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Ann-Mari Lahti, Helge Eyser och Maria Walden på Hötorget den 1 maj.

Sveriges Kommunistiska Parti (en efterföljare till stalinistiska Arbetarpartiet
Kommunisterna, APK) höll sitt förstamajmöte på Hötorget i Stockholm. Några
Contra-medarbetare var först och tittade på kommunisternas förehavanden för att
sedan slå upp ett eget bokbord för Contra. En hel del intresse visades för Contra,
inte minst bland förbipasserande socialdemokrater som blev upprörda över att se
gammelkommunisterna på torget.

Nytt bokbord den 21 augusti

Den 21 augusti ordnas traditionsenligt ”världens längsta bokbord” på Drottninggagatan i Stockholm. Ett par meter av det bokbordet kommer i år att bestå av
Contra-böcker. Är Du intresserad att medverka kan Du skicka ett mejl till redax@
contra.nu.

Omslagsbilden: En vindkraftspark på Horns rev i Danmark. Till
havs blåser det mycket, men det
är å andra sidan dyrt att bygga
vindkraftverken där. Vid kusten
är det billigare, men nu börjar det
svenska intresset alltmer rikta
sig mot skogslandet, sedan man
stött på patrull för ytterligare utbyggnader till havs och vid kusten. Oavsett var vidnkraftverken
byggs har de stor påverkan på
den lokala miljön. Rättigheterna
till bilden har upplåtits av Vestas
Wind Systems A/S, Danmark.
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Islamistisk terror
i Skandinavien

Sverige och Skandinavien är inte längre isolerat från islamismens terrordåd. Under
de senaste åren har en rad komplotter avslöjats och stoppats i sista stund. Taimour
Abdulwahhab lyckades desbättre bara spränga sig själv på Bryggargatan i Stockholm i december förra året. Men det är bara en tidsfråga innan någon kommer att
”lyckas”.
Enligt den danska säkerhets
En nättidskrift med glassigt
polisen, PET, har al-Qaida sedan
utförande och skriven på god
flera år skiftat fokus från stora
engelska heter Inspire. Tidningen
spektakulära operationer till
är utgiven av al-Qaida på den
enmansattacker. Målet för en
Arabiska halvön (AQAP). Den
enmansattack ska vara enkelt
ger praktiska tips hur man bygger
och öppet, till exempel en
en bomb hemma i köket, den ger
folksamling i en storstad. Eller
tränings- och vapenvårdstips för
som i Danmark Jyllands-Postens
en AK-47, instruktioner om hur
redaktion. Lyckligtvis exploder
man förorsakar så stor skada
ade den tilltänkte terroristen,
som möjligt på en byggnad och
tjetjenen Lors Doukajevs, bomb
förmedlade naturligtvis tidigare
på toaletten till Hotell Jørgensen
Usama bin Ladins senaste
i Köpenhamn, innan han hunnit
uttalanden. I januari-numret i år
till Jyllands-Posten. Exemplet
hyllades Taimour Abdulwahhab,
visar svagheten i den individuella
mannen som sprängde sig till döds
taktiken – de som ger sig ikast
på Bryggaregatan i Stockholm
med hemmagjorda terrordåd är
i december: ”Han levde ett
inte tränade och kompetenta att
bekvämt liv, han var gift och hade
handha det material som beskrivs
barn. Det hindrade inte Taimour
i Inspire och på andra ställen.
Abdulwahhab från att lyssna till
Al-Qaidas förhoppning är att
ropet om Jihad. Han genomförde
muslimer med hjälp av Inspires
en
martyrskapsoperation
i
bombrecept och bruksanvisningar
Stockholm, som skakade hela
för automatvapen ska inspireras
EU. Jihads järnnäve är mer
till egna terrordåd, Utan att
än någonsin närvarande mitt
ha kommit i kontakt med den
bland de otrogna. Detta är den
centrala organisationen. Till detta
andra operationen på en månad
Nättidningen Inspire ges ut av al-Qaida på arabiska halvön och
kommer Facebook, YouTube och
i Europa. Må Allah ta emot vår
redigeras av amerikanen Samir Khan. Tidskriften riktar sig till
andra populära sidor som också
broder som martyr”.
unga islamister i Västerlandet. Detta omslag (från tidskriftens
kan användas för att inspirera till
Inspire började ges ut
första nummer) tipsar bland annat om hur man gör en bomb
terrordåd.
sommaren 2010 och riktar sig
hemma i mammas kök.
till ”gör det självare” inom
Abdulwahhab fick
terrorismen. Senaste numret har en artikel
om ”individuell terrorism som en del av
ekonomiskt stöd
jihad”. Anwar al-Awlaki (terrorist från
Inledningsvis trodde polisen att Taimour
är det bara terroristen själv som vet vad
Jemen som är jemenistisk och amerikansk
Abdulwahhab genomfört sitt misslyckade
som är planerat. Det slår ner som en blixt
medborgare och den ende amerikanske
attentat helt i egen regi. Men man jobbade
från klar himmel och kan inte avslöjas i
medborgaren som står på CIAs ”hit list”)
hela tiden med hypotesen att det fanns fler
förväg av infiltratörer. Faktum är ju att en
svarar på frågor från läsarna och lovordar
inblandade. Det fanns fler inblandade! I
rad planerade stora terroristoperationer
det individuella terroristdådet: ”En stor
mars 2011 grep skotsk polis Ezzedem alhar stoppats i sista stund för att
planerad operation med många deltagare
Khaledi i Glasgow. Han hade för grannar
underrättelsetjänsterna i Väst har fått
riskerar alltid att bli förrådd. Om det är
påstått sig studera på en närbelägen
förhandsinformation.”
ett enskilt planerat och genomfört dåd
högskola, men så var inte fallet. Han

cg.holm@contra.nu
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Den misslyckade terroristen Taimour
Abdulwahhab sprängde sig på Bryggargatan i Stockholm i december 2010. Kort
tid innan attentatsförsöket i Stockholm
besökte han Jordanien (där den här bilden togs) och Irak, där han uppenbarligen genomgick en ganska misslyckad
terroristkurs.
sitter fortfarande häktad misstänkt för att
ha deltagit i finansieringen av Taimour
Abdulwahhabs attentat. Abdulwahhab
hade varit i Jordanien (och troligen sedan
i Irak) på träningsläger. Abdulwahhab
fick pengar från al-Khaledis konton
i Lloyds, Halifax, Santander och
(brittiska) Postbanken under perioden
från juni 2009 till dess att Abdulwahhab
sprängde sig i december 2010. Men
själva genomförandet stod han, så vitt
hittills är bekant, för själv. Vi behöver väl
inte tvivla på att ”studenten” som bodde
i ett studentrum i en nedsliten del av
Glasgow inte var den som stod för notan
i slutänden. Pengarna kom naturligtvis
från något oljeland i Mellersta Östern.

Safia Benaouda, som greps tillsammans
med ”Guantanamo-svensken” Mehdi
Ghezali i Pakistan i augusti 2009 hade
tidigare tagit sig till al-Shabaab i Somalia
och sedan de råkat illa ut där fått en
returbiljett till Sverige betald av UD.
UDs räkning var fortfarande inte betald
när de greps i Pakistan två och ett halvt
år senare. Safia Benaouda är dotter till
ordföranden i Sveriges Muslimska Råd,
Helena Benaouda.
Rekrytering av aktiva i al-Shabaab har
skett vid moskéer i Stockholm (Rinkeby)
och Göteborg. En av dem som rekryterats
kallar sig ”Abu Zaid” och har maskerad
framträtt på ett stadion i Somalia och på
svenska talat in en uppmaning till unga
somalier att ansluta sig till al-Shabaab.
Filmen har spritts på hemsidan alKhataib. Mannen är maskerad på filmen,
men det syns tydligt att han är neger. Han
uppmanar alla att döda ”den där hunden
som kallas Lars Vilks”
En annan person som rekryterats av alShabaab var en 23-årig dansk-somalier,
Abdurrahman Hajj, som sprängde sig
i luften i december 2009 i Somalias
huvudstad Mogadishu. Han hade
smugit sig in vid en examensfest där
nyutexaminerade läkare skulle få sina
examensbevis. Han var klädd i burqa och
högklackade skor för att kunna gömma
bomben! Detta i det utfattiga Somalia,
som framförallt lider brist på välutbildade
personer – inte minst inom sjukvården.
25 personer, nyutexaminerade läkare,
två äldre läkare, tre ministrar och tre

