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”Ni skulle få många år i Sibirien”

I december hade Contra celebert besök av den estniske förre dissidenten Kalju
Mätik. Denne veteran i kampen mot Sovjetdiktaturen placerades bland annat på
psykiatrisk klinik i Moskva och avtjänade många år i fångläger. Kalju som talar
utmärkt engelska och även något svenska visades runt i Contras lokaler och ägnade sedan en timme till att granska Contras bibliotek. Därefter fick han tillfälle
att även titta på det femtiotal böcker som getts ut av Contra Förlag. Han var imponerad och kommenterade: ”Det här skulle ha gett er många, många år i Sibirien
om ni gett ut de här böckerna i Sovjetunionen”.

Prenumeration
Minst 175, rekommenderat 250 kronor, per
år. Inbetalas på plusgiro 85 95 89-4 eller
bankgiro 5682-0392.
Finland: Minst 20 euro per år.
Bankgiro Sampo 800018-70846087.
Medarbetare
Styrelseordförande: Géza Molnár
Redaktion: Géza Molnár, C G Holm och
Fredrik Runebert
Övriga medarbetare: Benny H. V. Andersson,
Karl-Göran Bottwyk, Tommy Hansson, Bertil
Häggman, Ann-Mari Lahti, Bertil Lindblom
och David Stavenheim samt Christer Arkefors
i Italien, Bertil Wedin i Mellersta Östern och
Allan C. Brownfeld i USA.
Presslagd 2011-02-01
Strands Grafiska, Lindesberg 2011

Omslaget: Domprost Rofael Kutaimy var en av tre tjänstgörande
präster då islamistiska terrorister
massakrerade omkring 70 personer och skadade ännu fler i Syriansk-kaldéiska kyrkan i Bagdad
den 31 oktober förra året. Bara
fader Rofael överlevde av prästerna. Contra fanns på plats när han
redogjorde för sina erfarenheter
från terrorattacken. Foto: Tommy
Hansson
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Lennart Hane död

Advokaten Lennart Hane i Stockholm har avlidit. Han blev 79 år. Förutom sin advokatpraktik, som handlade mycket om brottmål, var han en hängiven rättighetskämpe. Sedan ungdomen hade han ett svårt handikapp genom att han drabbades
av polio. Han vägrade dock i stort sett att begränsa sig på grund av sitt handikapp.
När han en gång företrädde Contra inför Svea hovrätt svingade han sig med hjälp
av sina kryckor upp för de långa och besvärliga trapporna utanför och i Wrangelska palatset. Vid uppnådda sjuttio gav han dock upp kryckorna och hängav sig
åt en motordriven rullstol som han hanterade med sådan hastighet att mer än en
gångtrafikant kände att det var dags att gömma sig bakom en lyktstolpe eller ett
träd, eller att smita in i en portuppgång.
Tidigt engagerade han sig mot förfallet i den svenska rättsstaten och var till sin
död aktiv som styrelseledamot i Medborgarrättsrörelsen. Han skrev även en del
artiklar för Contra och på Contra Förlag redigerade han antologin ”Rättvisan och
psykologin”, som utgjorde ett frontalangrepp mot tilltaget att låta psykologernas tyckande bli bevis i rättegångar. Gång efter annan har det i efterhand visat
sig att livsavgörande vittnesmål från psykologer har varit felaktiga. Inte minst
DNA-teknik har ju under senare år kunnat användas
för att fria felaktigt dömda. Boken efterfrågas än idag
och kan rekvireras från Contra för 220 kronor inklusive porto (insätts på plusgiro 85 95 89-4, ange Hanes
bok på talongen). På ett annat förlag utgav han böckerna
Smygande diktatur och Högerspöket, som tog upp hans
favoritämne, lagstiftningsarbetets förfall i Sverige och
den ”smygande diktaturen”, särskilt märlbar under Olof
Palmes tid som statsminister och Carl Lidboms tid som
justitieminister.
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Kampen om lyckan
Lyckoforskningen är ett ämne som fått alltmer uppmärksamhet.
Politiker har börjat ta till sig av forskningsresultaten med fokus på
att kunna konstruera samhället för att maximera förutsättningarna
för ökad lycka hos människor. Resultaten av forskningen strider dock
mot politikernas ambitioner. Lyckan är inte något tillstånd utan ett sätt
att leva, det är inte ett mål utan ett förhållningssätt. Frihet och ansvar
är grundläggande för att lycka ska kunna uppstå. När staten fråntar
människan rätten att leva sina egna liv, fatta sina egna beslut och göra
sina egna misstag fråntas människan verktygen för att känna lycka.
Lyckligast är den som har en närvarokänsla samtidigt som hon har ett
mål att sträva efter. Vägen mot målet måste ha hinder som utmanar
människan utan att hindren är ohanterliga.
Idéhistorikern, debattören och författaren
Johan Norberg har i boken Den eviga
matchen om lyckan åtagit sig ambitionen
att beskriva lyckans idéhistoria från
Platon och Aristoteles till dagens
forskningsresultat. Som vanligt är
Norberg pedagogisk och texten blandas
med anekdoter, teorier och vetenskapliga
studieresultat.
Lyckans historia börjar på allvar
400-300 år före Kristus, då Platon och
Aristoteles utvecklade sina idéer om
vad lycka är och om hur den uppnås.
De två filosoferna utgör, enligt Norberg,
varandras motsatser, vars idéer har levt
kvar och utvecklats genom historiens
gång. För Platon var lyckan att vända sig
inåt mot tankevärlden och isolera sig från
den yttre världens ytlighet och lyckosken.
Den högsta verkligheten finner man
inom idévärlden och inte i den materiella
världen. Lyckan är ett idealtillstånd som
uppnås genom att människan följer ett
fåtal upplysta filosofer som organiserar
samhället och skapar förutsättningar för
ett fredligt lyckosamhälle.
Denna syn på lyckan har inspirerat
exempelvis kyrkofadern Augustinus
som ansåg att livet på jorden är ett rent
helvete där lyckan inte går att finna. I
stället finns lyckan i livet efter döden
där de som agerat moraliskt i detta liv
kommer att stiga in i himmelriket på
Guds nåd. Även filosofen Immanuel
Kant menade att lyckan inte var något
som borde eftersträvas i jordelivet. Precis
som Augustinus betonade han vikten av
pliktetiken, dvs. att vi ska agera efter plikt
och inte för att uppnå lycka. Skillnaden
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mellan Kant och Augustinus var dock
att Kant avskaffade belöningen efter ett
plikttroget liv. Himmelens härlighet var
inget som man kunde räkna med som
kompensation för sina uppoffringar under
jordelivet.
Dystra filosofer såsom Schopenhauer
har också tagit till sig av Platons
tankegods och kombinerat det med
österländsk filosofi där lyckan enbart kan
uppnås genom att överge sitt jag och sina
materiella begär.
Aristoteles menade i stället att lyckan
visst fanns att finna i den här verkligheten.

fredrik.runebert@contra.nu
En människa bör söka sig ut i världen och
observera det hon ser. Genom förnuft och
logik kan människan skapa sig en rättvis
bild av verkligheten och kan dessutom
kommunicera den vidare till andra. I
Aristoteles filosofi är inte lyckan ett
tillstånd utan ett sätt att leva. För att må
bra behöver människan dygder, det vill
säga ett gott beteendemönster. Lyckan är
själva vägen till målet, inte destinationen
i sig. Människan bör sträva efter att
förverkliga sin inre potential.
Hur mäter man då lyckan?
Huvudsakligen finns det tre metoder.
En metod är att studera hjärnan och
kemiska reaktioner i kroppen, en
annan är att i enkäter ställa frågor om
den allmänna känslan, och den tredje
metoden är att koppla en personsökare
till försökspersonerna som vid vissa
tillfällen får ange sin subjektiva
lyckograd vid ett specifikt tillfälle. Alla
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metoder är behäftade med brister. Att
mäta fysiologiska förändringar i hjärnan
och i kroppen säger inget om individens
känslor och totala välbefinnande. Att
besvara en enkät om den allmänna
lyckokänslan kan påverkas av många
slumpmässiga externa faktorer. Ett
exempel är att respondenter som finner ett
mynt i hissen före enkättillfället uppger
en högre lyckograd än de respondenter
som inte gör det. Å andra sidan gör den
tredje metoden att mäta lyckokänslan vid
specifika tillfällen att man bara mäter
ögonblicksbilder utan möjlighet till
reflektioner om den allmänna känslan.
De två sistnämnda metoderna gör det
också svårt att dra generella slutsatser
eftersom uppskattningarna är subjektiva
vilket innebär att man aldrig kan vara
säker på att alla respondenter använder
samma måttstock.
Så hur blir man då lycklig enligt
forskningsresultaten? En dålig nyhet
för contraläsaren är att hög utbildning
och hög IQ inte påverkar lyckokänslan.
Den goda nyheten är att läsning av
tidningar, tidskrifter och böcker kan
skapa lyckokänslor. Det gäller även god
musik och en avslappnad inställning till
sitt arbete. Att umgås med och hjälpa sina
vänner har också en positiv effekt.
För den konservative kärnfamiljs
vännen är det glädjande att gifta är mer
lyckliga än ogifta. Frågan är dock om det
beror på att lyckan kommer av att vara
gift eller om det kommer av att de som
redan är lyckliga lättare kan attrahera och
känna ett behov av att gifta sig. Något
som talar emot kärnfamiljsidealet är att
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lyckokänslan inte ökar för de
någonting och inte ha några
som skaffar barn. Men å andra
som helst mål för framtiden.
sidan är det få som ångrar att
Vad ska man då undvika för
de har gjort det.
att uppnå lycka? Ja först och
Könsfrågan är irrelevant.
främst bör man undvika att
Det spelar ingen roll om man
bo i kommunistiska länder.
är man eller kvinna eftersom
Att umgås med irriterande
välbefinnandet är lika högt
arbetskollegor och att enbart
hos båda. Kvinnor upplever
leva för ett framtida mål är
dock fler och starkare positiva
säkra sätt att uppnå olycka.
och negativa känslor än män.
Det är degenererande att
En kvinna löper också större
ständigt tro att allt blir bra bara
risk för ångest och depression.
man får den där bilen, den där
Vidare bör skönhetsidealen
flickvännen, den där villan
ifrågasättas eftersom skönhet
eller den där första miljonen.
inte leder till lycka. Snarare
Det är heller inget vinnande
bör man göra tvärtom, det vill
koncept att misstro alla
säga sträva efter lycka för att
människor och se problem i
uppnå skönhet. Barndomen
allting. I det ingår att man inte
har mindre betydelse än man
ständigt ska jämföra sig själv
tidigare har trott. Det som
med andra. De människor som
skapar lägre lyckonivåer är
har en egen inre måttstock är
själva ältandet av vad som
mer lyckliga än de som jagar
upplevdes i barndomen.
status och ständigt slänger
De grundläggande förutsätt
avundsjuka blickar mot sin
ningarna för lycka verkar vara
granne.
självkänsla,
närvarokänsla
Hur är det då med stressen
och en optimistisk inställning
och den nästan obegränsade
till livet. Människor med
valfriheten? Är det sant som
dessa egenskaper är extremt
många
vänsterdebattörer
mycket lyckligare än de som
menar att valfriheten skapar
saknar dessa egenskaper. I
en press som enbart ger
viss mån avgör personligheten Förre kungen av Bhutan, Jigme Singye Wangchuk, har engagerat ångest? Forskningen uppvisar
lyckonivån. Det betyder att sig i lyckoforskningen. Han har för sitt eget land lanserat ”brut- ett tvetydigt svar. Det har
vissa har lättare för att vara tonationalllycka” BNL, som övergripande mål. BNP är bara en del nämligen med individuella
lyckligare än andra, precis som av BNL. Här det kungliga palatset i Bhutans huvudstad Thimphu.
strategier att göra. En
vissa människor har en större
maximizer, som lever i enlig
deras välbefinnandegrad när de är mitt
benägenhet för fetma och alkoholism.
het med den neoklassiska principen om
uppe i ett arbetsmoment avslöjar de att
Men detta betyder inte att man som
människan som maximerare av nytta, får
de mår väldigt bra. Lyckoforskaren Sonja
person inte kan påverka möjligheten att
ofta ångest och mår sämre än de som inte
Lyubomirsky menar att detta handlar om
uppleva lycka. För vissa krävs det helt
strävar efter att maximera nyttan i allt. En
flow. Man är koncentrerad på en uppgift
enkelt mer ansträngning att uppleva lycka
maximizer får oftast ett bättre hotellrum
och har en stark närvarokänsla när man
än för andra.
eller ett bättre pris på mjölken och köttet
arbetar. Forskningen visar dessutom
Det är här Alliansregeringens jobblinje
och följer modet mycket bättre än andra,
att lottovinnare som är miljonärer är
får en mer omfattande betydelse än
men det kommer till priset av att de aldrig
mindre lyckliga än miljonärer som
vad som framgår av samhällsdebatten.
blir nöjda. Överallt finns det möjligheter
har byggt upp sin förmögenhet med
Att öka sysselsättningen och minska
att få en bättre vara för samma penningar,
entreprenörskap, innovationer, arbete
utanförskapet är inte enbart en förut
som ännu inte är upptäckta.
och aktieplaceringar.
sättning för en fungerande samhälls
En satisfier använder sina valmöjlig
Ett liknande resultat kan kopplas till
ekonomi. Det handlar även om ett
heter mer restriktivt. Han använder inte
politikers tal om mer krav i skolan och
ökat välbefinnande. Forskningen visar
tio timmar till att jämföra alla elbolag
mer kunskapsinriktad utbildning. Barn
nämligen att de som arbetar mår bättre
för att tjäna några hundralappar per år
och ungdomar klagar ofta på hur stressigt
än de som är arbetslösa. Detta gäller
utan gör en snabb jämförelse och väljer
och tråkigt det är med skolarbete och
även för monotona arbeten. Många
den som är billigare än den han redan
läxläsning. Men de ungdomar som sköter
anställda beklagar sig på fikarasten över
har. Satisfiern bryr sig heller inte om
sig i skolan och sitter hemma på kvällarna
hur värdelöst och tråkigt jobbet är och
att alltid få det bästa möjliga vad gäller
och gör sina läxor mår bättre än de
drömmer om att vinna på lotto för att
hotellrum, mjölk- och köttpris, utan
ungdomar som slår dank på staden. Man
slippa arbeta och gå upp klockan fem på
fokuserar sina ansträngningar på sådant
mår helt enkelt inte bra av att inte göra
morgonen. Men när man frågar dem om
som intresserar honom extra mycket.

