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The Soviet Story

Du har nu chansen att genom Contra köpa en unik DVD om Sovjetunionens
uppgång och fall. Filmen beskriver kommunismens maktövertagande och inte
minst Sovjetunionens nära allians med Tyskland under Andra världskriget. Hur
det i själva verket var Sovjetunionen som hjälpte tyskarna att få fart på Förintelsen. Hur Sovjet inte bara medverkade i slakten på morden på judarna utan också
slaktade sitt eget folk.
Filmen har finansierats genom Europaparlamentet och innehåller en rad unika
klipp från nyfunnet arkivmaterial och intervjuer med historiker och andra som
har god överblick över den historiska bakgrunden.
Filmen är gjord av letten Edvins Snore och är 85 minuter lång (Kunskapskanalen visade en gång en till 55 minuter nedkliptt version av filmen). Filmen är
på engelska, men många av intervjuavsnitten är på en rad andra språk. Filmen är
försedd med textning på svenska (och 14 andra språk).
Det här är en unik film som ger en sammanfattning av kommunismen på bara
halvannan timme.
Vill Du läsa Carl Bildts positiva kommentar, gå in på http://carlbildt.wordpress.
com/2008/06/27/the-soviet-story/
Du kan köpa filmen på DVD från Contra. Betala in 230 kronor på Contras plusgiro 85 95 89-4 och filmen kommer per posten (porto är inkluderat). Skriv Soviet
Story i meddelandet till betalningsmottagaren.
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Pär Ström har under senare år
engagerat sig i genusfrågor. Han
kallar sig ”jämställdist” och är en
av dem som flitigast arbetat för
att avslöja mytbildningen inom
feminismen. Han konstaterar till
exempel att det knappast finns
några löneskillnader mellan män
och kvinnor (sedan man tagit hänsyn till faktorer som utbildning, erfarenhet och så vidare). Det finns
skillnader mellan könen och det
är naturligt att samhället anpassar
sig till dem. Läs intervjun med Pär
Ström inne i tidningen.
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Rättelse

I dödsrunan över Lennart Hane i förra numret av Contra omtalades Carl Lidbom som justitieminister. Han var aldrig justitieminister, det bara verkade så.
”Lidbommeriet”, de hastigt ihopkomna lagarna som kunde tolkas lite som man
ville, men mest i socialistisk riktning, tillkom under Lidboms tid som statsråd
i statsrådsberedningen direkt under Olof Palme. Justitieministern hette under
samma tid Lennart Geijer.
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Socialistinternationalens
förlorare

José Eduardo dos Santos och Ivorianska
Folkfronten med president Laurent Ggagbo som ledare, han som förlorade valet
2010, men ännu inte har erkänt sig besegrad av Alassane Ouattara, som av alla
internationella bedömare anses ha vunnit
presidentvalet, men där den tidigare regimens valfusk har gjort att Ggagbo sitter
kvar trots förlusten.
Muammar Khadaffi har dock inte varit
medlem i Socialistinternationalen, men
han har sett till att det officiella namnet på
hans republik (han störtade ett kungadöme 1969) är Stora Socialistiska Libyska
Folkets Libyska Arabiska Jamahiriya..

Det har gått dåligt för Socialistinternationalens partier och
ledare i år. Mona Sahlin, svensk
partiledare, tvingades som bekant att avgå som ordförande
i Sveriges Socialdemokratiska
Arbetareparti, den svenska
medlemsorganisationen i Socialistinternationalen.

Men hon har inte varit ensam. I januari
var Mona Sahlin fortfarande ordförande
i SAP och då tvingades hon säga adjö till
två kära mångåriga kollegor, nämligen
Tunisiens president Zine El Abidine Ben
Ali, som tvingades avgå efter 33 år vid
makten och som flydde till Saudiarabien.
Hans parti Rassemblement Constitutionel Democratique (RCD) blev suspenderat från Socialitinternationalen den 11 januari 2011. Uteslutningar kan dock bara
beslutas av Kongressen, och det med två
tredjedels majoritet. Partiet skulle alltså
formellt ha varit medlem fram till Socialistinternationalens nästa kongress, men
de nya tunisiska myndigheterna föregrep
saken genom att upplösa partiet.
Lika illa gick det några dagar senare
(31 januari) för Egyptens president Hosni Mubarak. Också han högsta hönset i

Ledande medlem i Socialistinternationalen 1988–?: Laurent Ggagbo, president
i Elfenbenskusten från år 2000, valförlorare 2010, men vägrar anse sig besegrad.
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Ledande medlem i Socialistinternationalen 2007–2011: Mona Sahlin, svensk socialdemokratisk partiledare
sitt eget lands socialdemokratiska parti,
Nationaldemokratiska Partiet, och det
sedan 1981. Mubaraks parti valdes in i
Socialistinternationalen på Kongressen i
Stockholm 1989, precis som de tunisiska
vännerna. Liksom för det tunisiska partiet blev det suspendering när de politiska
vindarna började blåsa åt annat håll.
Bland de partier som fortfarande behåller sin plats som medlemmar i Socia-

cg.holm@contra.nu

Ledande medlem i Socialistinternationalen 1989–2011: Hosni Mubarak, Egyptens president

listinternationalen
kan vi notera Sandinisterna i Nicaragua under förre
diktatorn och nu en
av Latinamerikas
värsta valmanipulatörer Daniel Ortega. Vidare hör till
medlemmarna i internationalen Pakistans regeringsparti
Pakistanska Folkpartiet under Benazir Bhuttos änkling
Asif Ali Zardari och
Angolas regerings- Ledande medlem i Socialistinternationalen 1989–2011: Ben Ali,
parti MPLA under Tunisiens president
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”Jämställdisten” Pär Ström
talar ut om könsdiskriminering
Pär Ström har varit aktiv som debattör i integritetsfrågor, särskilt när det gäller
registrering av personuppgifter i dataregister. Under senare år har han också börjat
engagera sig som debattör i genusfrågor, bland annat på bloggen ”Genus-Nytt”
(http://genusnytt.wordpress.com). Bloggen har mellan 5 000 och 10 000 besökare per
dag. Contra har fått ett samtal med Pär Ström.

Du kallar Dig ”jämställdist”. Varför och
vad menar Du med det?
–Feminister är personer som arbetar för
kvinnor. Bland feministerna finns inte de
som arbetar för jämställdhet mellan könen,
de vill på olika sätt prioritera kvinnors
roll i samhället. Jag menar att könen
ska behandlas lika. Jämställdhet betyder
samma rättigheter och skyldigheter
för könen. Ifall män och kvinnor väljer
lite olika på vissa områden innebär det
inte en brist på jämställdhet, än mindre
diskriminering, eftersom individens
val måste respekteras. Feminism är
antijämställdhet, eftersom begreppet
är kvinnocentrerat och praktiskt taget
all feminism i praktiken utgör en
fackförening för kvinnor. I dagens Sverige
förekommer både ett utbrett mansförakt
och diskriminering av män. Vi har fått
ett feministiskt vinklat samhällsklimat.
Bland annat är män den enda grupp som
diskrimineras i svensk lag. Detta utesluter
inte att kvinnor diskrimineras, eller har
nackdelar, på andra områden. Därför
kallar jag mig ”jämställdist”.
Utbildningsfrågor
är
viktiga
i
jämställdhetsdebatten. Hur ser Du på
utvecklingen inom skolväsendet och
utbildningen?
–Utbildningsfrågor är verkligen strateg
iska. Det som sker i utbildningsväsendet
idag kommer att ha återverkningar på
hur samhället styrs om trettio-fyrtio
år. Och då finns det anledning att vara
bekymrade om man ser på utvecklingen
ur jämställdhetssynpunkt. Idag tar
dubbelt så många kvinnor som män
högskoleexamen. Att det var motsatta
proportioner för några decennier sedan ser
vi på fördelningen av toppjobb idag. Om
några decennier kommer kvinnorna att ha
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de flesta toppjobben. Det är naturligtvis
inget fel i sig, om det är de bästa som
lägger beslag på de jobben. Men genom
den positiva särbehandlingen av kvinnor
riskerar vi att få en snedvridning i rekry
teringen.
De åtgärder som genomförs idag för
att främja kvinnorna inom utbildnings
väsendet bygger på en situation som
vi hade för femtio år sedan i utbild
ningsväsendet. Man tar inte alls hänsyn till
att vi lever på 2010-talet där situationen
är en helt annan.
Som utbildningsväsendet ser ut idag
får flickor de högsta betygen och lägger
därmed beslag på de utbildningsplatser

Pär Ström intervjuad

av cg.holm@contra.nu
som kräver höga intagningsbetyg.
Läkare och jurister kommer att bli
kvinnodominerade yrken i framtiden.
Det vore ju en sak om flickorna verkligen
var bäst. Men det har visat sig att flickor
får högre betyg än pojkar – sett i relation
till vad de presterar. Det kan man se om
man jämför elever med samma betyg på
de standardiserade nationella proven.
Flickor får högre slutbetyg än pojkar
som gjort samma resultat på de nationella
proven.
Förklaringen står att finna i den
kvinnliga dominansen i lärarkåren. De
kvinnliga lärarna uppskattar inte pojkars
naturliga beteende. De förväntar sig
att eleverna – för att få bra betyg – ska
uppträda mer som flickor gör.
Det har blivit vanligt med ”genus
pedagoger” på dagis och skolor – hur
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ser Du på det?
–Genuspedagoger har nästan genom
gående en feministisk syn på tillvaron,
och resultatet av deras verksamhet
blir därefter. De som studerar ”genus
vetenskap” har en mycket särpräglad
politisk sammansättning. Av genusvetarna
röstade över 30 procent på Feministiskt
initiativ, som fick 0,4 procent av
rösterna i senaste riksdagsvalet. Över
representationen är nästan 100 gånger.
Inte en enda genusvetare sympatiserade
med moderaterna som fick 30,1 procent
av svenska folkets röster.
Utgångspunkten för genuspedagogerna
är att pojkars naturliga beteende är fel.
Pojkarna ska ändra sig och uppträda mer
som flickor.
Genuspedagogiken togs till nya höjder
på ”Internationella kvinnodagen” 2011.
Alla flickor på ett dagis fick semlor.
Pojkarna fick inga semlor. Det var,
kan man förstå, ett straff för att flickor
inte får gå i skolan i Afghanistan. Den
regionansvarige på Gotland tog inte
avstånd från pedagogiken som sådan,
men medgav att den inte fungerade på så
små barn som 4–5-åringar.
Är Sverige värst när det gäller femi
nism?
–Nej inte alls. Liknande tendenser kan
vi se i hela Västvärlden. I England och
Australien finns feminism till och med på
skolschemat.
Du gav 2007 ut boken Mansförtryck och
kvinnovälde, har Du något nytt på gång?
–Visst. Under våren kommer en ny
skrift där jag ska ta upp de vanligaste
feministiska myterna till granskning.
En av myterna är att kvinnor är löne
diskriminerade. Den ytliga löneskill
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naden ligger kring 15 procent,
många vetenskapliga belägg
men tar man hänsyn till hur
för att genetiska könsskillnader
mycket man arbetar, utbildning,
styr många av människors
erfarenhet och så vidare krymper
egenskaper.
skillnaden till mellan en och
två procent. Det kan vara fråga
Rättssäkerhet och feminismen?
om diskriminering, men det
–Vi har en justitieminister
är mycket osannolikt och mer
som föreslog att rättsväsendets
troligt är att det handlar om ännu
korrespondens med misstänkta
ej förklarade faktorer som ligger
– ej dömda – skulle ske i
bakom den lilla skillnad som blir
gredelina kuvert så att även
kvar.
oskyldiga skulle skambeläggas.
En intressant fråga som uppstår
Det säger mycket om hur låga
är varför kvinnor arbetar så lite,
anspråken på rättssäkerhet är.
jämfört med män. Varför de inte
Män är en försvarslös grupp.
har samma driv. Anledningen är
Det går utmärkt att säga att
troligen att kvinnor gör andra
män slår, att de är våldsverkare,
livsval än männen. Att ta hand om
våldtäktsmän eller kriminella,
barnen till exempel. Män visar
utan att någon reagerar. Byt
sig oftare vara tävlingsmänniskor
ut ”män” i påståendena mot
och risktagare, vilket är genetiskt
”invandrare” och Du blir åtalad
betingat. Jag tycker att det är
för hets mot folkgrupp. Män är
rimligt att människor ska kunna
betydligt mer utsatta för våld
göra olika livsval och inte tvingas
än kvinnor. Ändå koncentreras
in i samma fålla. Det handlar ju
åtgärderna mot våld till
dessutom om genomsnitt. En
åtgärder mot våld som riktar
viss kvinna kan ju ha mycket
sig mot kvinnor. Mäns problem
mer av tävlingsinstinkt och driv
räknas inte. Forskningen visar
än den genomsnittlige mannen.
att det inte alls är ovanligt att
Men genomsnitten är olika.
kvinnor slår män, men det är
En annan myt är att kvinnor
ett helt nedtystat problem. Män
skulle få sämre sjukvård, så är
som drabbas har mycket låg
det inte och det kommer jag att
benägenhet att göra en anmälan,
”Jämställdisten” Pär Ström bloggar om genusfrågor på http://geutveckla närmare i skriften.
skulle de göra en anmälan är det
nusnytt.wordpress.com. I vår kommer en ny bok där han avslöjar
inte osannolikt att de inte tas på
feministiska myter
Vad säger Du om kvotering som
allvar av polisen och att det hela
lösning på bristande jämlikhet?
slutar med en motanmälan från
–Det är alldeles fel. Kvotering
kvinnan, en anmälan som tas på
ett helt annat allvar.
inte något annat än diskriminering. Mer
är att sätta kollektivet framför individen.
–Jag utgår från att du inte har misshandlat
än en kvinna har fått sitt uppdrag på en
Individen ska offras för att statistiken ska
eller våldtagit någon kvinna och inte
räkmacka, bara för att hon är en kvinna.
se bättre ut. Det finns det ju inga rimliga
heller startat något krig (Pär har rätt i
skäl till. Det är grovt orättvist med
sitt antagande). Ändå ska Du ta på Dig
En del hävdar att könet är en ”social
kvotering.
ansvaret för att andra män har gjort det.
konstruktion”, Din kommentar?
En alldeles särskild fråga om kvotering
Det är det som jag tycker är alldeles fel,
–En hel del feminister påstår att könet
gäller styrelseledamöter i börsnoterade
att vi som män ska ta ansvar för sådant
är en social konstruktion. Att skillnader
bolag. Det rör sig om högst ett par tusen
som andra män har gjort, enbart av något
mellan könen har uppstått som en följd
personer i hela landet. En förkrossande
märkligt statistiskt skäl.
.
av utbildning och samhälle, inte av
majoritet på en bra bit över 99,9 procent
genetiska skäl. Ibland har de till och
av alla män sitter inte i bolagsstyrelser.
med fått genomslag för påståendena hos
Att då ge någon av 99,99 procenten
myndigheter. Vem ska säga ”kejsaren
som är kvinnor utan styrelseuppdrag
Kvinnor har högre utbildning
är naken”? Alla vet ju att det inte är
före de 99,98 procent av männen som
Ungefär en fjärdedel av svenskarna i ål
så, men ingen törs säga det. Även så
är utan styrelseuppdrag företräde är inte
dern 25–64 år har eftergymnasial utbild
kallade ”mansforskare” är feminister
motiverat.
ning. Mer än hälften av dessa är kvinnor.
när det kommer till kritan. Det gäller
Det förekommer en hel del av mans
Skillnaden är större i yngre åldrar. Sedan
att flyta med strömmen om man ska få
diskriminering i samhället. Den brukar
mitten av 2000-talet är två tredjedelar av
finansiering av sin forskning. Det finns
kallas ”positiv särbehandling”, men är ju
dem som tar akadmeisk examen kvinnor.
enligt Statistiska Centralbyrån.
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Integritet och säkerhet
Politik och juridik handlar väldigt mycket om att väga olika principer mot varandra.
En av de viktigaste principerna är relationen mellan säkerhet och integritet. För
att öka säkerheten kan det ibland vara nödvändigt att göra avkall på den egna
integriteten såsom att låta sig visiteras av metalldetektorer eller kroppsscanning
vid flygplatser. Men hur långt ska ett samhälle gå för att öka säkerheten?
Relationen mellan säkerhet och integritet
kan liknas vid en rak linje där den ena
ändpunkten är fullständig säkerhet och
den andra ändpunkten total integritet.
Det ena samhället är totalitärt och
övervakningen rigid och i det andra råder
fullständig anarki. Väldigt få önskar sig
något av dessa samhällen. Men var drar
vi gränsen?
Om någon föreslår att sätta upp över
vakningskameror i alla sovrum kommer
troligen alla att säga ifrån. Få skulle
dock protestera om övervakningskameror
sätts upp på allmän plats där mycket
kriminalitet pågår. Men vad säger man
om att sätta upp kameror på alla allmänna
platser? Så fort du går ut är du övervakad.
Men i hemmet är din integritet alltid
skyddad. Är det en rimlig avvägning
mellan säkerhet och integritet? Nedan
följer några aktuella lagar som har
klubbats igenom eller är på väg att bli lag
i Sverige.