Somaliska terrorister

Att fler terrorister försöker driva
verksamhet i egen regi innebär på
inget sätt att de stora operationerna
helt har försvunnit. En av de stora
organisationerna är idag al-Shabaab,
den somaliska terroristorganisation
som uppges vara nära lierad med alQaida och som tidvis kontrollerat delar
av Somalia. Al-Shabaab har med viss
framgång rekryterat soldater i Väst, också
i Sverige. Och man samlar i Sverige in
pengar till verksamheten, förklädd som
”välgörenhet”. SÄPO uppger att något
trettiotal personer gett sig av från Sverige
till al-Shabaab. De flesta aktivisterna
har haft somaliskt ursprung. Några av
de ”svenska” somalierna har stupat i
strid. Också en del personer med annat
muslimskt ursprung har sökt sig till
al-Shabaab. Det par, Munir Awad och
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journalister mördades.
Dansken hade tidigare besökt Göteborg
(Biskopsgården) för att rekrytera till
al-Shabaab. Han hade på den resan
sällskap med Muhideen Jelle, också
han dansk-somalier. Jelle bröt sig på
nyårsdagen 2010 in i tecknaren Knut
Westergaards hem utanför Århus. Jelle
attackerade den danske tecknaren med
en yxa. Westergaard, som var hemma
med en 5-årig flicka som han passade åt
grannarna, kunde dock söka skydd i ett
särskilt säkerhetsutrymme som han har i
villan.
Jelle försökte slå in dörren till utrymmet
med yxan och när det misslyckades gav
han sig på inredningen och slog sönder
den. När polisen kom attackerade han
först polisbilen med yxan och kastade
den också efter en av polismännen, som
sedan dessutom angreps med kniv.
Jelle dömdes först till nio års fängelse
plus utvisning på livstid. Vestre Landsret
(hovrätten) i Århus höjde senare straffet
till tio års fängelse plus livstids utvisning.
Brottet klassades som ”terroristbrott”,
vilket ledde till strängare straff. Jelle
bestred att det skulle vara fråga om ett
”terroristbrott”.
Yassin Ismael Ahmed har i Rinkeby
rekryterat soldater till al-Shabaab.
Ahmed arbetade på en fritidsgård, men
fick sparken sedan hans verksamhet
avslöjats. Två av hans första rekryter
förhördes av SÄPO, men förnekade att
de skulle åka till Somalia. Bägge gjorde
det ändå och bägge stupade. Två andra av
Ahmeds rekryter planerade också att åka
till Somalia, de åtalades hösten 2010 för
stämpling till terroristbrott i Göteborg,
de dömdes i tingsrätten, men friades i
hovrätten.

Lars Vilks är hatobjekt nummer
ett för ”svenska” muslimer

En bild från en svensk islamistisk hemsida, någon har klottrat ”Horunge. Dö!”
över en bild på konstnären och debattören Lars Vilks. Bröderna Mentor och
Mensur Alija försökte tända eld på Lars
Vilks hus, men de misslyckades. De dömdes till tre respektive två års fängelse

www.contra.nu

Om Knut Westergaard är hatobjekt
nummer ett för danska islamister så har
Lars Vilks samma ställning i Sverige.
Också i Vilks fall är det några teckningar
som föreställer Muhammed som är
orsaken till islamisternas vrede. Vilks har
utsatts för oräkneliga hot och också ett
par grova försök till våldsdåd. År 2007
utfärdade ”Islamiska staten i Irak” en
dödsdom riktad mot Vilks. Han utsätts ofta
för direkta och indirekta hot. Numer kan
han inte röra sig fritt, han följs ständigt av
livvakter, som vi skattebetalare står för.
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Abu Zaid, mannen som är med på
rekryteringsvideon för al-Shabaab, har
ringt från Somalia och hotat Vilks. ”Vi
kommer. Vi kommer snart” kan det
heta. Abu Zaid är ännu inte identifierad
offentligt, men det drivs förundersökning
mot honom.
I USA blir det snart rättegång mot ”Jihad
Jane”, Colleen LaRose, som till och med
reste till Sverige för att rekognosera inför
det planerade mordet på Vilks.
Två bröder av kosovoalbanskt ursprung, Mentor och Mensur Alija, gav
sig handgripligt på Vilks villa norr om
Höganäs i Skåne. Vilks bil stod hemma,
så de trodde att han var på plats, vilket
han dock inte var. De var dock rena
amatörer. Visserligen slog de sönder
köksfönstret och lyckades sätta eld på
en gardin, men sedan några köksskåp
blivit svedda självslocknade branden. De
försökte sedan sätta eld på Vilks hus med
eternitplattor (garanterat obrännbara)
genom att anlägga brand vid väggen.
De lyckades däremot sätta eld på sina
egna kläder, så att den ene fick söka upp
sjukhus samma natt som attentatet gjordes
för vård av brännskador. Dessutom
lämnades en delvis sönderbränd
jacka kvar med körkort, bankkort och
lägenhetsnycklar i fickan. Polisen
behövde inte kalla in Sherlock Homes
för att få fast skurkarna. Domen, som
senare fastställts i hovrätten, blev tre
respektive två års fängelse.

buntband som skulle användas för att
binda fångar. En fjärde misstänkt, Sahbi
Zalouti, greps i Jakobsberg, häktades vid
Attunda tingsrätt och utlämnades senare
till Danmark. Rättegången har ännu
inte ägt rum. De häktade hade i flera
månader övervakats och avlyssnats av
SÄPO och när de med en hyrbil begav
sig till Danmark slog danska PET till i
samarbete med SÄPO, de visste precis
vad som var på gång. Vilket inte hindrar
att de förnekar allt. På samma sätt som
Munir Awad sagt att han var i Somalia för
att beundra naturen, när han greps nära
Shabaab-kontrollerat område och att han
skulle på en konferens när han greps i de
laglösa gränsområdena mellan Pakistan
och Afghanistan. Awad har fått stöd från
sin svärmor (tidigare svärmor?) Helena
Benaouda, både genom uttalanden om
att hon anser honom oskyldig, men
också genom ekonomiskt stöd. Trots
nollinkomster har kunnat göra vidlyftiga
resor i mycket svårtillgängliga delar av
världen.

Planerat attentat mot
Jyllands-Posten –
”svenskar” huvudmisstänkta

I december förra året häktades Munir
Awad (se ovan), Omar Abdalla och
Mounir Dhahri, de två första svenska
medborgare, den tredje tunisisk
medborgare men bosatt i Stockholm,
vid tingsrätten i Köpenhamnsförorten
Glostrup. De är misstänkta för
förberedelse till terroristbrott. Det
har framkommit att männen planerat
ett attentat mot Jyllands-Postens
Köpenhamns-redaktion. De skulle ta
sig in på redaktionen och skjuta ihjäl så
många som möjligt. Vid husrannsakan
hittade polisen ett automatvapen
och en pistol med 72 plus 36 skarpa
skott. Vidare beslagtog polisen en
ljuddämpare till ett av vapnen och
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Kurt Westergaards teckning i Jyllands-Posten
väckte uppmärksamhet i hela världen (sedan
danska imamer rest till arabvärlden för att elda
upp ilskan, de använde en hel del teckningar som
inte publicerats i Jyllands-Posten, för att nå sitt
syfte). På nyårsdagen 2010 blev Westergaard
överfallen av en yxförsedd somalier, Muhideen
Jelle, som nyligen dömdes till tio års fängelse och
livstids förvisning.