4

www.contra.nu

CONTRA 1/2011

En satisfier kanske älskar öl och ägnar
många timmar åt att testa olika ölsorter,
han kanske till och med åker till andra
länder för att testa inhemska ölsorter för
att upptäcka den godaste ölen. En annan
satisfier använder sin oerhörda valfrihet
till att uppnå den bästa upplevelsen inom
den andliga världen och söker svar inom
alla möjliga och omöjliga religioner
och ideologier världen över. Föga
överraskande är det satisfiern som känner
mest tillfredsställelse över livet, trots att
han kanske får ett sämre hotellrum.
En annan tes som ofta framförs av
vänsterideologer är att tillväxten inte
skapar någon lycka. Det är nog sant, tillväxt
i sig skapar ingen lycka. Men vägen till
tillväxten och förhoppningen om framtida
tillväxt gör det. Forskningsresultaten
visar att ökat välstånd ger ökad lycka
totalt sett upp till en viss inkomstnivå.
Det finns dock variationer mellan olika
kulturer. Östasiater är mindre lyckliga än
förväntat med tanke på att befolkningen
är mer lyckliga i individualiserade länder
med högt välstånd. Latinamerikaner
är däremot mer lyckliga än förväntat.
Att mäta BNP kan också skapa ett
materialistiskt fokus som inte säger
något om vad människor gör med sina
ökade resurser. Att köpa en ny bil, ett nytt
hem, en ny dator, nya kläder med mera.
skapar lycka när det görs och håller i sig
en kort tid efteråt. Men för att erhålla
en mer långvarig lyckonivå krävs något
mer än materialistisk shopping såsom
reseupplevelser, andliga upplevelser
eller en känsla av ständig personlig
utveckling.
Ekonomen Richard Layard menar
att tillväxt och materiell välfärd skapar
olyckliga människor eftersom vi ständigt
jämför oss själva med hur andra har det.
När grannen har det materiellt bättre
vill vi också uppnå samma sak. Därför
jobbar vi ännu hårdare för att kunna
bräcka grannen. Men när grannen ser att
vi har fått det bättre kommer grannen att
också jobba ännu hårdare. Därför måste
politiker skapa goda förutsättningar för
att ekorrhjulet ska upphöra.
Det som talar emot Layards teori om
ett negativt ekorrhjul är att en amerikansk
undersökning visar att 48 procent av de
arbetande under de senaste fem åren
har minskat sin arbetstid, tackat nej till
befordran och sänkt sina materiella krav.
Layards misstag är, om man nu utgår från
att människors lycka beror på att alltid ha
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det bättre än sina grannar, att människor
kan jämföra sig i flera dimensioner.
Även stressnivån kan jämföras. Den som
sänker sin materiella standard kan med
glädje notera att grannen jobbar tolv
timmar per dag och stressar på i ett aldrig
upphörande ekorrhjul.
Lyckoforskningen har fått många
politiker att engagera sig för att öka
människors lycka via politiska beslut.
I Storbritannien har Labour tillsatt en
välbefinnandegrupp med uppdrag att finna
vägar för att öka lyckan. Premiärminister
David Cameron har uttalat att politiker
inte bara ska tala om att stoppa mer
pengar i fickorna på medborgarna, utan
även stoppa i mer lycka i deras hjärtan.
Även Frankrike är inne på samma spår
och har gett några ekonomer i uppdrag
att utveckla ett nationellt lyckomått.
Det land som har gått längst i denna
politiska lyckosträvan är Bhutan som
hellre mäter sin utveckling och sitt
välstånd i bruttonationallycka än med den
mer traditionella bruttonationalprodukten.
Till skillnad från BNP som mäter den
totala produktionen i ett land under ett
år mäter bruttonationallyckan den totala
lyckan i ett land under ett år. Resultatet
av denna politik har blivit en framtvingad
enhetlighet och gemenskap. Buddhismens
traditioner har upphöjts till lagstiftning
och det är ett krav att medborgarna ska

Kungen av Bhutan anser att lyckan stärks
av gemenskapen som dessa män får genom att bära nationaldräkten. Författaren till artikeln håller inte med.
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bära en nationell uniform där halsduken
signalerar samhällsposition. Avvikare
såsom nepaler och hinduer diskrimineras
konsekvent. Det man kan sätta upp på
pluskontot är att det politiska styret
för inte så länge sedan legaliserade tvapparater och neonskyltar.
Bhutan är ett typexempel på hur
lyckoforskningen
kan
missbrukas
av politiker för att öka den politiska
makten. Det visar även att en politisk
vision om att skapa lycka för sina
medborgare leder till en one-size-fitsall modell som inte tar hänsyn till att
lyckan, enligt forskningsresultaten, är
något individuellt. Ett exempel är att
forskningen visar att en majoritet mår
sämre av att pendla långt för att tjäna mer
pengar än att inte pendla och erhålla en
lägre inkomst. Men det betyder inte att
alla människor gör samma avvägningar
och känner på samma sätt. När politiker
försöker styra våra beteenden genom att
exempelvis straffbeskatta pendling och
chockhöja marginalskatterna kommer
det att försämra möjligheterna för de
som anser det värt att pendla långt för
att göra karriär. Därför säger de flesta
lyckoforskarna att deras resultat bör
läggas fram för allmänheten så att
människor kan göra mer informativa val,
i stället för att politiker försöker styra
och hindra människor från att göra egna
avvägningar.
Lycka kan heller inte kommenderas
fram från centralt håll genom att införa
plikt och tvång att hjälpa andra. Enligt
lyckoforskaren Sonja Lyubomirsky
måste hjälpen ges frivilligt för att lycka
ska skapas. En annan lyckoforskare, Ruut
Veenhoven, ville till en början bevisa
att omfördelning ökar lyckan. Hans tes
fick till en början bekräftelse genom
att lyckonivån är relativt hög i Sverige
samtidigt som omfördelningspolitiken är
omfattande. Men ju mer han undersökte
saken desto mindre övertygad blev han.
Länder som Schweiz med en mindre
välfärdsstat och omfördelning uppvisade
likvärdiga lyckonivåer som länder med
stora välfärdsstater. I dag erkänner
Veenhoven att han hade fel.
Ett annat faktum som motsäger
möjligheten att planera fram lyckan
centralt är att ekonomisk frihet är den
viktigaste friheten för att lycka ska
skapas. Den ekonomiska friheten är
till och med viktigare än jämlikhet och
politisk frihet.
.
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Fader Rofael överlevde massakern i Bagdad

Fyra mardrömstimmar
av våld och terror
Den 31 oktober 2010 skakades världen av en terrorattack mot den Syrianskkaldéiska kyrkan i Bagdad vilken krävde ett 70-tal dödsoffer och skadade ännu
fler. Det blodiga nidingsdådet utfördes av medlemmar i jihadistgrupperingen
Islamiska staten i Irak. Två av de tre präster som officierade vid den gudstjänst
som pågick dödades. Den tredje, domprost Rofael Kutaimy, överlevde. I början av
december höll han en presskonferens i Katolska kyrkan i Södertälje där Contras
reporter fanns på plats.
Fader Rofael Kutaimy klarade sig med
livet i behåll genom att ta sin tillflykt till
kyrkans sakristia, dit han också kunde
rädda ett stort antal gudstjänstbesökare.
Han undgick dock inte terrorattacken
oskadd – hörseln skadades liksom flera
inre organ och underlivet. Han och andra
drabbade sändes till Frankrike och Italien
för vård och återhämtning.
Det märktes vid presskonferensen
att fader Rofael var märkbart tagen av
det inträffade. Till Södertälje hade han
kommit för att vila upp sig hos sin bror,
som är en av de talrika irakiska flyktingar
som slagit sig ner i staden.

”En mörk tunnel”

Rofael Kutaimy, som ursprungligen
kommer från Mosul, talade om
Irak som en trädgård där många
olika religionsföreträdare finns
representerade och kan liknas vid
blomster.
–Där finns kristna, mandéer,
yazzider och många andra blomster
i trädgården. Vi kristna har bidragit
till att bygga Irak tillsammans med
våra muslimska bröder. Och vi skall
inte bara räknas som en minoritet
– vi tillhör landets urinvånare. Allt
som skadar Irak skadar oss, allt som
gagnar Irak gagnar oss.
Fader Rofael framhåller att Iraks
kristna länge levt i fred med landets
muslimska majoritet:
–Efter 2003 hände något. Något
har ändrats vilket jag som präst
inte förstår vad det är. Som kristen
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som i hela mitt liv levt sida vid sida med
muslimer tvivlar jag på att det är irakiska
muslimer som utför sådana här terrordåd.
Det är utländska fingrar som fört Irak in i
en mörk tunnel.
Rofael Kutaimy menar att irakierna
själva inte förmår föra ut landet ur ”den
mörka tunneln” utan måste få hjälp

tommy.hansson@contra.nu
utifrån. Han uppmanade därför irakier
utomlands liksom alla andra att hjälpa
Irak komma ut ur tunneln av illvilja, hat
och våld samt påminde om att det råder

svåra förhållanden även i länder och
områden såsom Afghanistan, Somalia
och Palestina:
–Jag förstår inte hur internationella makter
och organisationer kan stå vid sidan av
och inte göra något. Trots att min röst är
svag vädjar jag därför om hjälp att ta oss
ur den mörka tunneln. Och jag menar inte
att man skall föra irakierna till ett säkrare
ställe utan rädda irakierna i Irak!

Fyra mardrömstimmar

Fader Rofael, med den katolska titeln
monsignore som motsvarar domprost,
beskriver vad som tilldrog sig den
ödesdigra söndagen 31 oktober 2010
klockan fem på eftermiddagen.
–Vi höll mässa i kyrkan som vanligt
och hade inte mottagit hot om någon
förestående attack. Jag befann mig
tillsammans med de båda präster som
dog – 30 respektive 27 år gamla –
vid altaret. Efter evangelieläsningen
inleddes attacken mot de 200
personer som befann sig i kyrkan.
Plötsligt kom eldgivning och
människor började skrika. Fem tungt
beväpnade terrorister hade tagit sig in
i kyrkan. Några av dem tog kontrollen
över fönster och tak. Några krav
framställdes aldrig – man gick bara
in och började skjuta och spränga.
Det blev inledningen till fyra
mardrömslika timmar av våld och
terror. Fader Rofael försökte rädda
Kyrkorummet vanhelgades av de islamistiska attentats- så många som möjligt genom att föra
männen. Ett sjuttiotal kristna mördades i kyrkan i Bag- dem i säkerhet i sakristian vid altaret.
De två prästkollegerna dog emellertid
dad vid attentatet sista oktober 2010.
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direkt vid attackens början.
–Sedan började man döda
folk till höger och vänster
med kulor eller granater
utan att ta hänsyn till om
det var vuxna, barn eller
gamla. Tio barn dog.
Granaterna gav upphov till
ett öronbedövande oväsen.
Jag skadades själv i slutet
av attacken, vet inte om det
var på grund av skott eller
granatsplitter. Jag märkte
att jag hade blod över hela
kroppen och att jag var
skadad – tur i oturen var att
detta skedde under attackens
sista kvart.

anmärkning)
hörde
jag
att islamistiska terrorister
mördat ett äldre kristet par i
deras hem. Jag ber till Gud att
Han hjälper oss i denna svåra
tid så att vi får leva i fred.
På frågan om vilka säker
hetsåtgärder som vidtagits
i anslutning till Syrianskkaldéiska kyrkan svarar fa
der Rofael att endast kyr
kans egna vakter fanns på
plats. Han förklarar sig dock
inte veta så mycket om
säkerhetssituationen i landet,
han vet bara att det finns
terrorister färdiga att slå till
överallt. Inte heller känner
han till några band mellan
irakiska staten/militären till
islamistiska organisationer
men säger sig ha hört att elva
militärer skall ha gripits i
terrordådets kölvatten.
En irakisk man Contra talar
med efter presskonferensen
säger sig dock vara säker
på att det förekommit
inblandning från statens sida.
Han framhåller att man måste
passera ett tiotal vägspärrar
innan man kommer fram
till kyrkan och att ett
terroristkommando
måste
ha haft hjälp uppifrån för att
klara av detta.

Flögs till Paris

När krutröken skingrats
hade alla fem terroristerna
sprängt sig själva till döds.
Altaret av marmor låg i
spillror liksom en stor del av
kyrkans övriga inredning.
–Efter fyra timmar hade
militären gått in i kyrkan.
Jag såg bara blod överallt
och folk som rörde sig.
Jag togs till sjukhus och
genomgick en operation och
fick sammanlagt nio liter
blod. Jag låg på detta sjukhus
i åtta dagar och fick då jag
vaknade veta att höga män
i den irakiska staten, liksom
Domprosten Rofael Kutaimy överlevde svårt skadad massakern i den
shia- och sunnimuslimska
Minskat antal offer
syrisk-katolska katedralen i Bagdad i oktober 2010. Han rehabiliteras
representanter, hade besökt
Ett positivt tecken avseende
nu i Södertälje. Foto: Tommy Hansson.
min sjuksäng.
utvecklingen i Irak är att det
i slutet av 2010 rapporterades att antalet
skicka tillbaka irakiska flyktingar, vilket
Efter behandlingen i Bagdad fördes
offer för de väpnade konflikterna i landet
jag anser vara omänskligt. Jag uppmanar
fader Rofael och ett 30-tal andra skadade
minskat. Ett förslag som framställts
därför svenska myndigheter att ta väl
till Frankrike för ytterligare vård. 23
– bland annat av Kristdemokraternas
hand om de irakier som befinner sig i
skadade flögs till Rom. Domprosten
riksdagsman Robert Halef – med syftet
Sverige.
visste inte då hur många som dött eller
att skydda Iraks kristna minoriteter är att
skadats vid attacken. På sjukhuset Saint
upprätta en skyddszon, där de kristna kan
Antoine i Paris åtnjöt han under alla
Inblandning från staten?
leva i fred under självstyre.
omständigheter en förstklassig vård.
På Contras fråga om fader Rofael trots
Förslaget har emellertid avvisats av
Flera höga kyrkorepresentanter, bland
allt kan urskilja några positiva tecken
utrikesminister
Carl Bildt, och ingen
annat från Koptiska kyrkan, besökte
när det gäller utvecklingen i sitt hemland
garanti
kan
naturligtvis
ges för att inte en
fader Rofael i Paris.
svarar han så här:
sådan
skyddszon
kan
komma
att angripas
–Vi irakier älskar vårt land, inskärper
–Jag är inte pessimist utan ser tvärtom
av
terrorister.
Fader
Rofael
Kutaimy
tar
Rofael Kutaimy. Om vi kan leva i säkerhet
optimistiskt på framtiden. Jag tror att
inte
ställning
till
en
sådan
lösning:
där vill ingen lämna Irak. Som det nu är
det med tiden kommer att bli bättre
–Jag vill inte uttala mig om ett sådant
flyr dock både kristna och muslimer till
förhållanden för alla folkgrupper. För
känsligt politiskt ämne och har ingen
utlandet. Många irakier har lämnat hem
hoppningsvis tar allt detta våld slut
kännedom om vad minoriteterna själva
och arbeten och tagit sig till Sverige. Jag
någon gång. Men så sent som i går
vill. Dock tror jag att terrordåden har enat
har fått höra att myndigheterna försöker
(den 5 december, artikelförfattarens
minoriteterna.
.
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Än dyrkas marxismens gudar:

Så gick det till i
Sveriges Kommunistiska Parti
Ann-Mari Lahti berättar om sin tid som medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
För flera år sedan var jag med i SKP,
Sveriges Kommunistiska Parti. Jag
lämnade partiet och fick också ut min
bästa vän, Maria Walden, därifrån. Nu
skriver vi bägge i Contra.