Fra-lagen

År 2008 röstade riksdagen ja till
den så kallade Fra-lagen som är ett
samlingsnamn för ett antal lagändringar
om signalspaning. Propositionen la
des fram av alliansregeringen som
hade ärvt frågan från den tidigare
socialdemokratiska regeringen. Argu
menten för lagförändringarna är att skyd
da landet från terrorism och yttre hot
från exempelvis Ryssland. Lagen som
började gälla 1 januari 2009 går ut på att
all e-posttrafik och telefontrafik till och
från utlandet ska filtreras utefter några
bestämda kodord. Men eftersom Internets
infrastruktur är gränsöverskridande till sin
natur finns det ingen garanti för att även
e-post som skickas mellan två svenskar
som är stationerade i Sverige inte kommer
att få sin e-post filtrerad.
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Beslutet föregicks av en infekterad debatt
där partipiskorna ven inom de borgerliga
partierna. Avvikare fanns inom alla
borgerliga partier, men de som fick mest
uppmärksamhet var centerpartisterna
Annie Johansson och Fredrick Federley
samt moderaten Karl Sigfrid som efter
att ha blivit styvmoderligt behandlad på
ett partigruppsmöte tvingades att kvitta
ut sig från voteringen. Fredrick Federley
höll ett riksdagstal med gråten i halsen
angående sina kval inför omröstningen.
De två centerpartisterna lycka
des få igenom krav på bättre integri
tetssäkerhet för att de skulle rösta ja till

fredrik.runebert@contra.nu
förslaget. Några av kraven var att en
oberoende nämnd skulle granska Fras
signalspaningsverksamhet, att domstols
beslut krävs före signalspaning och att
de som blivit avlyssnade skulle få rätt
att veta detta i efterhand. Kritiker såsom
piratpartisten Henrik Alexandersson
menade dock att detta enbart var tingeltangel på en i grunden dålig lagstiftning.
Den oberoende kontrollmyndigheten
skulle inte få automatisk tillgång till
Fras arbete, utan allt hängde på att
Fra-myndigheten
rapporterade
om
vad de har fått fram. I år har det visat
sig att dessa beslut inte fick någon
praktisk betydelse. Signalkommittén,
som är en parlamentariskt sammansatt
kontrollfunktion, har i ett betänkande
förklarat att det inte finns någon möjlighet
att underrätta avlyssnade i efterhand.
Däremot kan en medborgare göra en
förfrågan till Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten SiUN
för att veta om han/hon blivit olovligen
spanad på. Signalspaningskommittén
menar dock att resurstilldelningen i
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nuläget är otillräcklig. Fredrick Federley
försvarar sitt handlande med att det bara
var en av femton punkter som inte blev
verklighet.
Den som dock blev mest känd efter
Fra-beslutet var folkpartisten Camilla
Lindberg som var den enda borgerliga
kritiker som röstade emot lagen.
Partikollegan Birgitta Olsson lade ned
sin röst. Camilla Lindberg och några
andra Fra-kritiker fick sedan igenom
krav på förbättrad integritetshantering
där det bland annat beslutades att Säpo
inte skulle få ta del av signalspaningens
resultat.
Oppositionen röstade emot Fra-lagen
men efter det islamistiska terrorattentatet
i Stockholm på Bryggargatan föregående
år valde dock Socialdemokraterna att
vända på kappan och rösta för att Säpo
ska få ta del av Fras arbetsresultat.
På Aftonbladets debattsida (2010-1209) har Camilla Lindberg, som nu är
oberoende liberal, anklagat regeringen
för att ha ljugit för Fra-kritikerna. Det
finns nämligen uppgifter om att Fra
har läckt ut information om oskyldiga
medborgare. Dessutom ska ofiltrerad
data ha överlämnats till USA, trots löften
om att sådant inte skulle få förekomma.
Debattören menar att många fler Frakritiker hade vågat rösta nej till lagen
om dessa uppgifter hade kommit fram
redan 2008. Många kritiker menar
också att regeringen aldrig fått igenom
sin proposition om Sverige haft en
författningsdomstol såsom Tyskland har.

Ipred-lagen

Ipred-lagen bygger på ett EUdirektiv från 2004 som innebär att
upphovsrättsinnehavare
och
dess
representanter, oftast skivbolagen, har rätt
att via domstol utkräva IP-adresser från de
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som laddar ned olagligt. Även
internetfiltrering anser alltså
de som anser att upphovsrätten
att censur är nödvändigt,
är viktig att skydda blir
medan de som är emot
tveksamma inför det faktum
internetfiltrering anser att
att upphovsrättsinnehavare
sidor ska stängas ned efter
upphöjs
till
poliser
aktivt polisarbete, eventuellt
som har rätt att utföra
efter ett domstolsbeslut. Ett
myndighetsutövning. Innan
annat vanligt argument är att
lagen blev verkställd lag var
internetfiltrering behövs för
det enbart åklagare och poliser
att förhindra olaglig fildelning
som hade rätt att utkräva IPav upphovsskyddat material.
adresser för att identifiera den
Nätfiltrering på skolor eller
som laddar ned verk olagligt.
i hemmen är inget problem för
Rättighetsinnehavaren
har
integritetsvännen. Givetvis
rätt att skicka ut varningsbrev
har rektorn och föräldrar rätt
direkt till den som bryter
att bestämma vad som ska
mot lagen, men för att få
komma upp på de datorer
ut skadestånd krävs en
som de har ansvaret för.
process i civil domstol. Är Det finns 10 000 tillstånd för kameraövervakning på offentliga platser Problemet uppstår först när
brottet omfattande kan en i Sverige (på platser där allmänheten inte har tillträde behövs inga till- filtreringen sker centralt på
polisanmälan bli aktuellt. stånd)
statlig nivå där olika sökord
kan filtreras på sökmotorer
Lagen gäller sedan 1 april 2009.
som ger alla rätt att uttrycka sina åsikter
eller där vissa IP-nummer blockeras
och känslor och i Tryckfrihetsförordningen
eller där Dns-manipulering gör att vissa
Datalagringsdirektivet
som ger media rätt att i tryckt form sprida
hemsidor censureras. Dessa metoder har
Datalagringsdirektivet är ett ytterligare
information och åsikter stipuleras att
det problemet att det är relativt lätt för
direktiv från EU som bland annat
censur aldrig får förekomma. Det är i
den kunnige att komma runt blockeringen
Sverige har varit pådrivare för. Många
efterhand som den ansvarige utgivaren
och när det gäller IP-nummerblockering
svenska EU-parlamentariker såsom
kan ställas till svars för att ha brutit mot
uppstår problemet att även sidor som inte
centerpartisten Lena Ek och piratpartister
de undantag som ändå finns i grundlagen.
är föremål för blockering blockeras på
har kritiserat direktivet. I korthet går
Det handlar då bland annat om hets mot
grund av de finns på samma server som
direktivet ut på att medlemsländerna ska
folkgrupp, landsförräderi, krigsanstiftan,
den sida som ska blockeras.
tvinga operatörer att spara all internet-,
spioneri, uppmaning till uppror eller brott,
Det finns även filtreringsmetoder som
mobil- och telefontrafik. Uppgifter om
hatspridning, barnpornografi och förtal.
analyserar innehållet och som blockerar
när, till vem och geografisk position ska
Båda grundlagarna förutsätter tryckt
sidor som verkar misstänkta. Exempelvis
sparas upp till sex månader. Kritiker
skrift i form av böcker och tidningar eller
kan många bilder på sidan tyda på att
menar att den lagen är värre än Framediekanaler såsom TV och bio. Med
det är en porrsida, länkar till redan
lagen.
andra ord är lagarna inte teknikneutrala.
blockerade porrsidor tyder på att även
Nu senast har de beslut om datalagring
Det är här problemen uppstår med
den sidan är en porrsida, ord som ofta
som Sverige ålagts att fatta bordlagts på
bloggar och hemsidor på Internet.
upprepas på en sida såsom bomb eller
ett år genom en minoritetsbordläggning
Eftersom dessa fenomen inte ingår
bröst kan censureras. Filtreringen kan
av
kombinationen
Vänsterpartiet,
Yttrandefrihetsgrundlagen
och
även kombinera olika ord så att en sida
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
Tryckfrihetsförordningen är det fritt fram
som innehåller ordet kycklingbröst kan
EU-kommissionen kan nu stämma
att censurera nätet såvida man inte skaffar
komma undan censuren då sannolikheten
Sverige inför domstolen, som kan utdöma
sig ett utgivningsbevis från Radio- och
är hög att det inte är en porrsida utan ett
böter på ett svårbedömt belopp, en del
TV-verket vilket gör att hemsidan eller
matrecept. Problemet här är att teknologin
har hävdat att det skulle kunna vara i
bloggen betraktas som en databas.
inte är särskilt träffsäker, som exempel
storleksordningen 100 miljoner kronor.
I vår mest fundamentala grundlag, re
kan nämnas att censorerna har svårt att
geringsformen, ges dock ett stöd för
skilja på nakna människokroppar och
Internetfiltrering
yttrandefrihet och informationsfrihet. Men
vanliga grisar. Det skulle kunna leda till
Internetfiltrering har blivit ett allt mer
denna frihet får begränsas med hänsyn till
att Lrf och Jordbruksaktuellt skulle få
diskuterat ämne inom EU och i andra
rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän
problem med sina sidor.
västerländska samhällen. Oftast handlar
ordning och säkerhet, enskilds anseende,
EU:s dåvarande justitiekommissionär
det om att, i all välvilja, stoppa spridning
privatlivets helgd eller förebyggande och
har föreslagit att ord som ”bomb”,
av barnpornografi, recept på bomber,
beivrande av brott.
”döda”, ”folkmord” och ”terrorism” ska
spridning av hat mot grupper eller enskilda
Frågan handlar inte primärt om
filtreras. Integritetsvännen Pär Ström
personer samt uppmaning till våld och
barnpornografi ska accepteras eller inte,
kritiserar detta med att det förutom att det
annan kriminell verksamhet. I våra två
utan det handlar om hur fenomenet ska
är löjeväckande att en svensk medborgare
grundlagar
Yttrandefrihetsgrundlagen
motverkas. De som argumenterar för
inte ska kunna studera terrorism och

CONTRA 1/2011

www.contra.nu

7

folkmord, inte är särskilt troligt att den
som planerar ett folkmord googlar ordet
för att ta reda på hur man ska genomföra
ett folkmord.

Kameraövervakning

Kameraövervakning har haft en mycket
snabb utveckling. Enligt datainspektionen
har antalet kameror i skolor ökat med över
150 procent från 2005 till 2008. Totalt i
Sverige finns det runt 10 000 tillstånd för
kameraövervakning. Allt fler skolor har
fått tillstånd att filma skolelever utomhus.
Under en femårsperiod har kamerorna
på svenska skolgårdar ökat från 82
till 509. Kameraövervakning utomhus
kräver tillstånd från länsstyrelserna. För
inomhusövervakning krävs inga tillstånd,
utan det är upp till skolorna att själva
avgöra behovet. Enligt Datainspektionen
har
antalet
övervakningskameror
inomhus ökat med 150 procent från
2005 till 2008. Någon forskning som
vetenskapligt belägger effekterna av
kameraövervakningen finns inte enligt
Brottsförebyggande rådet.
Datainspektionen har beslutat att ka
meraövervakning i entréer, trapphus
och hissar kan tillåtas om alla andra
förebyggande åtgärder redan är vidtagna.
Kravet är att kameraövervakningen
är ett led i att motverka allvarlig
skadegörelse, inbrott och allvarligt
våld. Tidigare var övervakning i
hyreshus förbjudet av integritetsskäl,
men nu har Datainspektionen god
känt en överenskommelse mellan
Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgäst
föreningen om att det ska tillåtas som en
sista åtgärd. I gemensamma utrymmen
som soprum, tvättstugor och garage
måste en ”problembild” förekomma för
att kameraövervakning ska godkännas.
Andra krav som ställs är att bevakningen
är tidsbegränsad och ljudlös. I
lägenheter råder fortsatt totalförbud mot
kameraövervakning.
Kameraövervakning minskar inte våldet
men ökar känslan av trygghet. Det visar
en utvärdering från Brå. Forskningen
visar att kameraövervakning fungerar
bäst för att minska planerade brott såsom
stöld och skadegörelse. Men våld under
helgnätterna är oftast inte planerade utan
utförda av överförfriskade personer. När
Landskrona satte upp kameror på de
mest våldsutsatta platserna i innerstaden
ökade våldsbrottsanmälningarna med 70
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procent under det första året. Kamerorna
har heller inte använts av polisen till att
lösa brott i någon större utsträckning.
Men i intervjuer framkommer att nära
hälften av de tillfrågade känner sig
mer trygga. Brå betonar att ansvarsfull
kameraövervakning
kan
minska
brottsligheten om den görs rätt, men
det tenderar att finnas en övertro på vad
kameraövervakning kan uppnå.
För integriteten är det främst kameror
som sparar bilder och sekvenser som
utgör en fara. Manuell övervakning
där en människa sitter vid en skärm
och övervakar kan kännas obehagligt
för vissa, men riskerna för att bilder av
människor i pinsamma situationer skulle
spridas till allmänheten är minimal.