www.contra.nu

Bosnisk terrorist
snart frigiven

Mirsad Bektasevic är av bosnisk
härkomst, men har vuxit upp i Kungälv.
Han var sju år när han kom till Sverige
och är svensk medborgare. 2005 greps
han tillsammans med turk-dansken
Abdulkadir Cesur i Sarajevo i Bosnien.
Polisen gjorde en razzia hemma hos
Mirsads moster, där de förutom de
två personerna från Skandinavien
hittade ett hemgjort självmordsbälte,
18 kg fabrikstillverkat sprängämne,
tidsutlösare, tändhattar och en videofilm
med de två som förklarade varför de
gått till attack. Polisen drog slutsatsen
att de planerat självmordsattentat mot
västerländska ambassader i Sarajevo.
Bektasevic dömdes till femton år och fyra
månaders fängelse, Cesur fick tretton år.
Bektasevic var då domen föll nitton år.
Sedan han överklagat domen sänktes
straffet till åtta år och fyra månader.
Efter att ha avtjänat dryga fyra år i
bosniskt fängelse överfördes Bektasevic
till Sverige, där han kan förväntas bli
frigiven nu under sommaren 2011 (efter
att ha avtjänat två tredjedelar av straffet).
Bektasevic konstruerade bland annat
hemsidor för att rekrytera terrorister och
uppges ha besökt al-Qaidas ledare i
Irak, Abu Musab al-Zarqawi. Zarqawi
dirigerade en rad självmordsbombare
i Irak och var också huvudansvarig
för bombattentaten mot tre hotell i
Jordaniens huvudstad Amman 2005
(sextio personer mördades, bland
dem fäderna till brudparet, på en stor
bröllopsfest på Radisson SAS Hotel).
Zarqawi dog 2006 i en attack som
riktades mot ett terroristmöte strax norr
om Baghdad.
.
Källor:
Artikelserie i Sydsvenskan i maj 2011
SÄPO: Våldsbevakande islamistisk
extremism, rapport från december
2010
Wikipedia
Jyllands-Posten
Contras klipparkiv
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Sparandets dygder
Sparandet är en förutsättning
för ekonomisk utveckling och
har varit en viktig dygd ända
sedan antikens dagar. Den
romerske retorikern Marcus
Tullius Cicero lär ha sagt att
”Människorna förstår inte hur
stor inkomst sparsamhet är”.
I den relativt nyutgivna boken
”Sparbanksidén!” berättar
forskaren och sparbanksfantasten
Ingvar Körberg om sparbanksidéns filosofiska grund och
utveckling till dagens gigantiska
affärsbanker som är för system
viktiga för att få gå i konkurs.
Till en början var sparbankerna främst
ideella och sociala. Bankerna hade som
mål att öka sparandet bland de fattiga
i lokalsamhället. Efter ett tag började
sparbankerna inse värdet av att låna ut
pengar till investeringar som förbättrade
välståndet i framtiden. I Sparbankernas
reglementen fastställdes det ekonomiska
axiomet att ju mer som sparades desto
mer kunde lånas ut. Denna naturlag
har glömts bort i kreditexpansionens
tidsålder där ökade investeringar tros
kunna uppnås, direkt eller indirekt,
genom sedelpressen.
Sparbanksidén utvecklades mycket
under upplysningstiden då förnuftets
värden lyftes fram som ett verktyg för
människans överlevnad. Från 1700-talet
och fram till början av 1900-talet fanns
det en utbredd uppfattning inom den
ekonomiska och politiska eliten att
fattigdom var en nödvändighet för att
ordningen och arbetsmoralen i samhället
skulle vara säkrad. Den religiösa eliten
utgick från att lyckan inte skulle sökas
i nuet utan i livet efter detta. Den
svenska merkantilismen ansåg, förutom
att ett lands rikedom bestämdes av
mängden ädelmetaller och att export
ska maximeras och import minimeras,
att folket var maktens verktyg. Och
bästa sättet att hantera det verktyget var
obildade och fattiga människor som inte
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orkar protestera.
Liberala tänkare som nationalekono
mins fader Adam Smith och den finländske
prästen och ekonomen Anders Chydenius
protesterade mot den synen och ansåg att
arbetarnas löneutveckling var en viktig
motivation för att öka arbetsmoralen
och produktiviteten. Sparandet skulle
inte bara vara något för den ekonomiska
eliten, utan skulle vara en dygd för alla.
Sparandet var nämligen grunden för
kapitalackumulation och därmed ökade
investeringar i samhällsekonomin. Tidig
are trodde man att sparsamhet mins
kade konsumtionen, men Adam Smith
förklarade att det som sparas i dag
konsumeras i morgon och det som någon
sparar i dag kan någon annan låna för att
investera i bättre produktionsteknik.
Den kristna och frireligiösa nykterhets
rörelsen hade en stor påverkan på
sparandets utveckling i Sverige på 1800och 1900-talen. I stället för att supa
skulle man arbeta och ta ansvar för sitt

fredrik.runebert@contra.nu
liv. Sparandets dygd handlar därmed
också om att planera sitt liv och utjämna
livscykeln. Det är i unga år som man ska
spara för att på ålderns höst kunna leva
på sina besparingar. Det är ingen slump
att sparmoralen är nära förknippad med
bondens moral eftersom bönder fick
lära sig att hantera naturens och vädrets
nycker. Sparandet var en nödvändighet
för att kunna parera dåliga skördeår och
för att kunna utjämna skillnaderna mellan
stora utgifter före skörden och stora
inkomster efter skörden.
Storbritannien var inte enbart först med
industrialiseringen, landet var även först
med bildandet av sparbanker och olika
självhjälpskassor, som hjälpte mindre
bemedlade att via låga premier försäkra
sig mot arbetslöshet och sjukdom.

Sparbankernas framgångsrika
väg i Sverige

På 1820-talet bildades de första Spar
bankerna i Sverige. Ända till 1875 var
Sparbankernas verksamheter oreglerade.

www.contra.nu

Många politiker ansåg att man inte skulle
reglera ett område som fungerat bra och
där den enskilde hittills hade fått röra
sig fritt. Den inställningen ändrades när
en förskingring avslöjades 1874. I Carl
Johans församlings Sparbank i Göteborg
hade kamreren förskingrat 65.000 kr.
som mottagits i hans hem, beläget precis
bredvid banken. Även om Göteborgs
sparbank, som första sparbank i Sverige,
gick in och kompenserade spararna så
att de blev skadeslösa, började politiker
ställa krav på lagstiftning.
I oktober 1875 beslutade riksdagen om
en förordning som i stora delar utgick från
Sparbankernas egna reglementen. Den
var också sparsam i sin utformning och
bestod endast av tolv paragrafer. Den slår
fast att Sparbankernas mål är att befordra
sparsamhet i samhället. Lagkraven
bestod även i att reservfonder måste
upprättas för att garantera likviditeten.
Den första Sparbankslagen kom 1892
och den stipulerade att Sparbanker får
ta emot, förränta och betala tillbaka
pengarna när så önskas av allmänheten.
Det fanns också regler om säkerheten.
Vissa Sparbanker saknade nämligen
kassaskåp och fullgod bokföring. 1923
fick Sverige en ny Sparbankslag som
avsåg att demokratisera det dittills
ganska patriarkala sparbanksystemet. År
1968 jämställde lagen Sparbankerna med
affärsbankerna.
En sparbanksförening som förenade
de olika sparbankerna bildades år
1900 för att verka för Sparbankernas
gemensamma
bästa.
Där
ingick
gemensam
opinionsbildning
och
marknadsföring. En sparbankstidskrift
gavs också ut för att sprida sparandets
dygder. Sparbankernas bank bildades
1935 för att bistå sparbankerna med bland
annat obligationslån och kommunala
amorteringslån. Till en början var detta
bankinstitut väldigt svagt, men med tiden
fick Sparbankernas bank mer och mer att
säga till om.
I början åkte Sparbankernas represen
tanter ut med häst och vagn för att
besöka befolkningen i närheten för att
därmed informera om sparbankernas
verksamheter och sparandets för
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delar. Även informationsmöten arran
gerades. Broschyrer och almanackor
gavs ut efter inspiration från den
amerikanske statsmannen, uppfinnaren,
tidningsmannen och boktryckaren Ben
jamin Franklin (1706–1790) som via
pseudonymen Richard Sander gav ut Poor
Richard's almanack. I den skrev Franklin
ned recept, skämt, dikter, tankespråk och
goda råd till allmänhetens förtjusning.
På 1880-talet började skolsparandet
spridas i Sverige. Grundtanken var
att sparandet skulle börja i tidig ålder
eftersom barnen är framtiden. Fenomenet
var ett samarbete mellan skolor och
sparbanker. Skolsparandet var redan
stort i Europa och inspirationen kom
från en Sparbankskongress i Milano som
handlade om hur man bäst befrämjar
sparandet. Skolsparandet var en viktig
del i vad sparbanksföreträdarna kallade
”ekonomisk fostran”.
Andra sparbanksföreteelser är Sparklubbsrörelser. De kan sägas vara en
föregångare till dagens aktiesparklubbar
som skapas ofta bland medlemmar i
föreningen Aktiespararna. Den första
sparklubben bildades 1925 av Josef H.
Jönsson. Vid varje lön togs en summa
in till klubben, i vissa fall genom att
kassören gick runt på arbetsplatserna
och samlade in de bestämda spar
summorna. Det var viktigt att skapa en
vana genom ett regelbundet sparande.
Sparbanksföreningen inspirerade till
dessa sparklubbar genom att sätta upp
affischer med fina hus och framgångsrika
hemmansägare.
Under tidigt 1900-tal började annonser
för sparbankerna bli mer innovativa
och utgick från nyttan med sparandet.
Tidigare hade en annons enbart haft
bankens namn, adress och öppettider.
Nu började Sparbankerna med modern
marknadsföring. På en sådan annons
kunde det stå ungefär så här: ”Vad kan
man få för 250 kr?”. Svaret: ”En radio, en
semesterresa, ett kylskåp, en elspis eller
en dammsugare.” Därefter uppvisades en
pedagogisk tabell över hur lång tid det
tar att spara ihop 250 kronor beroende på
regelbundenhet och sparsumma.