Ingen plats för
avvikande synpunkter

När man umgås med riktiga kommunister,
märker man tydligt på stämningen i
möteslokalen att det inte finns någon
plats för annat än kommunistiskt tänk
ande. Första gången jag var med på ett
möte, det var i Solna där partiet hade
sina lokaler, sa Rolf Hagel till mig: Du
förstår, här inne och även utanför säger
vi Kamrater till varandra. Vadå, sa jag?
Ja, vi säger kamrater till varandra, för
att vi ska alla hjälpas åt att bygga det
socialistiska samhället, och då uppför vi
oss och respekterar varandra.
Jamen Rolf, vi vill ju inte ha diktatur sa
jag då! Vem har sagt det frågade han mig?
Jag vet, Rolf, att Sovjet var diktatur, och
det vet du också. Ann-Mari sa han, Sovjet
var ingen diktatur, man försökte och
bygga socialism och då kom folk emellan
och det var ju inte bra. Socialismen i
Sovjet låg faktiskt i ett embryo. Försök att
se hela historien framför dig och håll inte
på med sådant prat att det var diktatur.
Läser du historien så förstår du varför det
hände, det som hände i Sovjet. Du ska inte
gå på all västlig propaganda. Jag förstod
att det inte gick att diskutera med Hagel.
Han satt fast i sitt tänkande.
Jag märkte ju mer jag kom in i partiet,
att det inte fanns ett uns av plats för kritik
mot Sovjetunionen. Alla fel låg hos väst
och kritik mot Sovjet räknades som
borgerlig propaganda. Kommunister tål
ingen kritik av sin ideologi.
När jag skickade in min första artikel
till SKPs tidning Riktpunkt, en artikel
som faktiskt handlade om min hjälp till
oppositionen i Estland, den hjälp som jag
beskrivit i Contra och boken Mitt möte
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med KGB fick jag svaret att jag skrev
sådant som skadade socialismen. Hur
kunde jag göra det jag gjort i Estland?
Ville jag skada bygget av socialismen
genom att delta i USA-understödd
verksamhet? Jag svarade att USA inte
hade med mitt arbete att göra, jag ville
hjälpa oppositionen i Estland. Jag fick
veta att jag inte läst historia ordentligt,
för att förstå det som hänt i Sovjetunionen
måste man känna till dess historia och
inte tala om enstaka fall.

Marxistisk skolning

Under tiden i SKP var jag med på en rad
möten där man diskuterade hur man skulle

ann-mari.lahti@contra.nu
ge medlemmarna marxistisk undervisning
och få dem att gå in för partiet till 100
procent. Kursen i marxism leddes av

Ju värre regimen är desto bättre tycks
SKP resonera. Man skäms inte ens att
visa upp sig tillsammans med representeanter för världens värsta diktatur på
sin hemsida. Och så här kan man själva
kommentera det: ”Lördagen den 4 april
2009 sände SKP Stockholmsdistriktet en
delegation till Nordkoreas ambassad, för
att visa partiets stöd till landet... Vi blev
väl mottagna på plats, och serverades
en fantastisk koreansk buffé med härliga
maträtter, och dryck till det. Efter maten
blev vi bjudna på vacker sång och musik
från koreanska barn... Leve Solens dag!
Leve kommunistpartiet!”

www.contra.nu

SKPs sekreterare Barbara Brädefors och
litteraturen som användes var två mindre
böcker från Fram bokförlag, SKPs eget
förlag. I böckerna fick man lära sig att
tänka på ett visst sätt. Den ena boken
handlade om ”arbetarklassens historia”
och den andra boken om marxismens
grunder. I den ena boken fick man veta
att i framtidens kommunistiska samhälle
skulle den ”perfekta kommunistiska
människan skapas”.
Vi skulle lära oss att tänka kollektivt,
inte individuellt. Det var fel att kritisera
den egna rörelsen. Jag minns att jag
många gånger uttalade mig kritiskt
mot Sovjet men det tystades ner. SKPs
internationella sekreterare Kjell Bygdén
sa till mig efter ett möte att jag inte var
någon äkta socialist: ”Du kan inte Marx,
du kan inte teorin ordentligt för att
tillgodogöra dig klasskampens mål”. Jag
svarade att jag var socialist, men att jag
var andlig socialist, eftersom jag också
var kristen antroposof. Bygdén svarade
att det inte gick ihop.
Under flera studiekvällar fick jag av
bland andra Barbara Hagel veta att jag
inte kunde uttala kritik mot Sovjet. Sovjet
var instängt i ett hörn av väst och det gick
ut över människorna i Sovjet. När jag
svarade att Sovjet var en diktatur blev
hennes kommentar att jag skulle sluta
tjata.

Materialistiskt tänkande

Under resan gång fick jag mer och mer
erfara att kommunister tänker oerhört
abstrakt och materialistiskt. De sa under
mötena och under kurserna att allt är
materia. Jag sa emot, och det gillade de
inte.
Jag kände att det var dags att diskutera
med min vän Maria om det horribla i det
hela och få henne och förstå att Sovjet var
diktatur. Rolf Hagel sa vid ett tillfälle att
”Baltikum har alltid varit ett problem”.
Han sa också att KGB och Röda armén
var viktiga för att försvara socialismen.
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Jag visste mer och mer att jag hade
att göra med känslokalla människor.
På SKPs medlemsmöten betonar man
vikten av demokrati och jämlikhet.
Men så fort man nämner de baltiska
frihetskämparnas rätt till frihet så blir
det tyst. Frihetskämparna beskrevs
som kriminella element, som vill störta
sovjetstaten. Därför blev de arresterade
av KGB.
Med den ideologi som ligger i botten
för kommunisterna finns det ingen plats
för oliktänkande, öppna diskussioner
med olika uppfattningar eller kritisk
analys. Jag har under mitt umgänge med
kommunister lärt mig att det enda som
gäller för dem är ”marxistiskt tänkande”
och absolut ingen kritik mot socialistiska
samhällen. Kommunisterna tror också
enbart på materialism. Någon förståelse
för människor som tänker annorlunda
finns inte.
Hela kursen jag gick på, gick i princip
ut på att lära oss att tänka statiskt,
materialistiskt, ensidigt, och givetvis
mycket marxistiskt. Tack och lov hade
jag sedan tidig barndom redan min kristna
antroposofiska grund att stå på.

”Kommunismen ska
erövra världen”

Vi satt alla runt ett bord med
kursmaterialet. Vi läste och diskuterade.
Lenin sa ”Kommunismen ska erövra hela
världen”. Det är precis vad SKP går efter
när de tillsammans med kommunistpartier
i andra länder gör allt de kan för och få
makten i respektive land.
SKP är förvisso inte stora i vårt land,
men de är medlemsorganisation i ABF.
ABF i Stockholm har som medlem
ett parti som stött den största diktatur
världen sett, nämligen Sovjetunionen.
Till första maj förra året organiserade
LO SKPs majtal från Gällivare i norr till
Stockholm och sedan söderut. Parti är inte
stort, men det har förgreningar in i ABF
och LO. Dessutom samarbetar både SKP
och Kommunistiska Partiet (KP) med
riksdagspartiet Vänsterpartiet i samband
med demonstrationer.
Jag var med något år i SKP och hann
på den tiden lära känna kommunisternas
tänkande väl. SKP har nu sin lokal i
Skarpnäck i Stockholm. Jag har vid flera
tillfällen försökt och få Rolf Hagel att
begripa att sovjet var en totalitär diktatur.
Men det har varit som att tala till en vägg.
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Barbara Hagel (gift
med Rolf Hagel)
verkar drömma sig
tillbaka till svunna
onda tider. Här på
”valmöte” vid Hötorget i Stockholm.

Samma gällde Barbara Hagel, hans fru.
Hon sa en gång till och med att Sovjet
gjorde mycket för Lettland.
Barbara Brädefors är av den gamla
skolan och mycket, mycket byråkratisk.
Hon är dessutom född och uppvuxen i
forna ”DDR” (Östtyskland). Det finns
ett ordspråk som heter ”för att lära känna
draken måste man krypa in under dess
skinn”. Jag gjorde det och när jag senare
lämnade partiet fick jag dessutom med
mig min vän Maria.

Kunskap stoppar kommunismen

Demokrati är något vi hela tiden måste
kämpa för, varje dag, vecka, månad och
år. Vi får inte tillåta partier som står för
en sådan politik som SKP och fler med
dem att komma fram för mycket. Vi
skall upplysa om dem, hur små de än
må vara får de inte växa till sig på grund

av okunnighet. I SKPs lokal dignade
bokhyllorna av socialistisk litteratur. Det
fanns böcker som målade upp hur bra
det var i bland annat Baltstaterna under
Kremls styre. Det fanns inte en enda
bok bland alla tusen, som kritiserade
socialism det minsta lilla.
Kända artister som är kommunister
i Sverige idag är Jerry Williams, som
är med i SKP. Han sade i ett nummer
av tidningen Riktpunkt att ”de som inte
tänker som kommunister är dumma i
huvudet”. Även skådespelaren Sven
Wollter är kommunist, men han är med
i KP (Kommunistiska partiet). Även om
SKP och KP är små i Sverige har de alltså
en del framstående medlemmar och de
arbetar ihop med den internationella
kommunistiska rörelsen i övriga delar av
världen.
.

Sveriges Kommunistiska Parti
Sveriges Kommunistiska Parti har varit
namnet på en rad olika partier i Sverige.
Det första bildades som en utbrytning
ur Socialdemokraterna 1917 och tog
namnet SKP 1921. Namnet behölls
till 1967 och partiet heter sedan 1990
Vänsterpartiet. En del av partiet döptes
om till Socialistiska Partiet 1934
och stödde under Andra världskriget
Adolf Hitler. Partiet lades ner 1945
och flertalet ledande medlemmar
åtalades och dömdes för att de under
kriget hade tagit emot tyskt understöd
till den politiska verksamheten. Ett
helt nytt Sveriges Kommunistiska
Parti grundades som Kommunistiska
Förbundet Marxist-Leninisterna 1967.
Det brukar kallas maoistiskt. Det
ombildades till Solidaritetspartiet och
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lades ner på 1990-talet.
Det Sveriges Kommunistiska Parti
som den här artikeln handlar om
bildades 1995 sedan det Moskvavänliga Arbetarpartiet Kommu
nisterna gått i konkurs. APK var en
stalinistisk utbrytning ur dåvarande
Vänsterpartiet Kommunisterna 1977.
Rolf Hagel och Alf Löwenberg satt
i Riksdagen under åren 1977 till
1979. Rolf Hagel var partiledare för
nuvarande SKP. Han är 76 år och
nuvarande partiledare heter Victor
Diaz de Filippi.. Partiet fick 375 röster
i riksdagsvalet 2010.
Kommunistiska
Partiet
är
efterföljaren till det som tidigare
hette KPML(r). Partiet fick 63 röster
i riksdagsvalet 2010.
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”Wikileaks” – en farlig vänsterrörelse
Diplomati bygger på att information
kan utbytas i förtroende. Allt lämpar
sig inte för publiken, lika lite som Dina
samtal med Din flickvän eller din chef är
avsedda att sändas på radio. Wikileaks
tar på sig ansvaret för att sprida hemliga
diplomatrapporter som refererar korrekt –
eller ibland med missförstånd – sådant som
meddelats i förtroende till amerikanska
diplomater runt om i världen.
Wikileaks verksamhet är ett frontal
angrepp mot förtroendefull diplomati.
Plötsligt publiceras det som var avsett
för en trängre krets. Kan inte de som
för förtroliga samtal lita på att samtalen
förblir förtroliga blir det ingen förtrolighet
nästa gång. Världens regeringar får
mindre möjligheter att skaffa information
som de behöver för att styra undan från
exempelvis militära konflikter. Wikileaks
verksamhet, när det gäller diplomatpromemoriorna, är ett allvarligt hot mot
världsfreden.
Den man som ligger bakom saken,
Julian Assange, gör det på någon slags
anarkistisk filosofisk bas att ”allt ska
fram”. Allt ska inte fram om vi ska leva
i en trygg värld. Herr Assange tar inget
ansvar för sina handlingar och han kan
inte avsättas i val.
Media hanterar också informationen på
ett mycket märkligt sätt. När det framgick
att amerikanska ambassaden i Stockholm
fotograferade och försökte idnetifiera
folk som ”smög omkring” i omgivningen
spelades det av kvällspressen upp som
”spioneri”. Två amerikanska ambassader
har under senare år sprängts i luften av
terrorister, så det finns goda skäl att vara
försiktig. Och vilken svensk som helst
som ser ”skumma typer” smyga omkring
runt den egna bostaden har rätt att både
fotografera och försöka ta reda på vem
det är. I vissa fall kan det vara en fråga
om liv och död.

Vänsterextremister
i kretsen kring Assange

Wikileaks grundare Julian Assange har
en bakgrund som vänsteranarkist. Han
låter påskina att han styrs av en agenda
om total öppenhet. Men i själva verket
är den ”öppenhet” han förespråkar både
livsfarlig och ytterst selektiv. Livsfarlig
för att han inte tvekar att släppa namn på
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personer som kan bli mördade av talibaner
eller andra extremister, livsfarlig eftersom
han avslöjar yttranden i förtroende som
kunnat vara verksamma led i internationell
konfliktlösning och nu istället riskerar
att bli konfliktframkallande. Livsfarlig
för att läckorna i sig riskerar att leda till
minskat, inte ökat, utbyte av tankar och
idéer mellan representanter för olika
länder.
Den förmenta öppenhetsdogmen hos
Wikileaks är dessutom selektiv eftersom
Wikileaks inte berättar något som helst
om den egna organisationen, vare sig hur
den fungerar eller hur den finansieras.
Lägg därtill att agendan alldeles
uppenbart är fientlig mot demokratierna i
Väst och främjar socialismens intressen,
så får vi en särskilt otrevlig soppa. Bland
de personer som i London backat upp
Julian Assange i samband med frågan om
en eventuell utlämning till Sverige finns
John Pilger och Michael Moore. John
Pilger är journalist, som liksom Assange
är australiensare. Han är vänsterextremist
och har särskilt kännetecknats av en

cg.holm@contra.nu
synnerligen obalanserad rapportering
i Israel-frågan. Michael Moore är en
amerikansk filmare som hatar sitt eget
land mer än något annat. Han har gjort
filmer som hyllar Fidel Castro och andra
socialister. I filmen Fahrenheit 9/11
räknade kritiker till 59 grova sakfel i
propagandarullen, som var en orgie i hat
mot George W. Bush.
I Sverige har journalisten Johannes
Wahlström lagt monopol på Wikileaksmaterialet och han har kontrollerat vad
som släppts till Aftonbladet, Svenska
Dagbladet och TV. Ingen öppenhet där
inte. Johannes Wahlström har framförallt
gjort sig känd för sitt Israel-hat och sin
medverkan i obskyra vänsterextremistiska
publikationer (samt som nämnt Svenska
Dagbladet och Aftonbladet). Han skrev
år 2005 en så grovt antisemitisk artikel
i vänstertidskriften Ordfront att till och
med chefredaktören i Ordfront i efterhand
tog avstånd från artikeln.
I Ryssland är det Johannes
Wahlströms far, Israel Shamir, som
har hand om Wikileaks-materialet.

www.contra.nu

Shamir har bland annat deltagit i
förintelseförnekarkonferensen i Teheran
2006, han har låtit sig intervjuas av den
islamistiske svenk-iranske extremisten
Mohamed Omar, där han förklarade att
det var varje muslims och kristens plikt
att slå sönder gaskammarmyten (Shamir
var född jude, men har konverterat
till rysk-ortodox tro). Shamir bor nu i
Ryssland, men har tidigare varit bosatt
i Sverige och till och med varit svensk
medborgare.

