggbranschen.
Får jag det kommunala kontraktet fixar
jag till Din privata sommarstuga…
Också inom Kriminalvården har
en
mutskandal
avslöjats.
Också
där är det byggbranschen som är
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inblandad. En numera före detta
ansvarig för Kriminalvårdens centrala
lokalförsörjning misstänks för mutbrott
i samband med Kriminalvårdens
upphandling.
På Gotland spred gasledningsföretaget
NordStream pengar till alla tänkbara
institutioner innan miljöprövningen av
gasledningen var avklarad. Högskolan
på Gotland fick fem miljoner till ett
forskningsprojekt om ”övervintrande
sjöfågel”, samtidigt som Högskolan
skulle utreda miljökonsekvenserna av
gasledningen. Länsmuseet i Visby fick 3,2
miljoner till ett marinarkeologiskt projekt
och mellan 70 och 90 miljoner satsades
på hamnen i Slite, vilket var långt mer
än vad som behövdes för NordStreams
egen verksamhet i Slite. En stor del av
arbetet i Slite utfördes för övrigt av rysk
arbetskraft.

Inga problem med
kommunismen

Ann-Margrethe Livh, ledare för
Vänsterpartiet i Stockholms stad uttalade
sig Svenska Dagbladet om kommunismen:
”Jag är vänsterpartist och socialist. Vi har
ett tydligt partiprogram. Jag har inget
problem med att andra i partiet kallar sig
kommunister”.

Valfläsk

I tidskriften Ekonomisk Debatt har Matz
Dahlberg och Eva Mörk skrivit en artikel
som belyser hur politikerna agerar under
valår – och när det inte är valår. De har
studerat perioden 1985–2002 och granskat
hur kommunerna har behandlat sina
budgetar. Det visar sig att kommunerna
anställer 0,6 personer fler per 1 000
invånare under ett valår, jämfört med ett
icke-valår, att de spenderar 630 kronor
mer per invånare under valår jämfört med
icke valår och att den kommunala skatten
blir 0,05 procentenheter lägre under ett
valår. Skribenterna (Dahlberg är professor
och Mörk docent i nationalekonomi)
konstaterar sarkastiskt: ”Resultatet gör
att man kan misstänka att det inte bara
är effektivitetsaspekter som styr de
kommunala beslutsfattarna”.

Dags att byta medlemmar?

I Dagens Industri kan man läsa ett
uttalande av LOs ordförande Wanja
Lundby-Wedin, hon säger att anledningen
till att så många LO-medlemmar numer
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röstar borgerligt är att de ”inte har
tillräckligt med kunskap” om politik och
Sverige under Alliansregeringen. Dags
att byta medlemmar kanske?
I Uppsala ordnade LO korvgrillning
för sina unga medlemmar, varefter
det blev marsch till förtidsröstning på
biblioteket under ledning av personer
iförda tröjor med socialdemokratiska
slogans. Händelsen är polisanmäld (det
är förbjudet med propaganda inne i
vallokalerna).
(Skånska Dagbladet)

Valspurten räckte inte

De sista dagarna inför valet ägnade sig
S-ledaren Mona Sahlin åt att propagera
bland de ”enklast vunna”, soffliggare som
skulle kunna förvandlas till S-väljare.
Det var invandrare och ungdomar i
storstädernas förorter det handlade om.
I Malmö tolkades Sahlins anförande till
arabiska och somaliska. Kan tyckas vara
en något tveksam sak att be om stöd
hos dem som vet så lite om det svenska
samhället och svcnsk politik att de inte
ens talar vårt språk. Förr var det krav på
att man skulle kunna svenska för att bli
svensk medborgare, men det är det inte
längre. I många andra länder finns det
sådana krav.
På många orter ordnade social
demokraterna ”röstskola” där man
instruerade personer som inte kunde
svenska hur man skulle rösta, varefter
man följde dem till vallokalen. I
åtskilliga lokaler för förtidsröstning var
det möjligt att printa ut ett nytt röstkort,
vilket underlättade verksamheten. På sina
ställen lade man dessutom in röstsedlarna
i valkuvert åt väljarna, men det är olagligt
och stoppades av många uppmärksamma
valförrättare. Men på sina håll gick den
bluffen igenom och den är polisanmäld på
flera håll. Metoderna räckte dock inte för
att ge S ökat stöd. I efterhand har en del
kommit på att de som inte kan läsa kan ha
svårt att skilja på ”Socialdemokraterna”
och ”Sverigedemokraterna”. Svinhugg
går igen!
(Skånska Dagbladet)

Bisarra byggbestämmelser

fick plötsligt rätt av kommunen, som
själv beviljat bygglovet. Föreningen
överklagade till Förvaltningsrätten som
gav föreningen rätt, varefter grannen
överklagade till Kammarrätten som gav
honom rätt. Regeringsrätten har vägrat att
pröva ärendet, varför byggförbudet har
fått laga kraft. De ej byggda balkongerna
har kostat föreningen 45.000 kronor per
styck. De står nu i ett förråd.
I en annan fastighet på Södermalm
hände ungefär samma sak, men där hade
man gjutit färdigt balkongbottnarna. Och
där pågår fortfarande rättsprocesserna.
Ett bygglov är alltså inte att lita på.
Dock är det en ny lag på gång, som
gör att ett lagakraftvunnet bygglov inte
ska kunna överklagas. Det kommer dock
inte att träda ikraft förrän i maj 2011, så
det är till föga hjälp för föreningarna på
Södermalm.

Över 400.000 lämnade a-kassan

När regering och riksdag beslöt att
avgifterna i a-kassan skulle anpassas
till arbetslösheten i olika branscher
ledde det till höjda avgifter för många i
”osäkra” branscher. A-kassorna tappade
sammanlagt 432.000 medlemmar mellan
2006 och 2009, de allra flesta under 2007,
då de nya reglerna infördes. Det var
inte de fattiga och utsatta som lämnade
kassorna, som oppositionen befarade. En
undersökning som gjorts visar att över
40 procent av de som lämnade kassorna
var 55 år eller äldre. Det var i huvudsak
personer som ansåg att de hade sitt på det
torra och egentligen inte behövde kassans
skydd, de var med ändå för att man
skulle vara det. En fjärdedel av de som
lämnade kassan hade en bra egen kudde
med en förmögenhet på över en miljon.
Det var också vanligt bland läkare,
sjuksköterskor, militärer och poliser att
lämna kassan. Det är yrkesområden med
ganska små risker för arbetslöshet. Det
kan också noteras att av dem som lämnat
kassan hade mer än fjärdedel gått tillkbaka
fram till 2009. Allt enligt en undersökning
som Statistiska Centralbyrån gjorde på
regeringens uppdrag.

En bostadsrättsförening på Södermalm i
Stockholm fick bygglov för balkonger år
2007. Man byggde balkonger på ena sidan
av huset, varefter ställningarna flyttades
till andra sidan. Arbetet påbörjades med
att man byggde 18 balkongdörrar, varefter
en granne överklagade bygglovet. Han
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Religionsundervisning i
Saudiarabien

Kung Abdullah av Saudiarabien har
i internationella sammanhang uttalat
sig för en internationell dialog mellan
religionerna. På hemmaplan är det
fortfarande så att religionsutövning
för miljoner kristna, buddhistiska och
hinduiska gästarbetare inte är att tänka
på, annat än enskilt om de nu till äventyrs
har något enskilt skrymsle till sitt
förfogande. Shia-muslimer är också hårt
hållna, staten bestämmer (och begränsar)
shia-muslimernas religionsfrihet nästan
lika hårt som för de icke-muslimska
religionerna. Men det skulle bli
ändring och en mer vidsynt kursplan
i religionsundervisningen sades det. I
praktiken märktes inte så mycket. Även i
år fick eleverna i saudiska skolor lära sig
att det är fel att hälsa på människor som
inte är muslimer. I våras dristade sig en
tidning till att kritisera de mest puritanska
yttringarna av islam, en dialog inom
islam kunde man tänka. Chefredaktören
sparkades av myndigheterna. Det har
också talats om att kvinnor ska få tillstånd
att köra bil. Det har ännu inte blivit av.
(The Economist)