Fördelar och nackdelar
med sparbankerna

Under 1980-talet uppstod en identitetsoch en organisationskris inom spar
bankerna. En organisationsutredning
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1989 kom fram till att aktiebolagsformen
skulle prövas. Utredningen ansåg
att de grundläggande värderingarna
skulle kvarstå, men att verksamheterna
måste moderniseras. Det var främst
kapitalanskaffningen som var problemet. I
sparbanksformen var det enbart möjligt att
tillföra kapital till verksamheterna genom
att plöja ned vinsterna i nya investeringar
eller ta upp förlagslån. Det gick inte att
enkelt göra nyemissioner för att tillföra
eget kapital. Det faktumet motsäger de
kritiker som anser att Sparbankerna var
förlegade och vänstervridna, eftersom
de inte var vinstdrivande utan fungerade
mer som välgörenhetsorganisationer. Det
som åsyftas är att det i sparbankernas
reglementen står att ingen vinst ska
skapas till enskilda intressen. På ett
sätt var sparbankerna en välgören
hetsorganisation eftersom grundplåtarna
var gåvor från förmögna filantroper.
De hade inga krav på vinstutdelningar.
Men för att Sparbankerna skulle kunna
utvecklas var vinster ett måste.
Enligt författaren Ingvar Körberg ökade
sparbankerna konkurrensen och pressade
ned låneräntorna och pressade upp
inlåningsräntorna.
Räntemarginalerna
blev låga för både sparbanker och
affärsbanker. Tanken var att ett
blandsystem med många alternativa
driftsformer skulle skapa en dynamisk
utveckling på bankmarknaden.
Andra fördelar med sparbankerna är
sparbanksandan som gjorde att personalen
kände en stolthet då de var övertygade
om att de gjorde en stor nytta. Den lokala
kännedomen gjorde att riskerna med
kreditgivningen var mer kontrollerade.
Symbolen för detta är kyrktornsprincipen
som handlar om att en bank inte ska låna
ut till fler än vad man kan överblicka från
ett kyrktorn.
Sparbankerna var även innovativa
och nytänkande. De vågade satsa på nya
verksamheter såsom fondverksamheter.
Dessutom
var
sparbankerna
via
Sparbankernas bank först med uttags
automater i Sverige.
Nackdelarna med sparbanksformen
är att lönsamheten var låg i många
sparbanker. Huvudmannarollen var oklar
eftersom det inte finns några tydliga
majoritetsägare. Marknadsutvecklingen
var inte heller den bästa eftersom det var
svårt att anskaffa nytt kapital.
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Sparbankernas storhetstid över

Under
1980-talet
valde
många
Sparbanker att fusioneras och genomföra
strukturreformer genom att skapa större
regioner. Första Sparbanken var en av flera
som bröt mot lokalprincipen genom att
sparbankerna i Göteborg och Stockholm
slogs samman. Det ledde till att många
andra sparbanker öppnade filialer i
Stockholm och började därmed konkurrera
med varandra inom samma regionala
område. En splittring som började
skönjas redan på 1970-talet blev alltmer
uppenbar när de mindre sparbankerna
bildade FSR i syfte att ta vara på de
små sparbankernas intressen gentemot
de större sparbankerna. Ingvar Körberg
anser att de första strukturreformerna
inom sparbanksrörelsen var följdriktiga
eftersom det var en anpassning till de
större kommuner som bildats genom
sammanlsagningar under 1950-, 1960och 1970-talen. Men att börja slå samman
banker som låg långt ifrån varandra var
ett brott mot sparbanksprinciperna.
Merparten av sparbankerna ombildades
till Sparbanken Sverige som sedan
fusionerades med Föreningsbanken,
och bildade Föreningssparbanken som
sedermera blev den riskexpansiva
affärsbanken Swedbank. Många av de
Sparbanker som finns kvar valde att rätta
munnen efter matsäcken under krisen.
De valde bland annat att inte konkurrera
på alla bankområden utan fokuserade
på det som de kunde bäst för att sedan
successivt övergå till andra områden.
Av allmänheten betraktades de som
gammalmodiga bakåtsträvare. Men med
facit i hand kan man slå fast att de i dag är
stora inom alla områden inom sina lokala
gränser.
Sparbankerna uppfyller en viktig
funktion på en fungerande bankmarknad
eftersom de kompletterar banker med
andra driftsformer. Sparbankerna var
exempelvis de som främst kritiserade
inflationsekonomin under 1980-talet
och insåg faran med att låneekonomin
helt ersatt sparekonomin. Även om
sparbankerna aldrig kommer tillbaka till
sin storhetstid finns det ett stort behov av
att banker såsom Swedbank återgår till
den sunda inställningen att man inte kan
låna ut mer pengar än vad man tar in via
allmänt sparande. Kyrktornsprincipen
blir aldrig förlegad, det om något borde
storbankernas finansiella äventyr ha visat
oss.
.
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Vindkraft lever på dolda
subventioner
När den tyska regeringen i maj i år mer
eller mindre i panik beslöt att stänga
kärnkraften till år 2022 får det drastiska
följder för tysk ekonomi och för miljön.
Ungefär 25 procent av Tysklands el
produceras med kärnkraft (i Sverige
är det 50 procent). Den närmast till
hands liggande lösningen på Tysklands
energibehov är en snabb utbyggnad av
kolkraften, en beprövad men mycket
smutsig teknik. Därnäst kommer anlitandet
av rysk gas, bland annat via den nya
gasledningen Nordstream mellan Viborg
och Greifswald (bägge gamla svenska
städer från stormaktstidens dagar). En
kraftig volymökning för gasleveranserna
från Ryssland passar Ryssland som hand i
handske. Landet har successivt förlorat sin
ställning som stormakt och har med nöd
och näppe kunnat hålla sina bångstyriga
grannar (Vitryssland, Ukraina med flera)
på plats genom att vrida av gaskranen.
Nordstream ska nu ge ryssarna möjlighet
att leverera gas direkt till Västeuropa
utan att behöva truga länder som kunnat
utnyttja sitt geografiska läge för att ställa
krav på Ryssland, det gäller förutom de
nämnda Ukraina och Vitryssland även
Polen och de baltiska länderna.

Kol och gas är
alternativen i Tyskland

När den tyska regeringen talar om
avstängningen av kärnkraften så talas
det dock inte högt om de realistiska
alternativen till ersättningskraft, utan mer
om vindkraften som den stora lösningen
på Tysklands energiförsörjning. Också
i Sverige framställs vindkraft som en
framtidsmodell för elförsörjningen.
Men vindkraften är möjlig endast
genom kraftiga subventioner. I Sverige
delvis ordnade genom ”elcertifikat”. De
är gömda på Din elräkning. Elcertifikaten
handlas på marknaden efter ett komplicerat
system som ger producenterna av vissa
energislag gratis elcertifikat som de kan
sälja till producenter av andra energislag,
de producenterna tvingas köpa elcertifikat.
Staten fastställer hur mycket elcertifikat en
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producent av vissa energislag får och hur
mycket producenter av andra energislag
måste köpa.