Assange i Sverige

När Assange sommaren 2010 besökte
Sverige gjorde han det för att delta
i ett seminarium arrangerat av den
socialdemokratiska Broderskapsrörelsen.
Broderskapsrörelsen var tidigare social
demokraternas kristna grupp, men har
nu utvidgats med en muslimsk sektion.
Organisationen har två olika praktiska
agendor. I den muslimska sektionen är
avsnittet som talar om homosexuellas
rättigheter bortplockat.
Assanges besök i Sverige till upp
takten av den svenska valrörelsen
arrangerades av Broderskapsrörelsens
pressekreterare och tillika projektledaren
för Broderskapsrörelsens tidning riktad
speciellt till muslimer Islam & politik. Hon
har gjort sig bekant som militant feminist
och organiserade på Almedalsveckan
på Gotland i somras tillsammans med
en väninna en queer-bar. ”Queer” är en
som anser att alla skillnader mellan män
och kvinnor är socialt och inte biologiskt
betingade och därmed själv försöker
utplåna sin könsidentitet.
Assange sov över hos pressekreteraren
och mottogs av henne på ”bästa sätt”.
Fortsättningen var dock inte riktigt bra,
sedan hon upptäckt att Assange tillbringat
nätter även med en annan kvinna i
Sverige. De två kvinnorna besökte
polisen för att få råd om de kunde tvinga
Assange till ett test mot sexuellt överförda
sjukdomnar. Och sedan var hela cirkusen
med ”våldtäkt” igång (våld förekom
aldrig, men i svensk lagstiftning har det
ju ingen betydelse). Ingen av damerna
hade inledningsvis någon tanke på att
det var fråga om våldtäkt och när de sade
så till media blev de tillrättavisade av
Fortsättning på sidan 22
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Skattehöjningar

Skatteverket har meddelat att man
framöver inte kommer att godkänna
avdrag för ingående moms för den
som köper kontorsmöbler till ett
”hemmakontor”. Det är vanligt bland
småföretagare att ha kontoret hemma, till
exempel för hantverkare, åkare, bönder,
konsulter som jobbar via datorn med flera.
För dessa blir det framöver 25 procent
dyrare att skaffa sig kontorsmöbler,
oavsett om företaget drivs som enskild
firma eller som aktiebolag. Det är
naturligtvis alldeles i början av företagets
liv, när det är som svårast att få det att
gå ihop, som den här ändringen slår.
Det är ingen lagändring utan en ändrad
lagtillämpning, som i princip skulle
kunna tillämpas även retroaktivt. Rimmar
illa med uttalanden från politiskt håll att
småföretagsamhet ska stimuleras.

Ännu fler skattehöjningar

Om Du köper eller säljer en fastighet
måste Du betala en ”stämpelavgift” till
fastighetsregistret. Avgiften framställs
som om den går till administrationen
av registret, men för sådant finns en
särskild avgift som gäller för varje

fastighetsöverlåtelse (genom, försäljning,
arv, gåva eller byte) på 825 kronor.
Resten av stämpelavgiften är en ren
skatt. För privatpersoner uppgår den till
1,5 procent. För bolag har den uppgått till
3,0 procent, men höjdes vid årsskiftet till
4,25 procent. Ytterligare ett nålstick mot
småföretagsamheten. Stora företag bildar
fastighetsbolag som äger fastigheterna,
då kan man överlåta bolaget istället
för fastigheten och helt komma undan
stämpelavgiften.

Det räcker inte att slå sig till ro

Gång på gång får vi höra en nöjd
finansminister Anders Borg berätta om
hur lyckosam den svenska ekonomiska
politiken varit. Och visst har det gått bra för
Sverige att tampas med den ekonomiska
krisen, men den ekonomiska krisen är
en kortvarig historia, en av de många
svängningar som moderna ekonomier
får uppleva. Det gäller att också se till de
långsiktiga utvecklingstendenserna, och
där finns en del övrigt att önska.
En som framfört kritiska synpunkter
är förre LO-ekonomen Jan Edling, som
talade inför den socialdemokratiska
kriskommissionens framtidsseminarium.
Edling är mest känd för att han fick
sparken från LO sedan han 2005 gjort en
rapport om utanförskapet som handlade
om regional skillnader i arbetslöshet,
sjukfrånvaro och förtidspensioneringar.
Nu var han tydligen välkommen
tillbaka till socialdemokraterna och inför

deras kriskommission utvecklade han
bland annat följande:
• Sveriges andel av världsmarknaden
har under de senaste decennierna sjunkit
mer än övriga fjorton gamla EU-länders
andel
• Underhållsinvesteringarna (järnvägar,
kraftverk etc) hamnar på plats 11 bland
EU15.
• Sedan 1980 har Sverige haft lägre
investeringar än EU15
• Kvaliteten på utbildningen sjunker och
var tionde grundskoleelev klarar inte
behörighetskraven för gymnasiet.
Om den svenska exporten utvecklats
som EU15 hade den idag varit 225
miljarder högre, vilket skulle innebära en
ökning av BNP med 7 procent.
(Göteborgs-Posten)

Skattepengar i arbete

Stockholms Stad har en enhet som kallas
KAST, Köpare av Sexuella Tjänster. Den
”erbjuder dig som vill sluta köpa sex
anonym rådgivning och stödsamtal via
telefon, e-post eller tidsbokade besök”.
Enheten, som finansieras med skattemedel
erbjuder också stöd och rådgivning till
den som porrsurfar eller liknande och
vill sluta med detta. Verksamheten har
sina motsvarigheter i både Göteborg
och Malmö. Den som vill veta mer
kan gå in på Stockhoms Stads hemsida:
http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/
Socialtjanstforvaltningen/Prostitutions-och-Spiralenheten/Koper-dusexuella-tjanster. Enligt hemsidan har
Prostitutionsenheten i Stockholms Stad
elva anställda.

Avdrag för gåvor

I många länder som har betydligt
lägre skatter än Sverige (ja, alla länder
utom Danmark har lägre skatter) finns
det en möjlighet att göra avdrag får
gåvor till ideella organisationer. Inte
minst i USA är avdragsrätten en viktig
faktor bakom finansieringen av många
välgörenhetsorganisationer, kulturinstitu
tioner med mera.
Inför valet 2006 var avdragsrätten en
fråga som fördes fram av framförallt
Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det
tog dock en hel valperiod att komma fram
till ett förslag. Och vilket förslag sedan!
Juridiska personer kommer inte att kunna
ge gåvor och beloppet maximeras till
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1.500 kronor per år. Även de institutioner
som ska kunna få ta emot avdragsgilla
gåvor begränsas till ”hjälpverksamhet”,
kulturinstitutioner eller vanliga ideella
föreningar är inte aktuella.

Före detta partiledare lever gott

Staten betalar en inkomstgaranti till
tidigare riksdagsledamöter. I december
2010 betalades sammanlagt 5,4 miljoner
kronor ut till före detta riksdagsledamöter
som inte lyckats skaffa sig ett jobb. Ja
en del har jobb, men väljer att inte ta ut
lön. Så har några finansierat sitt arbete på
Socialdemokraternas partikansli.
Efter valet i höstas fick 87 avgående
riksdagsledamöter lönegaranti.
En del har fått lönegaranti för
riksdagsplatser som de haft för mycket
länge sedan.
Lennart Daléus, Maud Olofssons
företrädare som partiledare för Centern
avgick ur Riksdagen 2002. Han arbetade
några år som generalsekreterare för
Greenpeace, men han slutade där och får
sedan dess 28.000 kronor i månaden från
Riksdagen. Han har inte sökt något nytt
jobb utan pysslar om sitt hus och sina
barnbarn. På skattebetalarnas bekostnad.
Han blir ålderspensionär i juli 2011 och
då upphör bidragen från Riksdagen.
Birger Schlaug, tidigare språkrör för
Miljöpartiet lämnade liksom Daléus
Riksdagen 2002. I motsats till Daléus
har han haft inkomstgaranti ända sedan
dess. För närvarande får han 14.000
kronor i månaden (inkomster från andra
arbeten minskar det som utbetalas
från Riksdagen). Schlaug blir inte
ålderspensionär förrän 2014.
Gudrun Schyman lever också till
betydande del på inkomstgarantin. Hon
fick nästan 20.000 kronor i december
2010. Hon lämnade Riksdagen 2006
och har kunnat försörja sig med
riksdagsgarantin medan hon arbetat åt
fiaskoprojektet Feministiskt initiativ.
Trots att partiet fick långt under de 2,5
procent av rösterna som krävs för att få
partistöd har man alltså fått det bakvägen,
genom att Gudrun Schyman fått lön
från Riskdagen. Gudrun Schyman får
ålderspension 2013.

Ett otäckt litet parti

”Det sitter ett otäckt litet parti i
Riksdagen, med nutida rötter i
antidemokratiska rörelser som för bara
några decennier sedan omfamnade en
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ideologi som har stått för förtryck och
mord på miljontals människor. Partiet
har putsat på fasaden, gör allt det kan för
att bli rumsrent, och påstår sig numera
omfamna den demokratiska synen på
människovärdet. Enstaka medlemmar
på framträdande positioner gör det dock
svårt för partiledaren att upprätthålla den
nya imagen. Många betraktare tycker
sig se ondskans bockfot bakom den nya
retoriken.
”Nej, det handlar inte om Sverige
demokraterna utan om Vänsterpartiet. Det
leds av en människa som i decennier har
stått på diktaturens sida, har framträdande
företrädare som kallar sig kommunister
och är med i vänskapsföreningar med
diktaturer.”
Fredrik Segerfelt (liberal debattör) i
Dagens Industri

Ensamkommande
”flyktingbarn” kostar miljarder

Förra året kom cirka 3000 ensam
kommande ”flyktingbarn” till Sverige.
De flesta uppger sig vara 15–17 år. Ett
stort (okänt) antal är långt äldre än 18 år,
det finns en del som ger intryck att vara
en bra bit över trettio, men helt visst är att
många är mellan 20 och 25. Men fram till
18 behandlas de efter andra mer generösa
regler.
Vad gäller flyktingskapet så är det i
få länder som sextonåringar utsätts för
politisk förföljelse. I en del muslimska
länder kan det vara fråga om religiös
förföljelse. Men de ”flyktingbarn” som
kommer hit berättar ytterst sällan om något
sådant, tvärtom är en stor andel somalier
eller afghaner och själva muslimer som
kommer från ett muslimskt land! Det är
ofta istället fråga om ”släktens stjärna”,
som familjen satsat stora pengar på för
att smuggla in i Väst för att ordna en
bättre framtid inte bara åt ”barnet”, utan
i förlängningen åt hela familjen. Det är
inte lätt att ta sig från Afghanistan eller
Somalia till Sverige om man inte har
hjälp av professionella smugglare och har
betalt rejält med pengar för den tjänsten.
Svenska myndigheter satsar generöst
på att ta hand om dessa ynglingar.
Tidskriften DSM berättar om Västerås.
Femton ensamstående flyktingbarn skulle
placeras. För boendet ställde kommunen
en villa och flera nyinköpta lägenheter
till förfogande, samt utlyste femton
tjänster för att ta hand om verksamheten
med de femton ”barnen”. En kock, en
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fastighetsskötare, en fritidspedagog, en
integrationssekreterare, flera ”språk
resurser” samt naturligtvis en chef.
Tyvärr fick kommunen bara tag på
fjorton av de sökta femton personerna,
men bland de anställda hade flertalet
högskoleutbildning i form av socionomer,
sociologer, pedagoger, lärare och läkare.
De kommuner som tar emot
”flyktingbarn” får ett statligt bidrag i form
av en grundersättning på 568.000 kronor
per år. Därutöver betalas 1.900 kronor
per dygn för boendet (det vill säga som
för ett rum på ett av landets bättre hotell),
vilket blir 684.000 kronor per år. Till
detta kommer skolkostnader och diverse
andra ersättningar, exempelvis 2.000
kronor i månaden för en god man. DSM
uppskattar kostnaden för ”flyktingbarnen”
till 2,5 miljarder för 2010 eller 820 000
kronor för varje ”barn” som tas om hand
av systemet. Det är lätt att se att här finns
en ytterst lukrativ bransch som kommer
att locka till sig lycksökare av alla slag.
Samtidigt som man frågar sig varför
en så liten grupp ska kostas på så stora
summor.

Veronica Palm

är en av dem som gärna vill ta över posten
som socialdemokratisk partiledare. Hon
är en riktig skräckfigur för dem som vill
se ett modernt Sverige som satsar på
framtiden.
Hon vill avskaffa Rut-avdraget (men
inte Rot-avdraget, de som har nytta av
det är ju byggnadsarbetare som vanligen
är med i facket). Hon vill återinföra
förmögenhetsskatten. Hon är motståndare
till jobbskatteavdragen.
Skattesänkningar leder till att staten
(som Veronica Palm själv gärna vill
företrdäda) får mindre pengar att fördela.
Hon var också en av de främsta
anhängarna
till
samarbetet
med
Vänsterpartiet i förra årets valrörelse.
Flertalet valanalytiker har kommit
fram till att det var samarbetet med
Vänsterpartiet som var avgörande
för socialdemokraternas katastrofala
valresultat. Veronica Palm har motsatt
uppfattning. Det är säkert inte utan
anledning hon verkar vara favorit till
partiledarposten på Contras hemsida.
Många debattörer menar att med Veronica
Palm som partiledare behöver Sverige inte
riskera ett återfalla till socialdemokratiskt
styre inom överskådlig framtid.
(Dagens Industri)
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Rimjingang

Det finns en enda fri tidning i Nordkorea.
Fri i den meningen att den ges ut utan
censur, men det blir naturligtvis svåra
konsekvenser för den som ertappas med
ett exemplar av tidningen. Tidningen
heter Rimjingang och är uppkallad efter
en flod som flyter genom både Nord- och
Sydkorea.
Tidningen har åtta reportrar, som alla
är utbildade i Kina (!). De har tagit sig
över gränsfloden Jalu. Deras reportage
smugglas via Kina till Japan där de trycks.
Vid några tillfällen har reportrarna även
fått ut videofilmer. Tekniken underlättar
arbetet. Ett USB-minne kan rymma massor
med text och ganska långa filmavsnitt.
Kinesiska mobiltelefoner kan dessutom
användas en bit in i Nordkorea.
Från USA sänds radio med en blandning
av information om mänskliga rättigheter
och modern pop-musik. Radiostationen
Open Radio har även lyckats samla
information från Nordkorea. När
oppositionella lyckades med bedriften att
få ett tåg med gåvor från Kina till Kim
Jong-ils son Kim Jong-un att spåra ur
var det Open Radio som sände den första
rapporten om händelsen.
Viktigast för att sprida information om
omvärlden är dock piratkopierade DVDskivor. Nordkoreanerna har faktiskt i viss
utsträckning tillgång till DVD-spelare.
Och de som får tag på insmugglade
skivor med sydkoreanska TV-serier får
lätt tanken att folk har det ganska bra i
Sydkorea. Sakta sipprar sanningen in i
Nordkorea.
För dem som blir ertappade med otillåtna
saker är dock regimen skoningslös.
En kvinna som gömt ett sydkoreanskt
flygblad avrättades i slutet av januari.
Samma öde drabbade en officer som tagit
hand om en dollarsedel som följde med
sydkoreansk propaganda.