Kat

I Jemen tar nu kat-odling upp drygt
hälften av landets odlingsbara areal. Kat
är en ganska mild narkotisk växt. Kat
smugglas numer i ökande utsträckning
också till Sverige. Tiderna har förändrats
snabbt i Jemen. För trettio år sedan var
det ovanligt med kat, nu tuggar halva
Jemens befolkning kat dagligen. Också
på arbetstid. Arbetsresultatet blir därefter.
Särskilt på eftermiddagarna. Även om kat
är billigt, så tar det en allt större del av
hushållsbudgeten och i många familjer
väljer pappan att satsa hushållets pengar
på kat istället för mat.
Mer än 2,5 miljner människor får
sin försörjning genom kat-odling och
distribution av kat-bladen. The Economist,
som berättar om kat-vanorna i Jemen
citerar en anonym statstjänsteman som
säger att han tuggar kat på jobbet varje
dag, eftersom det inte finns så mycket
annat att göra.
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Staten betalar indirekt subventioner till
kat-odlingen eftersom man subventionerar
diesel som används till pumpar som
behövs för att konstbevattna kat-fälten.
Chávez manipulerar vidare
Ekonomin och brottsligheten blir allt
svårare i Venezuela, som styrs med
järnhand av den galne vänsterpresidenten
Hugo Chávez. Också bostadsbristen
ökar, liksom inflationen, som nu är uppe i
40 procent. Vatten och el (som är statliga
tjänster) fungerar dåligt med långa och
täta strömavbrott. Populariteten för
Chávez har följdriktigt gått ner, men han
har lyckats behålla ett betydande stöd på
landsbygden. Därför såg han också till att
ändra valreglerna så att landsbygden blev
kraftigt överrepresenterad i samband
med valen nu i september. Oppositionen
fick 5,7 miljoner röster, Chávez 5,4. Icke
desto mindre kunde Chávez genom de
ändrade valkretsarna skaffa sig över 60
procent av platserna i parlamentet. Till
saken hör att Chávez på olika sätt har
trakasserat oppositionen och förhindrat
det fria nyhetsflödet samt beslagtagit
oppositionella tidningsägares och TVstationägares tillgångar för att skaffa sig
stark övervikt i media.

Inte bättre i Nicaragua

I Venezuela har de i alla fall olja. Så är

inte fallet i Nicaragua, där den gamle
sandinist-ledaren Daniel Ortega kom
till makten 2006 genom att ha gjort upp
med en mutkolv – som utlovades att han
skulle slippa rättegång och straff om han
stödde Ortega – inom de borgerliga leden
(som haft makten från 1990 till 2006).
Ortega fick bara 38 procent av rösterna,
men kunde trots det bli president. Han
satte genast igång med en omstöpning av
landet i chávistisk riktning. Nu försöker
han också manipulera nästa presidentval,
som ska hållas 2011. Enligt konstitutionen
kan Ortega inte väljas om, men han
försöker gå runt konstitutionen med hjälp
av Högsta Domstolen, som fyllts på med
Ortega-anhängare (presidenten utser
domare i Högsta Domstolen). Kongressen
vill inte vara med om några ändringar i
konstitutionen, men när det stod klart
att Kongressen skulle gå emot skickade
Ortega ut mobben på gatan.
Kampen mellan Kongressen och
Högsta Domstolen har när detta skrivs
utfallit till domstolens fördel. Domstolen
har förklarat paragraferna som innebär
förbud för omval som ogiltiga. De lagarna
har antagits av Kongressen.
Nicaraguas socialistiska – och därtill
alltmer instabila – politik har lett till att de
utländska investeringarna helt har frusit
inne under de senaste åren. Nicaragua
var redan innan Ortegas makttillträde ett
fattigt land, även efter latinamerikanska
mått mätt. Nu har landet trillat ner till
kontinentens fjärde fattigaste.
(Newsmax)

Sambandet mellan koldioxidhalten i luften och medeltemperaturen är inte överväldigande under de senaste tio åren. Koldioxidhalten går upp, men temperaturen följer
inte med (International Climate and Environmental Association Project)
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Senaten hotar dra in
stödet till Radio Martí

Demokratiska senatorer försöker stoppa
finansieringen av den antikommunstiska
radiostationen Radio Martí som är
lokaliserad i Miami och riktar sig till
Kuba. Stationen driver också en TVkanal, men den har mycket lågt tittande,
främst på grund av tekniska svårigheter
att få en bra signal att nå fram.
Anhängarna av Radio Martí invänder
att den utgör ett andningshål med fri
information till Kuba, på samma sätt som
Radio Free Europe och Voice of America
tillhandahöll information i de forna
kommunistländerna i Östeuropa och
Centralasien. Radio Martí etablerades
av president Ronald Reagan och började
sända 1983.
(Newsmax)

Wallraff och Stasi

Den starkt vänsterinriktade tyske
journalisten Günther Wallraff har tidigare
beskyllts för samarbete med östtyska
säkerhetstjänsten Stasi. Han har dock
lyckats få ett tyskt domstolsbeslut på
att han inte kan misstänkas för Stasisamarbete. En sak som talat för motsatsen
har varit att den danska säkerhetstjänsten
övervakade just ett möte mellan Stasi
och Wallraff som ägde rum i Köpenhamn
1971. Wallraff hävdade länge att det
var fråga om ett större möte som flera
personer deltog i. Nu har danskarna –
Underrättelsetjänsten och Syddansk
Universitet – fått fram dokument från
övervakningen som visar att Wallraff var
ensam med den aktuella Stasi-agenten.
(Ritzau)

”Kemisk jihad”

Termen ”kemisk jihad (heligt krig)”
började användas av islamister som
tillfångatogs och förhördes i Afghanistan
2009 – islamister som växt upp i
Storbritannien. Knarklangare med sådan
bakgrund fick order om att inte sälja knark
till muslimer och att dessutom bygga upp
förbindelserna med lokala gangsterligor.
Pengar som tjänades på knarklangning
och annan kriminell verksamhet skulle
användas för att finansiera terrorism.
Redan 2005 grep den amerikanska
knarkpolisen en nyckelfigur vid namn
Haji Baz Mohammed. Han fördes till USA
och ställdes inför rätta. Han sa ”att sälja
heroin var jihad, för vi tog amerikanernas
pengar och heroinet dödade dem”.
Mohammed sitter inne nu. Hans langare
var dock ganska svåra att spåra. Eftersom
de var religiösa var de väldisciplinerade
och rörde sig inte i samma kretsar som
vanliga amerikanska langare. Man hittade
dem inte på barerna och bordellerna utan
i invandrarområden där man talade språk
som den amerikanska polisen normalt
inte kunde förstå. Muhammeds heroin
var särdeles rent och gömdes i kläder av
traditionellt afghanskt snitt. Dessutom
var organisationen kapitalstark. Den
behövde inte pengarna omgående utan
kunde ligga lågt i månader om man kände
att jorden brände. Gretchen Peters hävdar
i sin bok Seeds of Terror att talibanerna
och al-Qaida tjänar 500 miljoner dollar
årligen på vad hon kallar religiös narkoterrorism. Uppskattningsvis 92 procent
av världens heroin kommer idag från
Afghanistan.
(Newsmax)

S-politiker med barn
i privatskolor

Samtidigt som vänstern varit motståndare
till privatskolor (friskolor) har de gärna
sett till att ha sina egna barn i sådana skolor.
Det gäller till och med Vänsterpartiets
Lars Ohly. Nu tycks man ganska man
grant ha backat från motståndet mot
privatskolorna, motståndet koncentreras
nu mot att de särskilt framgångsrika
skolorna gör vinst som delas ut till
aktieägarna. Resonemanget tycks vara
att vinsten tas från skattebetalarna, det
hade varit mycket bättre om eleverna till
samma kostnad fått en sämre utbildning.
Vinst ses inte som ett mått på framgång
och effektivitet, utan något helt annat.
Svenska friskolor har blivit en förebild i
världen. I den brittiska valkampanjen tog
de konservativa (!) fram Sverige som ett
föregångsland. Och ett par svenska skolor
har nu börjat driva verksamhet också i
Storbritannien. Än så länge ligger dock
de svenska skolorna resultatmässigt (dvs
uppnådda kunskaper hos eleverna) långt
efter länder som Finland och Sydkorea.
Men det är just den eftersläpningen
som friskolorna ska kunna bidra till att
hämta in. Än så länge är det bara 10
procent av eleverna som går i friskolor
(mot 1 procent på Olof Palmes tid som
utbildningsminister).
I Danmark pågår en liknande diskussion
som den i Sverige, danskarna var för
övrigt långt före Sverige med friskolor.
Liksom i Sverige är socialdemokraterna
skeptiska mot friskolorna, vilket inte
hindrar att både partiordföranden Helle
Thorning-Schmidt, partiets taleskvinna
i socialfrågor Mette Fredriksen och den
politiske ordföranden Henrik Sass Larsen
har sina barn i privatskolor. Särskilt Mette
Fredriksen har råkat illa ut eftersom hon
kraftfullt fördömt privatskolorna tidigare.
Hon har klagat på föräldrar med pengar,
som skickar sina barn till privatskolor, så
snart det blir problem i folkskolan. Nu
har hon gjort precis detta! Hon försvarar
sig med att varken hon eller hennes barn
var nöjda med folkskolan och att varje
förälder har ansvar för att se till att barnen
får bästa möjliga skolgång!
(Sydsvenskan)
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Närvarande poliser minskar våldet
Ett nytt arbetssätt inom Stock
holmspolisen
har
minskat
brottsligheten på allmänna plat
ser under helgerna. Genom att
sätta upp mobila poliskontor på
Stureplan och Medborgarplatsen
har polisen blivit mer synlig
och tillgänglig. Den strategin
ingår i projektet Cityhelg och
resultatet av arbetet har sänkt
våldsfrekvensen kring dessa
områden med 33 procent.
Projektet Cityhelg infördes 2006 efter
det medieuppmärksammade mordet på
Marcus Gabrielsson på Kungsgatan år
2005. Syftet med projektet var att öka
polisens synlighet och tillgänglighet.
Genom att ha mobila kontor på två av de
mest våldsutsatta platserna kan polisen
ta emot polisanmälningar och förhöra
vittnen direkt på plats. Det skapar
bättre förutsättningar för den fortsatta
polisutredningen.
För att öka synligheten patrullerar
polisen även de gator där många människor
befinner sig och har kontinuerlig kontakt
med vakterna på de olika krogarna.
De ställer även ut tomma polisbilar, så
kallade skal, på vissa platser för att minska
benägenheten till våldsanvändning. I det
nya arbetssättet ingår även att försvåra
brottsligheten genom att spärra av nedre
delen av Sturegatan, den gata där folk
kommer ut från krogarna.