Gömda subventioner
i elcertifikat

Cerifikaten delas ut till dem som
producerar vindenergi (3,5 miljoner
certifikat värda cirka 900 miljoner kronor
2010), bioenergi (12 miljoner certifikat
värda över 3 miljarder) och viss vattenkraft
(2,7 miljoner certifikat värda nästan 700
miljoner kronor). Producenterna av de

cg.holm@contra.nu
premierade energislagen får ett certifikat
per producerad MWh. Produktionen med
andra stödberättigade metoder (solkraft,
torvenergi, vågkraft med mera) är så
obetydlig att vi inte ens behöver nämna
dem. Certifikaten innebär att staten
subventionerar olönsam energiproduktion
med 4,6 miljarder kronor, bara genom
certifikaten. Certifikaten betalas sedan av
producenterna av kärnkraft, vattenkraft
och naturligtvis kol/oljekraft, i den mån
sådan produceras.
Vattenkraften finns alltså på bägge sidor.
Där fungerar det så att små olönsamma
vattenkraftverk får elcertifikat, medan
stora effektiva vattenkraftverk måste
betala.
I slutänden är det naturligtvis inte
företagen utan konsumenterna som
måste betala. För närvarande måste
producenterna av storskalig energi köpa
0,18 elcertifikat per producerad MWh
vilket motsvarar cirka 5 öre per kWh. De
syns inte särskilt på elräkningen utan är
inbakade i energipriset.
För staten är det praktiskt med
elcertifikaten. De kostar inte statskassan
något, de syns inte på elräkningen och
det behöver aldrig föranleda några
budgetdiskussioner, eftersom resultatet
av certifikaten är noll för statskassan. För
oss konsumenter innebär det att nästan
5 miljarder kronor används för att göra
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elproduktionen mindre effektiv, pengarna
slösas bort.
Men det är inte bara genom el
certifikaten som vindkraften subven
tioneras. Det kommer också pengar
direkt från statskassan och pengar som
smygs undan i form av utbyggnad av
kraftnätet. Med vattenkraft och kärnkraft
som huvudskaliga elkällor är behovet
av
distributionsnätet
väldefinierat.
Det finns ett antal ställen där en viss
fastställd mängd el produceras.
Det finns också fasta punkter där
el förbrukas. Med vindkraften, där
vinden ständigt varierar, krävs en
mångdubbel produktionskapacitet för
att få ut samma energimängd. Dessutom
sprids produktionen ut på många fler
ställen, nätet måste bli betydligt mer
finmaskigt. I Tyskland har man beräknat
att bara nätutbyggnaden för planerad
vindkraftsutbyggnad till 2015 kommer
att kosta 10,5 miljarder kronor. Redan
idag har Tyskland 15 000 vindkraftverk i
drift och den som färdas genom det platta
Nordtyskland ser snart att de mer eller
mindre dominerar landskapsbilden.

Livsfarliga och miljöstörande

Svenska myndigheter räknar med att ett
vindkraftverk i fri terräng syns på 8-9 km
håll. I Sverige lägger man vindkraftverk
i första hand vid kusten eller i Skåne,
Öland, Gotland, öster om Vättern och
i norra Uppland. Men för att få ut ännu
mer energi planeras vindkraftverk också
i skogsbygden. Ett vindkraftverk med en
effekt på 2MW producerar i genomsnitt
under ett år 0,5MW (vinden varierar). Är
det vindstilla eller storm, produceras ingen
el alls. Kraftverket blir cirka 150 meter
högt. Livsfarligt område är en cirkel på
cirka 300 meter från vindkraftverket – på
vintern slängs iskokor från rotorbladen,
kokor som i olyckliga fall slår ihjäl en
människa, under hela året finns det en
viss risk för att rotorn havererar och
kastar ifrån sig metalldelar. Det finns ett
par kända fall från Sverige då metallskrot
har slungats iväg från vindkraftverket,
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men ingen människa har hittills
politiskt beslutade subventioner.
kommit till skada.
Enligt en artikel i den
När vindkraftverken växer
ansedda tidskriften Foreign
till 2 och 3,5 MW så ökar
Affairs, skriven av David G.
säkerhetszonen och därtill
Victor och Kassia Yanosek, så
kommer att bullret blir en allt
finns det bara två av de många
svårare faktor. Det handlar om
”alternativenergilösningarna”
lågfrekvent buller som kan vara
som är kommersiellt gångbara.
mycket störande.
Dels biobränsle som tillverkas av
Vindkraftverken kan inte stå
brasilianska sockerrör (som om
alltför tätt, då de ju påverkar
de används i större skala påverkar
vindflödet. För varje 2 MWlivsmedelspriserna uppåt och
aggregat krävs det cirka 1 km
gör att de fattiga i u-länderna
upptagningsområde med ett
inte bara förblir fattiga utan
par hektar som förbjuden zon.
dessutom blir hungriga), samt
Det normala är att anlägga
dessutom de små värmare som i
flera vindkraftverk i ”parker”.
många sydliga länder byggs på
Utanför Piteå planeras nu
taken för vattenuppvärmning.
1 100 kraftverk! Bara för
Idag produceras i Sverige
att bygga och underhålla
cirka 60 TWh el per år med
kraftverken kommer det att
hjälp av vattenkraft, lika
krävas nybyggnation av 10–15
mycket med hjälp av kärnkraft.
mil vägar. Hela landskapet
Bägge produktionsmetoderna
kommer att förändras. Öde
är lönsamma, men särskilt så
skogsbygder
kommer
att
naturligtvis vattenkraften. Därtill
genomkorsas av vägar, vart
kommer cirka 20 TWh med andra
man går i skogen kommer man
produktionsmetoder, till exempel
att möta spärrzoner, drabbas av
industriell mottryckskraft, bio
skuggan från vindkraftverken
bränsle med mera. Under
och höra hur rotorbladen slår i
korta energiförbrukningstoppar
vinden. Naturvårdsverket har
sätts dessutom de riktigt dyra
klagat på att vi vet för lite om Vätterns östra strand är ett riksintresse för vindkraft (de förhärs- oljekondenskraftverken igång,
vindkraftverkens
ekologiska kande västliga vindarna får fart över den öppna Vättern och har men det rör sig bara om några
konsekvenser.
Och
Axel extra god fart när de når den östra stranden). Så här ser det ut dagar på smällkalla vintern.
Kleidon vid Max Planck- vid den berömda ruinen Brahehus och i omgivningarna finns det Vindkraften bidrar med knappt
institutet i Tyskland menar planer på ett tiotal vindkraftverk ytterligare.
3 TWh och det till subventioner
att hypotesen att vindkraften
på storleksordningen 1 miljard
inte påverkar klimatet är felaktig. Vid
kronor per år. Riksdagen har sagt att vi till
Stornorrforsens kraftverk, som är
en massiv utbyggnad av vindkraften
2020 ska producera 30 TWh med hjälp
Sveriges näst största vattenkraftverk med
kommer vindarna att försvagas (vilket
av vindkraft. Det kommer att innebära
en effekt på 600 MW. Vindelälvens lopp
skulle kräva ännu fler kraftverk…),
kraftigt höjda subventioner, särskilt när
är därmed brutet med besked. Övriga
men också klimatet att påverkas och
vindkraftverken måste byggas på allt
”fredade” älvar är Piteälven, Kalixälven
medeltemperaturen att höjas.
mindre blåsiga ställen. Det kommer
och Torneälven, den sista dock i större
också att innebära att dagens 1500
delen av sitt lopp delad med Finland.
vindkraftverk kommer att bli 15000,
Bara genom elcertifikaten får
Olönsamt och dyrt
alternativt kommer det inte att räcka med
vindkraften ett bidrag på 36 öre per kWh,
Vindkraft kostar, om hänsyn tas till alla
150 meter höga snurror, de kommer att
som ökar till nästan en krona om man tar
kostnader, cirka 3 gånger så mycket
växa upp mot 200 meter och blir ännu
hänsyn till annat stöd, exempelvis statliga
som kärnkraft. Vid en jämförelse med
mer dominerande i landskapet.
bidrag för ”introduktion av vindkraft” och
vattenkraft blir skillnaden naturligtvis
Det kommer också att innebära att
”bidrag för uthållig energianvändning”
ännu större. Vi har dock bara fyra större
kulturlandskapet kommer att få ett nytt
och så vidare. Spotpriserna på
älvar kvar som är outbyggda. Dessa har
dominerande inslag, att orörda skogar
elmarknaden för de större deltagarna
tills vidare skyddats från utbyggnad
kommer att exploateras med vägar
ligger ofta kring 50 öre per kWh.
av Riksdagen. Att den ena av de fyra
och kraftledningar och att delar av
Uppskattningar som avser hela världen
älvarna skulle vara outbyggd är dock en
skogslandskapet kommer att spärras av
säger att subventionerna uppgår till 20
sanning med modifikation. Vindelälven
som farligt för människor att vistas i. .
procent av investeringskostnaderna.
flyter samman med Umeälven vid
Överallt är vindkraften egentligen olön
Vännäsby 25 km uppströms från Umeå.
sam, men den olönsamheten döljs av
Mellan Vännäsby och Umeå ligger
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Historieprofessor och
demokratiaktivist
Vid ett annat Skype-samtal berättade
Michail Suprun har forskat om tyska och
hemma i Sverige orolig för vad som
Michail att FSB stod med en bil på gatan
polska fångar i Archangelsk-området.
hände i Archangelsk. Men dagen efter
och han visade även bilen med webbI arkiven finns det uppgifter om 40 000
fick jag ett mejl att han inte närvarat vid
kameran, där den stod med två personer
sådana fångar, Suprun la upp en databas
rättegången. Han lät sin advokat sköta
och påslagna strålkastare. Det Skypesom omfattade 5 000 namn. För detta
allt.
samtalet bröts fyra gånger.
fick han ekonomiskt stöd av Tyska
Michail utgår från att FSB vid den
Jag arbetar med att få allt hans material
Röda Korset. I oktober 2009 greps han
ryska ambassaden nu håller koll på mig
till Sverige och kunna publicera det här.
av säkerhetstjänsten FSB för detta och
i Sverige. De använder precis samma
.
myndigheterna beslagtog hela hans arkiv,
metoder som KGB hade. Jag frågade
inklusive datorernas hårddiskar.
Suprun är idag bevakad av FSB,
ann-mari-lahti@contra.nu
som använder samma metoder som
Michail Suprun
Michail om han är rädd för FSB? Både ja
föregångaren KGB. Men kommuni
Michail Suprun och den förre polisoch nej svarade han. Mest är det hustrun
kationstekniken gör framsteg och jag
översten Alexander Dudarev greps 2009
Olga som är rädd. Vid ett skypesamtal
har vid flera tillfällen talat med Michail
och anklagades enligt en på det sättet
dök Olga upp i webbkameran och vi
Suprun med hjälp av Skype. Jag talade
aldrig använd paragraf (137, som handlar
kunde hälsa på varandra. Hon har fått
med honom när han besökte Sankt
om sekretssbelagda personliga uppgiflida på grund av den ryska diktaturen.
Petersburg för några månader sedan,
ter) i den ryska strafflagen. De hade tillMichail hade även under Sovjettiden
men jag hade problem att upprätthålla
sammans tagit fram en bok till minne av
problem med KGB.
kontakten med honom sedan han åkt hem
polska och tyska fångar som hamnat i Artill Archangelsk. Så småningom
changelsk Gulag under 1930- och
lyckades dock detta.
1940-talen. Liknande böcker har
Michail berättade då att FSB
getts ut på andra ställen i Ryssland
skuggat honom och även talat med
utan problem, till och med säkerhonom. Jag frågade honom om de
hetstjänsten FSB har varit inblannämnt mitt namn, men Michail sa
dade i några av böckerna. Men det
nej, men utgick från att de visste
antas att regimen ville säga att nu
vem jag var och att Skype-samtalen
fick det vara nog.
var avlyssnade. Han var helt säker
Processen mot Suprun och Dudapå att vår mejl-korrespondens
rev har dragit ut på tiden och det fökontrollerades av FSB.
refaller inte troligt att ens de ryska
Vid tre tillfällen har jag
domstolarna skulle komma fram till
protesterat mot behandlingen av
fällande dom, men så länge utredMichail Suprun utanför ryska
ning pågår kan man dels hindra den
ambassaden i Stockholm. Vid
akademiska forskningen – alla de
ett tillfälle medverkade Maria
dokument som Suprun och DudaWalden.
rev använt sig av är spärrade under
Hösten 2009 lade Michail fram
utredningen och i Magadan i östra
topphemliga dokument om Stalins
Sibirien har man vägrat forskare
Gulagläger i offentlighetens ljus.
tillgång till dokument med just hänDet gjorde att FSB kom honom på
visning till paragraf 137.
spåren och han greps. FSB satte
Och de databaser som Suprun
honom i husarrest, och hans fru
lagt upp har som nämnt beslagtagits
och barn trakasserades på vägen till
av FSB.
och från arbete och skola. Senare
Suprun tror att man lägger ner
har han kunnat lämna huset, sedan
ärendet om han ger efter beträffanhusarresten upphävts.
de sina forskningsprojekt och helst
Den 12 maj i år var han kallad
flyttar till Sankt Petersburg, men då
till domstolen i Archangelsk. FSBbehåller myndigheterna tolkningen
agenten Filipp ville se Michail Professor Michail Suprun i Archangelsk fick 2009 hårddis- av paragraf 137 och behåller det
ställd inför rätta och dömd till karna med ett mångårigt forskningsarbete om Gulag be- beslagtagna materialet. Suprun ger
fängelse. Den 12 maj var jag här slagtaget av ryska säkerhetstjänsten FSB.
inte efter så lätt.
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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.