Riskerna för integriteten

Säkerhetsvännerna menar att många av
dessa integritetsrisker är värda att tas
eftersom integriteten även hotas av att
polismyndigheten inte kan bekämpa
brottsligheten. För en individ har det
ingen större betydelse om det är staten
eller en medmänniska som står för
integritetskränkningen.
Det integritetsvännerna är rädda för är
att det ökade säkerhetstänkandet leder till
ett sluttande plan och ändamålsglidningar.
Om beslut tas att all datatrafik lagras i
sex månader, vad hindrar då riksdagen
från att förlänga det till tio år eller
att använda informationen till något
annat än att lösa brott? Insamlingen av
blodprover från nyfödda vid Karolinska
sjukhuset (Pku-registret) ska enligt
biobankslagen användas till forskning,
men vid brottutredningen av Anna Lindhs
mördare fick polisen tillstånd att använda
dessa blodprover för att jämföra med
säkrade Dna-spår. Kan man verkligen
vara säker på att staten alltid är vår vän
och att ingen obehörig får tillgång till
uppgifterna?
En tredje risk som uppstår i ett
alltför säkerhetsreglerat samhälle är att
människors spontanitet och frihetskänsla
hämmas. Om det finns kameror och
ljudupptagningsutrustning på många
platser kommer många människor inte
våga uttala sina åsikter och uppfattningar
fritt. Att alltid känna sig övervakad är en
effektiv självcensurerare.
Integritetsvännen Pär Ströms främsta
argument är dock att den privata sfären
har ett egenvärde i sig. Egentligen ska
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man inte behöva förklara varför man inte
ska vara övervakad, utan det är de som
vill utöka övervakningen som ska visa att
övervakningen inte kränker integriteten
alltför mycket, samt att åtgärderna
förbättrar säkerheten tillräckligt mycket.
Den privata sfären utgör ett grundläggande
värde både för liberala och konservativa
förespråkare. För liberalen handlar det om
rätten till sitt eget liv, sin egen kropp och
till sin egen frihet. För den konservative
handlar det oftast om att civilsamhället
ska kunna blomstra och utvecklas utan
alltför mycket inblandning från statens
sida.
Den som anför argumentet att den som
inte har något att dölja har heller inget
att vara rädd för erkänner inte värdet
av mänskliga fri- och rättigheter. Det
tillhör den socialistiska tankevärlden där
individen enbart är en del av ett större
kollektiv och att det är kollektivets behov
som har företräde gentemot individernas
behov. Faktum är att alla system läcker
och att känsliga uppgifter kan komma
ut till allmänheten. Det kan handla om
att en tjänsteman på Fra eller Säpo av
nyfikenhet eller hämndlystnad kollar
upp sina vänner och fiender. Andra
säkerhetsrisker är att någon hackare snor
informationen eller att någon tjänsteman
av girighet säljer informationen till en
journalist. Det kan även handla om rent
slarv, det som kan sammanfattas med den
mänskliga faktorn.
Ett konkret exempel är att Säpo
vid en inspektion av säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden har avslöjats
med att spara gamla inspelningar från
avlyssnade samtal. Sådana inspelningar
ska raderas när ett mål är nedlagt eller
avslutat. Men trots att det finns bevis
för att Säpo har brutit mot lagen, lagrade
inspelningar, frias Säpo och inget
tjänstefel har begåtts. Chefsåklagaren Per
Lind vid riksenheten för polismål påpekar
att det råder oklara beslutsordningar och
att de interna reglerna och kompetensen
är bristfällig.
Spridande av känslig information,
exempelvis att någon har intagit en viss
medicin under sin livstid, kan förstöra
livet eller karriären för en människa.
Även om sannolikheten att just du
drabbas av en integritetskränkning,
räcker det att risken finns för att överväga
om utbyggda säkerhetssystem verkligen
är värt kostnaderna.
.

CONTRA 1/2011

Estland efter tjugo år

I år är det tjugo år sedan Estland återfick sin självständighet. Mycket har hänt, Estland
är med i både EU och NATO och valutan heter euro. Regeringen, som blev omvald i mars,
satsar på att Estland om ett par decennier ska tillhöra de fem mest välmående länderna i
Europa. Men än finns det människor som drömmer sig tillbaka till svunna onda tider.
ett jättestort köpcenter utanför Tallinn,
dissidenten Kalju Mätik, kandiderade för
Det är nu tjugo år Baltikum blev fritt. Vad
där unga estländare startat upp egna
sitt parti till parlamentet nu i mars, det
har hänt sedan dess i Estland?
små butiker och blivit affärsmän och
gick inte så bra för honom och hans parti.
Landet har, kan man säga, renoverat
affärskvinnor. De riktigt gläds när man
Mätik sa till mig via ett Skype-samtal att
sig självt och försökt minska de enorma
kommer in och ska handla.
det finns flera gamla kommunister kvar i
skadeverkningar som Sovjetunionen
I Estland kan man också idag hyra
det estniska parlamentet. Tack och lov gick
orsakade.
stuga
och fiska, man kan hyra lägenhet
det inte heller bra för Rysslandsvänlige
Tallinn har fått nytt centrum, Viru
och
hus
i Tallinn. Nya bostadsområden
kommunisten Edgar Savisaar.
Keskus, hotell Viru har fått ny inredning
har
byggts
med mycket fina låghus och
Frågar man folk idag i Estland finns
och KGBs övervakningscentral på ett
även
radhus.
Visst finns det en del att
det framförallt bland de äldre en del som
helt våningsplan i hotellet blir museum.
kritisera,
men
som landet är på väg, och
längtar tillbaka till Sovjettiden, på grund
Jag berättade mycket om hotell Viru i min
jag
tror
att
den
dagen då Estland har
av att allt var billigare då. Frågar man de
Contra-bok Mitt möte med KGB.
tvättat
bort
kommunisttiden
smuts, så
yngre vill de inte tillbaka. Det bör dock
Det som är oroande idag är att Tallinns
kommer
Estland
och
nå
hög
nivå
även
tilläggas att det bara är en del äldre som
borgmästare Edgar Savisaar fortfarande
med
europeiska
mått
mätt.
längtar tillbaka till det gamla eländet.
lyssnar på vad Kreml och Moskva
När det gäller de fattiga som förut
Många minns Stalintidens fasor.
säger. Jag har påmint Savisaar om hans
fanns
på Viru Väljak, så har de minskat i
Jag tror personligen att kommer bara
förflutna, men han vägrar att medge några
antal.
Vad det beror på vet jag inte, men
Estland över bröstmjölksstadiet så
fel. Det sägs till exempel att Savisaar när
jag
hoppas
att de fått någon hjälp.
Estland blev fritt 1991 befann sig i KGBs
ann-mari-lahti@contra.nu
En
stor
nackdel
är att Estland inte har
högkvarter i Pagari och brände hemliga
samma
sociala
skyddsnät
som vi har i
kommer landet och utvecklas riktigt bra.
dokument. Flera estländare såg röken ur
Sverige.
Men
med
den
erfarenhet
jag själv
Estland har framtiden för sig, man måste
KGB-högkvarterets skorsten och undrade
har
från
kommunsittiden,
så
finns
det
bara få bort det ryska tänkandet, som
vad som stod på. Detta skulle han givetvis
ingen
förnuftig
människa
i
Estland
som
fortfarande dröjer sig kvar hos en del.
förneka om man frågade honom idag.
vill tillbaka. Man är stolt över att vara est,
Estland må ha sina brister även i nutid,
Estland utvecklas snabbt idag,
man vill visa omvärlden att nu är man på
men det som känns så skönt när man
flera svenska företag har idag plats i
väg att bygga upp en demokrati som även
kommer till Tallinn idag är den framåtanda
huvudstaden Tallinn. När man är på
respekteras av de stora demokratierna i
som finns, ta ett exempel, Rocca al mare,
Gonsiori tänav i centrala Tallinn, ser man
idag det moderna
väst. Estland är ju också
höghus där SEB har
med i Nato, och jag kan
sina lokaler. Tittar
förstå det, med tanke på
man längre bort mot
den granne som finns i
Tartu Maantee ser
Öst och som tyvärr inte
man högst upp på
kan stava till ord som
hustaket i det gamla
frihet, demokrati, och
huset Stalinstjärnan
respekt för mänskliga
från förgången tid.
rättigheter. Kommunist
Kontrasten är stor.
tiden är förbi för Estlands
Estland har sedan
folk, tack och lov. Nu är
årsskiftet också euro,
det bara att se framåt och
och visst, det finns
utvecklas i rätt riktning
många
estländare
och vara stolt över sitt
som inte gillar det.
land. Estländarna har
De lämnade en
mycket att vara stolta
diktatur och fick sin
över, och jag önskar
krona (krooni) och
dem all lycka i arbetet
nu har de återigen
för att utveckla sin
demokrati.
.
lämnat kronan och
Estlands riksdag, Riigikogu, nyvaldes i mars, sovjetnostalgiska Centerpartiet under
fått euro.
Min vän före detta Edgar Saavisar tappade röster, men har fortfarande 26 av 101 platser i Riigikogu.
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Oppositionen i dagens Ryssland
Ryssland skärper till den redan
auktoritära regimen, vilket
försvagar den redan svaga
oppositionen.

videoinspelning av hela förloppet som
fanns.
Han fängslades i 15 dagar. Först
tillbringade han 40 timmar sittande i en
rå cell som mätte sex gånger tre meter,
utan fönster, toaletter och sängar.
När Putin blev premiärminister, satt han
oppositionen, inklusive Boris Nemtsov, i
utkanten av det politiska livet. Kritiker
av regimen visas inte på TV, som är hårt
styrd av staten och är fortfarande den
största nyhetskällan för de flesta ryssar.
Därför var arresteringen av Nemtsov

inte ännu”, säger en kommentator.
Nemtsov sade att de skulle använda
Internet för att förmedla sina idéer till
människorn, och sprida miljontals kopior
av ”moderna” samizdat – broschyrer,
som berättar hur Putin förstör landet.
Den 31 januari genomfördes ytterligare
möten i hela landet. Under ett möte
i Petersburg greps, fängslades, och
misshandlades flera deltagare när de
försökte försvara yttrandefriheten och
mötesfriheten.
Flera
kravallpoliser
smög runt i publiken – säger Valeria
Strelnikova (journalist i Novaja gazeta
en oppositionell tidning). ”Precis bredvid
oss var vissa människor, och en av dem
drogs in i en buss av tre kravallpoliser”.
I mötet i Moskva den 31 januari deltog
cirka 800 människor. På plats fanns runt
200 poliser. 25 demonstranter greps av
polisen.

Enligt Boris Nemtsov, en före detta
vice premiärminister, har de ryska
myndigheterna de senaste månaderna
gjort klart att de är redo att ”snedvrida”
det juridiska och rättsliga systemet och
anpassa det till sina egna syften, att
kväsa oppositionen. De fortsätter att
dra åt skruvarna, trots att de redan har
maria.walden@contra.nu
praktiskt taget tvingat oppositionen till
tystnad. Boris Nemtsov är medlem i den
och andra oppositionsledare från olika
demokratiska rörelsen Solidaritet som
politiska partier på tröskeln till det nya
bildades 2008 av Boris Nemtsov, Vladimir
ett ganska entydigt budskap om vem som
Ryzjkov (som bland annat varit varit vice
har makten.
talman i riksdagen, duman), Michail
Även andra oppositionsledare greps.
Kasianov (tidigare premiärminister
Många greps under de följande dagarna,
och underkänd som presidentkandidat
när de protesterade framför fängelset.
av Putins valmyndighet 2008) och
Den ryska regeringen bekämpar
Nemtsov sa under en intervju ”Deras
Vladimir Milov (tidigare biträdande
främsta mål var att bryta ner mig och min
den ryska oppositionen.
energiminister). Solidaritet har inte
önskan att vara i opposition. – Men de
Nemtsov konstaterade när han frigetts,
en ledare, de har en kollektiv ledning.
lyckades inte”.
inte utan sarkasm, att oppositionen har
Solidaritet har bildats av avhoppare
Efter att Nemtsov släppts ur fängelset,
enats bakom galler. Han konstaterade att
från Ryska republikanska partiet och
har han fortsatt sin verksamhet genom
det som enar oppositionen är önskan att
den Ryska demokratiska folkrörelsen.
att organisera ett nytt parti, Nationell
få bort den regim som leder landet till en
De kräver bland annat avskaffandet av
frihet, tillsammans med sina allierade,
säker död.
censuren och fria val.
Vladimir Ryzjkov, Michail Kasianov och
Under 2010 var det många
Sedan två år tillbaka har den ryska
Vladimir Milov. Denna vår kommer de att
sammandrabbningar mellan regeringen
medborgarrättsrörelsen
Strategi
31
nominera en kandidat till det kommande
å ena sidan och oppositionen och kritiker
anordnat fredliga demonstrationer på
presidentvalet. Det är osannolikt att de
å andra sidan.
Triumfalnajatorget i centrala Moskva
kommer att kunna registrera sitt parti.
Nemtsov tror att hans parti har alla
den 31 varje månad som har så många
”De har ingen politisk framtid, åtminstone
chanser att vinna valet. Men i ärlighetens
dagar. Manifestationerna anordnas för
att dra uppmärksamheten
namn torde chan
till den ryska författ
serna vara obefintliga
ningens 31:a artikel om
så länge Medvedev
medborgarnas demonstra
och Putin kontrollerar
tionsfrihet. Enligt den har
valmyndigheten.
ryska medborgare rätt att
Relationerna mellan
samlas för manifestationer
makthavarna och oppo
demonstrationer
och
sition i Ryssland i dag
andra protestaktioner. På
är svåra. Å ena sidan
nyårsafton slog polisen till
struntar regeringen i
mot demonstrationen och
oppositionen å andra
grep 70 aktivister trots,
sidan, när oppositionen
att demonstrationen var
går ut på gatan är
tillåten. Bland de gripna
de verkligen rädda
fanns Nemtsov. Han var
för den. Då används
på väg hem när han greps.
batonger mot demon
Han anklagades för att
stranterna, många sätts
ha missfirmat polisen,
i fängelse.
.
Boris Nemtsov grips vid en demonstration i Sankt Petersburg 2007.
men nekades att visa en
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Pojkar och flickor lär olika

Contras notisavdelning har i detta nummer
sammanställts av C.G. Holm. De källor
som refereras är inte direkt citerade, utan
texten är Contras sammanfattning av originalkällan om inte annat markeras med
citationstecken.