Flytta taxin vid Stureplan –
våldsbrotten sjönk 75 procent

Det har nämligen visat sig att mycket
bråk uppstår när folk ska få tag på en
taxi. Många försöker tränga sig före för
att snabbt komma hem. Detta skapar en
hätsk stämning särskilt då de som har
reserverat en taxi ofta tar tid på sig att
ta adjö av sina vänner innan hemfärden.
Genom att spärra av gatan måste
nattgästerna promenera 100 meter för
att komma till en taxi, och då hinner de
ta farväl av varandra innan de kommer
fram. Denna enkla åtgärd har minskat
våldsbrotten med 75 procent i området.
Liknande åtgärder är att komplettera
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vakternas arbete genom att hjälpa
överförfriskade människor som inte vill
gå hem att sätta sig i en taxi. Poliserna kan
i vissa fall lugna ned irriterade kroggäster
som kanske blivit utslängda eller inte får
komma in på en krog.
Kärnan i att minska brotten är att tänka
sig in i hur krogbesökarna beter sig och
tänker. Människor som är fulla, trötta
och hungriga är väldigt stingsliga och
kan lätt bli aggressiva. När den grunden
väl är fastlagd är det dags att se sig om i
omgivningen för att se vilka åtgärder som
kan vidtas för att minimera riskerna för
bråk. Det goda polisarbetet inom Cityhelg
fick priset European Crime Prevention
Award 2008. Det är ett europeiskt
brottsförebyggande projekt som varje
år belönar goda brottsförebyggande
insatser.
Tankegångarna i Cityhelg härstammar
från studier av brottsförebyggande
åtgärder i Seattle och Minneapolis.
Kriminologen David Weisburd har
visat att brottsligheten minskar om
polisen fokuserar sina resurser på

fredrik.runebert@contra.nu
brottsintensiva platser. För det arbetet har
han i år belönats med Stockholm Prize in
Criminology. Seattle delades in i 30 000
gatusegment för att kartlägga var brotten
begås. Resultatet visade att en tredjedel
av ungdomsbrottsligheten var fokuserad
på 86 segment, oftast vid en stormarknad,
restaurang eller butik. Hälften av all
brottslighet begicks i 4–5 procent av
segmenten. Dessa resultat visade sig
också stabila över tiden. De segment som
var mest brottsutsatta 1989 var också
mest brottsutsatta tolv år senare.

Bevaka platser inte personer

Genom punktinsatser på de områden som
var mest utsatta minskade brottsligheten
under 1990-talet med 24 procent i Seattle.
En intressant aspekt är att segmenten
är utspridda på olika områden i staden
och inte koncentrerade enbart till fattiga
områden. Inom vissa fattiga områden
kunde brottsligheten vara väldigt
låg. Forskarna fann att 50 procent av
brottsligheten utfördes på 1 500 platser
medan 14 procent av brottsligheten
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utfördes av 6 108 personer, eller hälften
av all brottslighet. Det är lättare att bevaka
1 500 fasta platser än 6 108 rörliga mål.
Ett sådant arbetssätt kan också minska
risken för diskriminering av enskilda
människor, eftersom fokus ligger mer på
att hålla ordning på platsen än att hålla
ordning på en enskild person.
Samma slutsats kan dras från en studie
av Minneapolis. I studien jämfördes 55
slumpvisa segment där polisen ökade den
allmänna patrulleringen med 55 segment
där punktinsatser genomfördes på vissa
brottsintensiva områden. Punktinsatserna
ledde till mycket bättre resultat än de
allmänna insatserna.
Den vanligaste invändningen mot
punktinsatser
mot
brottsintensiva
platser är att brottsligheten flyttar till
ett annat område. För våldsbrott utanför
krogen och på andra allmänna platser är
invändningen irrelevant, eftersom dessa
brott begås i affekt i en viss situation och
inte är planerade. Men när det gäller brott
såsom narkotikabrott och organiserad
brottslighet är det ett godtagbart
motargument.
Erfarenheterna i Seattle, Minneapolis
och Stockholm visar dock att så inte är
fallet. Brottsligheten sjunker inte bara
på de punktmarkerade platserna, utan
även i de omkringliggande områdena.
Anledningen är att det kan vara svårt
att starta upp en ny verksamhet på en
ny plats. Osäkerheten minskar om man
känner till platsen och omgivningen
väl. Risken finns också att de kriminella
personer som flyttar sin verksamhet kan
kränka någon annans revir vilket kan
skapa stora problem för de inblandade.
Med andra ord är det inte så enkelt att
flytta brottsaktivitet från en plats till en
annan.
Enligt kriminologen Frank Zimring
är det mer effektivt att förbättra
polismetoderna än att förändra hela
samhällsstrukturen. Faktorer som bättre
ekonomi, färre i utanförskap och fler
fängelsekunder förklarar bara en del av
den minskade brottsligheten i USA och
andra länder. Att förbättra ekonomin
och att minska fattigdomen kan ha stora
värden i sig, men det är inte det bästa
sättet att få ned brottsligheten.
.
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Josef Stalin:

Bankrånaren som blev diktator
Med tanke på att ämnet är en
av historiens värsta personer
– om inte den allra värsta
– har engelsmannen Simon
Sebag Montefiori skrivit två
anmärkningsvärt lättillgängliga
och läsvärda böcker. Ämnet är
Josef Stalin och böckerna heter
Stalin – den röde tsaren och
hans hov (Stalin – The Court
of the Red Tsar) respektive Den
unge Stalin (Young Stalin). I den
här artikeln ska vi enbart ta upp
den sistnämnda boken.
Sebag Monetfiori har gjort ett imponerande
arbete genom att få fram uppgifter från
tidigare i praktiken okända arkiv, genom
att intervjua personer som upplevt centrala
episoder själva och genom att gräva fram
opublicerade memoarer från personer
i Stalins omgivning. Ett exempel är att
Sebag Montefiori på ett ålderdomshem i
Tbilisi lyckades intervjua den 109-åriga
Mariam Svanidze, en släkting till Stalins
första fru Kato. Mariam kunde berätta om
sina personliga upplevelser kring Katos
död 1907!
I Sverige har han letat upp sonsonen till
den kriminalkommissarie som förhörde
Stalin vid dennes besök i Stockholm 1906,
ett förhör som traderats inom familjen. I
Georgien utverkade Sebag Montefiori ett
speciellt beslut från president Saakasjvili
om att han skulle få tillgång till arkiven i
det förfallna och därmed stängda Institutet
för marxism-leninism.

Organiserade bankrån

Vilken bakgrund hade då en av historiens
värsta tyranner och massmördare? Hans
far (åtminstone den officiellt registrerade
fadern) var en svårt försupen skomakare
som hette Beso Dzjugasvili, men Stalin
hade bara sporadiska kontakter med
fadern. Han växte upp med modern
Keke, som levde under ytterst knappa
omständigheter. Men Stalins läshuvud
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fick sponsring av en välbärgad
restaurangägare och brottare vid namn
Koba Egnatasjvili, och möjligen var det
han som var Stalins biologiske far.
Mamma Keke såg till att den unge
Soso, som han kallades, började på
prästseminariet i Tbilisi. Soso var en

cg.holm@contra.nu
duktig sångare och gjorde sig bra i
kyrkokören. Han råkade dock snart i
konflikt med seminariets ledning och blev
relegerad. Då hade han redan engagerat
sig i marxistiska upprorsrörelser och