Shell lägger ner gasprojektet

I Contra nummer 2 2010 berättade vi om
Shells provborrningar efter skiffergas i
Skåne. Fyndigheter av skiffergas i USA
har lett till att terminaler som byggts
för gasimport byggts om till terminaler
för gasexport och energisituationen
har förbättrats markant i USA under
det senaste decenniet. Tyvärr får inte
Sverige följa efter. Shell har konstaterat
att fyndigheterna var för små för att
utvinning skulle bli lönsam och har
avbrutit borrningarna i Skåne.

Slakt

I Sverige gäller att djur som slaktas
först ska bedövas. Enligt halal(muhammedanska) och koscher- (judiska)
regler ska halsen skäras av djuret som ska
förblöda. Utan bedövning. Traditionell
halal- eller koscherslakt är förbjuden i
Sverige. Men det är tillåtet att importera
kött som slaktats på det viset utomlands
(exempelvis i Danmark eller Frankrike).
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Det diskuteras av lärda teologer huruvida
man kan acceptera bedövning eller ej. En
del säger att det är OK och då närmar man
sig vad som skulle vara tillåtet i Sverige
– det finns en del slaktare i Malmö som
säljer halal-slaktat kött, men det är inte
alla muhammedaner som håller med om
att det är riktigt halal-kött.
I traditionell muslimsk halal-slakt får
man inte bedöva djuret före snittet, varken
med el eller bultpistol (slaktmask). Djuret
ska vara vänt mot Mecka. Slaktaren ska ha
ögonkontakt med djuret. Ett djur ska inte
kunna se ett annat djur dö. Sahbi Mettichi
är slaktare i Malmö och bryter alla dessa
regler, men kallar det ändå för halal-slakt.
Han uttalar nämligen ordet bismillah (i
Allahs namn) när han sticker kniven i
det bedövade djurets hals. Imamen Idriz
Karaman i Malmö ger Mettichi med
nöd och näppe godkänt. Det viktigaste
inslaget för att slakten ska bli halal är
”bismillah”. Men därnäst skulle han vilja
ha bort bedövningen. Köttet blir mycket
godare om djuret inte bedövas säger han i
Sydsvenska Dagbladet.
De svenska slaktmetoderna är dyrare
än vad som gäller för halal- och koscherslakt. I en del länder kan man gå runt
det egna landets bestämmelser (som
kan påminna om de svenska) genom att
hänvisa till religiösa undantag. Trots att
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inga sådana skäl finns. Bland annat har
belgiskt kött som slaktats på detta sätt
importerats till Sverige. Jordbruksminister
Eskil Erlandsson arbetar för att köttet
obligatoriskt ska märkas med slaktmetod
om slakten skett på annat sätt än det
vanliga.

Pengarullning utan kontroll

Som vanligt har det visat sig att statens
satsningar på infrastruktur kostar
mycket mer än vad som varit budgeterat.
Botniabanan, 19 mil järnväg längs kusten
från Ångermanälven till Umeå, var
budgeterad för 11 miljarder kronor (i 2010
års prisnivå). Riksrevisionen konstaterar
nu att banan kostat 16 miljarder när
den var färdig. Men sedan fanns det
därutöver nödvändiga sidoinvesteringar
som inte var budgeterade. Totalkostnaden
uppskattas därför till 26 miljarder.
Riksrevisionen konstaterar att det var
en rad särintressen som hade kontroll
över kostnadsberäkningarna. Kommuner,
landsting, Banverket med flera hade
intresse att gömma undan eller dra ned
på kostnadsuppskattningarna för att
få ett positivt beslut om utbyggnad.
Beslutet fattades av Riksdagen 1997
och det gjordes på felaktiga grunder.
När väl beslutet är fattat och åtskilliga
miljarder är sänkta i projektet är det svårt
att få stopp på det. Det är troligen så att
kalkylen blir en annan när man redan
spenderat tio miljarder. Ska man inte få
något alls för pengarna eller ska man
få en järnväg värd elva miljarder för en
ytterligare insats på bara sex miljarder?
De intressenter som har dolda agendor
och gärna ser att skattebetalarnas pengar
flödar till den egna landsänden har
alltså alla intressen i världen att dölja
den verkliga kostnadsbilden. Det har
de gjort beträffande Botnia-banan och
beträffande många andra stora statligt
finansierade projekt. Fördelen med
privat finansierade projekt är att den
som så grovt missbedömer kostnaderna
blir utslagen. Företaget går i konkurs
och de som gjorde de stora tabbarna har
ingen chans att komma tillbaka med nya
liknande yviga planer. Men för staten
går det bra. Riksdagen trampar på i
ullstrumporna och satsar ständigt på
nya felkalkylerade infrastrukturprojekt,
som genom felkalkylen ser lönsamma
ut när beslutet fattas, men där beslut
aldrig skulle ha fattats om kalkylen varit
realistisk från början.
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Vänsterns världsbild