Kuba sparkar statsanställda

Den ekonomiska verkligheten börjar
komma ifatt även Kuba. Staten har
på gång att sparka över en miljon
statsanställda. Det är personer som har
någon form av låtsasanställning i den
statliga ekonomi som omfattar nästan
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allt på Kuba. De förutsätts starta egna
småföretag när de nu blir utan jobb.
Redan i januari sparkades en halv miljon
statsanställda. De fick en månadslön på
i genomsnitt 150 kronor (!!!) för varje
tiotal år de varit på sitt arbete. Den som
jobbat tjugo år på sitt nuvarande arbete
kunde alltså räkna med 300 kronor i
avgångsvederlag!

Socialism är
vägen till fattighuset

I Bolivia härskar Evo Morales som på
olika sätt försöker kopiera Hugo Chávez
i Venezuela. Bolivia har betydligt sämre
förutsättningar än förebilden i norr,
men också i Bolivia finns olje- och
gastillgångar som skulle kunna föra
upp landet ur fattigdomen. Men genom
att driva en socialistisk politik lyckas
presidenten köra ner landet i botten.
År 2006 förstatligades oljebolagen.
Sedan dess har produktionen sjunkit
med hälften! Några mindre delar av
oljeutvinningen fortsätter att drivas
av privata företag, men staten är enda
tillåtna uppköpare och staten betalar
27 dollar per fat. Världsmarknadspriset
ligger kring 90 dollar. Inte underligt att
produktionen minskar. Och bolivianerna
får det allt svårare att klara livhanken.

Tysklands Lars Ohly
kastar masken

Sedan maj förra året heter ordföranden
i partiet Die Linke Gesine Lötzsch. Hon
har en gedigen bakgrund från diktaturen i
Östtyskland. Hon växte upp i Östyskland
och umgås fortfarande med sina gamla
kommunistiska vänner – inklusive
angivare från hemliga polisen Stasi. I
en artikel i tidskriften Junge Welt skrev
hon nyligen ”Vägen till kommunismen
kan vi bara finna om vi ger oss ut och
prövar”. Siste partiledaren för östtyska
kommunistpartiet SED, innan det om
vandlades till PDS och senare Die
Linke, Gregor Gysi, har protesterat mot
partikamratens stöd för kommunismen.
Men hon kommenterar att man inte
bara kan stryka kommunismen. Der
Spiegel avslöjar att Gesine Lötzsch
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inte skrev sin artikel själv. Det kom ett
utkast från vänsterfilosofen Michael
Brie. Men Lötzsch tog till rödpennan,
strök meningen om att vänstern inte får
blunda för kommunismens brott och
ersatte det med ett resonemang om att
kommunismen inte har misslyckats, bara
den kommunism som hittills har prövats
har visat sina brister. Låt oss försöka igen!
Die Linke är representerat i Förbundsdagen
och ingår i delstatsregeringarna i Berlin
och Brandenburg. Lötzsch tal om att
Die Linke arbetar för kommunismen
har inneburit att personer inom det
kristdemokratiska partiet talat om att
förbjuda partiet.
Vid ett möte som Die Linke höll i Berlin
protesterade medlemmar i Vereinigung
der Opfer des Stalinismus fredligt på
gatan utanför. De blev misshandlade av
vänsterextremister som senare smet in på
Die Linkes möte.
(Sydsvenska Dagbladet, Der Spiegel)

Arabvärldens efterblivenhet
grunden till dagens problem

Lars J. Eriksson har i en intressant artikel i
Skånska Dagbladet beskrivit bakgrunden
till händelserna i Tunisien och Egypten
(och vem vet vilka andra länder som
kanske läggs till listan medan Contra
är under tryckning). Även om världen
på inget sätt är säkrad för demokratin
har diktaturerna fallit som käglor under
de senaste decennierna i Latinamerika,
det forna Sovjetunionen och i Ostasien.
Men inget har hänt i arabvärlden. Det
enda landet med en tillstymmelse till
demokrati har varit Irak efter Saddam
Husseins fall.
De härskande regimerna har inte kunnat
lösa ländernas problem. Arbetslösheten
har varit hög och i de länder som saknat
olja har fattigdomen varit utbredd. Få, om
ens några, länder har sett någon industriell
utveckling värd namnet. Med undantag
för oljeindustrin där västerlänningar
stått för det tekniska kunnandet och
gästarbetare från Syd- och Ostasien för
den manuella arbetskraften. Märkligt
nog har den inhemska befolkningen i
mycket liten utsträckning engagerats i
oljeindustrin. Med undantag för några få
extremt rika personer.
De näringar som har funnits har varit
jordbruk och boskapsskötsel samt turism.
I övriga världen har landsbygden avfolkats
och den tidigare jordbruksbefolkningen
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har engagerats i tillverkningsindustrin.
I arabvärlden har de istället hamnat i
arbetslöshet. ”Problemen fördjupas också
av ländernas kultur, där månggifte och
omfattande barnafödande gjort att man
har en extremt stor andel unga människor.
Det i sin tur har lett till massarbetslöshet,
i dag uppskattas ungdomsarbetslösheten
i arabvärlden till mellan 40–50 procent”.
Och vidare: ”Arabvärlden håller på att
förvandlas till en krutdurk på grund av
det ekonomiska stillaståendet, vanstyret
och det islamska inflytandet som håller
fast människor i en ålderdomlig livsstil.
Det finns heller ytterst få hopp om en
förändring som leder till utveckling och
modernisering eftersom de demokratiska
krafterna är små och svaga”.

Den tjugonde kaparen

Den 4 augusti 2001 kom Mohammed
al-Kahtani till Orlando i Florida med en
flygning från London. Passkontrollanten
José Melendez-Perez fick vaga svar på
sina frågor. Tillräckligt vaga för att alKhatani skulle ha skickats hem med
vändande flyg. Men al-Khatani var
saudier och så vitt Melendez-Perez visste
hade ingen saudier någonsin avvisats
vid passkontrollen. Melendez-Perez
kände att han behövde stöd från högre
nivå för att avvisa al-Khatani. Det fick
han. Fem veckor efter att al-Khatani
hade skickats hem var det bara fyra
kapare ombord på flight 93 som den 11
september kraschade på en åker utanför
Pittsburgh i Pennsylvania, på de övriga
tre flygningarna fanns det fem kapare.
Av de sammanlagt nitton kaparna var
15 saudier. Det är författaren Stewart
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Baker som berättar om al-Khatani i sin
bok Skating on Stilts. Baker har varit
biträdande policychef vid Department of
Homeland Security.

Hatad av media

Det finns ingen amerikansk politiker
som är mer illa omtyckt av media än
Sarah Palin. Enorma resurser satsas
på att ”nita” Sarah. När hon gav ut sin
första bok Going Rogue satte AP in 12
undersökande journalister som resurser
på att gräva fram smuts om henne och
hitta felaktigheter i boken. En annan
tidning flyttade in i huset bredvid
hennes sommarstuga för att snoka rätt
på ”skandaler”. Men fortfarande står sig
Sarah Palin stark och hennes popularitet
är stor i den växande Tea Party-rörelsen.
(Newsmax)

George W. Bush
kritiserade Mubarak

George W. Bush drev under sina åtta år
som president en moralisk utrikespolitik.
Det vill säga han strävade efter att
uppnå vissa universella mål för berörda
länder och befolkningar, inte bara att
stärka USAs position i världen. Den
inställningen var särskilt märkbar i
Mellersta Östern, där George W. Bush
gick ut hårt mot diktatorerna. Bortsett från
Saddam Hussein var det dock ingen av
diktatorerna som störtades, men de som
fanns fick höra att de inte var populära.
Så här sa George W. Bush i sitt State of
the Union-tal inför Kongressen den 20
januari 2004:
”Vi hör tvivel på att demokrati skulle
vara ett realistiskt mål för Mellersta
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Östern, där frihet är en bristvara. Men det
är ett misstag att nedvärderande att anta
att hela nationer och stora religioner är
oförenliga med frihet och självstyrelse.
”Jag tror att Gud har gett varje mänskligt
hjärta en önskan att leva i frihet. Och även
när denna önskan krossas för decennier
av tyranniet, kommer den att växa upp
igen. Så länge Mellersta Östern förblir
en plats för tyranni och förtvivlan och
vrede, kommer området att fortsätta att
skapa människor och rörelser som hotar
säkerheten för Amerika och våra vänner.
”Därför driver Amerika en politik för
att främja friheten i Mellersta Östern.
Vi kommer att utmana de som är fiender
till reformer, konfrontera dem som
ställer upp för terror och förvänta oss en
högre moralisk nivå från våra vänner.
Jag kommer att lämna ett förslag till
Kongressen om att fördubbla budgeten för
The National Endowment for Democracy
och att fokusera organisationens arbete
på att uppnå fria val och fria marknader,
en fri press och fria fackföreningar i
Mellersta Östern.”
Med George W. Bush försvann den
moraliska komponenten i amerikansk
utrikespolitik och diktatorerna i Mellersta
Östern kunde återigen sova gott – när
de tänkte på vad som var att vänta från
USA under Barack Obama. Den egna
befolkningen verkar dock äntligen ha
kommit till insikt att kraven på frihet
och demokrati är universella, precis som
George W. Bush sa.

Dansk invandringspolitik

Vi får i svenska media ofta läsa kritik mot
en restriktiv dansk invandringspolitik.
Särskilt sedan Danmark fick en ny regering
med uppbackning av Dansk Folkeparti
2001. Fakta talar för att den danska
invandringspolitiken varit framgångsrik.
Och den är inte särskilt restriktiv. År 2000
tog Danmark emot 22000 invandrare.
2008 var siffran 40 procent högre, 28000.
År 2000 hade bara var fjärde arbetseller utbildningstillstånd. År 2008 var
det fyra av fem som hade tillstånd. När
det gäller integrationen i det danska
samhället är framgångarna markanta. År
2002 hade invandrare 35 procentenheter
lägre sysselsättningsgrad än danskar. Nu
är skillnaden ”bara” 25 procentenheter. I
Sverige har siffran varit oförändrad under
decenniet – 29 procentenheter.
(Torben Tranæs i Sydsvenska Dagbladet)
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”Intelligent design”
När termen ”Intelligent design” tas fram ryggar många tillbaka till den
politiska korrekthetens fålla. Visst ska vi tro på vetenskapen och inte får
vi låta mörkmän ifrågasätta vetenskapsmannen Darwin! Men vad är vetenskap annat än ifrågasättande? För att förstå om det är Darwins teorier
som gäller eller ej, måste vi sätta oss in i vad alternativa förklaringar säger. Contra hjälper Dig på vägen!
År 1993 samlades en grupp forskare och
vetenskapsmän i ett hus vid Kaliforniens
stillahavskust. Det var bland andra Phillip
Johnson, Paul Nelson, Dean Kenyon,
Michael Behe och Stephen Meyer.
Flera av dessa forskade inom biokemi
och molekylärbiologi. De hade börjat
inse att den rådande evolutionsteorins
förklaringar till livet och arternas
uppkomst inte var hållbar. Det måste
vara en konstruktör, en designer bakom
de biologiska systemen. Dessa forskare
bildade en grupp som var början till
Intelligent Design-rörelsen. Ett flertal
böcker har sedan dess skrivits av
företrädare för ID. De mera kända är
M. Behes Darwin's Black Box och den
australiske biokemisten Michael Dentons
Evolution: A Theory in Crisis.
Begreppet Intelligent Design myntades
av Phillip Johnson, jurist och professor vid
Berkelyuniversitetet i Kalifornien till år
2000. Han startade en rörelse han kallade
The Wedge, vars syfte är ”att kullkasta
den vetenskapliga materialismen repre
senterad av evolutionen och att ersätta
den kvävande materialistiska världsbilden
med en vetenskap i enlighet med kristna
och teistiska övertygelser”. P. Johnson
var en avgjord kristen och ville få in tron
på ”en skapare i den akademiska världen,
men utan att nämna Bibeln”. Han har
skrivit ett flertal böcker i ämnet, bl.a.
Darwin on Trial från 1993.

Teorin om livets uppkomst

Behe har myntat begreppet ”icke
reducerbar komplexitet”. Han tar en
vanlig musfälla som exempel. Den är
ju förenklad så mycket det går, och tas
ytterligare en del bort fungerar den inte.
I filmen Expelled – No Intelligence
Allowed, får vetenskapsfilosofen Michael
Ruse frågan: Hur uppkom livet från första
början? Han svarar med en teori som
antar att lerkristaller kan bildas på fel sätt

CONTRA 1/2011

och så bli mer och mer komplicerade, och
vips är livet igång. Tro det den som vill.
ID-rörelsen har mött starkt motstånd
från det etablerade forskarsamfundet.
Man har givetvis genast genomskådat
taktiken från IDs håll, sett det som en
trojansk häst inom vetenskapen. ID är
kreationism uppklädd i billig smoking
har någon sagt. Och kritik har även
kommit från skapelsetroende. Varför
dölja vem Skaparen är? undrar många.
En del har skämtat om att designern kan
vara en portion spagetti med köttbullar,
”spagettimonstret”. ID-förespråkare har
hävdat att de är ett ”big tent” och att de
har anhängare från de flesta religioner,
från kristendom till UFO-troende. Kärnan
av ID-rörelsen ligger ändå på kristen

janis.vikmanis@contra.nu
bertil.hoffman@contra.nu
grund och många skapelsetroende kristna
accepterar ID som ett naturligt uttryck
för sin tro. Bland de som kallar sig
skapelsetroende finns många varianter när
det gäller tidsperspektivet, från ”ung jord
kreationister” till teistiska evolutionister
(till exempel Francis Collins).

Är ID-anhängare okunniga?

Debatten mellan olika åsikter i de här
frågorna är hetsig och åtminstone från
darwinisternas sida full av invektiv. Om
man ifrågasätter evolutionsteorin sägs
man vara okunnig, tro att jorden är platt,
förneka naturlagarna. Det jämställs med
att förneka förintelsen av judar under
Andra världskriget. Man får veta att
evolutionsteorin är bevisad bortom allt
förnuft, men sällan kommer man med
några konkreta bevis. På Darwins tid
fram till 1950-talet visste man mycket lite
om den biologiska cellen. Från 1950-talet
och framåt har kunskaperna om cellen
formligen exploderat men samtidigt
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avslöjat nya gåtor.
Från att som Darwin tro, att cellen
var en diffus klump av ”protoplasma”
ser vi nu att cellen är som ett samhälle
med infrastruktur och fabriker fast i
mikroskala.
Detta borde få biologerna att ifrågasätta
den föråldrade evolutionsteorin, och
många gör det också, öppet eller i
hemlighet. David Berlinski citerar i
sin bok The Devils Delusion - Atheism
and its Scientific Pretensions, en
nobelprisatagare i biologi som, mellan
fyra ögon, sa: ”Darwins teori, det är ju
bara partilinjen”.
Debatten står alltså mellan två
världsbilder där skapelsetroende hävdar
en superintelligent skapare som antas
vilja ha kontakt med och en avsikt med sin
skapelse och på andra sidan evolutionens
blinda och grymma mekanism där vi
bara är en meningslös tillfällighet i ett
meningslöst universum. Att växla från
det senare till det förra är förenat med
vissa svårigheter.