Krusjtjev beordrade 1956 KGB-chefen
Serov att undersöka sanningshalten i att
Stalin gjort 13-åriga Lidia Pereprygina
med barn under exilen i Sibirien. Rapporten visade att påståendet var sant,
men att barnet avlidit. Stalin kom tillbaka och gjorde 14-åriga Lidia med barn
igen och hon födde sonen Alexander. När
det skedde var Stalin redan i St Petersburg för att göra revolution. Han träffade aldrig Alexander, men hade andra
oäkta barn så det räckte till.
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skaffat sig en position i den georgiska
gangstervärlden.
Stalin organiserade ett av de grövsta
rånen i Kaukasus historia den 13 juni
1907. Förutom riklig belöning till de
inblandade, med betalning alltefter deras
betydelse för framgången i kuppen,
skickades pengarna till Lenins bolsjeviker,
som då befann sig utomlands. Inte alla
bolsjeviker var begeistrade över att
partiet försörjdes med hjälp av bankrån,
men Lenin accepterade det och Stalins
betydelse som central finansiär av partiet
gjorde att han snabbt steg i aktning inom
partiet, även om det genom åren ofta av
partistrateger har skjutits i bakgrunden
eller förnekats vad som hände. Stalin
själv reste utomlands för att träffa Lenin
i Berlin, Wien, London, Tammerfors och
Stockholm.
Rånet i Tbilisi var välorganiserat och
hänsynslöst, det omtalades till och med i
artiklar i västerländsk press – The Times
och Daily Mirror i London och Le Temps
i Paris skrev om dådet. Tjugo välklädda
unga män och kvinnor, med vapnen
gömda i kläderna, väntade på en stor
penningstransport till Centralbanken på
Jerevantorget i centrala Tbilisi. Tsarens
hemliga polis hade fått uppgift om att
något stort var på gång och det stod
kosacker i varje gathörn.
När diligensen med pengarna kom
in på torget hade två söta tonårsflickor
gett tecken till Stalins gangsterliga som
satt och väntade på krogen i hörnet av
torget. De osäkrade sina pistoler och gick
ut på torget. En elegant klädd ”officer”
som flirtat med flickorna på torget anslöt
sig. Skurkarna och flickorna kastade
handgranater under penningtransporten
och medföljande vaktstyrka. Skurkarna
som kommit ut ur krogen började i
samma ögonblick skjuta på poliserna
och vakterna på torget. Ett tiotal bomber
sprängdes i stort sett samtidigt.

Kamp om pengarna

Stalin själv uppges ha kastat den första
bomben från taket till prins Sumbatovs
palats. Hela staden hörde explosionerna
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Ryska polisens registreringskort i samband med Stalins gripande 1911 – för vilken gång
i ordningen?
och det blev mer eller mindre panik. I
ett hus alldeles i närheten stod Stalins
fru Kato med sonen Yakov i famnen och
kunde se bomberna explodera. Länge
spreds ryktet att det var Stalin som låg
bakom rånet. Men några bevis fanns inte
förrän hundra år senare…
Sebag Montefiori har grävt fram
Sashiko Svanidzes, Stalins svägerskas,
opublicerade memoarer (från 1934). Där
berättar hon att Stalin själv medgett att
det var han som organiserade det stora
rånet. Flera andra av rånarna har också
skrivit opublicerade memoarer, så nu kan
hela bilden presenteras. Myndigheterna
försökte tona ned omfattningen av rånet,
men de hemligstämplade rapporterna
visar att ungefär 40 personer dog (många
av dem soldater eller poliser). Det totala
bytet uppgick till 25 miljoner kronor i
dagens penningvärde. Rånet klarades
aldrig upp av polisen, men Stalin ansåg
det lämpligt att flytta från Tbilisi till Baku
(i nuvarande Azerbajdzjan) två dagar
senare.
Pengarna syddes in i en madrass som
förvarades på Tbilisis meteorologiska
station – chefen för stationen hade ingen
aning om den dyrbara madrass han
sov på. Under de följande åren var det
ständig kamp om pengarna mellan olika
fraktioner i bolsjevikpartiet och en del av
bytet kunde identifieras och beslagtas av
polisen i Berlin i november 1907. Andra
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sedlar identifierades i London, München,
Zürich, Paris och Stockholm.

Kongress i Stockholm

I april 1906 höll Ryska socialdemokratiska
partiet (vars ena halva var kommunisterna
– bolsjevikerna) kongress i Stockholm.
De flesta deltagarna var exilryssar
från Västeuropa, men Stalin reste till
Stockholm från Georgien. Resan var inte
särskilt lyckosam. Hans fartyg Oihonna
från Hangö (i det av tsaren kontrollerade
storfurstendömet Finland) till Stockholm
gick under, men passagerarna räddades
och sattes på en annan båt. Bolsjevikerna
och mensjevikerna ombord råkade i
slagsmål.
Väl i Stockholm måste Stalin
anmäla sig till polisen och förhördes av
kriminalkommissarien Bertil Mogren.
Sebag Montefiori har letat rätt på hans
sonson Per Mogren för att få veta mer!
Stalin lyckades inför Mogren framställa
sig som Ivan Ivanovitj Vissarionovitj på
väg till Berlin.
Kongressen i Stockholm började den
10 april och Stalin träffade i Stockholm
för första gången sådana gangsters som
Felix Dzerzjinskij (grundaren av Tjekan
– KGB), Zinoviev och Rykov. Han fick
också tillfälle att återigen träffa Lenin.
Dock var bolsjevikerna i minoritet.
Övriga deltagare i kongressen var
mensjeviker (socialdemokrater), polska
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socialister (Polen fanns vid den här tiden
inte som självständig nation utan var delat
mellan Ryssland, Tyskland och ÖsterrikeUngern) och judiska ”Bundister”.
Stalin delade hotellrum (på det nu
nerlagda hotell Bristol) med Vorosjilov,
en annan ökänd massmördare (senare
försvarsminister åt Stalin). Georgien
hade en ganska stor delegation på
kongressen – 21 personer. Men Stalin
var den ende bolsjeviken. Georgierna i
övrigt var mensjeviker och det var också
mensjevikerna som tog över makten
i Georgien 1918 och utropade landets
självständighet. Stalin skulle sedan i
egenskap av representant för Ryssland
invadera och krossa den georgiska
självständigheten (1921). Han såg också
till att Georgien försvann som egen
republik och inrangerades tillsammans
med Armenien och Azerbajdzjan i den
Transkaukasiska Sovjetrepubliken.
Kongressen tog avstånd från bankrån
som metod för att finansiera partiet,
vilket dock inte störde vare sig Stalin
eller Lenin. Rånet i Tbilisi genomfördes
följande år sedan skurkarna från Tbilisi
hämtat vapen i en villa i Finland som
kontrollerades av Lenin.

Oäkta barn

I övrigt kan noteras att Stalin var
en oförbätterlig kvinnotjusare. De
flickvänner och älskarinnor som dyker
upp – också i arkiven – är oräkneliga.
Antalet utomäktenskapliga barn är
osäkert, men inte obetydligt. Under
exilen i Sibirien lyckades Stalin göra en
13-åring i lokalbefolkningen med barn.
Han försökte rymma, men blev återförd
till samma by. Under tiden hade hans
barn dött. Men under det kommande
året gjorde han samma flicka – nu 14 år
gammal – med barn.
När hon skulle föda sonen Alexander
försvann Stalin återigen från byn för
att aldrig återkomma. Han hade aldrig
någonsin kontakt med Alexander. Men
hemliga polisen såg till att pressa fram
ett åtagande från mamman – Lidia
Pereprygina – att aldrig berätta om sina
mellanhavanden med Stalin. Ryktet
levde dock, och när Stalin dött satte
efterträdaren Nikita Chrusjtjov KGB på
att undersöka vad som var sanning. KGB
fann att det som ryktades var sant.
I arkiven finns KGBs PM i frågan
med Chrusjtjovs signatur att han läst
promemorian.
.

17

Res miljövänligt
– ta flyget!
Flyget är kanske en liten
miljöbov. Men det är ingen
miljöbov
när
det
gäller
växthuseffekten!
Det finns de som säger att flyget är en
miljöförstörare. Jag säger att de har
fel, flyget är en miljösparare – och
en nödvändighet för våra ekonomier!
(Det är inte utan anledning som pengar
kallas ”kapital”, från latinets Capita,
eller person. Det är heller inte utan
anledning som nationalekonomi är ett
humanistiskt ämne på universiteten.)
Enligt dokumentären Trängsel i skyn så
slukar flyget stora mängder bränsle, det
nämns att en tur- och returresa mellan
New York och Heathrow förbrukar lika
mycket bränsle på en dag som en tung
personbil förbrukar på ett år. Men då ska
man komma ihåg att i en bil reser kanske
fyra eller fem personer, i jämförelse
med de 60-200 personer som reser i ett
flygplan. Det är nog ingen tillfällighet
att de tar exemplet ”över Atlanten”,
för samma resa tur och retur med bil
London-New Dehli spyr i realiteten ut
enorma mängder mer växthusgasutsläpp
mot motsvarande flygtrafik London–
New York. Men genom att ta exemplet
London–New York antyder de att man
inte kan göra en sådan jämförelse, trots
att man kan och bör göra det, för vi kan ju
inte stoppa allt flyg mellan Nordamerika
och Europa.
Nu finns det även andra utsläpp än
förmodat växthusskapande koldioxid,
som flyget släpper ut, jag räknar upp
kväveoxider, oförbrända kolväten och
kolmonoxid. Huruvida bilar släpper ut
dessa ämnen eller andra giftiga ämnen i
en jämförbar utsträckning återstår för er
att ta reda på, men de släpper i alla fall
ut samma slags restprodukter som flyget.
Men vilken flygplanstyp, vilka förseningar
och vilken passagerarbeläggning i
procent anspelar de på när de jämför
flygets bränsleförbrukning med bilens,
det är stor skillnad!
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Flygmotorerna blir allt renare