Tunisiens och Egyptens störtade
diktatorer var bägge ledare för partier
som var medlemmar i Socialist
internationalen, där bland annat de
svenska socialdemokraterna är med
lemmar. I år har de tunisiska och
egyptiska partierna suspenderats ur
Socialistinternationalen (uteslutning krä
ver ett beslut på en kongress och någon
sådan har inte hållits). Men det är inte
bara Tunisiens och Egyptens ledare som
har haft nära förbindelser med de svenska
socialdemokraterna. År 1974 välkomnade
de svenska socialdemokraterna, med Olof
Palme i spetsen, Libyens premiärminister
Abdul Salam Jalloud (då Muammar
Khadaffis närmaste man) till Sverige för
att diskutera handelsförbindelserna mellan
Libyen och Sverige, men också för att
tala om samarbete på kärnenergiområdet.
På den tiden var Khadaffi besatt av att
skaffa en egen atombomb, en tanke som
han inte gav upp förrän i samband med
koalitionens invasion av Irak som ledde
till Saddam Husseins störtande.
Besökande premiärministrar brukar
naturligtvis besöka statsministern och
statliga institutioner. Men för Jalloud
var det extra familjärt. Han togs emot
på socialdemokratiska partihögkvarteret,
hos SSU och hos LO.
(Skånska Dagbladet)

Lita inte på ett bygglov!

I Stockholm har kommunen och
Länsstyrelsen olika uppfattning om
man ska få bygga balkonger på gamla
hus. Kommunen beviljar bygglov och
bygglovet vinner laga kraft. Det är bara
att sätta igång att bygga. Så upptäcker
någon granne vad som är på gång och
hävdar att han/hon inte var informerad
när bygglovet beviljades. Då är det
fullt möjligt att överklaga beslutet, och
Länsstyrelsen sätter stopp. På en fastighet
på Kungsholmen hade man börjat bygga
balkongerna och bland annat gjort hål i
väggarna när Länsstyrelsen upphävde
stadsbyggnadsnämndens beslut. Det blev
för bostadsrättsföreningen att spika igen
hålen med provisorisk isolering tills saken
prövats färdigt i högre instanser. På andra
ställen har man byggt färdigt hälften av
balkongerna innan det blir stopp och
på åter andra har man fått upp själva
balkongplattan, men hindras från att sätta
upp balkongräcken! Från 1 maj i år gäller
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nya bestämmelser som innebär att alla
som kan känna sig berörda ska informeras
i samband med att bygglov beviljas och
tidsgränsen för ett överklagande blir fyra
veckor. Men det sitter många nissnöjda
balkongbyggare runt om i vårt land. De
kan ha lagt ner hundratusentals kronor för
att få sina balkonger, men sitter nu istället
med hål i väggen och lagringskostnader
för redan levererade balkongdörrar och
balkongräcken…

DNA hjälpte inte

Bara fyra procent av anmälda
bostadsinbrott klaras upp. Det är en
sänkning från fem procent år 2005.
Då infördes möjlighet att lägga in
brottslingars DNA i ett sökbart register.
Det har inte hjälpt långt, men så tar
polisen DNA-prov bara vid cirka 1 000
av de 20 000 bostadsinbrotten varje år.

Ungdomar tror
inte på demokratin

World Values Survey är ett projekt som
försöker utforska kulturella värderingar i
olika delar av världen. En av de senaste
studierna avser attityden hos svenska
ungdomar i åldern 18–29 år. 21 procent
av ungdomarna kunde tänka sig att byta
politiskt parti om de fick betalt! Och 26
procent tyckte att det vore ganska eller
mycket bra om Sverige styrdes av en
stark ledare som inte behövde bry sig om
politiska val!

Förra årets valkampanj

I Skånska Dagbladet berättas det hur en
lokalt välkänd socialdemokrat försökte
värva röster i Rosengård genom att kalla
Folkpartiet för judeparti och utlova ökat
stöd till Gaza om Socialdemokraterna
vann valet. Socialdemokraten vände sig
främst till relativt nyanlända invandrare
som hade bristfälliga språkkunskaper.

Han vann efter sin död

Johan Björkman var en känd finansman,
bland annat för sina många uttalanden
i etiska frågor. Han var ordförande i
Tredje AP-fonden och hade uppdrag
åt familjerna Johnson, Stenbeck och
Wallenberg. 2003 togs Björkman till
förhör på Ekobrottsmyndigheten och
anklagades med tiden för insiderhandel
och skattefusk. Ekobrottsmyndigheten
hade jobbat länge med ärendet och
bland annat ägnat sig åt spaning i
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närheten av Johan Björkmans bostad
vid Almare Stäket norr om Stockholm.
S-regeringen sparkade Björkman från
Tredje AP-fonden. Björkmans ställning
underminerades och han fick ägna mycket
tid åt att driva olika processer. Han avled
2007, många av hans vänner hävdar
att skattemyndigheterna drev honom i
döden. År 2008 konstaterade Länsrätten
att de stiftelser i Liechtenstein som Johan
Björkman påståtts vara förmånstagare till
och då borde ha skattat för, inte alls hade
honom som förmånstgare. Skatteverket
överklagade och först förra året kom det
ett fastställande från Kammarrätten av
Länsrättens dom. Fyra år efter Björkmans
död.
(Affärsvärlden)

Kommuner struntar
i domstolsbeslut

Kommunerna Simrishamn och Tomelilla
har bägge fällts för att de inte skött
upphandlingen av avfalsshantering
enligt lagen om offentlig upphandling.
Istället för att upphandla tjänsten har
kommunerna gett uppdragen till ett bolag
som kommunerna äger – utan konkurrens.
Beslutet har överklagats och kommunerna
har förlorat upp till Regeringsrätten (idag
Högsta Förvaltningsdomstolen). Trots att
det nu är fastställt att kommunerna begår
ett lagbrott framhärdar de och fortsätter
som förut och hävdar att Regeringsrätten
har fel.
(Den Nya Väfärden)

Invandrarföretag
anställer invandrare

Swedish Economic Policy Review har
publicerat en artikel som belyser hur
invandrarföretag i hög utsträckning
anställer invandrare.
Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö
har studerat 46 000 företag, varav
41000 drivs av svenskar, 2 000 drivs av
”västerländska” invandrare och 3000
drivs av icke-västerländska invandrare.
Av de ”inhemska” företagen är 94 procent
av de anställda svenskar, medan 3 procent
är invandrare från väst och 3 procent från
icke-Västerland. De företag som drivs av
västerländska invandrare har 76 procent
svenskar bland de anställda, 16 procent
västerländska invandrare och 8 procent
icke-västerlänningar. Företag som drivs
av icke-västerlänningar slutligen har
bara 34 procent anstäldla svenskar,
medan 62 procent är icke-västerländska
invandrare.
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Gulag-arkipelagen på
kursplanen

Med ett gradvis alltmer odemokratiskt
Ryssland där Stalin ofta framställs
som en stor ledare finns det bland allt
det dystra i utvecklingen en och annan
ljusglimt, En sådan är att Alexander
Solzjenitsyns Gulag-akipelagen ska tas in
på kursplanen i skolan. Den ger eleverna
inte bara tillgång till det ryska språket
när det är som bäst, utan också kunskap
om de mörka tider som regimen allt som
oftast försöker sopa under mattan.