Imam i Svenska kyrkan

Svenska Kyrkan har anställt Othman Al
Tawalbeh som imam! Othman är anställd
av Sofia församling i Stockholm och
ska arbeta med ungdomsverksamhet på
Fryshuset. Till församlingens försvar
ska sägas att man samtidigt anställt en
präst för verksamhet på Fryshuset, Maria
Kjellsdotter Rydinger. Naturligtvis skulle
det kunna tänkas vara lämpligt med en
imam som anställd för Svenska Kyrkan
centralt, inriktad på att få muhammedaner
på bättre tankar. Men sådan verksamhet
driver Svenska kyrkan inte alls. Othman
är inriktad på ett helt socialt projekt.

Hovrätten underkänner
Europadomstolen

Det finns en uråldrig princip från
den romerska rätten som går under
beteckningen bis in idem, man ska
inte kunna bestraffas flera gånger för
samma brott. I Sverige bestraffas dock
skattebrott dels med skattetillägg dels
med en dom för skattebrott, som kan
ge böter eller fängelse. Myndigheterna
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försökte länge hävda att skattetillägget
(ett påslag på skatten med 50 procent)
inte var något straff, men efter domar i
Europadomstolen har man nu tvingats
acceptera att skattetillägget är ett straff
och att den som utsätts för ett skattetillägg
ska ha rätten att försvara sig inför rätta.
Men likafullt har staten försökt ta
skattetillägg och dessutom döma till straff
för skattebrott. Europadomstolen har sagt
nej. Svenska domstolar i första instans har
tolkat utslaget som att det inte är möjligt
att döma till två straff för samma brott
och både i Göteborg och Värmland har
därför klaganden fått rätt och fått åtal om
skattebrott avvisade när de redan ålagts att
betala skattetillägg. I andra delar av landet
har liknande ärenden tolkats annorlunda.
Högsta domstolen menar att det ska gå att
döma personer till flera straff för samma
brott. Trots Europadomstolens beslut.
Tingsrätterna har emellertid framhärdat
med att Europadomstolens domar slår
högre än Högsta Domstolens och fortsatt
vägra dubbelstraff. Hovrätten för Västra
Sverige (i Göteborg) har nu tillbakavisat
mål som avvisats för förnyad prövning
hos tingsrätten. Förr eller senare lär
frågan komma upp i Strasbourg igen.
Och då är det Högsta domstolen som gått
emot Europadomstolens tidigare dom i
en snarlik fråga.

Sedan gammalt är det känt att flickor (i
genomsnitt) har bättre språkfärdigheter
än pojkar (motsatt gäller för matematiska
och spatiala färdigheter). Nu har forskare
tittat vidare på varför det är så och funnit
att pojkar och flickor aktiverar olika delar
av hjärnan när de läser. Pojkar använder
mer syn- och hörsel när de läser, medan
flickorna aktiverar delar av hjärnan som är
kopplade till abstrakt tänkande. Därmed
kan pojkar förkovra sin läsförmåga
genom att lyssna och läsa.
(Illustrerad Vetenskap)

Korvkontroll

Livsmedelsmyndigheterna
debiterar
företag i livsmedelsbranschen för de
kontroller de utför. Ibland debiterar de
för kontroller som aldrig utförts. Pontus
Göransson, som säljer korv från en vagn
i Göteborg, betalade kontrollavgifter
varje år från 2007, då han började
verksamheten. Han såg dock aldrig till
någon kontrollant. Han krävde därför
tillbaka de pengar han betalat. Då blev det
fart på kontrollanterna, som debiterade
16 timmar och 20 minuters arbete för en
extra kontroll av Göranssons 90x90x50
cm stora vagn. Göransson och en rad
andra livsmedelsföretagare har fått nog av
höga kontrollavgifter och ingen kontroll
och stämmer via Centrum för rättvisa ett
antal kommuner. (Svenska Dagbladet)

Ilmar Reepalu skyller ifrån sig

I Contra nummer 1 2010 berättade vi
om hur judar i Malmö trakasserades
och hur kommunalrådet Ilmar Reepalu
(S) inte gjorde nämnvärt för att komma
tillrätta med missförhållandena. Nu har
Simon Wiesenthal-centret i Paris varit
på besök i Malmö. Reepalu beskrivs i
Simon Wiesenthal-centrets rapport som
en ”förtroendevald politiker som inte tar
ansvar för alla sina invånare i Malmö,
lägger ut dimridåer och skyller på
andra”. Centret menar att Ilmar Reepalu
importerar utländska konflikter till Malmö
och därmed ökar riskerna, särskilt för de
judiska invånarna. Simon Wiesenthalcentret har avrått judar från att resa till
Malmö på grund av säkerhetsläget.
Skånska Dagbladet rapporterar i mars
om en judisk kvinna i Malmö som fått
ett hotbrev direkt till sin arbetsplats: ”Nu
har vi kartlagt alla judar i Sverige och
framför allt i Malmö. Ni har blivit uttagna
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att förintas. Vi vet vilka ni är och vad ni
gör, så det hjälper inte att fly. Vi kommer
att hitta er oberoende vart ni än skulle
ge er av”. Brevet kom sedan kvinnan
skickat en inbjudan till en filmvisning i
samband med Simon Wiesenthal-centrets
besök i Malmö. I brevet omnämns också
kvinnans vuxna dotter, som ska våldtas.
Många av Malmös judar kom till Sverige
från Polen på 1970-talet, då de flydde
undan den utbredda antisemitismen under
kommunistregimen.

Moment 22 i a-kassan

En fiskare nekades A-kassa för att han
överklagade ett beslut från Fiskeriverket
om indragen fiskerilicens. A-kassans
beslut gör att fiskaren inte kan föra en
process för att rädda sitt företag utan att
förlora sin inkomst. A-kassa får mannen
bara om han inte arbetar i sitt företag
och A-kassan anser att ett överklagande
av den indragna licensen är att arbeta i
företaget. Fiska får han ju inte, eftersom
licensen är indragen, så där blir det inga
inkomster heller. (Den Nya Välfärden)

Ambassadör försökte
muta stadsarkitekt?

OECD- och Unesco-ambassadören
Mats Ringborg håller ofta föredrag om
miljöfrågor, men har själv polisanmälts
för miljöbrott. Nu visar det sig också
att hans ombud kan ha försökt muta en
stadsarkitekt i ett byggärende.
Sveriges ambassadör i OECD och
Unesco har byggt bryggor i strid
mot strandskyddet på en tomt på
Muskö. Enligt Haninge kommun hade
Ringborg också gjort markutfyllnader
längs strandlinjen både på sin egen
tomt och på grannfastigheten utanför,
detta enligt tidningen Miljöaktuellt.
Ringborg är gammal ”apparat-sosse”.
Tidningen Skärgården kompletterar
med att Ringborg också försökt muta
Haninge kommuns stadsarkitekt, Henrik
Lundberg. Tidningen Skärgården skriver
att ”Henrik Lundberg har, i samband
med sin tjänsteutövning, övervägt ett
lägenhetsbyte som han erbjudits av
ambassadörens ombud.” Tidningen
Skärgården har kommit över en icke
diarieförd och hittills okänd brevväxling
mellan stadsarkitekt Henrik Lundberg och
Ringborgs ombud där det också framgår
att de träffat en egen överenskommelse
om Ringborgs bygglovsärende. Henrik
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Lundborg erkänner för tidningen att
lägenheten kommit på tal, men han
förnekar att han ingått avtal och han
säger också att det inte blev något
lägenhetsutbyte.

Byggfelsförsäkring

Den som bygger måste ha en
byggfelsförsäkring. Det är så att även
den som bygger i egen regi måste ha en
byggfelsförsäkring och alltså försäkra sig
mot sig själv så att säga.
Mikael Bengtsson från Ljungby som
byggt i Mellbystrand har nu upptäckt
att inte ens det går. Han har blivit
nekad byggfelsförsäkring av samtliga
försäkringsbolag han hört av sig till.
Han har också ansökt om dispens
från kravet på försäkring, men miljöoch byggnadsnämnden har sagt nej.
Länsstyrelsen, som han har överklagat
avslaget till, nobbar också. Egentligen
ska man ha försäkringen innan man
börjar bygget, men eftersom Bengtsson
inte lyckats få någon försäkring har han
byggt ändå. Nu kan han inte avsluta
bygget på den byråkratiska kanten,
eftersom kommunen vägrar att utfärda ett
nödvändigt ”slutbevis”. Bygget är gjort
med egenhändigt fälld skog på egen mark
och i övrigt material och delar inköpta
på nätet. Därför drar försäkringsbolagen
öronen åt sig. Mikael Bengtsson hoppas
nu på en aviserad lagändring till nästa
år…
(Hallandsposten, Halmstad)

Dyr klimatpolitik

Statliga Konjunkturinstitutet har gett ut
en rapport ”Klimatpolitikens utmaningar
under mandatperioden”. Där konstateras
att Sveriges utsläpp i förhållande till
BNP är näst lägst i världen, mycket
tack vare den stora betydelsen för
kärnkraft och vattenkraft. Trots det ska
klimatpolitiken tydligen fortsätta, men på
ett mer kostnadseffektivt sätt än hittills.
Nuvarande politik ger inte valuta för
pengarna.
(Miljöaktuellt)

Småbutiker ska slås ut

Småföretag och småbutiker talar politiker
gärna vackert om – i högtidstal och i
valrörelser. Men nu när valrörelsen är
mer än tre år bort kan man visa den sanna
bockfoten. Den rödgröna oppositionen
har föreslagit att det ska bli obligatoriskt
med
”sluten
kontanthantering”
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(CashGuard) i detaljhandeln. Kostnaden
för en anläggning är cirka 150.000
kronor, vilket naturligtvis är på tok för
mycket för en liten butik i glesbygden.
Livsmedelshandlarnas organisation har
räknat ut att butiker med en omsättning
under 15 miljoner inte klarar av
kostnaden – det handlar om 3 000
butiker. Vid omröstningen i Riksdagen
ställde Sverigedemokraterna upp på den
övriga oppositionens förslag, så nu har
Regeringen fått en beställning på att lägga
fram ett lagförslag som innebär ytterligare
utslagning av butiker i glesbygden.

Småföretag kläms åt

Assistansbranschen, den bransch som ger
handikappade vård i hemmet, är till sin
natur en typisk småföretagsverksamhet.
Det krävs knappast några stora
byråkratiska strukturer för att ordna
den typen av verksamhet. Det har
också uppstått en rad småföretag på
området. Assistansbranschen är också
en lukrativ bransch för bedragare.
Under de senaste åren har det avslöjats
miljonbedrägerier när assistansföretag
i maskopi med ”vårdbehövande” (som
visat sig vara kärnfriska) lurat staten på
mångmiljonbelopp. Det är naturligtvis
angeläget att komma åt skurkarna och
placera dem i fängelse (i förekommande
fall kombinerat med utvisning).
Men sättet att komma åt skurkarna
riskerar att slå ut hundratals företag.
Från den 1 april krävs det tillstånd
från Socialstyrelsen för att bedriva
verksamhet. För att ge tillstånd har
Socialstyrelsen sammanställt en blankett
med 73 frågor. Och det är inga enkla jaeller nejfrågor. Bara att fylla i blanketten
kan ta ett par arbetsveckor och kraven
på juridiska kunskaper för att klara av
blanketten är höga. Till yttermera visso
säger Socialstyrelsen i sina anvisningar
för ifyllandet att det för det företag som
arbetar med kanske en enda stödberättigad
att det inte duger att svara för det egna
företaget. Alla, även de minsta, måste
svara som om de vore stora företag. För
får de tillstånd kan de ju expandera…
Det lär inte vara ett problem att ordna
blanketten för skojarföretagen. Lurar
man staten på miljoner i stöd så är det
en smal sak att hyra en jurist som fixar
blanketterna för 50.000 kronor. Det blir
en helt annan sak för det lilla företaget
som har en omsättning på 500.000.
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i Storbritannien

Wikileaks finanser

Wikileaks försöker komma över hemliga
handlingar för publicering. Själva är de
dock topphemliga när det gäller sina
finanser.
För att skydda källorna har Wikileaks
satt upp en stiftelse i Tyskland som
fungerar som en bas. Under tysk lag
får myndigheter inte publicera namn
på personer som skänkt pengar till en
stiftelse. Den tyska stiftelsen är dock
endast en del i Wikileaks finansiella
nätverk.
Wikileaks är registrerat som ett
bibliotek i Australien, som en stiftelse i
Frankrike och som dagstidning i Sverige.
Vi har även två stycken skattebefriade
välgörenhetsorganisationer i USA, säger
Julian Assange till Wall Street Journal.
Plojen med den svenska dagstidningen
lyckades inte, eftersom Julian Assange
nekades uppehållstillstånd i Sverige.
Det var tänkt att han skulle bli ansvarig
utgivare, men en ansvarig utgivare måste
vara bosatt i Sverige.
(IDG)

av hennes partis parlamentsledamöter
har utsatts för trakasserier så att de gett
upp sina parlamentsplatser. Flera av
partiets medlemmar, inklusive förre
inrikesministern Jurij Lutsenko, har gripits
för påstådda brott under sin tid i ämbetet.
Julia Tomosjenko själv har belagts med
reseförbud. Janukovitjs regering hyrde
en amerikansk advokatfirma för att ge
sken av att det var en legitim process
som fördes mot Timosjenko. Den
utredningen gav ingenting beträffande
Julia Timosjenko personligen, men hon
anklagas för att ha använt medel som
staten fått in på att sälja utsläppsrätter
till pensionsbetalningar istället för till
åtgärder för att begränsa utsläppen av
växthusgaser och hon anklagas också för
att staten ska ha köpt in ambulanser som
var dåligt utrustade.
(The Economist)