Globalt så beräknas flyget svara för cirka
3,5 procent av människans samlade bidrag
till växthuseffekten. Flygplansmotorerna
har sedan 1970-talet minskat mängden
giftigt kolmonoxidutsläpp (alltså inte
koldioxidutsläpp som åtminstone till del
tas upp och omvandlas till kolhydrater av
växter) med 80 procent, och kolväten och
partiklar med 60 procent. I de modernaste
motorerna har även kväveoxidutsläppen
sänkts med 30-40 procent. Flygplan
har en relativt lång livslängd – 20-30
år, därför måste man räkna med att det
tar lång tid för den nya tekniken att få
genomslag på marknaden.
Om jag flyger från JFK-flygplatsen
i New York till Stockholm Arlanda i en
Boeing 777-300 (medelstort plan med
några år på nacken, 16 år för att vara
exakt, men modellen 300 har enbart 7 år
på nacken) så kommer jag att förbruka
157,58 kg bränsle vid en 90-procentig
beläggningsgrad (beläggningsgrad =
antal passagerare i procent av antalet

roger.klang@contra.nu
tillgängliga säten), eller grovt räknat
cirka tre fulltankningar av en stor
personbil. Enligt transportstyrelsen. Men
ta inte mitt ord på det, räkna själv genom
att följa den här länken: http://www.
transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Miljo/
Berakna-flygresans-utslapp/Beraknautslapp. Tre fulltankningar på lite mer än
50 liter åt gången i en stor bil, för mig
och tre andra vuxna härifrån Lund 90
vägmil norr om Stockholm, alltså 150
mil landvägen. Samma bränslemängd
tar mig (och endast mig) över 2000 mil
fågelvägen till New York. Det blir en
över 4 gånger så hög effektivitetsgrad
för flyget om det har en 90-procentig
passagerarbeläggning jämfört med bilen,
förutsatt att bilen har en förare och tre
vuxna passagerare. I verkligheten så
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har en bil ofta inte tre passagerare, utan
kanske bara en förare på väg till och från
jobbet, och då är en Boeing 777-300 med
en 90-procentig beläggning 7 gånger
så bränslesnål som en bil, och därmed i
teorin 7 gånger så lindrig mot miljön.

Flyget lika rent som bussen

Flyget är som en buss miljömässigt,
och bussar vill väl alla miljöfrälsta ha
fler av? Kruxet är ju som sagt att man
inte kan köra bil från Lund till New
York, men det är en ytterst dålig ursäkt
för att inte ta flyget när man behöver.
I praktiken tillkommer underhåll och
byte av delar på en bil, som medför
ytterligare tung trafik, liksom tung trafik
vid vägbyggen. En Boeing 777-300 med
endast en 65-procentig beläggningsgrad,
förbrukar bränsle som motsvarar 212,35
kg per person från Arlanda till JFK, alltså
ungefär lika mycket bränsle som en äldre
stor bil förbrukar landvägen från Ystad
till Haparanda. Det skiljer alltså drygt
50 kilo bränsleförbrukning per person,
på en 65-procentig och en 90-procentig
beläggningsgrad. Sedan finns det plan
som förbrukar mindre eller mer bränsle.
Så långt flyget versus bilen. Alla är väl
överens om att vi inte kan sluta färdas
över Atlanten, utan att tvingas skära ner
kraftigt på välfärden? Men hur skulle
det bli om vi istället för att ta flyget över
Atlanten tog båten? Det danska rederiet
Maersks tusenhövdade fartygsflotta
släpper ut över en miljon ton svaveldioxid
per år. Det är lika mycket som 9 miljarder
bilar, tolv gånger så många bilar som
det finns på jordklotet. Enbart Emma
Maersk, världens största containerfartyg,
släpper ut lika mycket svaveldioxid som
50 miljoner bilar (50 000 000 bilar).
Båten är alltså ingen lösning, den är så
underlägsen i utsläppsavseende att jag
här helt slutar jämförelsen mellan båten
och flyget.

Ytterligare besparingar på gång

Till flygets ytterligare försvar så finns
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En Boeing 777 i flygbolaget Uniteds färger. Flyget drar betydligt mindre bränsle per
passagerarkilometer än exempelvis bilar.
det mycket mera bränsle att spara inom
denna bransch, vilket indirekt medför
miljöförbättringar, än inom bilbranschen.
Med GPS-navigering i framtiden så
kommer ett flygplan som flyger från
Toronto till Los Angeles att flyga 3035
kilometer, i jämförelse med dagens 3080
km. Skillnaden beror på att flygplan
och missiler inte kan färdas den rakaste
sträckan, för att nå sin destination utan
måste flyga i en halvcirkel (storcirkel), på
grund av jordens krökning och rotation.
Med GPS flyger man kortast möjliga
väg, istället för en matematiskt uträknad
rutt. Den minskningen med 45 kilometer
skulle spara in 100 kg bränsle för varje
flygning. Ytterligare bränsleförluster
kan sparas in genom ”advanced descent
approaches”, alltså effektiviserade land
ningar, samt genom att låta planen på
marken vänta i större utsträckning än
planen i luften och komprimerande av de
luftburna flygplanens inflygningsrutter,
som kan uppnås genom ny teknologi i
luftfartsövervakning.

Ekonomisk tillväxt genom flyget

Kritikerna menar att hur mycket
flygbränsle vi än kan spara in genom
teknologisk utveckling, så kommer
utsläppen från flyget att öka i framtiden
eftersom marknaden för flygtjänster
växer. Och det är ju sant, men vi spar in
utsläpp från ökad biltrafik i framtiden
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och allt som allt minskar utsläppen med
många gånger mer än det expanderande
flyget spär på! Och vi spar naturresurser.
Det finns en invändning, och den är att
om inte flyget fanns så skulle vi färdas

kortare sträckor. Men i så fall så skulle den
ekonomiska tillväxten regressera och vi
skulle se slutet på välfärdssamhället som
vi känner det med hög levnadsstandard.
Som sagt var Kapital=Capita (person),
med andra ord; inget eller begränsat
resande mellan kontinenter = ingen
eller begränsad gemensam marknad!
Dessutom så är flyget en privat marknad,
och som sådan lyder flygbranschen under
lagen om tillgång och efterfrågan, vilket
när naturresurserna blir knappare och
bränslet dyrare innebär att biljettpriserna
kommer att höjas och att många därför
kommer att avstå från att flyga lika ofta
eller över huvudtaget. Marknaden för
flyg kommer därför inte att bli lika brant
stigande som somliga befarar, förutsatt
att bränsle blir en bristvara. Vi har
redan sett början på denna utveckling då
världen skulle behövt 5–10 procent mer
petroleumprodukter vid högkonjunktur,
vilket har medfört att oljan blivit mer
än dubbelt så dyr per fat som för tio år
sedan. (Men det ska sägas att Irakkriget
har orsakat en stor del av den ökade
prisutvecklingen på olja efter 2003, och
andra krig i framtiden kommer kanske att
göra det också.)
.

De ljuva löftenas tid
Inför val lovas alltid mer än vad som är
realistiskt av alla partier. Så har det varit
i alla tider. Ett av problemen är här att
framtiden ofta bjuder på överraskningar
som kan omöjliggöra utfästa löften.
Exempelvis ytterligare en finanskris.
Många framstående ekonomer menar att
en sådan inte alls är särskilt osannolik.
Den instabilitet inom euro-området
som i dag orsakats av överkonsumtion
och tveksam redovisning i Grekland,
Portugal, Spanien och Irland kan mycket
väl vara upptakten till ännu en kris.
Det är en tröst att vi har en klok
finansminister, som tidigt insett behovet
av konsolidering och sparsamhet för att
kunna möta nästa kris. För den kommer
alltid, förr eller senare.
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Vår polariserade politiska debatt
mellan blocken skapar risk för att den
så kallade oppositionen vinner vart
annat valår. Långtidsplanering blir
därför oftast omöjlig. I stället river den
nyvalda majoriteten ner många av de
lagar och förändringar som den avgående
regeringen genomfört.
Ibland funderar jag över om vi inte
borde pröva det Finland ofta gör, bilda
en samlingsregering mellan moderater
och socialdemokrater. På så vis skulle vi
neutralisera alla enfrågepartier och slippa
”kohandeln” med små ytterlighetspartier.
Och möjliggöra en långsiktig, ekonomiskt
hållbar politik.
Stig G Daun
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Sverige och invandringen
Integrationspolitiken är misslyckad. Det är de åtta riksdagspartierna
överens om. Men vad är det som är misslyckat – och vad kunde ha gjorts
annorlunda. Det får vi tyvärr inte veta. Och knappt ens diskutera. David
Stavenheim refererar en kontroversiell bok i ämnet.
Sverige och invandringen är titeln
på en bok av Karl-Olov Arnstberg,
som är professor i etnologi vid Stock
holms Universitet. Han tillhör inte
de mest följsamma och fridsamma
folklivsforskarna i det politiskt korrekta
Sverige, utan han sätter gärna fokus på
tabubelagda och laddade samhällsfrågor.
Någon har sagt om honom, att ”han
drämmer till så att man vaknar”. Arnstberg
är forskaren som går till rätta med våra
massmedier och opinionsbildare därför att
de sällan eller aldrig vågar ifrågasätta det
mångkulturella samhällets välsignelser.
Att göra det är, säger han, näst intill ett
tjänstefel, åtminstone om den kritiske är
anställd i kommunal eller statlig tjänst.