Statliga anslag fryser inne

Inte bara förlust av statliga anslag,
utan även att underordna sig en Högre
Vilja skrämmer ibland. För visst är folk
många gånger rädda för denne ”Gud”.
Vi börjar alltså söka oss till religiösa
förklaringsmodeller. Frågan är då, hur
man uppfattar denne Jesus som Bibelns
skrifter talar om? Är det inte så, att ifall
Gud är som denne Jesus, så törs vi närma
oss Honom?
Men man kan ju börja som den före
detta ateisten Antony Flew gjort. Som
pensionär har han insett att det finns en
Skapare. Cellens komplexitet övertygade
honom.

Argumenten för och emot

Vilka argument har då de olika sidorna
för sin ståndpunkt? Vi börjar med
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darwinisterna. Charles Darwin kom för
drygt 150 år sen ut med sin bok On the
Origin of Species.
Boken består, ifall man faktiskt
läser den, av en samling löst grundade
påståenden och åsikter. Från antaganden
bygger man teorier. Förutsatt att
antagandena är realistiska. Sedan skapas
lagar ur teorierna. I dåtidens samhälle,
med dess begränsade kunskap om biologi,
gjorde boken starkt intryck. Antagandena
tycktes realistiska.

Kyrkan låste sig

Till en del torde det berott på att
kyrkan låst sig vid vissa tolkningar av
artbegreppet som var felaktiga och att
Darwin påvisade detta. Förändringar
inom ett visst djurslag kan ju var och en
se, kallas ibland mikroevolution. Men
Darwin extrapolerade dessa iakttagelser
till att gälla alla arter. En gris kan avlas
fram som passar bonden bättre, men man
får inte den att så småningom bli en häst.
Det finns reproduktionsspärrar mellan
djurslagen. När sedan generna upptäcktes
och mutationer i dem, omvandlades
Darwins teori till ”nydarwinistiska
evolutionsteorin”. Den går i korthet ut
på att mutationer och andra förändringar
i generna (i minst en nukleotid) och
naturligt urval ger nya arter och så
småningom människor. Ett argument för
detta har varit det så kallade icke-kodande
DNA. Man antog att drygt 95 procent av

genomet bestod av information som inte
hade någon funktion, och att detta tydde
på rester från evolutionen, eller något som
samlade på sig mutationer och bidrog
till evolutionen. Detta argument faller
i och med att kunskapen om genomet
ökar. (Genom, den totala informationen i
DNA-molekylen).
En hake i detta argument är också att
mutationer är skadliga eller i bästa fall
neutrala. Detta dels på grund av att den
fininställda informationen i generna inte
kan ändras utan att bli sämre och dels
på grund av att man kommit fram till
att generna läses av på flera sätt, framåt,
bakåt på 5–10 olika sätt. Informationen
är verkligen kompakt i DNA.
Man ska också tänka på att det
naturliga urvalet eller selektionen inte
skapar något, utan sägs ta bort olämpliga
individer. Den är alltså bevarande. Vad
händer då med alla skadliga mutationer
som i allmänhet är recessiva? Märks de
inte kommer urvalet inte åt dem om inte
båda föräldrarna har samma skada.
Dr J.C. Sanford är sedan 25 år professor
vid Cornelluniversitetet i Staten New
York. Han forskar i växtförädling och
växtgenetik. Han har skrivit en bok,
Genetic Entropy, the Mystery of the
Genome (2008). Där visar han på det
sorgliga faktum att vi är på väg att dö ut
på grund av mutationerna. Evolutionen
går bakåt. Men hur är det då med ID?
Kanske designern inte var så intelligent

när allt kommer omkring? Jag tror vi får
gå till vår Bibel för att hitta svaret. Allt
är lagt under förgängelsen på grund av
syndafallet, lär Bibeln. Gud skapade allt
fullkomligt från början men skapelsen
blev defekt genom syndafallet.

Made in Heaven?

Trots defekterna i skapelsen ser
skapelsetroende tecken på ”made
in heaven” i naturen. Cellen med
sin fantastiska konstruktion och den
informationsbärande DNA-molekylen
är redan nämnda. Information är av icke
materiell karaktär (den har inte massa)
och kan bara komma från en intelligens.
ID-anhängarna för fram flera tecken på
design i naturen.
Michael Behes begrepp ”icke -reducer
bar komplexitet” som nämnts ovan hittar
man på ett flertal ställen inom biologin.
Ett är tarmbakteriernas flagellatmotor. Det
är en liten elektrisk motor som bakterien
förflyttar sig med. Motorn har rotor,
stator, lager och propeller. Allt byggt
med proteiner som är kodade i DNA. Ett
nära exempel är vårt öga. Darwin skrev
att om man kan visa att till exempel ögat
inte kunnat bli till genom de av honom
föreslagna mekanismerna, skulle hans
teori bryta samman.
Kända darwinister som Richard
Dawkins och Dan Larhammar har sagt
att ögat är en så dålig konstruktion att
en intelligent designer inte är möjlig.

Inspirationen till sin bok
om arternas uppkomst
fick Charles Darwin vid
ett besök på Galapagosöarna, där han studerade bland annat jättesköldpaddorna. Alldeles
oavsett om de förklaras
av ”Intelligent Design”
eller ”Survival of the
Fittest” är de fascinerande studieobjekt.
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Tydligen har darwinisterna tämligen
måttliga krav på sin ointelligente designer.
Däggdjursögat har nämligen syncellerna
vända bakåt och ser det ljus som reflekteras
från näthinnan. Ljuset passerar då skiktet
med nervtrådar m.m. Nu upptäcktes för
ett par år sedan att ögat har celler med
fiberoptiska egenskaper som leder ned
ljuset förbi nervtrådarna, de så kallade
müllercellerna. Så föll det argumentet.
Näthinnans botten är rik på blodkärl för
att ge näring och energi till syncellernas
kemiska processer och ge kylning av den
värme ljuset alstrar. Signalen från ögats
pixlar processas dessutom redan i ögat
innan bilden förs till hjärnans syncentrum
för vidare behandling och vidare till
synupplevelsen. Är det någon som tror
detta kommit till genom felkopiering av
Filmer på Internet
Ett mycket bekvämt sätt att bekanta
sig med ämnet Intelligent Design (ifall
man förstår engelska), är att titta på
olika föreläsningar på YouTube.
Inför den formliga kaskad av
information som visar på evolutions
teorins svaga sidor, drar folk givetvis
olika slutsatser. En del tror på intelligent
design, att en Designer finns. Andra att
jorden inte är miljoner år gammal antar
många. Vissa säger sig tro på Bibelns
ordagranna beskrivning av 6 dagar.
Här måste frihet finnas att tolka, tvivla,
undra, söka information och säga sin
mening.
För den ovane Internet-användare
kommer här en enkel vägledning:
Gå till Internet på http://www.
youtube.com. Där, i sökfältet, skriver
man i olika sökord. Ett klipp kommer
upp som motsvarar det sökta. Ofta är
de på 10-minuters klipp och numrerade
med Part 1, Part 2 osv.
Klicka på Part 1 i serien Du söker.
Efter att ha sett på klippet, titta på
klippen till höger. Ofta finns klipp 2 i
serien och övriga där.
Tittar man på ”debunks”, alltså
angrepp på talaren, kan det förvisso
också vara ganska lärorikt. Man
märker att de som angriper inte har
något vettigt vetenskapligt argument,
utan bara fula ord att säga. Men önskar
man lära sig något man förr inte visste,
bör man undvika ”debunks” från bägge
hållen.
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gener och selektion?
Det finns en tendens inom vetenskapen
att försöka förstå genom att reducera,
förenkla, ett problem. Till slut ska man,
tror man, komma till enkla frågeställningar
som vi kan fatta och bevisa. Det påminner
om en som destillerar en alkoholhaltig
lösning och glömmer att ta vara på det
som ångar bort. Kvar blir bara vatten och
till slut ingenting. Människan har i alla
tider försökt fylla i det vi inte vet med
sagor och berättelser. Men den ökade
kunskapen som forskningen tar fram
idag har också visat hur mycket vi inte
vet. Detta kommer tyvärr sällan fram i
de ”just so stories” som kommer fram i
massmedia. Det vore väl en uppgift för
skolan, att bevara barnets nyfikenhet hos
det uppväxande släktet. Kritiskt tänkande
Föreläsningarna på YouTube kan
bli synnerligen intressanta. Straxt
märker man, att vad som serveras oss i
massmedia och i skolan, alltför ofta är
politiskt korrekt, istället för att lära oss
medborgare kritiskt tänkande eller att
upptäcka hur det egentligen förhåller
sig.
• Här, en metodisk föreläsare med tydlig
brittisk engelska. Walter Veith.
Sökord på YouTube:
walter veith universal flood (7 klipp på
8-9 min var)
walter veith the earth in time (serie på 8
klipp x 8 min)
walter veith where mammals reigned (9
x 10)
• Här, en av de kanske bättre föreläsarna
i Intelligent Design. Samlad och
strukturerad. Dr. Don Patton.
Sökord på YouTube:
patton what is creation science? (1 tim
13 min)
• Prof. Michael Behe förklarar ”icke
reducerbar komplexitet” ingående.
Sökord på YouTube:
questioning evolution theory this is
incredible (8:10)
• Här, ett exempel på en liknande,
omöjlig situation. En liten skalbagge
som inte kunde utvecklas med långsam
evolution.
Sökord på YouTube:
Bombardier Beetle Defies Evolution
(4:22)
• Vetenskapliga förklaringar på varför
inte resistenta bakterier är bevis på
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saknas. Folk som är kritiska, är ofta inte
kritiska mot sin egen inställning.
Det finns under i skapelsen att begrunda
så det räcker hela livet. De flesta
religioner verkar vara människans försök
att fatta det ofattbara. Det är då man
fyller i okunskapen med berättelser. I den
meningen kan darwinismen sägas vara en
religion. Sanningen är att vår kunskap är
begränsad, som aposteln Paulus skriver i
sitt 1:a brev till Korinterna, 13:e kapitlet.
Vi som sammanställt texten är snarare
benägna att tro, att en intelligent Designer
ligger bakom den värld vi lever i, än att
evolutionsteorin är sann. Vi besöker de
vanliga kristna samfunden (Svenska
Kyrkan, EFS, pingst, baptist och
liknande).
.

darwinistisk evolution.
Sökord på YouTube:
antibiotic resistant bacteria (5:48)
• Och här, en som är från den kristna
högern i USA. Han är gymnasielärare
och presenterar allt på klart humoristiskt
vis.
Sökord på YouTube:
Kent Hovind - Age of the Earth (2 tim
33 min)
• Samme Kent Hovind svarar på
vetenskapliga frågor och hur en som
tror på Intelligent Design svarar. En
kavalkad av frågor.
Sökord på YouTube:
kent hovind questions and answers (3
tim)
• Dinosaurierna ställer till ganska stor
oreda för evolutionsteorin, ifall dessa
undersöks ordentligt. En kvinnlig
forskare Mary Schweizer, inte alls
fundamentalistiskt bibeltroende kris
ten, upptäckte röda blodkrooppar i
ett ben av en Tyrannosaurus Rex. I så
fall stämmer inte alls antagandena,
att dinosaurierna dog ut för 64 milj år
sedan.
Sökord på YouTube:
dinosaure blood proves bible (10:39)
• En och annan svensk har också
sagt något vettigt i sammanhanget.
Problemet med darwinismen, är att
den gör det legio att använda armbågen
mot medmänniskan. Alltså en socialdarwinistisk filosofi, till följd av dess
världsbild.
Sökord på YouTube:
Darwin och rasism (3:28)
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Europas diktaturer: Azerbajdzjan
Ibland får vi höra att Belarus
(Vitryssland) är Europas sista
diktatur. Men så bra är det inte.
I Kaukasus styr Ilham Aliyev
över Azerbajdzjan, ett rikt men
förtryckt land med 8 miljoner
invånare. Han tog över efter sin
pappa Heydar som dog 2003,
men fortfarande är det pappan
som är den dominerande
personligheten i Azerbajdzjan.
Över hela landet finns pappa
Heydar som staty och på
affischer som kompletteras
med något visdomsord från
honom. Undantagsvis kan Ilham
framträda
i
propagandan,
men pappa slår sonen med
9–1 när det gäller officiella
hyllningar, ungefär som fallet är
i Nordkorea.
Kommunist sedan 1941

Heydar Alijev började sin karriär i
kommunistpartiets tjänst redan 1941!
Under Stalins tid fick han framträdande
positioner i säkerhetstjänsten NKVD
(senare KGB). 1969 blev han
förstesekreterare i Azerbajdzjans kom
munistparti och med tiden fick han även
höga poster inom den sovjetiska centrala
administrationen. När Sovjetunionen föll
fortsatte han karriären uppåt och han blev
Azerbajdzjans tredje president 1993. Han
har sedan omvalts i flera presidentval och
när han avled valdes som nämnts sonen
Ilham till president.
Några fria val är det inte fråga
om. Oppositionen förföljs och 2009
greps personer som samlade in
namnunderskrifter i protest mot en
föreslagen författningsändring som skulle
göra det möjligt att välja om presidenten
obegränsat antal gånger (Ilham Aliyev
är född 1961 och inne på sin andra
presidentperiod). Författningsändringen
godkändes i en folkomröstning med över
90 procent av de röstande.
Någon organiserad opposition är
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knappast möjlig och även den mer
oorganiserade förföljs. De regimkritiska
bloggarna Adnan Hacizade och Emin
Milli dömdes för ”huliganism” sedan
de ordnat en presskonferens på ett kafé
där Hacizade var utklädd till åsna för
att symbolisera den politik som fördes i
landet.
Azerbajdzjan var tidigt ute med att
frigöra sig från Sovjets kontroll, men
Sovjet kunde slå tillbaka. Den 19
januari 1990 förklarade Sovjetunionen
undantagstillstånd i Azerbajdzan. Det
anmärkningsvärda och unika inträffade
då att Azerbajdzjans egen Högsta Sovjet
förklarade att Sovjetunionens beslut
utgjorde en aggression mot Azerbajdzjan.

cg.holm@contra.nu
Den azerbajdzjanska ”folkfronten” tog
kontroll över landet. Men 26 000 soldater
från Röda armén marscherade in och
krossade allt motstånd med våld. De
som dödades av Röda armén ligger nu
begravda på en exemplariskt välskött
monumental begravningsplats i södra
Baku.