Saudisk läroplan

BBCs
samhällsporgram
Panorama
rapporterade nyligen att de hittat fyrtio
muslimska skolor i Storbritannien
som undervisade enligt den saudiska
nationella läroplanen. En av läroböckerna
visade hur man hugger händer och fötter
av tjuvar (straff enligt Muhammed och
sharia-lagen). I en annan lärobok fick
eleverna som arbetsuppgift att lista
”förkastliga egenskaper” hos judar. En
tredje redogjorde för att homosexualitet
ska bestraffas med döden (gäller också
enligt Muhammed och sharia-lagen).
För en tids sedan skickades svenska
sjätteklassare i Malmö på skolutbyte med
Rijadh i Saudiarabien
(Göteborgs-Posten)

Värdet på internet-uppkoppling

På Kuba kontrolleras internet hårt. Bara
3 procent av kubanerna använder sig av
internet. Den lägsta siffran på hela det
västra halvklotet. Och vilken uppkoppling
sedan, det handlar om långsam uppringd
internet (är det någon av våra läsare som
kommer ihåg modemet på 14 eller 28K?).
I privatbostäder stoppas internet för det
mesta helt och bara en del kontor tillåts
koppla upp sig.
Det finns dock en del som har
nytta av internet. En del personer
får i sin yrkesroll tillgång till
internet. Det handlar om läkare,
en del företagsledare och en del
akademiker. De här personerna är
statsanställda med en månadslön
på 150-200 kronor! På den privata
marknaden (liten men naggande
god) tjänar man mycket mer och det
gör det möjligt för de statsanställda
läkarna och akademikerna att dryga
ut den magra månadslönen genom
att sälja användarnamn och lösenord
för internetuppkopplingen. En sådan
försäljning kan inbringa upp till
300 kronor i månaden och alltså
utgöra mer än en vanlig läkarlön!
Dessutom kan man ibland sälja
inloggningsuppgifterna till flera
personer…
(The Economist)

Att välja Danmark

”När man väljer Danmark, så väljer
man Danmark för att man vill vara
dansk”
(Søren Pind, Danmarks nye
integrationsminister)

Ukraina på Rysslands väg

Ukraina var under en period på väg att
konsolidera landets väg till demokrati.
Det var efter den orange revolutionen
då det framtvingades rättvisa val,
som vanns av den västvänlige Viktor
Jusjtjenko 2004. Tyvärr blev det svåra
motsättningar mellan presidenten
Jusjtjenko och premiärministern
Julia Timosjenko. Situationen blev så
omöjlig att den ryskorienterade Viktor
Janukovitj kunde vinna presidentvalet
2010.
Så här ett drygt år efter Janukovitjs
maktövertagande visar det sig att
Ukraina raskt är på väg i riktning mot
en rysk situation. Vid valet 2010 var
Julia Timosjenko främsta motståndare
till Janukovitj. Nu utsätts hon för
den nya regimens repressalier. Flera
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Fri tillgång till nätet är dikaturens skräck. Här ett
fotomontage på Venezuelas Hugo Chávez och en
datormus, gjort av tyska Internationale Gesellschaft
für Menschenrechte.
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Chávez-diktaturen
blir allt fräckare

Skenbart
ger
Hugo
Chávez
regim i Venezuela utrymme för
opposition. Men det TV-bolag som
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haft regimkritiska program får snart
sändningstillståndet indraget och den som
på annat sätt gynnar den demokratiska
oppositionen utsätts raskt för trakasserier.
Nu slår man till även mot de som ska
utgöra alibit för att landet har ”fria och
demokratiska val”. En av de personer
som valdes in i parlamentet i september
förra året var Biagio Pilieri. Han har varit
journalist och borgmästare och nu skulle
han alltså ta plats i parlamentet. Men han
sitter i husarrest (trots parlamentarisk
immunitet) och kan inte ta sig till
Kongressen. Han anklagas för korruption,
något som han redan åtalats och friats för!
Ytterligare två ledamöter i parlamentet
sitter fängslade och mannen som ställde
upp i 2006 års presidentval, Manuel
Rosales, har tvingats fly landet. Rosales,
som varit borgmästare i Venezuelas näst
största stad Maracaibo, utsattes 2008 för
kampanjen ”Fängsla Manuel Rosales”,
som presidenten förklarade att han anslöt
sig till.
Domaren Maria Lourdes Afiuni
beslutade att släppa en Chávez-fiende,
bankmannen Eligio Cedeño, sedan han
suttit i fängelse i nästan tre år utan att
ställas inför rätta. Enligt venezolansk lag
får ingen sitta häktad mer än två år utan
rättegång. Dagen efter frisläppandet greps
Afiuni! Presidenten kallade henne en
bandit och krävde att hon skulle fängslas
på trettio år! Hon placerades i ett fängelse
som hyste många av de våldsbrottslingar
som hon själv dömt till fängelsestraff!

Livräddarbyggnad

I Clearwater Beach i Florida ville man
bygga om badvakternas högkvarter.
Där livräddarna träffas och lägger upp
arbetet, samt även övervakar en del av
stranden. Det här var ju en fråga om en
offentlig byggnad. Så den måste enligt
lagen handikappanpassas och förses
med ramper och/eller hissar. Kommunen
var stenhård på att tvåvåningshuset
skulle handikappanpassas, trots att
man förhoppningsvis inte anställer
rullstolsbundna livräddare.
(Reason Magazine)

Predikant dömd

I Glasgow dömdes gatupredikanten
Shawn Holes till 1.000 pund i böter för
att han sagt att homosexuella hamnar i
helvetet. Numer är det tydligen domare
och inte predikanter som är behöriga
uttolkare av Guds ord.
(Reason Magaxine)

Washington Times lever kvar

I Washington finns den stora allt
dominerande Washington Post. Men också
den lilla konservativa rösten Washington
Times, grundad 1982. Washington
Times har (liksom dominerande Post)
tappat upplaga på senare år. Det är en
utveckling som drabbat alla tidningar
i USA i internet-utvecklingens fotspår.
Men under det gångna två åren blev det
rena raset för Times. Upplagan är nu
nere på 40 000, den var 87 000 för bara

två år sedan. Tidningen grundades av
sydkoreanen pastor Sun Myung Moon i
Unification Church och den har genom
åren fått stöd från Unification Church
och närstående affärsintressen. Pastor
Moon är 90 år och han har försökt ordna
successionen för sitt imperium genom att
dela ansvaret mellan sönerna. Den ene
sonen Hyun Jin tog hand om mediadelen,
medan den andre sonen Kook Jin ”Justin”
tog hand om kyrkan. Hyun Jon blev då
utan det ekonomiska stöd som Times levt
på och kvaliteten rasade snabbt utför. Nu
har pappa tagit över tidningen och lovat
finansiering! Washington Times lever en
tid till.
(Newsmax)

Efterfrågan på olja sjunker

Uppgången i oljepriserna (och nu bortser
vi från de priseffekter som förorsakats av
oron i Nordafrika och problemen för de
japanska kärnkraftverken) har satt fart
på alternativa lösningar. Jim Burkhard
som arbetar vid konsultföretaget IHS
Cera har konstaterat att efterfrågan på
olja nådde sin topp i industriländerna
(medlemmar i organisationen OECD)
redan 2005. Sedan har efterfrågan sjunkit
beroende på intresset för utnyttjande av
effektivare teknik. Totala efterfrågan på
olja kan dock fortfarande öka på grund
av utvecklingen i länder som Indien och
Kina. Men även där kommer priserna
att få effekt. Marknadsekonomin är som
vanligt lösningen på världens ekonomiska
problem.

Danskt dokumentationscentrum

I Danmark finns det majoritet i
Folketinget för upprättandet av ett
dokumentationscentrum om marxismens
ogärningar. Initiativet kommer från
den konservative folketingskandidaten
Finn Möbius, men förslaget har
fått upbackning av Venstre, Dansk
Folkkeparti och Socialistisk Folkeparti.
Ole Sohn, gruppledare för Socialistisk
Folkeparti i Folketinget, säger att det är
ett bra förslag. Sohn har själv varit ledare
för Danmarks Kommunistiska Parti,
men är nu verksam i ett mer oberoende
socialistiskt parti. Han säger till den stora
danska tidningen Berlingske att det är
utmärkt om material om Sovjetunionens
ogärningar kan samlas i ett centrum. Han
påpekar att han själv skrivit flera böcker
om Sovjetkommunismens förbrytelser.
Socialdemokraterna stöder inte förslaget.
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”Två getter och lite taggtråd”
Globalisering är den enda
rimliga vägen att ordna mat åt
världens växande befolkning!
Världen behöver mer mat, och mer mat
kan bara skapas genom en förbättrad och
moderniserad jordbruksproduktion och
ett utnyttjande av ännu ej befintlig men
potentiell jordbruksmark. Det är just det
som globaliseringen för med sig, genom
kapital från USA, delar av Europa,
Saudi-Arabien, Kina, Indien, Japan
och Sydkorea. Entreprenörer från dessa
länder investerar i jordbruksproduktion
i Latinamerika, Nya Zeeland, Australien,
och flera asiatiska och östeuropeiska samt
även afrikanska länder, som Etiopien
och ett pärlband bestående av många
centralafrikanska länder.
2008 drabbades världen av en
livsmedelskris, matbrist rådde och
priserna rusade i höjden i desperationens
spår, priset på ris fördubblades till exempel
inom loppet av ett år. Hungerkravaller
ägde rum i trettio länder och import av
spannmål och ris uteblev delvis. Vi tar
ett av de fattiga afrikanska länderna, som
ändå är en av världens snabbast växande
ekonomier från en föga smickrande
utgångsposition och som ligger i inlandet
på Afrikas horn, som exempel – Etiopien.
Etiopien hade 2010 en befolkning på 85
miljoner. Den växer snabbt.
Spannmålslagren sades vara mindre
än på 30 år under krisen i Etiopien. Med
tanke på den omfattande svälten 1984–85
i det då kommunistiska Etiopien kan vi
utgå från att den medelålders etiopiske
statstjänsteman som framträdde i TV inte
var sanningsenlig när han sa så, alternativt
att Etiopiens dåvarande ledare, Mengistu,
sålde folkets gemensamma spannmål till
utlandet.
Jag tror inte att man kan få korrekt
information från etiopierna själva, utan
att läsa mellan raderna. Spekulativa
krafter, som tilltog i antal, blev
intresserade av spannmål och ris redan
i början av 2000-talet, dessa samlas på
råvarumarknaden för ”soft commodities”
i Chicago, där världsmarknadspriserna
förhandlas fram. Mellan 2000 och 2007
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steg investeringarna i jordbruksprodukter,
eller ”soft commodities” som de kallas,
från 5 miljarder dollar till 175 miljarder
dollar, alltså med 3 500 procent. ”Soft
commodities” är liktydigt med kakao,
bomull, socker och apelsinjuice/frukt,
men till ”soft commodities” räknas
ibland även spannmål. Kort sagt allt
som växer organiskt. Soft commodities
är aldrig metaller, kemikalier eller
boskap. Råvarumarknaden i Chicago, för
commodities som växer organiskt, är en
marknad enkom för spekulationer, den är
inte för bönder, och varor samt löften om
varor kan därför omsättas flera gånger,
vilket är bra om man vill tillgodose
behovet av föda i världen samtidigt som
man skapar ekonomisk tillväxt.
Det enda negativa med råvarumark
naden är att spannmålslagren minskar
i delar av världen och att det kan trissa
upp priserna drastiskt vid perioder när
skördarna varit dåliga. Men man kan
å andra sidan lätt ersätta en matvara

roger.klang@contra.nu
med en annan som växer i andra klimat
och regioner. Finansmarknadskrisen
med inledning 2008–2009 drabbade
naturligtvis spannmålsuppköparna och
konsumenterna i fattiga länder, men även
rika länder som Japan, Sydkorea och Gulfstaterna fick problem med att fylla sina
spannmålslager, eftersom alla människor
måste äta oavsett priset på spannmål. Det
är vad man kan förvänta sig på kort sikt,
att marknaden får problem att hinna med
när priserna på till exempel ris fördubblas
under loppet av knappt ett år. Det positiva
är att marknaden anpassar sig så som vi
ser äga rum just nu. Ny mark exploateras
och produktionsmetoderna moderniseras
i de nybildade globala storjordbruken,
så att skörden som minst fördubblas,
bara tillgången på vatten är tillräcklig.
Inflation i länder som Etiopien tror jag
bara är nyttigt, på lång sikt, eftersom det
är ett tecken på att marknaden luckrar
upp feodalsamhället, eller ännu värre
klanmentaliteten.
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Hur ska transaktionen
jordbruksprodukter-pengar/
tjänster gå till?