Arbetskraftsinvandringen

Nutidens invandringspolitik tog sin början
på 1950-talet med arbetsinvandrare,
vilka mottogs med välvillighet av
det svenska samhället. Den rådande
högkonjunkturen gjorde att industrin
var i stort behov av arbetskraft. Den
problemfria
arbetskraftsinvandringen
följdes av invandring av flyktingar, vilka
inte kunde gå direkt ut i arbetslivet. De
hamnade istället i den ständigt växande
gruppen av bidragstagare. Från Chile
kom vänsteraktivister, och de som
kommit först meddelade sina släktingar
och vänner att Sverige var ett bra land att
emigrera till.
Den ökande tillströmningen av
invandrare medförde uppbyggnaden
av en gigantisk organisation. Redan
vid mitten av 1980-talet fanns i
”Invandrarsverige” omkring 7 500 lärare
som undervisade i svenska för invandrare
och över 4 000 hemspråkslärare. Vidare
fanns invandrarpsykologer, invandrar
kuratorer och inte att förglömma
invandrarjournalister, som bara på
Sveriges Radio och TV uppgick till ett
antal av omkring 150.
År 1989 ansåg den socialdemokratiska
regeringen att reglerna för flykting
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mottagning borde skärpas och fattade ett
beslut som innebar ett stopp för alla som
inte var verkliga flyktingar.

vilket försvårar såväl integration som
möjligheten att få arbete.

Tvärkast av Bildt

En
undersökning
gjordes
2004,
den kallades för ”utanförskapets
karta”. Till den kartan hörde 1990 tre
bostadsområden: Rinkeby i Stockholm.,
Rosengård i Malmö och Hammarkullen
i Göteborg. Det innebar i klartext att där
låg sysselsättningen under 60 procent och
att där var det socialbidrag, a-kassa och
förtidspension som höll befolkningen
under armarna.
Tolv år senare, år 2002, hade antalet
bostadsområden som uppfyllde kriterierna
blivit så många som 139. Undantagen
från 1990 hade blivit en normalitet för
svenska städer. Senare undersökningar
ger vid handen att sysselsättningsgraden
nu ligger under 50 procent.
Därutöver lämnar mer än 30 procent
av eleverna i dessa områden grundskolan
utan fullständiga betyg.

Två år senare gjorde den nytillträdda
regeringen Bildt ett tvärt kast och inledde
den flyktingpolitik, som har kallats den
”öppna dörrens politik”, en politik som
har blivit en mycket kostsam historia
för Sverige. Den som blir beviljad asyl
i Sverige har resten av sitt liv garanterat
med avseende på försörjning, bostad
och sjukvård. Det säger sig självt att en
så dyrbar flyktinghantering borde vara
ytterst begränsad. Den asylsökande
som får stanna utgör ingen garanti för
integration. Istället är bilden inte sällan
den motsatta. Många av dem som får
stanna gör påfallande ofta sitt bästa för
att försvara de grundvärderingar och
traditioner som de har med sig hit. En
undersökning visar, att det ”idag är en
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skrämmande stor grupp som inte vill veta
av det svenska samhället och som för
över det till sina barn”.
Sverige är genom sin generösa
flyktingpolitik det land i Europa som i
förhållande till folkmängden tar emot flest
invandrare. Trots lågkonjunktur och stora
budgetunderskott har flyktingmottagandet
gått för full maskin.
År 1950 var 2,88 procent av Sveriges
befolkning utlandsfödd. Den siffran hade
1990 stigit till 9,2 procent och 2009 till
14,3 procent.
År 1994 beslöt folkpartisten och
dåvarande invandringsministern Birgit
Friggebo att nyanlända asylsökande
själva skulle kunna välja var de ska
bo under utredningstiden. Följden har
blivit att många asylsökande bosätter
sig hos släktingar och landsmän i
redan invandrartäta bostadsområden,
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Utanförskapet – från 3 till 139

Intern sossefejd

Svenska politiker framhåller ofta att den
svenska flyktingpolitiken måste vara
generös, men när det blir fråga om att
diskutera invandruingens kostnader, vill
man inte längre uttala sig. Ett belysande
exempel på den mörkläggningsstrategi
som är förhärskande bland politiker med
avseende på invandringens kostnader, är
den reaktion som följde på att ordföranden
för socialdemokraterna i Fagersta,
Björn Hammarbäck, 2004 började ställa
besvärliga frågor rörande dessa kostnader
till sina partikamrater i regeringen. Han
använde sig av socialdemokraterna webbsida och frågade inledningsvis Mona
Sahlin om det fanns någon utredning
om vad invandringen till Sverige kostar
och har kostat. Sahlin svarade att det
inte fanns någon sådan utredning, men
om den fanns skulle kanske slutsumman
hamna snarare på plus än på minus.
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Hammarbäck svarade med att hänvisa till
siffror från SCB och Migrationsverket:
Invandrarbefolkning 1999: 1 777 783
Varav 482 00 barn och ungdomar (0–18 år)
625 000 förvärvsarbetande (19–64 år)
404 000 icke förvärvsarbetande (19–64 år)
126 000 förtidspensionärer (19–64 år)
141 000 ålderspensionärer

Och
Hammarbäck
konstaterade:
”Sammantaget får alltså 70 procent
av hela invandrarbefolkningen i allt
väsentligt sin utkomst i Sverige genom
skattefinansiering. Den årliga kostnaden
för icke förvärvsarbetande uppgår till
220 000 kronor per år och person. Är dessa
siffror fel, som öppet publicerats av våra
myndigheter? Undrade Hammarbäck.
Nu kom svar från webb-redaktionen som
ifrågasatte Hammarbäcks motiv att ställa
invandrare mot infödda svenskar med
hjälp av siffror. Hammarbäck fortsatte att
ställa frågor och ville som skattebetalare
ha reda på vad integrationsministern hade
för budget för invandringen. Han berörde
också svårigheterna med att bo i en
glesbygd som drabbats av nedläggning
av sjukhus och skolor och ställde följande
frågor:
•Hur kan vi ta emot så många invandrare
när vi inte har råd att ge en fungerande
sjukvård?
•Hur kan vi ha råd att ta emot så många
invandrare när vi inte har råd att ha vår
skola kvar?
•Hur kan vi ha råd att ta emot så många
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invandrare när min gamla manmma/
pappa inte får besök av hemsjukvården
mer än 10 minuter varannan dag och
aldrig får går ut?
Svar kom från Ibrahim Baylan och
partisekreteraren Lars Stjernkvist, som
menade att det är fel att sätta prislappar
på människor och att ställa sjuka mot
invandrare.
Hammarbäck svarade att ”så resoneras
inte beträffande andra samhällsutgifter.
Då accepteras att det finns samband och
att resurserna är begränsade, gemensam
budget. Då accepteras att man måste välja,
måste prioritera mellan olika behov.
Vem har för övrigt hört talas om
en ”generös sjukvård”, ”generös
åldringsvård” eller en ”generös skola”?
Undrade Hammarbäck.
Meningsutbytet mellan hammarbäck
och hans partikamrater i den dåvarande
regeringen lämnade frågan om vad
invandringen kostar obesvarad.
Istället blev Hammarbäck uppringd
av någon på SAPs webbredaktion som i
omskrivande ordalag beskyllde honom
för att vara rasist och främlingsfientlig
och för att hysa samma åsikter som
Sverigedemokraterna. Han ombads
också att sluta omedelbart, annars!
Hammarbäck avgick som ordförande för
socialdemokraterna i Fagersta.