Kriget om Nagorno-Karabach

Ungefär samtidigt inträffade det likaledes
unika att två sovjetrepubliker råkade i
krig med varandra. Det var Armenien
som stred med Azerbajdzjan om den
armeniskbefolkade enklaven NagornoKarabach, som under Stalins tid av
svårförståeliga skäl överflyttats från
Armenien till Azerbajdzjan. Kriget mellan
Armenien och Azerbajdzjan pågick i sex
år och kostade 30 000 personer livet. Det
resulterade att den Nagorno-Karabach
blev ”självständigt”, men i praktiken
under armenisk kontroll. Redan 1988
hade
Nagorno-Karabachs
lokala
parlament förklarat att man anslöt sig
till Armenien. När Azerbajdzjan senare
förklarade sig självständigt kunde man
förverkliga planerna. Varken Armenien
eller Azerbajdzjan hade någon armé, men
armenierna var snabbast att bygga upp en
lokal milis och kunde dessutom bygga
sina framgångar på att befolkningen
i Nagorno-Karabach i huvudsak var
armenisk. Ett stilleståndsavtal träffades
1994 under rysk medverkan. Ryssland
har idag trupper placerade i Armenien
och står i största allmänhet närmare
Armenien än Azerbajdzjan.
Armenien-frågan
är
fortfarande

Heydar Aliyv-palatset ligger i centrala Baku. Notera den tio meter höga statyn och att
människorna speglas i den oklanderligt slipade och putsade marmorgången.
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central för Azerbajdjzan. Det finns inga
direkta förbindelser mellan Armenien
och Azerbajdzjan, trots att det bor över
100000 armenier i Azerbajdzjan och
något tiotusental azerer i Armenien
(främst i Nagorno Karabach).
När jag reste från Armenien till
Azerbadjzjan var det nödvändigt att först
passera Georgien. Och vid ankomsten
till Azerbajdzjan informerades jag om
att det var strängt förbjudet att ens ta
med en karta från Armenien, eftersom
den kunde antas visa felaktiga gränser
”som inte är erkända av FN, och inte kan
man tillåta felaktigheter att komma in i
Azerbajdzjan”. Det är mycket som inte
kan komma in i Azerbajdzjan. Den enda
guidebok som behandlar alla tre länderna
i Kaukasus (utgiven av Lonely Planet)
berättar att man inte kan vara säker på
att få boken över gränsen, åtminstone
inte de sidor som handlar om Armenien.
På grund av den utbredda korruptionen
i Azerbajdzjan var det dock i praktiken
inga sådana problem, men det krävde
kontakter och kontanter för att slippa
problem vid gränsen.

Heydar Aliyev-kulten

Den politiska kontrollen är rigorös
och det finns inga möjligheter för en
demokratisk opposition att verka. Landet
översållas av Heydar Aliyev-statyer och

Även ute på landsorten hyllas förre
presidenten Heydar
Aliyev överallt. När
han dog år 2003 tog
sonen Ilham över.
Foto: C G Holm.

Heydar Aliyev-citat. I centrala Baku
ligger Heydar Aliyev-palatset, landets
största konsertsal, i ena kanten av ett
gigantiskt torg/park med skinande
marmorbeläggning. I andra änden av
torget/parken står en 10 meter hög staty
av Heydar Aliyev. Åker du med flyg
till Azerbajdzjan landar Du på Heydar
Aliyev International Airport.
Azerbajdzjan är ett oerhört rikt land,
på grund av de stora oljefyndigheterna.
Oljetillgångarna exploaterades ursprung
ligen av familjerna Nobel och Rockefeller,
men efter Ryska revolutionen beslagtogs

oljebolagens tillgångar. Oljan fanns där,
men successivt förföll utrustning och
företag. När Sovjetunionen föll 1991 var
den forna oljestaten Azerbajdzjan inte
alls vad den en gång varit. Oljepumparna
rostade sönder, utvinningstekniken var
densamma som på bröderna Nobels
tid och genom att modern utrustning
saknades sjönk produktionen år från år.
Det fanns en person som såg hur illa
det gick och som satsade på nytänkande.
Det var Heydar Aliyev. Som gammal
kommunistpamp kunde man ha för
väntat sig att han skulle ha låtit de
ryska oljebolagen fortsätta. Han insåg
dock att den sovjetiska oljeindustrin låg
hopplöst efter och frigjorde det nyligen
självständiga Azerbajdzjan från de ryska
oljebolagen. Istället träffade han avtal
med västerländska företag som Statoil,
BP och ExxonMobil. Omgående kom det
in modern teknik och modernt tänkande
i oljeindustrin, vars produktion mer eller
mindre exploderade och Azerbajdzjan
återtog sin position som en stor
oljeexportör.

Oljan gör landet rikt

Branobel, bröderna Nobels oljeföretag var världens största vid förra sekelskiftet. Kommunisterna beslagtog anläggningarna som förföll. Nu har utländsk oljeindustri ryckt
upp oljeutvinningen och Villa Nobel har rustats upp och kallas ”Sverige-huset”.
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Oljetillgångarna dominerar fullständigt
Azerbajdzjans ekonomi och de har gjort
att landets invånare lever gott, trots att
det finns få andra näringar som bidrar till
välståndet.
Dock bidrar narkotikasmuggling till
ekonomin.
Bröderna Nobel (Ludvig och Robert,
äldre bröder till Alfred) byggde upp ett
av världens största – kanske världens
allra största – oljeföretag med bas i Baku
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Till diktaturen hör att det är förbjudet att fotografera viktiga offentliga byggnader, till
exempel parlamentet. Medlemmarna i det pampiga parlamentet har inte mycket att säga
till om.
under slutet av 1800-talet och början av
1900-talet. Denna ekonomiska gigant
slogs helt i spillror i samband med
ryska revolutionen. Kommunisterna
erövrade Azerbajdzjan 1920 (landet var
självständigt och styrt av mensjeviker
– socialdemokrater – under perioden
1918–1920) och lade därmed beslag på
Branobel (Bröderna Nobels oljeföretag)
utan en rubel i ersättning. Bolsjevikerna
tog över produktionsanläggningarna,
men i vanlig kommunistisk stil var det
aldrig tal om underhåll och utveckling.

Allt förföll successivt och därmed sjönk
produktionen. De ryska bolsjevikerna
tänkte sig även att de skulle slå ihjäl
”kapitalisterna”, men bröderna Nobel
räddades av lojala arbetare, som såg dem
som föredömliga arbetsgivare.
Villa Nobel i Baku var familjens bostad
när den vistades i Baku (Branobels
huvudkontor låg i Sankt Petersburg).
Den förföll under Sovjettiden, men
har nu renoverats till sin forna prakt.
Familjen Nobel har faktiskt återfått
dispositionsrätten till en mindre

Minnesmärke och gravplats för de cirka 200 personer som dödades av Röda armén i
Baku i januari 1990. Foto: C G Holm.
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sidobyggnad, där de bor under besök i
Azerbajdzjan.
Men vad gäller annan företagsamhet
var utvecklingen allt annat än gynnsam.
Under Nikita Krusjtjevs tid (1953–1964)
odlades stora områden upp med hjälp av
konstbevattning. I Azerbajdzjan handlade
det om enorma bomullsodlingar. Bom
ull är en växt som kräver mycket
vatten och det ordnades med hjälp av
konstbevattning. När Sovjetunionen
föll fanns det dock ingen som var
beredd att betala för de olönsamma
bomullsodlingarna och vattentillgångarna
sinade. En av landets viktigaste näringar
föll ihop som ett korthus på kort tid. Idag
kan man åka mil efter mil genom en öken
som bara för femtio år sedan var frodiga
bomullsfält.

Korruptionen

Personer med kopplingar till oljeindustrin
lever ett bekvämt liv och naturligtvis
sprider sig oljerikedomen till andra delar
av befolkningen. Men i de traditionella
näringarna kan det ibland vara magert
och även akademiskt utbildade har svårt
att klara livhanken. Den guide som visade
mig runt i Azerbajdzjan visade sig vara en
professor som övergett en av allt att döma
framgångsrik akademisk karriär, för att
den var så dåligt betald. Bättre att guida
turister för att försörja sin familj gott än
att tjäna vetenskapen och hanka sig fram
på en undermålig statlig lön.
Azererna talar ett med turkiskan
närbesläktat språk (turkar och azerer
kan prata hjälpligt med varandra).
Azererna är liksom turkarna i huvudsak
muslimer, vilket har gjort att landet efter
självständigheten mer har riktat sig mot
Istanbul än Moskva. Det förtjänar också
att noteras att det bor dubbelt så många
azerer i Iran som i Azerbajdzjan.
Det muslimska är dock knappast
märkbart i samhällsbilden. Det går
mångdubbelt fler kvinnor med hucklen i
Stockholm jämfört med Baku. Knappast
någon bryr sig om moskén. Under
Sovjettiden slog den ryska supkulturen
igenom och det är otänkbart med ett
bröllop utan rejäla mängder med vodka
och andra alkoholhaltiga drycker.
Azerbajdzjan är ett genomkorrumperat
land och hamnar på delad 134-142 plats
av 178 i Transparency Internationals
korruptionsindex. Bara Ryssland bedöms
vara värre i hela Europa.
.
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Folkhemmets balkanisering
I en bok med titeln ”Folkhemmets balkanisering” diskuterar Håkan Eriksson och
Jacob Rennerfelt hur bland annat Diskrimineringsombudsmannen och ”genuspedagogik” bryter ner svenska folket i mot varandra stridande grupper, där dessutom lagstiftningen ger vissa grupper privilegier som inte tillkommer andra.
I en bok med titeln Folkhemmets
balkanisering visar dess författare att vi
är på väg mot ett slags balkanisering av
vårt gemensamma folkhem. Vi har fått en
statsunderstödd diskrimineringskultur,
där allas lika rättigheter har ersatts med
vissa gruppers särskilda rättigheter.
Sedan den första diskrimineringslagen
antogs 1979, den mot könsdiskri
minering, har lagstiftningen inom
diskrimineringsområdet varit föremål
för en omfattande expansion. Ex
pansionen har skett genom att fler
diskrimineringsgrunder har tillförts,
genom att fler sammanhang omfattas av
diskrimineringslagar och genom att själva
begreppet diskriminering har vidgats.
Det har också skett en urholkning
av rättssäkerheten genom införandet
av omvänd bevisbörda, vilket innebär
att det åligger den som anklagas för
diskriminering att bevisa att det inte
har förekommit diskriminering. Denna
vittomspännande
verksamhet
med
fokusering på diskriminering utgör idag
en maktfaktor i samhället. Medspelare
i denna maktapparat är tjänstvilliga
svenska medier, som gärna basunerar ut
eländesskildringar där invandrare, kvinnor
och homosexuella står i förgrunden, och
vilkas status som diskrimineringsoffer är
erkänd av statsmakten.

GBs lansering av glassen Nogger Black
upplevdes av organisationen Centrum mot
rasism som en rasistisk marknadsföring
(namnet Nogger bygger på att glassen
innehåller nougat). Två kvinnor anmälde
att de var utsatta för könsdiskriminering,
därför att de inte fick bada topless på
badhuset.
För muslimska kvinnor verkar
klädseln ställa till problem i offentliga
sammanhang. Deras krav att få bära

david.stavenheim@contra.nu
huvudduk tycks alltid bli tillgodosedda.
Efter att två kvinnor fått rätt i hovrätten
uttryckte DO som sin mening, att domen
var en ”seger för alla som värnar om
mänskliga
rättigheter”.
Nöjesfältet
Liseberg ändrade sin klädpolicy efter en
muslimsk kvinnas anmälan. En kvinna
anmälde en butikskedja till DO och fick
ett skadestånd på 80.000 kronor. Företaget
lovade att ta fram en ”matchande

huvudduk” till personalkläderna. Som
tidigare nämnts hör de homosexuella
till dem som fått erkänd status som
offer. Och för dem ”verkar det inte
råda någon som helst brist på faktorer
som bidrar till att de upplever att de
diskrimineras” skriver bokens författare.
När till exempel en annonskampanj för
kärnfamiljen med budskapet ”bevara
äktenskapet – Mamma, pappa, barn” satt
uppe i Stockholms tunnelbana krävde
RFSLs förbundsordförande att den skulle
tas ner. Enligt honom kände sig många
homosexuella ”kränkta och ledsna”, och
själv ansåg han att kampanjen var ”klart
homofobisk”.
Den på många händer förekommande
a n t i d i s k r i m i n e r i n g s v e r k s a m h e t e n
är en kostsam historia för svenska
skattebetalare. Som exempel kan nämnas
att år 2008 fick enbart JämO 28,5 miljoner
kronor i anslag från regeringen.
En icke obetydlig del av verksamheten
på
diskrimineringsområdet
sker

Löjliga ärenden om
”diskriminering”

Den uttunning och inflation av
diskrimineringsbegreppet som föreligger
gör att det icke sällan breder ut sig ett
löjets skimmer över anmälningarna
om diskriminering. Riksbekant torde
konditoriet i Sjöbo vara, vilket anmäldes
till diskrimineringsombudsmannen för
att det saluförde negerbollar*. Företaget
*Eftersom det inte var en neger som anmälde slapp
konditoriet betala skadestånd. De döpte snabbt om
negerbollarna till ”broncobollar” – ”bronco” är på
portugisiska en nedsättande beteckning för vita.
DO har inte reagerat (redaktionens anmärkning).

CONTRA 1/2011

Yttrandefrihetens fiender krävde att en affischkampanj i en aktuell lagstiftningsfråga
skulle stoppas i Tunnelbanan. Den var ”diskriminerande”.
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inom ramen för universitets- och
skolväsendet.
Undervisning
och
forskning om strukturell diskriminering
och genusteori har fått stort genomslag.
Inom forskarvärlden är möjligheterna
till forskningsanslag betydligt större
om forskningen innehåller något om
genus, jämställdhet eller strukturell
diskriminering.

Genusteori i strid mot naturen

På grundskolan skall elever hela
skolgången undervisas i strukturella och
socialt konstruerade skillnader mellan
män och kvinnor.
Men tro inte att förskolebarn är
förskonade från att pådyvlas den från
feministisk idévärld framsprungna myten
om genusteori. Vilken har upphöjts till
vetenskap.
Det finns nämligen särskilda genus
daghem där genuspedagogiken intar
den främsta platsen (ett sådant finns i
Jönköping).
Kännetecknande för diskriminerings
debatten är benägenheten att förklara
skillnader mellan olika grupper med just
diskriminering. Enligt Massoud Kamali,
den tidigare socialdemokratiska reger
ingens utredare av integrations- och
diskrimineringsfrågor, är den strukturella
diskrimineringen roten till allt det
onda på integrationsområdet. Under
det senaste årtiondet har en påtaglig
förändring kunnat iakttas i det att kraven
om likabehandling har övergått till att bli
krav på särbehandling. Tillsammans med
svepande formuleringar om att samhällets
mångfald måste återspeglas har krav om
kvotering och ”positiv” särbehandling
kommit att stå i förgrunden.
Det har utvecklats en diskriminerings
kultur som ger vissa människor och
grupper särskilda förmåner, och som
bidrar till att klantillhörighet blir viktigare
än individuella egenskaper och till att
den egna gruppen om den vill är ”kränkt”
eller ”diskriminerad”. Detta är, framhåller
författarna, en diskrimineringskultur
som har spårat ur, och som bäddar för
konflikter och riskerar att splittra det
svenska samhället.

Homogenitet eller
heterogenitet?