80 procent av Etiopiens folk är bönder
som odlar på endast 20 procent av landets
areal på 1 128 221 kvadratkilometer.
En del av marken används som
betesmark. Den etiopiska staten äger
all mark som en följd av 70–80-talets
kommunistdiktaturepok. Etiopien skulle
må bra av att staten fördelade marken
till det etiopiska folket, likt en gång
immigrantlandet Amerikas Förenta Stater
delade ut jord till nybyggare. Men jag tror
inte att den etiopiska regimen kommer att
landa i den här insikten, jag bara säger att
det hade varit att föredra.
Men om de gör det så kan etio
pierna i sin tur hyra ut marken till
jordbruksentreprenörer
tillsammans
med, de av etiopierna gemensamt ägda
vattentäkterna. Just det att vattentäkterna
kan sina om jordbruksentreprenören
äger dem och överexploaterar dem
till bristningsgränsen, är det största
problemet i exemplet Etiopien. Man kan
lösa vattentvister genom att ha särskilda
domstolar, där klanäldster, staten och
entreprenören samtalar, och där det ska
avtalas om på vilket sätt entreprenören
ska kompensera för vattenförlusterna
och vem kompensationen ska tillfalla.
En lösning för en del, är brunnsborrning,
en annan lösning är att dimensionera
jordbruket efter vattentäkterna.
Domstolarna bör placeras lokalt, och
inte i huvudstaden eller andra urbana
miljöer. Risken är annars att det skapas
en kolonialmakt, i detta fall indierna
och saudierna, om dessa obehindrat
förhandlar sig till äganderätten till
marken och kan göra som de vill med den
och vattentäkterna.
Ekonomier som växer på bekostnad
av fattiga länder är motsatsen till
globalisering, och det är ingen betjänt
av. Om lokalbefolkningen äger marken
familjevis, så måste det till ett byråkratiskt
system som kan avgöra ägarrätten i
ett land som till stor del befolkas av
analfabeter, och jag skulle föreslå att
jordbruksentreprenören åläggs detta. Det
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är inte omöjligt att genomföra så länge
som det råder stabilitet! Om det uppstår
en tvist mellan jordbruksentreprenören
och flera familjer om mark eller ersättning
så kan den tvisten lösas i den särskilda
lokala vattendomstolen, där staten är en
part förutom käranden och svaranden.
Det stärker den lokala äganderätten att
två parter har gemensamma intressen mot
jordbruksentreprenören.
Att som saudierna gör idag, betala
etiopierna med enbart infrastruktur
utbyggnad och ingenting för spannmålen,
kan aldrig leda till något gott. Det är just
av den anledningen som den etiopiska
regeringen bör fördela marken till
lokalbefolkningarna, som har intresse av
att spannmål kommer befolkningen till
del.
Hur ska man betala markhyra och
producerade varor? Jag tror på frivilliga
överenskommelser mellan markägarna (i
de fall staten inte också är markägaren),
staten
och
jordbruksentreprenören.
Markägare kan bidra med arbetskraft,
som naturligtvis bör avlönas i valuta.
Jordbruksentreprenören bidrar med
resurser, kapital, know-how och teknologi.
Jordbruksentreprenörens svagaste kort i
en idealisk trepartskonstellation är att de
ofta är utlämnade till marknaden eftersom

hans växande befolkningspopulation
måste äta. Och det är ett bra och rättvist
förhållande!
För att fördela världens bördor, sam
tidigt som jordbruksentreprenörens hem
land genom företaget kan bygga upp ett
spannmålslager, så kan man förslagsvis
dels betala markägarna i spannmål, och
dels staten i infrastrukturssatsningar.
I dessa investeringar bör räknas in
preventivmedel för kvinnor, för de
familjer som arbetar på jordbruket och/
eller äger mark och som vill använda dem,
utan tvång, allt för att påskynda tillväxten
av en medelklass. Brunnsborrningar
och vattenförsörjning bör det också
investeras i, för alla som det berör där
entreprenören har ett ansvar, även när
produktionslandet inte kan betala för det.
Det senare kan behandlas av de lokala
vattendomstolarna.
Ett lands ledare som kör över sitt folk
med sina ofördelaktiga avtal för folket,
riskerar att avsättas som Madagaskars
president Marc Ravalomanana avsattes
under krisen 2009, och det tjänar varken
jordbruksentreprenören eller hans folk,
staten eller markägarna på. Den tredelade
intresseuppdelningen mellan markägare,
jordbruksentreprenör och stat, är en
garant för succé!

Det är statens roll att informera mark
ägarna att de får tillbaka mer om de hyr
ut marken, än om de säljer den. Det
undergräver
jordbruksentreprenörens
permanenta inflytande i landet och
sannolikheten att mottagarlandet av
grödor tar till koloniala metoder när de är
som sämst minskar. På så sätt har bägge
parter någonting att tjäna på att delge och
ta emot informationen.
Detta tillvägagångssätt kan man inte
applicera på Etiopien där staten äger all
mark. Idag odlar småbrukarna på större
arealer i Etiopien för att skapa samma
mängd mat som jordbruksentreprenörerna
kan erbjuda på mindre yta. Om staten
i produktionslandet äger marken och
hyr ut den till, eller säljer den till,
jordbruksentreprenören, så kommer
förmodligen många av de som brukar
jord eller vallar boskap där idag att bli
flyktingar i sitt eget land eller till och
med att svälta, om de inte kan få jobb på
jordbruket.

Fakta om Etiopien
under kommunisteran

Svält hade etiopierna i modern tid
1973 och 1984–85 under Mengistus
kommunistregim. I mitten av 1970-talet,
Afrika är bördigt och marken
kan med god marginal ge befolkningen livsmedel så det
räcker. Men möjligheterna utnyttjas inte och därför kan även
bördiga och vattenrika länder
som Etiopien drabbas av svält.
Varför? För att staten kontrollerar all mark, en rest från den
kommunistiska tiden under
Mengistu, och med staten som
markägare tappar bönderna
intresse för markförbättringar,
konstbevattning etc.
Samtidigt pågår en ny form av
kolonialisering i Afrika när rika
länder med mycket folk och begränsad livsmedelsproduktion
köper upp stora markområden
och ordnar matproduktion för
den egna befolkningen. Saudiarabien och Kina är två länder
som engagerat sig i den verksamheten. Betalning sker ofta
endast i form av infrastrukturinvesteringar.
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under Mengistus ledning, inledde
Derg-regimen ett aggressivt program
för att ändra Etiopiens system från en
framväxande blandekonomi, till en
planekonomi i östblocks-stil.
Straxt efter maktövertagandet nationa
liserades all jordbruksmark. Jordbrukare
som en gång arbetat på mark som ägdes
av frånvarande hyresvärdar, var nu
tvungna att gå med i kollektivjordbruk.
Alla jordbruksprodukter kunde inte
längre erbjudas på den fria marknaden,
produkterna skulle kontrolleras och
distribueras av regeringen.
Jordbruksproduktionen
drabbades
ovanpå detta av landets inbördeskrig och
torka. Regeringens svar på den torka och
hungersnöd som rådde var att utrota ett
stort antal bönder som bodde i de drabbade
områdena i norr, och att tvångsförflytta
andra till den södra delen av landet.
Under 1985 och 1986 hade omkring 600
000 människor tvångsförflyttats från sina
hembyar och gårdar av militären, och
transporterats till olika regioner i söder,
många med våld.
Många bönder flydde hellre än att
acceptera sin påtvingade bosättning, och
många av dem som blev tvångsförflyttade
försökte senare att återvända till sin
hembygd.
Dagens Etiopien måste återlämna
äganderätten av marken till folket, om de
ska ha något hopp om att lyckas reformera
landet.

Globaliserat jordbruk

Ett 300 000 hektar stort landområde
i Etiopien kan producera 3 miljoner
ton ris, det är lite mer än tio procent av
världsproduktionen. En indier håller idag
på att förverkliga det, förutsatt att det är
möjligt att producera så mycket ris med
den begränsade mängd vatten Etiopien
har. Ris är en enormt vattenslukande
gröda. Ideella och statliga aktörer som
Greenpeace och universitet i väst kan
hjälpa till med att göra beräkningar på hur
mycket ett område tål att konstbevattna
grödor med den jordmån och den givna
mängd vatten som finns i området i
förhållande till det beräknade antalet
människor och boskap.
Utöver riset till produktionslandet
och infrastruktursatsningarna så till
kommer det 50 000 arbetstillfällen. Den
totala investeringskostnaden bör inte
skilja sig åt för investerare, i Afrika,
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Östeuropa, Sydamerika eller Asien.
Infrastruktursutbyggnad har någorlunda
samma värde i Etiopien som i Ukraina.
En global uppgörelse bör äga rum på
råvarumarknaden i Chicago, mellan
markägarrepresentanter, stater och glo
bala jordbruksentreprenörer. Det bör
kunna låta sig göras då alla tre parter har
någonting att vinna på en uppgörelse.
Marknaden består av entreprenörerna
som oftast är privata företag, men de
har ibland kopplingar till kungafamiljen
(saudierna) eller staten (kineserna),
och deras kunder, och så förstås hela
produktionsledet.

Kina investerar i Afrika

Kina har 6 procent av världens färsk
vattentillgångar och 9 procent av världens
idag odlingsbara mark, samtidigt som
landet måste föda 20 procent av världens
befolkning. Det är naturligt att de söker
sig till andra regioner för att producera
mat till sin befolkning, vad man än
tycker om den kommunistiska regimen.
Afrika kan producera den maten. Sudan,
Zambia och Zimbabwe är de länder i
Afrika dit de kinesiska investerarna i
jordbruksproduktion har vänt sig. Det finns
utrymme för det. I till exempel Zimbabwe
har de vita jordbrukarna körts ut ur landet
och jordbruksproduktionen har kollapsat
då know-how försvann tillsammans med
de vita jordbrukarna under Mugabes
kommunistiska och rasistiska ”reformer”
som kulminerade 2008–2009 och som
innebar en omfördelning av land från vita
till svarta.
Vi vet alla vad som följde på det –
hyperinflation och svält. Det är svårt att
hitta relevant information på nätet om
hur de kollektivistiska tankebanorna styr
jordbruksproduktionen i det efterblivna
rurala Kina, men i Afrika får kineserna
och jordbruksentreprenörerna sannolikt
logistiska resurser. Man får inte glömma
att många afrikaner bor och studerar/
arbetar i Kina, Kina är inte fullt så
homogent överallt som somliga kanske
tror. Ute på den kinesiska landsbygden har
det visat sig svårt att införa reformer, men
allt talar för att jordbruksproduktionen i
Afrika blir hypermodern.

”Fortsätt cykla, eller dö!”

Jag är inte reaktionär i bokstavlig
mening, även om jag tycker om att
kalla mig det. Reaktionär betyder
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”bakåtsträvande”, men det är snarare
vänstern som är bakåtsträvande i den här
frågan som i alla ekonomiska frågor. De
är antiglobaliseringsförespråkare som
ser globaliseringen som ett klimathot,
där vi ser den som lösningen för ett
eventuellt klimathot. Hur många familjer
i världen idag är det inte som samlar
ved för att elda upp vid matlagning
minst en gång om dagen, och vid tvätt?
Varför ses inte det som en bidragande
orsak till drivhusgaserna? Jag ser i en
antiglobaliseringsperson, en person som
vill svälta halva världen, en sådan som
sade till kineserna på 80-talet; ”fortsätt
cykla eller dö!”.
Det är faktiskt sant att det fanns per
soner som uttryckte sig så i dagstidningar
på 80-talet. Det var vänsterns u-landsdevis
och den summerade deras politik. I
slutet av 1970-talet kom det en svensk
u-landspräst till vår skola och berättade
om hur han hade varit nere i Afrika och
fött upp getter, två till varje familj, vars
beteshägn de inhägnade med taggtråd.
På den tiden hade globaliseringen knappt
kommit igång. Vem vill tillbaka dit, i
synnerhet till den södra hemisfären, där
de på den tiden hade svält och massdöd?
Ta det ökända exemplet med
inbördeskriget i Nigeria, även känt
som Biafrakriget, som varade från
6 juli 1967 till 13 januari 1970 och
utkämpades mellan staten Nigeria och
den självutnämnda republiken Biafra.
Krigets följder blev den kanske mest
ökända massvälten i världen, i modern
historia, och den drabbade Ibofolket
(Biafra). Det var ett tag sedan något
lika allvarligt inträffade i Afrika om
man väljer att bortse från den marxistleninistiske Mugabes Zimbabwe, som
ändå kom lindrigare undan, och det tack
vare globaliseringen! Idag händer sådant
bara i rigida slutna kommunistdiktaturer
som Nordkorea.
Om man förespråkar u-hjälp i
form av frivilliga läkarmissioner och
läkarutbildning i tredje världen, så
kommer man visserligen att uppnå en
lägre barnadödlighet, främst genom
bättre hygien, men befolkningstillväxten
kommer att vara exponentiell utan
några egentliga förbättringar i lev
nadsstandarden
och
med
bara
överexploatering av miljön som följd.
Ökad levnadsstandard är det enda som i
längden kan dämpa befolkningsökningen
i utvecklingsländerna.
.

17

Frihetsmonument i Stockholm
I Contra nummer 6 2010 berättade vi om monument till minne av kommunistiska massmördare som Mao och Lenin som finns mitt i vår huvudstad. Men det finns faktiskt en del monument som hyllar friheten. Och rätt ska vara rätt. I detta nummer tittar vi närmare på fem
offentliga konstverk som ställer sig bakom frihet och demokrati.

Lars Johan Hierta 1801–1872

Adelsmannen Lars Johan Hierta var en av
dem som med snille och egen förmögenhet ställde upp för de liberala idéerna om
frihet och demokrati i början av 1800-talet. Hierta grundade bland annat tidningen
Aftonbladet, som var något helt annat än
dagens skräniga boulevardtidningen med
idéer långt från de frihetsideal som Hierta
stod för. Aftonbladet blev en stor framgång och hade redan i slutet av 1830-talet 100 000 läsare per dag. Tidningens
framgångar störde kungen, Karl XIV Johan, och Aftonbladets utgivningstillstånd
indrogs, varefter Hierta gav ut Det Nya
Aftonbladet, Det nyare Aftonbladet och
så vidare ända intill Det tjugosjätte Aftonbladet. Detta drog ett löjets skimmer
över kungens rätt att dra in tidningar och
denna rätt avskaffades 1844.
Som adelsman var Hierta ledamot av
Riksdagen i adelsståndet, men han arbetade frenetiskt för avskaffandet av ståndsriksdagen. När detta lyckades 1866 blev
han vald till riksdagsledamot i den nybildade Andra Kammaren, där han fortsatte
ett arbeta för frihetsreformer fram till sin
död.
Hierta står idag staty på Riddarhustorget i Gamla Stan. Utanför det riddarhus
där han arbetade som kanslist, notarie
och riksdagsledamot. Texten på sockeln
lyder ”Lars Johan Hierta 1801–1872.
Banbrytaren för en fri press och ett folkligt samhällskick”.
Statyn restes 1927 av Publicistklubben
och skulptören var den välkände Christian Eriksson.
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Karl Staaff

Den liberale statsministern Karl Staaf
står staty i Karl Staaffs park (där Regeringsgatan och Birger Jarlsgatan möts).
Skulpturen gjordes av Carl Eldh och restes 1921, sex år efter Karl Staaffs död.
Karl Staaff var statsminister 1905–1906
och 1911–1914. Han var mannen som
frenetiskt drev och genomförde allmän
och lika rösträtt (för män). Men ironiskt
nog var det inte han utan konkurrenten
och högermannen Arvid Lindman som
var statsminister när rösträttsreformen
genomfördes 1907/1909 (två riksdagar med mellanliggande val). Tidigare
krävdes det att man betalat skatt för att
få rösta och eftersom skatterna var mer
humana då innebar det att många saknade
rösträtt.
Anmärkningsvärt nog saknas ett monument över mannen som verkligen genomförde den rösträttsreform som Karl
Staaff arbetade för, nämligen högerledaren amiral Arvid Lindman.
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Finlandsmonumentet

ligger i Finlandsparken längs vägen från
Gärdets tunnelbanestation till Tallink Siljas terminal i Värtan. Det har bekostats
av en rad föreningar och företag och har
rests till minne av de svenska frivilliga
som kämpade mot Sovjetunionen i Finland mellan 1939 och 1944. Det påminner också om de många finska barn som
fick en tillflyktsort i Sverige under Andra
världskriget. Monumentet har gjorts
av Gudrun Eduards-Balldin och restes
1986.