Att föra en hederlig debatt

inte vilja föra en hederlig debatt om
invandringspolitiken och att reagera
på kritik med att diskreditera sina
åsiktsmotståndare.
Ett av uttrycken för en misslyckad
integration är den överrepresentation av
brott som är utmärkande för invandrare.
Enligt en undersökning är våldtäkt och
rån de brott där invandrare är tydligast
överrepresenterade i förhållande till
svenskar. Störst är överrepresentationen
för medborgare från Nordafrika. De
som registreras för minst antal brott är
invandrare från asiatiska länder som
Korea, Japan, Kina och Vietnam,. År
2005, konstaterade Dagens Nyheter efter
en omfattande granskning: ”För tio år
sedan fanns sex tungt kriminella gäng i
Sverige. Idag är de 46. De finns över hela
landet.”
För forskare är ämnet ”invandrare och
kriminalitet” ingenting som lockar, det
ses som problematiskt. Skälet är till en
del att det handlar om ett misslyckande,
en skam för Sverige att inte ha klarat av
integrationen bättre. I bakgrunden finns
också en rädsla för att bli utstämplad
som rasist. Arnstberg säger, att Sveriges
integrationsprogram är ett av Europas
mest genomarbetade, men att det nu
uppvisar det största svalget mellan
ambition och resultat. Och det beror till
en stor del på att forskare och makthavare
inte vågar tala klarspråk.
.

Arnstberg säger i en kommentar, att
det troligen är ett politiskt misstag att
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Nu har istäcket börjat växa i Arktis…
Det är inte något märkvärdigt.
Varje år i slutet av september
når istäcket sitt minimum, sedan börjar det växa när vintern
nalkas. Nu har det vänt för i år. I
pressen läste Du braskande rubriker om hur istäckets minimum
blev allt mindre år för år. Ända
till 2007. Sedan blev det tyst, för
istäckets minimum ökade både
2008 och 2009. Nu är det klart
även för 2010. Och istäcket blev
mindre än 2009. Men större än
både 2008 och 2007. Det blir nog
inga stora rubriker i år heller.
Det har – även bland ”klimatskeptiker”
– varit allmänt accepterat att tempe
raturen faktiskt ökat på jorden under
de senaste 150 åren. Nu börjar de
slutsatserna
ifrågasättas.
Särskilt
handlar det om temperaturstegringen
sedan slutet av 1970-talet. Flera olika
felkällor har samverkat för att överdriva
utvecklingen.
En faktor är urbaniseringen, mät
stationerna ligger i städerna där det
finns en lokal uppvärmning som inte
har med klimatet att göra. En annan
faktor är att antalet mätstationer minskat.
Nedstängningen av mätstationer har inte
varit slumpmässig. Professor Wibjörn
Karlén har gått igenom mätstationer med
en lång obruten serie av observationer,
och då blir bilden en annan än om man
tittar på hur genomsnitten har förändrats.
De kontinuerligt i drift varande stationer
som Wibjörn Karlén granskat visar en
snabb uppvärmning i början på 1900-talet
som kulminerade i slutet av 1930-talet,
en uppvärmning som tycks ha varit
åtminstone i samma nivå som dagens.
Temperaturförändringen efter 1970 är
inte dramatisk jämfört med ökningen på
1930-talet. Glaciärerna minskar i storlek,
men inte heller denna förändring är mer
dramatisk än den som ”drabbade” världen
för 80 år sedan.
De datamodeller som ligger bakom
larmen om en framtida katastrofal,
utsläppsbetingad global uppvärmning,
kalibreras med hjälp av 1900-talets

22

temperaturutvecklingskurva. Visar sig
denna inte stämma med verkligheten
tappar alla klimatmodeller om en framtida
temperaturutveckling all relevans.
Dagens
temperaturförändringar
ingår förmodligen i en serie naturliga
klimatvariationer av samma dignitet som
tidigare förändringar. En tidningsartikel
från 1937 kastar ljus över frågan.
Karlén har hittat en rysk rapport om
klimatet i Arktis från 1937. Lite av
samma uppgifter finns refererade i en
svensk dagstidning från den 7 augusti
1937 med rubriken ”Stigande temperatur
i Ishavet”.
Där står: ”Enligt professor Wisse har
den årliga temperaturen i den del av
Norra Ishavet, som gränsar till Atlanten,
höjts med 2 grader under de senaste 17
åren. Vintertid överskrider temperaturen
med cirka 5 grader den temperatur som
rådde för 17 år sedan. På Frans Josefs
land är den till och med 7 grader högre.
Temperaturhöjningen i de arktiska om
rådena har följts av en minskning av
ismassan i polarhaven i norr och en
påtaglig minskning av de isglaciärer som
täcka de arktiska öarna. Vid Svalbard
har man iakttagit glaciäravsmältning i
betydande omfattning. Den uppkomna
klimatförändringen har likaså utövat ett
anmärkningsvärt inflytande på djurlivet
i Ishavet.”
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Känns beskrivningen välbekant?
I den gamla ryska rapporten hittade
Karlén ett antal av de dramatiska
ordval med vilka de nu ofta omnämnda
förändringarna i Arktis beskrivs. Har
förhållandena under de senaste åren
varit en upprepning av vad som hände på
1930-talet?
Det finns skäl att tänka efter. Dagens
förändringar är kanske inte unika utan en
del i en serie naturliga klimatvariationer av
samma dignitet som tidigare förändringar.
Likheten i förändringarna under tidigt och
sent 1900-tal framgår av temperaturdata
för Arktis publicerade i ett antal studier
baserade på såväl direkta observationer
vid stationer runt den Arktiska bassängen
som modeller. Såväl den ena som den
andra metoden ger samma resultat.
Karlén skriver: ”Temperaturen i Arktis,
liksom i stora delar av världen, steg markant
i början av 1900-talet. Efter en avkylning
omkring 1970 steg temperaturen åter till
ungefär samma nivå som på 1930-talet.
Dagens klimatförändring är inte, som
det så ofta hävdas, unik och är troligen
inte en effekt av människans utsläpp
av koldioxid (CO2), eftersom denna
intensifierades först på 1950-talet.
Lika eller mer dramatiska förändringar
förekom innan människan började släppa
ut stora mängder koldioxid.”
.
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Rödbrunt blandat med svart
Ryska rikets hjärta, slätten mellan Valdaj
och Volga, har hemsökts av tredubbel
olycka: Hetta som överskrider 40°C,
torka som påminner om ”de svåra
somrarna” som åtföljdes av svält, och sist
eldsvådorna där hela byar brinner upp.
Kring Moskva glödde torvmossarna. Och
folket i Ryska Federationens huvudstad
var titt som tätt tvungna att bära näsdukar
för mun för att skydda sig från kvävande
smogg. Från satellit sett var ryska rikets
fält svartbruna, som i Apokalypsen.
Och så dyker det i Moskva fram,
oförklarligt hur, en före detta militär. En
pensionerad kapten Nikolaj Karavajev
som klargjort att denna trefaldiga
förödelse som hemsökt Ryssland, inte
är annat effekter av, mot riket riktade
klimatologiska vapen. Cykloner och
anti-cykloner, virvelstormar och skyfall,
ultraviolett bestrålning. Det är inte Guds
straff, utan CIAs sataniska labb! Kapten
Kolja Karavajev påminner sig om att
analytiker från USAs krigsmakt meddelat
att ”väderleksförhållanden kan utnyttjas
som kraftförstärkare och att vädrets
makter skall kunna kuvas kring år 2025.”
I detta dokument hävdar Karavajev att
antydningar finns för att klimatologiska
vapen kommer att kunna påverka världen
på samma genomgripande vis, som de
första atombomberna kunde.
Innan Ryssland hemsöktes av den stora
förödelsen, hade amerikanerna, något som
Karavajev speciellt betonar, skickat upp
ett obemannat rymdskepp X-37B, kanske
bestyckat med ”ett kraftigt laservapen”.
Dessutom skall en hemlighetsfull
militärbas Harp finnas i Alaska. Där
spretar 180 antenner, 24 m höga, som
förmår framkalla magnetisk storm med
lämpliga följder i alla möjliga länder,
förfasar sig kapten Kolja Karavajev.
Denna upprördhet, dessa gråtonade
antydningar påminner mig om något.
De hemska koloradoskalbaggarna! Jag
minns 1950 som om vore det idag. Vid
den fruktansvärda nedgången av Stalins
regim skrämdes Sovjets befolkning med
varningar om att Allen Dalles, dåtidens
CIA-chef, skickade på sovjetriket
koloradoskalbaggar i väldig mängd. För
att skapa missväxt och svält och liknande,
för att förgöra dem som flitigt byggde