I boken görs en jämförelse med
mellankrigstidens Sverige med dess unika
förutsättningar. Då var Sverige ett av
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homogenitet präglat folkhem. Alla talade
samma språk, tillhörde samma folkslag
och hade samma religion. Och den fasta
grunden utgjordes av gemensamma
normer och värderingar.
Det folkhem som finns idag ser helt
annorlunda ut. Homogeniteten har bytts
mot heterogenitet. Bokens författare
gör till sist det konstaterandet, att resan
från homogenitet till heterogenitet i
folkhemmet ökar behovet av gemen
samma normer, men att den rådande
diskrimineringskulturen härvidlag utgör
en motverkande kraft.
Avslutningsvis ska här återges
ett uttalande av riksarkivarien och
historieprofessorn Sven Lundkvist:
”Pluralism är bra, men bara till en
viss gräns. Till sist måste vi befästa
gemensamma grundvärderingar, annars
krigar vi ihjäl oss”
.
Håkan Eriksson och Jacob Rennerfelt:
Folkhemmets balkanisering. Ekerlids
förlag.

Norge och Georgien

Enligt tidskriften Norges Forsvar
(nummer 8 2010) – organ för Norges
Forsvarsforening – ska Norge bidra med
sin kompetens för att hjälpa till att bygga
upp hemvärnsavdelningar i Georgien.
NATO finns på plats med ett militärt
kontor i huvudstaden Tbilisi. Norges
insats uppskattas både i NATO och USA
och kommer enligt min mening att vara
en stabiliserande faktor i regionen, som
utsätts för fortsatt tryck från Ryssland.
Ryssland betraktar som Georgien som
något som tillhör den egna ”bakgården”
och önskar sig en prorysk regering. Men
så långt har det lyckligtvis inte gått.
Norska myndigheter kan dessutom vara
med på att säkra georgisk suveränitet
och nationell oavhängighet på flera andra
sätt:
• kräva en fullständig och villkorslös rysk
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Wikileaks, fortsättning från sidan 10
sin advokat socialdemokraten och förre
JämO Claes Borgström. ”De förstår sig
inte på juridik, men det gör jag”.
Svenska juridiska myndigheter har ju
sedan i hög grad ställt till det. Och det kan
inte Assange lastas för. Trots att Assange
stannade flera veckor i Sverige efter
händelserna i Stockholm och Enköping
brydde man sig inte om att förhöra
honom. Det skulle istället spektakulärt
ske genom att han begärdes utlämnad från
Storbritannien. Trots att det är enkelt (och
mycket billigare) att ordna videoförhör.
Det bör noteras att det inte finns något
åtal utan bara en önskan om ett förhör
med Assange för att se om det ska bli
åtal eller inte – Assange förnekar bestämt
alla anklagelser om våldtäkt och andra
sexualbrott. Åklagarmyndigheten har
själv gett ut en ”Handbok Internationell
rättslig hjälp” där det framgår vilka regler
som gäller för videoförhör utomlands.
Den läser man tydligen inte så noga på de
berörda åklagarmyndigheterna.
.

reträtt från Sydossetien och Abchasien
• aldrig erkänna Sydossetien och
Abchasien som självständiga stater
• göra allt för att blockera all medverkan
från dessa områden som internationellt
erkända och i internationella fora
framhålla att det är fråga om georgiskt
territorium
• ta upp situationen i Sydossetien och
Abchasien direkt med Ryssland och i
internationella fora, och där bland annat
ta upp frågan om etnisk rensning av
georgier
• stödja Georgiens strävanden att bli
medlemmar i NATO
Det är viktigt att NATO-länderna och EU
uppträder samlat i dessa frågor. Det är helt
oacceptabelt att Ryssland – i praktiken –
utvidgar sina gränser på andra länders
bekostnad.
Nils Tore Gjerde
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Först ”dusjegubka” – sedan Gaswagen
Nyligen avvisade Europakommissionen
ett förslag från Lettlands, Litauens,
Bulgariens, Tjeckiens, Rumäniens och
Ungerns utrikesministrar. Dessa ville att
man inom EU:s skulle kunna dra folk
inför domstol som stödde eller förnekade
totalitära regimers förbrytelser.
Att neka detta anser jag vara den
politiska korrekthetens lågvattenmärke.
Rätt kommenterade någon på Internet
detta, då han sade att Röda Armén kanske
på våren 1945 borde brutit sig fram till
Pyrenéerna istället. För då skulle västra
Europa förstått och in på skinnet förstått,
vad stalinismen var för något. Välförtjänt
skulle denna då ansets jämbördig
nazismen.
För, annat än ett ynkligt pip kan man
inte anse den lugnande kommentaren
”Kommissionen lovade ändå att den
skulle hjälpa till att bevara brottsoffrens
minne i Europa”. Jo, jo... men det var inte
vad saken gällde.
En av EUs jurister, Matthew Newman
anvisade högnäst att EU inte erkänner
idén om ”det dubbla folkmordet”. Han
sade att, ”Vad de gjorde var tveklöst något
fruktansvärt. Men kommunistiska regimer
siktade inte på etniska minoriteter”.
Herr Newman känner antingen inte
till sanningen. Eller så ljuger han på flit.
1935 lät Stalin deportera alla finnar som
fanns i grannskapet av Leningrad. 1936
lät han deportera alla koreaner från Stilla
Havets kust till mellersta Asien. 1937–
38 lät Stalin förverkliga den så kallade
Polska och lettiska aktionen, där det dog
kring 150.000 personer, för enkom deras
etniska ursprungs skull. 1941 kom turen
till volgatyskarna. 1944 deporterades
tjetjener, ingusjier, balkarer, karatjajer,
kalmucker och Krim-tatarer. Alla utan
undantag. Partikamrater dekorerade med
ordnar eller inte. Givetvis också barn.
Här måste man också nämna Krims
armenier, greker och Bortre Kaukasiens
turk-mesketer.
Och, om inte Stalin i mars 1953 ”sträckt
på pedalerna”, skulle turen kommit till
1,5 miljoner av Sovjets judar.
Det där brevet som nämndes, av de
sex
EU-ländernas
utrikesministrar,
det tillställdes EU-kommissionärskan
Viviane Reding. Inte endast henne
rekommenderas, utan även övriga höga
herrar och damer inom EU-strukturen
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att läsa historikern Timothy Snyders bok
Bloodlands – Europe between Hitler and
Stalin.
Hela östra Europas yta, från Schlesien
till Moskvas bakgator var 1930–40
nedsölat med oräkneliga mänskliga offers
blod. Stalins och Hitlers bödlar från
NKVD, KGB, SD och SS turades om.
Vid sidan av många ”vanliga” koncen
trationsläger inrättade Himmler på
Hitlers anvisningar sex dödsläger
(Vernichtungslager). Dit förde man från
östra och västra Europa, liksom från
polska städer och byar judar, som dödades
med gas vars lik kremerades.
Auschwitz/Birkenau,
Chelmno

frank.gordons@contra.nu
(Kulmhof), Sobibor, Belzec, Treblinka,
Majdanek.
Så som Timothy Snyder i sina
skrifter gör känt, hade Stalin flera
massavrättningsställen.
Så
kallade
polygoner i: Bykovna vid Kiev, Kuropaty
vid Minsk, Butovo och Kommunarka vid
Moskva. Vid de sista två polygonerna
skjöts 1937 och 1938 mer än tusentalet
letter. Däribland kvinnor.
Just i Butovas polygon blev människor
för första gången förintade genom att man
föste ihop dem i lastbilsutrymmen. Man
gasade ihjäl dem med bilens avgaser.
Prioriteringen av dessa mord tillföll
utan tvivel SSSR – Sovjet. När de
arkebuserades antal i Butovas polygon
överskred 300 människor per dag, fick
bödlarna problem. Då fick NKVDs
administrative chef i Moskva, Isaja Berg
en idé. Att specialutrusta lastbilar man
kallade ”dusjegubkas” (fritt översatt –
mörderskor). Man kamouflerade dem

som brödbilar, vars sidor smyckades med
“chleb” (bröd). I dem föste man in 20-30
människor. Ibland upp till 50. Avgasröret
fogades till utrymmet, dörren klappades
igen och medan lastbilen körde från
fängelset till polygonen, kvävdes offren.
Innan man kastade in folk i lastbilen
plockade man av dem nakna, band
deras händer och pulade in en tygtrasa
i munen på dem. På så vis behövde
arkebuseringsplutonen endast jobba med
att slänga liken i massgravarna.
Man arkebuserade människor I Butovas
polygon från augusti 1937 till oktober
1938. In alles dödades 20 765 människor.
Hur många fler som dog i dusjegubkorna
får vi nog aldrig reda på.
Dusjegubkas konstruktör blev själv
snart arkebuserad. Det hände sig när överkamrat Jezjov blev avlöst av högste bödel
Berija. Men hanteringen ändrade man
inte på. NKVDs djuriskheter fortsatte.
Miljoner dödades.
De sovjetiska dusjegubkorna ärvdes
av tyskarnas ”Gaswagen”. Stortysklands
säkerhetstjänst Referat ID3 leddes av
Walter Rauff. Han lät firman Saurers
tunga lastbilar, konstruerade för
möbeltransport, byggas om så att de
under sin körning skulle kunna gasa ihjäl
de infösta människorna.
Gaswagen blev i stor skala utnyttjade
till nazisternas mord då de inrättade
det första dödslägret Chelmno. Först
senare infördes ”industriella” metoder –
gaskamrarna där man smög in Zyklon B.
Åter och åter måste det repeteras, att
nazismen och stalinismen var likadana
kålsupare.
Översättning från lettiska: Janis Vikmanis
Tidigare publicerad i Brīvā Latvija

En fångtransportbil från Stalintiden. Den kördes mellan de
olika fängelserna och kamouflerades ibland med texten ”chleb”
(bröd). Bilen utvecklades vidare
till en avrättningsmaskin (”dusjegubka”) sedan avgasröret
kopplats in i lastutrymmet. Tyskarna tog efter Stalins idé och
skapade en ”Gaswagen”.
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Tyskland talar
Under Andra världskriget
var det förhållandevis nya
mediet radio ett flitigt använt
propagandaredskap. I nästan
alla världens hörn kunde
således radiolyssnare ta del av
Tredje rikets vinklade nyheter
och desinformation avseende
den nationalsocialistiska ideo
login och den tyska krigs
lyckan. Även de allierade
makterna hade givetvis sina
propagandasändningar.
Den sannolikt mest be
ryktade av alla protyska
radiopropagandister
var
irländaren William Joyce
(1900-46), mer känd som
Lord Haw-Haw på grund
av sitt bitskt humoristiska
och samtidigt brittiskt över
klassbetonade tilltal. Lord
Haw-Haw hängdes av britt
erna efter en omdiskuterad
förräderirättegång omedelbart
efter kriget.
Andra kända radiotalare
med protyska sympatier var
kvinnorna ”Axis Sally” och
”Tokyo Rose”, vilkas tirader
i Europa respektive Stilla
havs-regionen roade såväl
som oroade allierade soldater.

”Hanoi Hanna” gjorde samma
sak mot amerikanerna i
Vietnam ett par decennier
senare.
Att det även fanns protyska
radiosvenskar är inte lika
känt. Dessa presenteras i en
läsvärd bok av historikern
Niclas Sennerteg med titeln
Tyskland talar. Hitlers svenska
radiostation
(Historiska
media). Några av dessa
nazianstuckna
svenskar/
svenskor var Thorolf Hillblad,
Brita Bager, Gösta Martin och
Ingrid Schlack. Sennerteg
framhåller:
”Hitler ville göra svenskarna
till menlösa grannar eller
trogna undersåtar och därför
bearbetades de svenska lyss
nare som hittat stationens
frekvens av sammanlagt näs
tan tre dussin svensktalande
röster.”
De svenska propagandisterna
arbetade för en svenskspråkig
tysk radiostation som kallades
Königsbergsradion. Det beräk
nas att åtminstone 29 svens
kar och en dansk medborgare
arbetade på Königsbergsradion
under längre eller kortare tid
under kriget, och därtill kom
ett mindre antal som var mer
eller mindre löst knutna till

radiostationen i fråga. Även
några tyskar var med i bilden.
De svensktyska propaganda
sändningarna inleddes den 20
november 1939. Den ano
nyma
radiorösten
visste
bland annat berätta om dålig
behandling
av
fängslade
fascister i Storbritannien, den
kände författaren Bernard
Shaws kritik av den brittiska
regeringen, sammanstötningar
mellan muslimer och hinduer
i Indien samt inskränkningar
i de medborgerliga fri- och
rättigheterna i Frankrike.
Radiorösten denna premiär
sändning tillhörde en 22-åring
som hette Thorolf Hillblad, en
svensk universitetsstuderande
som enrollerats av den
nazityska
propagandan.
Han var född i lappländska
Jukkasjärvi och son till en

lokförare men talade med
rikssvenskt idiom. Som mycket
ung hade han inlett sitt politiska
engagemang som kommunist,
men blev redan i 15-årsåldern
nazist. Kort efter krigsutbrottet
den 1 september 1939 hade
han flyttat till Tyskland för att
studera journalistik.
”Mest mottaglig för ton
gångarna från Tyskland var
den svenska allmänheten på
hösten 1940, enligt Social
departementets
utredning
efter kriget”, skriver Niclas
Sennerteg. ”Men det är
omöjligt att mäta hur stor
inverkan Königsbergsradion
och resten av den tyska
propagandan till Sverige hade,
för det går inte att särskilja
propagandans verkningar från
den övriga kontexten.”
Att många av de identifierade
tyskpropagandisterna
hade
svårigheter i karriären efter
avslutat krig säger sig självt.
Till skillnad från exempelvis
Lord Haw-Haw ställdes de
dock aldrig inför rätta för sin
verksamhet, vilket på ett sätt är
beklagligt, men ändå naturligt
– det neutrala och icke
krigförande Sverige tillhörde
ju på intet sätt krigets centrala
aktörer.
Tommy Hansson
Niclas Sennerteg: Tyskland
talar. Hitlers svenska radio
station. 288 sidor. Historiska
media.

1 1986...
Smugglingen av amerikansk högteknologisk utrustning till Sovjetunionen var ett allvarligt hot mot
svensk industris försörjning med
spetsteknologi. Ändå tog svenska
myndigheter och svenska politiker
lätt på det som hänt. Den sovjetiska invasionen av Afghanistan
underlättades bland annat av flygledningsutrustning som levererats
från Datasaab, där amerikanska
komponenter som inte fick vidareexporteras ingick.

Henrik Unné presenterade grunderna för kapitalismens filosofi och
diskuterade bland annat det statliga våldsmonopolets betydelse för
ett väl fungerande samhälle.
Den ryske dissidenten Jurij Belov
(som tidigare intervjuats i Contra)
satt 17 år i sovjetiska arbetsläger,
fängelser och mentalkliniker innan
han utväxlades till Väst. I detta
nummer berättade han mer om sin
tid på Sytjevka-kliniken, där brottslingar, politiska fångar och troende

betraktade som ”psykiskt sjuka”.
Förtrycket tilltog i det Nicaragua
som tagits över av sandinisterna.
Den liberala tidningen La Prensa,
som gått i bräschen för protesterna
mot Somoza-diktaturen, utsattes för censur och oppositionen
förbjöds att verka. Ekonomin höll
på att köras i botten. Om några
år skulle det bli väpnad kamp där
Contras-guerillan tog upp kampen
mot de nya diktatorerna i Managua.

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