Frihetens källa

På Norrmalmstorg hölls på initiativ av bland andra nuvarande EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark, Peeter
Luksep och mottagaren av Contras frihetspris 1984 Andres
Küng. Mötena krävde frihet åt de tre av Sovjetunionen
ockuperade baltiska länderna. ”Norrmalmstorg var mötesplats för måndagsrörelsen som 1990 startade sina manifestationer till förmån för de baltiska folkens frihetskamp”
står det på en plakett i marken framför monumentet, som
utförts av konstnären Björne Seider. Monumentet invigdes 1994. Efter 79 möten kunde tiotusen stockholmare fira
de baltiska staternas frihet på Norrmalmstorg i september
1991. Monumentet går under namnet Frihetens källa.
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Frihetens Port

På Djurgården, på en udde straxt söder om Manilla-skolan, ligger Frihetens Port. Den ligger vid infarten från havet till Stockholm och har rests
till minne av de trettiotusen som flydde över havet till Sverige under
Andra världskriget. Text på stenen (på estniska och svenska): ”Denna
Frihetens Port restes år 1994 av ester och estlandssvenskar som tack till
Sveriges folk. Vi kom över havet i små farkoster undan terror och diktatur. Vi var trettio tusen som nådde fram – män, kvinnor och barn. Vi var
arbetare, fiskare, bönder, lärda kvinnor och män. Vi mottogs väl och fick
arbete och kunde bilda hem och familj i trygghet. Vi glömde aldrig landet som vi tvingades att lämna och vi arbetade för dess frihet. Må denna
Frihetens Port bära vittnesbörd om Sveriges humanitet och tolerans gentemot människor som sökte fristad i en ond tid och om folkgrupper som
fann ett nytt hem här. Ester och estlandssvenskar i Sverige 1944–1994”.
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Kosmugglaren som tog sig till Sydkorea
Med livet som insats hittade
Gwang vägen från Nord- till
Sydkorea. Men han letar ännu
efter Gud.

bekant med koreaner som hade kinesiskt
medborgarskap., och jag smugglade varor
med mig tillbaka till Nordkorea.

Nordkoreanske Gwang flydde till Kina
och vidare till Laos och Thailand innan
han nådde friheten i Sydkorea. I februari
2009. Jag träffade honom i Seoul i
augusti 2010. Jag blev inbjuden att träffa
en nordkoreansk avhoppare och på ett
enkelt kontor i storstaden träffade jag
Gwang tillsammans med aktivisterna
C K Park och Tim A. Peters. De är
bägge starkt engagerade i arbetet för att
hjälpa nordkoreanska flyktingar. Genom
samtalet med Gwang fick jag inblick i ett
levnadsöde som växlat mellan hopp och
förtvivlan. Många kommer till kristen tro
genom hjälpen som flyktingarna får från
församlingar och enskilda kristna. Så är
det inte med Gwang. Han säger att Gud
känns långt borta, även om kyrksalen
är det bästa ställe han känner till. Så här
berättar Gwang om sina upplevelser:

–Våren 2004 blev ödesdiger. En vän
hade ansvaret för de många korna på ett
av kollektivjordbruken i närheten. En
dag försvann en ko och han lyckades inte
hitta den. Min vän straffades av ledaren
på kollektivjordbruket. Han fråntogs den
magra matransonen. Vännen frågade
mig om jag med mina kontakter i Kina
kunde smuggla en ko över gränsfloden
Tumen. Därmed smög jag över till den
kinesiska sidan av gränsen och stal en

Hoeryong i Nordkorea

–Jag föddes i en enkel nordkoreansk
familj. Innan jag fyllt tio hade bägge
mina föräldrar dött och staten placerade
mig hos en främmande kvinna som skulle
bli min mor under uppväxten Den lilla
staden som jag växta upp i var välkänd
i Nordkorea, för det var staden varifrån
”vår store ledare” Kim Jong-ils mor kom.
Jag levde ett normalt liv, säkert liknande
det som de flesta barnen hade i Nordkorea
på 1970-talet.
–I närheten av hemmet låg ett stort
fångläger. Alla kände till det, det var känt
under namnet ”Koncentrationsläger 22”
eller Kwan-li-so, som var det egentliga
namnet. Lägret hade mer än 50 000 fångar
och över 1 000 vakter. Vi hörde också
berättas att det i lägret fanns ett glashus
där det genomfördes gasexperiment på
levande människor. Ryktet sa att mellan
1 500 och 2 000 människor varje år dog
av svält eller andra plågor i detta läger.
–Då jag bodde ganska nära den kinesiska
gränsen i Tumen-floden begav jag mig
ofta olovandes in i Kina. Där blev jag
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Kosmuggling

bjørn.a.wegge@contra.nu
ko på den kinesiska sidan. Jag förde ner
kon till floden och band den vid ett träd.
Jag tog mig tillbaka till Hoeryong och
sa till min vän att han kunde hämta kon.
”Den står bunden alldeles vid floden på
den kinesiska sidan, alldeles vid Samhap
Jin.”
Först protesterade vännen. Han vågade
inte smyga sig över floden och dessutom
trodde han inte att kor kunde simma. Men
så drog han över floden under natten,
hämtar kon och simmar tillbaka med kon
i ett rep efter sig.
–Några dagar senare sker det fatala. Min
vän dricker sig full och börjar skryta.
Han slutar med att berätta att kor kan
simma och att hans vän Gwang har
skaffat honom en ko som smugglades
över gränsfloden. Fyllesnacket kom
genast till myndigheternas kännedom.
Jag arresterades och dömdes till sex års
fängelse för smuggling. Den 8 juni 2004
stängdes fängelseporten bakom mig och
jag såg framför mig ett dystert liv bakom
lås och bom i Hoeryong. Jag förstår
inte hur, men jag slapp ut ur fängelset
den 5 februari 2006. ”Gott och lojalt
uppförande” gottskrevs mig.

Flykten planläggs

–Ute ur fängelset bestämde jag mig
för att fly från Nordkorea. Jag måste
planlägga noggrant både tidpunkt
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och plats. Två och ett halvt år senare,
söndagen den 5 oktober 2008 klockan
00:45 hoppade jag ut i Tumen-floden
för sista gången. Tillsammans med mig
flydde en sjuttonårig flicka, en av mina
vänners dotter. Jag hade en lång kniv
med ett sylvasst blad surrat till ena benet.
Jag tänkte mig att om vi blev upptäckta
skulle det bli en kamp på liv och död.
Frihet eller dödsstraff.
–Det är kolsvart och störtregn. Men vi tar
oss över på den kinesiska sidan utan att
vare sig vakter eller hundar upptäcker oss.
I gryningen bankar vi på en dörr på måfå
och ber om husrum. Kvinnan i huset vågar
inte släppa in oss, men vi står och pratar
med henne en stund. Precis när vi ska
gå kommer sonen i huset och jag känner
igen honom från ett tidigare besök i Kina.
Han frågar om vi har pengar. Mannen ger
oss 20 000 won (en dryg hundralapp)
och ber oss att gå innan någon upptäcker
oss. Uppe på landsvägen tar vi en taxi till
den stora staden Yenji. Där hyr vi ett rum
alldeles vid järnvägsstationen. Pengarna
räcker till tre nätter.

På flykt igen

–Tillsammans med den unga flickan
började jag läsa Bibeln och bad till
Gud: ”Gud, hjälp oss med flykten till
Sydkorea”. Genom underjordiska kyrkor
i staden får jag till slut kontakt med ett
nätverk som är villigt att ta med oss på
den farofyllda färden genom Kina till ett
”tredje land”.
–Under färden är vi allt som allt tretton
personer. Den äldsta är 82 år och jag är
den enda mannen. När vi kommer till den
sydkinesiska staden Kunming lossar jag
för första gången kniven och kastar den
ifrån mig. De två äldsta kvinnorna gör
ständigt att flykten drar ut på tiden. Men
jag har en intensiv önskan att alla ska
komma ut till friheten. Det sista stycket
genom djungeln i Laos bär jag den äldsta
kvinnan på ryggen i flera dagar.
Utmattade kommer vi till Laos och
transporteras ned till Mekong-floden.
Där väntar en motorbåt som i nattmörkret
för oss över floden till Thailand som
ligger på andra sidan. Också här gick det
problemfritt att korsa gränsen tack vare
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permanent uppehållstillstånd och jag kan
sätta mina fötter på den fria jorden efter
fyra månader på flykt.

Katakomben

Nordkoreanske Gwang flydde via Kina, Laos och Thailand till Sydkorea. Han hade hjälp
av underjordiska kristna grupper och visar på kartan hur han tog sig fram. Aktivisterna
C K Park (till vänster) och Tim A. Peters till höger hjälper flyktingar från Nord att finna
sig till rätta i Seoul.
tät djungel och kraftigt oväder.
–Den 1 januari 2009 kör vi in i Bangkoks
trånga gator, ihoptryckta på ett lastflak
bland säckar och påsar. Hela gruppen
anmäler sig till polisen och det sker
ett mirakel: Vi skickas inte tillbaka till

Tänk Dig ett land...
Tänk Dig ett land med en stat, som
favoriserar vissa och missgynnar andra
medborgare. Så till den grad, att de
favoriserade efter ett fåtal år har fått 3
miljoner pengar mer än de andra. En
stat, som tar ifrån medborgarna två av tre
inarbetade pengar. Och delar ut dem igen
– men bara till dem man favoriserar.
Inte för att dessa favoriserade är bättre
eller nyttigare för landet. Utan för att de
gör som Staten vill. Och Staten vill, att
människor skall leva på ett visst sätt:
Människor ska bara ha samvaro med
sådana, som inte är särskilt viktiga för
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Kina utan placeras i ett flyktingläger i
Bangkok, där vi bor i en månad. Den 3
februari lyfter ett stort plan från Korean
Air och senare samma dag landar vi på
Incheon-flygplatsen utanför Seoul. Den
sydkoreanska regeringen har sagt ja till

dem.
Därför motarbetar Staten att människor
är, och arbetar med närstående. Som
betyder mycket för varandra.
Ty den här staten gillar inte, att
människor skapar och behåller nära
band mellan sig. Sådant är förhatligt, ty
Staten vill, att banden skall vara mellan
människor och Staten själv. För då blir
Staten viktigare för människan än andra
människor.
Andra stater har stadfäst människors frioch rättigheter. Den här Staten struntar i
sådant. Ty den vill absolut, att människor
skall leva på ett visst sätt.
Fast detta vill inte Staten säga rakt
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Och nu träffar jag Gwang i Seoul. Innan
vi avslutar samtalet frågar jag hur livet är
idag. Han berättar att han utbildar sig till
maskinförare och att han har pengar så att
han klarar sig. Dessutom går han i kyrkan
varje söndag. Men han tillägger:
–Jag har inte funnit Gud. Det finns så
många obesvarade frågor. Varför finns
det så mycket ont i världen, när Gud är
god?
Gamle CK Park ler lugnt, reser sig från
stolen och frågar om han ska hämta mer
te. Vi kommer fram till att det är för sent
och att det är dags att bryta upp. På vägen
ut ger Tim A. Peters ett adresskort till
Gwang. Det visar vägen och adressen till
Katakomben, en liten kristen gemenskap
i ett nedlagt konstgalleri. Tim säger:
–Du är välkommen till Katakomben.
Det är enkla men bra lokaler, där nord
koreanska flyktingar möts varje söndag
och tisdag kväll.
Gwang tackar och stoppar kortet i
fickan. Vi blir stående tysta ett ögonblick.
Så tar vi farväl med koreansk hövlighet
och försvinner var och en till sitt i
storstadsnatten.
.
Bjørn A. Wegge är chefredaktör för den
norska tidskriften Ropet fra Øst och
artikeln har tidigare publicerats i Ropet
fra Øst nummer 6 2010.
ut. Så staten hittar på slagord, som får
tvånget och diskrimineringen att framstå
som Frihet och Jämställdhet.
Och Staten hyssjar om pengar ut och in.
Så att människor tror att de favoriseras.
Och de favoriserade hyllar staten - deras
gynnare – i media.
Och media blir till en spegelbild, som
tycks visa, att människor gillar Statens
styrning. Och gå med på, att Staten vet
vad som är bättre för dem än de själva.
Så förvandlas människor, som förr var
fria medborgare, till undersåtar utan egen
vilja. Svaga, resurslösa, blir de angelägna
att visa, att de är så nöjda med Statens
styrning. Och att de bör favoriseras
ännu mer. Och inte vara bland dem, som
diskrimineras till misär.
Den staten är totalitär – och den är här!
Krister Pettersson
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En frihetsakademi för 2000-talet
1966 etablerades Freedom Studies Center i Boston, Virginia, för att tillhandahålla
utbildning rörande den fria världens strategi mot kommunismen. Institutet utvecklade
taktik och program för att försvara friheten. Idag är det dags för ett motsvarande program mot islamofascismen.
Efter ungefär ett halvsekel är det dags att
plocka fram det gamla konceptet om en
Frihetsakademi. Konceptet debatterades i
decennier i USA. Det är en fascinerande
berättelse om hur en gräsrotsrörelse i
Orlando i Florida lyckades vinna både
Kongressens och medias intresse för en
akademi inriktad på politisk krigföring,
en civil West Point för att motverka de
hundratals skolorna för utbildning i
politisk krigföring i Sovjetunionen och
på andra platser.
I den här artikeln använder jag politisk
krigföring som en beteckning av aktioner
som inte är militära, men som sätts in för
att en stat eller en rörelse ska genomdriva
sin vilja gentemot en fiende. Politisk
krigföring kan kombineras med våld,
ekonomiska sanktioner, undergrävande
verksamhet och diplomati, men den
viktigaste komponenten är propaganda
(om det handlar om en extremistisk
fiende), eller information (om det används
mot en demokrati) och psykologisk
krigföring (definitionen bygger på Paul A.
Smith Jr., On Political War, Washington
D.C., 1989, ss. 3 och 227).

Hundratals kommunistskolor i Öst

Kommunistisk politisk krigföring var
en del av det globala inbördeskriget
mot kommunismen mellan 1917 och
1991. Den hade sina rötter i franska
revolutionen. Lenin argumenterade att
revolutionen för att vara framgångsrik
måste ledas av yrkesrevolutionärer.
Det fanns hundratals skolor för
utbildning i kommunistisk politisk
krigföring i Sovjetunionen och andra
länder. Mest ökänd var Internationella
Leninskolan (ILS) grundad 1925. På
skolan undervisades i gerillakrigföring,
revolutionära tekniker, väpnat uppror,
agitation och propaganda, politisk
krigföring och så vidare.
Konceptet med Frihetsakademien
var ett privat initiativ som startades
i Orlando i Florida hösten 1950,

22

initiativet kom från människor som
talade på gymnasier om kommunismen,
kommunistisk strategi och det sovjetiska
hotet. Initiativtagare och primus
motor var Alan J. Grant Jr, som hade
tjänstgjort i ett fallskärmsjägarregemente
under Andra världskriget. Han tog
juristexamen vid Harvard Law School
och skrev på Harvard en avhandling om
gerillakrigföring och revolutionärt krig.
Orlando-kommittén grundades 1953 och
året därpå presenterades konceptet, under
namnet Free-World Academy för Vita
huset.