CONTRA 5/2010

kommunismen. CIAs flygplan skulle ha
kastat ut dessa fördömda skalbaggar på
väg till Västberlin över Östtyskland, för
att vinden skulle blåsa dem till Sovjet.
Samtidigt anförtrodde CIA:s fartyg åt
vågorna i Bärnstenshavet (Östersjön), att
föra tunnor med samma skalbaggar till
Sovjets stränder!
Med andra ord påbörjas åter, efter 60
år, den stalinistiska rödbruna hetsen mot
USA. Landet som samtidigt förärats med
titeln gudomlig makt och tillmälet Stora
Satan.
I rödbrun anda håller Rysslands så
kallade patriotiska ungdomsorganisation
Nasji (De Våra) låda. De har fyndigt
tilldelats
smeknamnet
Putinjugend
(efter Hitlerjugend taget). Vid den
natursköna sjön Seligeras stränder
hade Nasji sommarläger, där yngre
förmågor, pojkar som flickor vaccineras
med fosterlandskärlek och hat mot dess
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fiender.
Der Spiegels journalist Julia Jaro
sjevska tittade in till kolonin och drog
slutsatsen att det rörde sig om ”Drill
im Idyll”. Gamla tyskar, Der Spiegels
läsekrets, kommer så väl ihåg sin
ungdomstid i tonåren, som fördrevs i
liknande sommarläger. Bara under annan,
Stortysk flagg.
Putinjugends aktivister sörjer omsorgs
fullt för att bilden av fienden redigt
skall rota sig i ungdomens medvetande.
På lägret har affischer baxats upp med
överskriften ”Ni är inte bjudna!”. Och i
förgrunden står fjorton stolpar med dessa
icke önskvärdas ansikten, smyckade med
nazistsymboler kring hjässan.
Sålunda stämplas fjorton personer
varandes nazister:
• Ledaren för Moskvas Helsingfors
kommitté. 82-åriga Ludmilla Alexejeva,
som engagerar sig för mänskliga
rättigheter,
• Publicisten och historikern Nikolaj
Svanidze,
• Rockmusikerna Jurij Sjvetjuk,
• Yukos förre VD och numera
fängelsekunden Michail Chodorkovskij,
• Författaren och politikern Eduard
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Limoniv,
• Opositionelle Boris Njemtjov,
• Demokratins förkämpe Valerija
Novodvorska,
• Ukrainas förre president Viktor
Jushtjenko
• Nuvarande presidenten i Gerogien
Micheil Saakasjvilli
och lustigt nog
• hollywoodregissören Quentin Taran
tino
Vad som är för mycket, det är för mycket,
tyckte Ella Pamfilova, som leder arbetet
i Ryska Federationens presidentkansli
angående mänskliga rättigheter. I protest
mot detta uppenbara rödbruna övertramp i
försöken att ”demaskera folkets fiender”,
lämnade hon ämbetet. Och denna gest
av Pamfilova uppfattades av omvärlden
som en varningssignal. Att det i Ryssland
fostras en generation som trånar efter att
göra avräkning.
Medan president Medvedev utlyst 28
juli som åminnelsedag för kristendomens
införande i Ryssland, så samlas ännu fler
fanatiker hos Ryska Ortodoxa kyrkan.
Folk som konsumerats av väldigt krigiska
stämningar och kamplusta. Allt oftare
syns det i Moskva och i provinserna män
i sin krafts dagar, med skägg eller utan,
klädda i svart skjorta med vit dödskalle
på tillsammans med orden ”Renlärigt
ortodoxt eller döden!”. Vit dödskalle
på svart bakgrund. Identisk med SSsymbolerna. Givetvis med ditsatt kors
också
Detta mode uppmuntras av De Ortodoxa
Fanbärarnas (chorugvenoscev) Union,
som leds av den 64-årige serbiskfödde
”ledaren” Leinid Simonovitj-Niksjtji.
I solidaritet med stridsförbanden ur
rysk-ortodoxa kyrkan har huvudredaktör
Alexander Prochanov med sin redaktion
i veckotidningen Zavtra fotograferat
sig tillsammans i svarta skjortor med
dödskallar. Detta tillsammans med
Simonovitj-Niksjitj och de ledande
”fanbärarna”.
På så vis har de rödbruna fått en skvätt
svart tjära i sig, med en silvrig dödskalle
av modell Totenkopf-Division 2010.
Översättning från lettiska: Janis Vikmanis
Tidigare publicerad i Brīvā Latvija
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Varför vurmar vänstern för islam –
men inte för kristendomen?
På
1960-talet
var
vänstern
hängivna
ateister, på 1970-talet
svärmade man för (zen)
buddhismen och nu är
det en liknande vurm
för islam. Kristendomen
ligger dock alltid dåligt
till. Varför?
En orsak till vänsterns
avståndstagande från kristen
domen kan spåras till Marx
och
hans
religionskritik:
”Religionen är bara en sol,
som rör sig kring människan.
Den är folkets opium. Att
upphäva
religionen
som
folkets illusoriska lycka är att
kräva folkets verkliga lycka”.
För Marx var religionen
liktydig med kristendomen.
Men Marx’ religionskritik
räcker inte som förklaring. Vi
måste gå till kristendomens
kärna, och låt oss då slå fast:
Kristendomen är inte en
religion bland religioner. Den
är Guds uppenbarelse genom
Jesus Kristus. Docent Ingemar
Lindén skrev för några år sedan

i en artikel i Dagen att ”Vår
kristna tro är inte en religion
bland andra – ett människoverk
–
utan
den
slutgiltiga
gudomliga
uppenbarelsen.
Jesus är nämligen hela
världens
frälsare,
vilken
hinduer, buddhister, judar
eller muslimer bör tillbedja
och erkänna för sin salighets
skull”. Detta är förvisso sant.
Det finns bara en väg till
Gud och till himlen, och den
vägen är Jesus Kristus. Det
går inte att förhålla sig neutral
till den kristna tron, utan den
ställer människan inför ett
ställningstagande. Vänsterns
marxistiska ideologi tål inte att
konfronteras med den kristna
trons
sanningsmedvetande
och sanningsanspråk. Att
”vurma” för kristendomen
med dess kärleksbudskap
och samtidigt vara förankrad
i en ideologi som inom sig
saknar spärrar mot våld och
handlingar med antisemitiska
och Israelfientliga förtecken är
en ekvation som inte går ihop.
Men med islam är det helt

annorlunda. Där finner vänstern
likasinnade. Muslimer och
vänsteranhängare förenas i sin
fientliga och hatiska inställning
till den israeliska staten.
Ett belysande och skrämm
ande exempel på denna för
brödring är den urartade de
monstrationen mot Israel i
samband med Davis Cupmatchen mellan Sverige och
Israel i Malmö i mars 2009.
Med i detta av våld och hat
präglade demonstrationståg
gick en flinande Lars Ohly.
Vid den också förekomm
ande proisraeliska demon
strationen attackerades den av
våldsamma motdemonstranter,
som kastade stenar, glasflaskor,
ägg och fyrverkeripjäser och
ropade ”död åt judarna” på
arabiska. Det är för övrigt
omvittnat, att antisemitismen,
som företrädesvis har sin
grogrund i muslimska kretsar,
är på oroväckande frammarsch
i Sverige.
Det
politiskt
korrekta
etablissemangets inställning till
islam och till Israel framkom

med all önskvärd tydlighet i
reaktionerna (respektive de
uteblivna reaktionerna) på ett
par artiklar i Aftonbladet. När
Aftonbladet i augusti 2009
publicerade en skandalartikel
om påstådda mord begångna av
israeliska armén på oskyldiga
palestinier för att sedan
stjäla deras organ för egen
vinnings skull, märktes inte en
tillstymmelse till reaktion från
det officiella Sverige.
Men när samma tidning
några veckor senare tog
in en debattartikel i vilken
det
förekommer
kritiska
synpunkter på islam och
dess påverkan på det svenska
samhället, rycker hela eta
blissemanget ut och uttalar
under djup indignation sin
förkastelsedom över denna
sällsynta fräckhet och menar,
att innehållet i artikeln inte
är något annat än uttryck för
ohöljd främlingsfientlighet och
rasism. Så ser verkligheten ut i
det politiskt korrekta Sverige
anno 2010.
David Stavenheim

5 1985...
I Contra nummer 5 1985 presenterades den ryske avhopparen Valentin Agapovs nya
bok ”Mitt Ryssland”, som
gavs ut på Contra förlag.
Agapov berättade om sitt liv
i det ekonomiskt hopplöst efterblivna Ryssland och hur
den ekonomiska misären fick
honom att hoppa av.
Filip Björner (som då hette
Lundberg) granskade svenska statens roll i den teknolo-

gismugglingshärva som gav
Sovjet ett toppmodernt flygledningssystem. Amerikanska embargobelagda komponenter levererades med hjälp
av Datasaab till Kaukasus,
där de sedan gjorde tjänst i
samband med den sovjetiska
invasionen av Afghanistan.
Författaren Sven Stolpe
medverkade med en recension av en bok om Vietnam,
skriven av den svenske dip-

lomaten
Jean-Christophe
(gemenligen kallad JeanCatastrophe) Öberg. Som
vanligt var inte Sven Stolpe
nådig vid dem han skrev om:
"att en person som så förvanskar den uppenbara sanningen kan få tjänstgöra som
svensk ambassadör är otroligt och upprörande”.
Contra hade också en artikel
om utvecklingen i det sydafrikanska ”hemlandet” Ciskei.
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