Skolan stoppades i Kongressen

Rapporten resulterade i en decennielång
strid utom och inom Kongressen.

bertil.haggman@contra.nu
Bertil Häggman
Ett resolutionsförslag las fram både
i Senaten (av Karl Mundt och Paul
Douglas) och i Representanthuset. Under
1960 antogs förslaget i Senaten, men det
fastnade i representanthuset. Nya förslag
lades fram senare under 1960-talet.
Opinionsundersökningar visade att det
amerikanska folket stödde ”the Freedom
Academy bill” med proportionerna 4 mot
1.
Eftersom ansträngningarna att få till
stånd en statligt finansierad akademi
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motarbetades både i Kongressen och
inom Utrikesdepartementet startades en
privatfinansierad akademi. Initiativ till
detta togs av American Security Council
och Institute of American Strategy, bägge
grundade i Chicago under 1950-talet.
Resultatet blev Freedom Studies Center
som etablerades i Boston, i Culpeper
County i Virginia. John M. Fisher var
förste chef. Centret låg nära Washington
och tillhandahöll utbildning för alla delar
av samhället i frågor som behandlade den
fria världens strategi mot kommunismen.
Man utvecklade taktik och program för att
försvara och vidga frihetens utbredning
i världen. Man la fram en detaljerad
kursplan och byggde upp samarbete med
andra utbildningsinstitutioner, vilket
ledde till att Centret blev en framgång.
Under 1973 grundades ett bibliotek,
kallat Sol Feinstone Library for the
Survival of Freedom. Feinstone var
en välkänd historiker och filantrop
och samlare av originalmaterial från
den amerikanska revolutionen och
Förenta Staternas första år. Han hade
bidragit till finansieringen av ett flertal
bibliotek runt om i landet, Planen var
att Centret skulle börja sin verksamhet
som en Frihetsakademi 1974 och Alan
J. Grant Jr satt med i Planerings- och
Utvecklingskommittén. Målet var att
samla in 11 miljoner dollar för att bygga
ett ”campus” för detta civila West Point
(en motsvarighet till Flottans Annapolis
och arméns West Point). Men planen
genomfördes aldrig. Men under många år
bedrevs seminarieverksamhet.
Mycket tack vare Ronald Reagan
och frihetskämparna i Östeuropa
vann Väst det Kalla kriget. Men det
globala inbördeskriget har fortsatt.
Det finns fortfarande ett stort behov av
en Frihetsakademi, nu för att studera
en ny fas av krigföring, internationell
terrorism, assymetrisk krigföring och
islamofascistisk strategi och taktik.
Det växande hotet om koppling mellan
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massförstörelsevapen, olagliga regimer
och internationella terroristgrupper som
al-Qaida gör Frihetsakademien till en
nödvändighet.

Advokatsamfundet engagerat

Termen politisk krigföring används sällan
idag. Andra termer som public policy
och kommunikation är vanliga, men i
grunden motsvarande till termen politisk
krigföring. Fokus har förskjutits från
kommunismen, men fortfarande finns
kommunistiska stater som Nordkorea,
Kuba och Folkrepubliken Kina.
Det förefaller som om jurister spelade
en betydelsefull roll under Kalla kriget
när det gällde utbildning om och mot
kommunismen. Alan J. Grant var jurist
och soldat med erfarenhet av Andra
världskriget. Han hade studerat och
skrivit om amerikanska revolutionen. Det
kan verka förvånande att amerikanska
jurister i ökande utsträckning under
1960-talet tog på sig uppgiften att kasta
ljus på problemen i Sovjetunionen och
den kommunistiska världen.
1962
grundade
Amerikanska
Advokatsamfundet
Committee
on
Education Against Communism med
Morris I. Leibman som ordförande.
Verksamhetsledare var Dr. Frank R.
Barnett. Kommittén arbetade inom tre
huvdusakliga områden: (1) att stödja
sommarutbildning för gymnasielärare; (2)
att genomföra och sprida specialstudier;
och (3) att i samarbete med delstats- och
lokalavdelningar av Advokatsamfundet
genomföra utbildning i politisk krigföring
för advokater.
Ett viktigt bidrag var boken Peaceful
Coexistence – a Communist Blueprint
for Victory (Fredlig samexistens – en
kommunistisk plan för seger).

Dags för studier
av islamofascism

Det var en del av bredare insatser från
Freedom Studies Center och andra att
tillhandahålla filmer, grundläggande
litteratur och annat material som belyste
kommunistisk strategi och taktik. Det
skulle vara på sin plats att nu femtio år
senare komma ihåg de ansträngningar
som gjordes och de erfarenheter som
vanns genom att skapa en Frihetsakademi
för tiden efter Kalla kriget, en akademi
inriktad på att lära känna den nya fienden,
islamofascismen.
.
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Håkan Juholt som (s)-ledare
Socialdemokraterna har valt en ny ordfö
rande. Därtill har partiapparaten tvingat
ett antal personer som var valda till nästa
ordinarie kongress 2013 att i förtid lämna
sina poster, för att lämna öppningar för
nya personer att ta över en del av infly
tandet i 2010 års stora valförlorare. Det är
självklart att det parti som gjort så stora
förluster som Socialdemokraterna gjorde
2010 måste ompröva sin politik och led
ning. Frågan är om omprövningen är rim
lig och går i rätt riktning.
Håkan Juholt är småländsk försvars
politiker som gärna kallar sig ”arbetare”.
Det har han dock aldrig varit. Han har
varit journalist några år på den lokala (s)tidningen Nyheterna i Oskarshamn. Hans
pappa var (s)-politiker och kommunalråd
i Oskarshamn och morfar var skulptör.
”Arbetaren” Juholt är en skapelse som
kommit till för att anpassa sig till den
socialdemokratiska myten om det egna
partiets bakgrund. Den traditionella soci
aldemokratin hade två rekryteringsbaser,
dels fackligt verksamma arbetare, dels
kvalificerade akademiker (Hjalmar Bran
ting, Tage Erlander, Ingvar Carlsson, Olof
Palme). Även bland de hittills tongivande
socialdemokraterna har det funnits kvali
ficerade akademiker som Thomas Östros
och Lena Sommestad.
Så är det dock inte med Håkan Juholt.
Hans utbildning är tvåårig social linje.
När han gick i skolan fanns det ett tre
årigt gymnasium för dem som siktade
på universitet och högre utbildning och
ett tvåårigt gymnasium som gav yrkes
utbildning för dem som ville skaffa sig
kvalificerade arbetaryrken. Så fanns det
den tvååriga sociala linjen för dem som
varken ville det ena eller det andra.
Juholt har presenterat sig själv som stå
ende till vänster om mitten inom partiet.

Om det är sant är svårt att säga. Han har
inte uttalat sig i så många andra frågor än
försvarsfrågor. Men han har rest flitigt
runt i landet på de lokala partiavdelning
arna och hållit politiska tal. Partiavdel
ningarna står normalt långt till vänster
om väljarkåren och det är givet att han
måste ha slagit an vänstersträngar för att
bli populär i de sammanhangen. Och po
pulär har han blivit, det är därför som han
till slut blev föreslagen som sjunde eller
åttonde namn på förslagslistan.
När han höll sitt ”programtal” inför
partikongressen blev det en hel del väns
terretorik, de aktiva i partiet står långt till
vänster om den genomsnittlige (s)-välja
ren. Juholt visste vad som skulle gå hem.
Han är dock troligen tillräckligt intelli
gent för att inse att den tretoriken inte är
något att köra fram i nästa valrörelse.
Han står djupt förankrad i den soci
aldemokratiska myllan på landsorten.
Han hör till de delar av landet där soci
aldemokraterna inte alls förlorat några
val. De delarna består av bruksorterna,
Bergslagen, Norrland samt Kalmar län.
Han kan alltså förväntas i första han kon
solidera sympatierna i de delar av landet
där socialdemokraterna är starka, medan
han inte alls har samma gehör i områden
där partiet tappat mycket. Det är i det
här sammanhanget värt att notera att han
fullständigt saknar Mona Sahlins rykte
som muslim- och bögkramare. Om det
är i någon grupp som Juholt kan slå an
och vinna nya röster så är det i de led av
missnöjda socialdemokrater som röstat
på Sverigedemokraterna 2010. De grup
perna kommer dessutom att se med över
seende på Juholts avsaknad av utbildning
och tilltalas av hans allmänna gemytlig
het som en ”trevlig karl”.
Sven Enberg

Eugene H. Methvin, Let’s Demand
This New Weapon for Democracy, (The
Reader’s Digest, May, 1963).
Alan G. Grant Jr. et al, The Green Book,
The Orlando Committee.
1,000 Attend Culpeper Ceremony: Cold
War School Is Dedicated, Richmond
Times-Dispatch, Monday, Sept. 26,
1966.
James J. Kilpatrick, A Great Concept:
Freedom Studies Center, The Sunday
Star, Washington D.C., October 2, 1966.

Peaceful Coexistence – A Communist
Blueprint For Victory, Chicago: American
Bar Association 1964, several printings,
40,000 copies distributed, 123 pages.
Richard V. Allen, Peace or Peaceful
Coexistence, with foreword by Bertram
D. Wolfe, Chicago: American Bar
Association, 1966, 233 pages.
Bland svenska samarbetspartners fanns
Baltiska Kommittén och kommittén för
ett fritt Asien
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Vår man
på Aran

Vem om inte Per Holmer är
skickad att skriva om morden
på de båda nederländska
profilerna Pim Fortuyn och
Theo van Gogh? Holmer
(född i Södertälje 1951) är
som författare, översättare
och resenär djupt förtrogen
med den nederländskspråkiga
kulturen och förmår därför sätta
in de politiska nidingsdåden
i ett större sammanhang.
Med essäsamlingen Vår man på
Aran (Carlssons 2011) ger Per
Holmer ut sin första bok sedan
han 1997 publicerade romanen
Svindel, vilken renderade
författaren en nominering till
Augustpriset. Den nya boken
innehåller ett antal essäer/
artiklar vilka alla tidigare i
någon form varit publicerade –
de flesta i Upsala Nya Tidning
– och indelas i fem kapitel. Det
mest omfattande av dessa är
”Holländskt och flamländskt”,
där morden på Fortuyn och
van Gogh behandlas.
Pim Fortuyn (1948-2002)
var författare, professor i

sociologi och under senare år
politiker och en skarp kritiker
av Nederländernas liberala
immigrationspolitik. Han sköts
under valrörelsen 2002 ner
utanför radiohuset i Hilversum
av djurrättsaktivisten Volkert
van der Graaf, som under
rättegången erkände att han
mördat den kontroversielle
Fortuyn
för
att
denne
inte skulle kunna göra
muslimer till syndabockar.
Theo van Gogh (1957–2004)
var
filmskapare,
produ
cent och publicist och en av
Nederländernas mest profi
lerade islamkritiker. Till
sammans med den lands
flyktiga somaliskan Ayaan
Hirsi Ali gjorde han den
uppmärksammade
filmen
”Underkastelse”, vilken be
skriver våldet mot kvinnor
i
muslimska
samhällen.
Van Gogh, en släkting till
den berömde holländske
konstnären
Vincent
van
Goghs bror, knivmördades
bestialiskt i Amsterdam 2004
av den muslimske extremisten
Mohammed Bouyeri.
Bouyeri hade lämnat fem

skrivna budskap på van Goghs
döda kropp, där han anklagade
filmaren för brott mot islam och
hotade judarna, västerlandet
samt nämnda Ayaan Hirsi Ali
med död och förbannelse.
Det som i mitt tycke gör Holmers
skildring av omständigheterna
kring de båda morden
särskilt läsvärd är att han
med sina expertkunskaper
gör en eftertänksamt distan
serad rundmålning av mord
offren – deras respektive bak
grund, vanor och plats i den
nederländska och europeiska
kulturen och politiken. Om
Theo van Gogh får vi bland
annat veta följande (sidan
121):

”Usprungligen ville han
studera juridik och bli skils
mässoadvokat, men Stan
ley Kubricks A Clockwork
Orange fick honom att tänka
om. Nu bestämde han sig
för att bli filmskapare, och
gjorde ett antal besynnerliga
amatörkortisar i tonåren.”
Boktiteln anknyter till den
i dag inte alltför välkände
svenske poeten och Afton
bladet-medarbetaren
Axel
Liffner (1919–94), som efter ett
första besök 1949 förälskade
sig i Aranöarna i Galway Bay
på Irlands västkust. Holmer för
sin del besökte ön Inishmore
2003 och berättar inkännande
om Liffner och irländsk kultur.
Slutligen, och enligt min
uppfattning
inte
minst
viktigt, är Per Holmer med
sin betydande bildning en
kännare av det judiska, något
som mer än väl framgår av
hans skriverier kring Anne
Frank och hennes berömda
dagbok i uppsatsen ”Besatt
av Anne Frank”. Holmer har
tidigare från nederländskan
översatt såväl Anne Franks
(oavkortade) dagbok samt
Berättelser från gårdshuset.
Tommy Hansson
Per Holmer: Vår man på Aran.
174 sidor. Carlssons.

2 1986...
Omslaget på Contra nummer 2
1986 var minst sagt uppseendeväckande. Kronorna på Stadshuset i Stockholm hade bytts ut mot
hammaren och skäran. Tidningen
innehöll en utförlig artikel som beskrev ”Sovjet-Stockholm”, en lång
lista på restauranger, bilverkstäder,
handelsinstitutioner och nyhetsbyråer som gick Sovjets ärenden. Det
fanns många ryssar som försökte
skapa en ”normal” svensk tillvaro,
samtidigt som de egentligen gick

Sovjets ärenden. I efterhand fick
vi höra att SÄPO var missnöjda
med Contra-artikeln. Några av de
institutioner som vi avslöjade var
välkända av SÄPO och föremål för
övervakning. De övervakade blev
försiktigare sedan de sett artikeln
i Contra.
I Contra fanns också en utförlig artikel om det amerikanska rymdförsvarsprogrammet, som först i våra
dagar har börjat fungera.

...för tjugofem år sedan
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