Mångkulturalismen
dödförklaras

revolutionens demokrati- och frihetssyn
och det tidiga 1900-talets beslut om den
sekulära staten.
(Ulf Bergström i Skånska Dagbladet)

Dödsstraff för företagare

Wu Ying dömdes nyligen till döden
i provinsen Zhejiang i Kina. Hon var
bara 29 år och en sällsynt framgångsrik
företagare. Hon startade sitt första företag
när hon gick i gymnasiet, som hon
hoppade av. Hennes företag byggde upp
en kedja av skönhetssalonger som erbjöd
behandlingar med en produkt baserad på
djur-placenta. Behandlingen skulle ge
bättre hy (det finns liknande behandlingar
i Väst). Hon utvidgade verksamheten med
spa-anläggningar, hotell och fastigheter
och var enligt ryktet god för 3,8 miljarder
kronor. Wus framgångar sågs inte med
blida ögon av alla inom kommunistpartiet

och hon greps 2007. 2009 dömdes hon i
fösta instans och nu 2011 fastställdes
dödsdomen i motsvarigheten till hov
rätten. ”Brottet” som Wu begått är
att hon finansierat företag utanför de
godkända ramarna. I det nya Kina är det
visserligen fritt fram att starta företag
och det är fritt fram att bli rik. Men
bara om verksamheten är godkänd av
staten och Partiet och om finansieringen
kommer via godkända kanaler (jämför de
många turerna kring Saab, där det föga
spelar roll vilka överenskommelser som
Victor Muller träffar med olika kinesiska
företag, på den kinesiska sidan måste allt
godkännas av staten innan det blir på
riktigt). Naturligtvis sker en stor del av
företagsutvecklingen i Kina med medel
som inte kontrolleras av staten. Det är
allmänt vedertaget att det går till så i det
genomkorrumperade Kina. Men det finns
alltså en möjlighet att komma åt dem som
partiapparaten misstycker till och det har
skett i fallet Wu Ying.
(The Economist)

I år har både Angela Merkel och
David Cameron dödförklarat mång
kulturalismen som koncept. Bägge
statsministrarna menar att verkligheten
visar att mångkulturalismen inte
fungerar, De menar att vi istället
ska satsa på integration. David
Camerons företrädare Tony Blair
uttalade sig redan 1985: ”de
extremistiska minoriteterna har
nu penetrerat varje europeisk stad
där de nu predikar sitt hat mot det
västerländska samhället och vår
livsstil. De spelar på vår tolerans
och goda natur som att det är vårt
beteende som skall ändras. Detta
är en katastrof”. David Cameron
förklarade nu i våras att endast de
grupper som befrämjar integration
kommer att få ekonomiska bidrag
från brittiska staten. De grupper
som får bidrag kommer att
granskas noga och man kommer
att kräva att de tror på mänskliga
rättigheter, även för exempelvis
kvinnor och människor med andra
trosuppfattningar.
I Tyskland uppskattar en studie
av muslimer att mellan 10 och
12 procent är radikala islamister
och att en fjärdedel av muslimska
tonåringar är fientligt inställda till
kristna, judar eller demokratin Socialisten Dominique Strauss-Kahn spanar in en läckerbit (herr Kahn förefaller av rapporter från ett hotell i New
som system.
Men i Frankrike gäller som York att döma ha en speciell faiblesse för negresser), medan
alltid inget annat än franska vänstermannen Barack Obama förefaller beskydda sin ägovärderingar, grundade på franska del genom att med högerhanden hålla tillbaka DSK. ”No
you can't” ligger säkert på läpparna...
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Värre och värre i
Venezuela

Brottsligheten slår alla rekord
i Hugo Chávez Venezuela.
Inflation överstiger 20 procent och
elavbrotten är legio.
I september förra året hölls
val
till
nationalförsamlingen,
som vanligt var valkampanjen
hårt styrd av regeringen och
mandatfördelningsreglerna
var
manipulerade för att missgynna
oppositionen. Genom detta kunde
Hugo Chávez behålla majoriteten
i
Nationalförsamlingen,
men
den krympte högst avsevärt (i
föregående val hade oppositionen
bojkottat valet på grund av regimens
manipulationer). Under perioden
september-december satt den gamla
nationalförsamlingen kvar och gav
bland annat regeringen fullmakt
att fatta beslut genom dekret de
följande 18 månaderna (långt in
på den nya nationalförsamlingens
mandatperiod),
nationalförsamlingen kommer vidare bara att
träffas fyra dagar per månad och
varje ledamot får tala i högst femton
minuter i ett visst ämne. Debatterna
får endast visas på den av staten
kontrollerade televisionen (som då
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kan stoppa det som sägs av obekväma
ledamöter). Nationalförsamlingen ska
godkänna nya ledamöter i Högsta
Domstolen med två tredjedels majoritet.
Under den gamla nationalförsamlingens
sista månader utsågs 9 nya ledamöter
och 32 suppleanter. Samtliga fullständigt
lojala med Hugo Chávez.
Vid kommunalvalen 2008 vann
oppositionen betydande framgångar i
flera stora städer. Alltså passade Chávez
på att beröva kommunerna makt och
flytta över den till organ som han själv
kontrollerar.

Atlas Shrugged gjorde fiasko

Ayn Rands berömda roman från 1957
Atlas Shrugged (på svenska Och världen
skälvde) har sålts i sammanlagt flera
miljoner exemplar – för närvarande säljs
ungefär en halv miljon exemplar per
år. Boken betraktas ofta som den (ny)
liberala ideologins magnum opus. Flera
andra Ayn Rand-böcker har genom åren
filmatiserats och Rand själv arbetade en
gång i Hollywood som manusförfattare.
Tankarna på en film byggd på Atlas
Shrugged diskuterades med författarin
nan själv innan hennes död 1982. Men
otaliga nya försök att göra en film
havererade. För bara några år sedan
talades det om att göra en storfilm med
hundratals miljoner dollar i budget och
toppnamnen i Hollywood på rollistan –
Angelina Jolie och Brad Pitt nämndes.
Av olika skäl blev det inte så. Budgeten
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krympte och rollistan blev allt annat än
imponerande – huvudrollerna spelas
Taylor Schilling (Dagny Taggart) och
Grant Bowler (Hank Rearden). I slutet av
april hade filmen – tänkt att vara första
delen av tre – så äntligen premiär i USA.
Filmen kostade 15 miljoner dollar att
producera och drog in 1,7 miljoner dollar
första helgen. Efter en månad hade filmen
dragit in 4,6 miljoner dollar och det står
väl nu skrivet i stjärnorna om det blir en
del 2 och del 3 av filmen.

”Den arabiska våren”

En och annan diktator (just nu två) har
fallit i arabvärlden under ”våren”. Men
vad kommer istället? I Egypten har
mobben kunnat gå till våldsam attack
mot den kristna koptiska minoriteten.
Sådana angrepp skedde förut också, men
då ingrep staten till kopternas beskydd.
Nu är ingripandet mer tveksamt.
Allmänna val utlovas, och då måste
väl resultatet bli något som svarar
någorlunda mot den allmänna opinionen.
Opinionsundersökningsinstitutet
Pew
research har verksamhet i många
arabländer och undersökte förra året
hur många som ansåg att det var rätt att
stena dem som begick äktenskapsbrott.
I Turkiet och Libanon handlade det om
15–20 procent, i Indonesien 40 procent,
i Nigeria 55 procent, i Jordanien 70
procent, samt i Pakistan och Egypten
80 procent. Gallup i Pakistan frågade
vad som utgjorde den största faran för
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Pakistan. USA nämndes av 60 procent,
Indien av 15 procent och talibanerna av
10 procent.
Salman
Taseer,
guvernören
i
pakistanska Punjab-provinsen, mördades
av sin livvakt Malik Mumtaz Qadri.
Taseer hade agerat mot den blasfemilag
som använts för att trakassera kristna
pakistanier. När Qadri greps ordnades
demonstrationer till hans förmån! Även
ministern för minoriteter, Shahbaz
Bhatti, mördades för att han arbetat för
minoriteterna. Ilskan mot Taseer vad
dock större, hans mamma var brittisk och
han lade ut bilder på sina barn på nätet,
när de ägnade sig åt att bada och festa!

Barns framtidsvisioner

Ett filmteam som gjorde dokumen
tärfilmen Cool it besökte en engelsk och
en kenyansk skola. Eleverna ombads
teckna sin framtid. De kenyanska barnen
ritade hus med glödlampor, TV-apparater
och bilar. I England var det istället hus
som dränktes av stigande vatten och döda
djur. Filmteamet har arbetat i samarbete
med dansken Bjørn Lomborg.
(Reason Magazine)

Statistik-fusk i Argentina

Vi vet hur det gick för Grekland som
fuskade med statistiken... I Sydamerika
är det Argentina som är ett av de
ledande länderna i branschen fiffel och
båg. Till hösten är det presidentval och
presidenten Cristina Fernández vill gärna
bevisa att det inte finns någon inflation.
Inflationen ses nämligen som ett av de
värsta gisslen i Argentina just nu. I det
officiella prisindexet finns nästan ingen
inflation alls, men det beräknas också
inofficiella prisindex som berättar en
helt annan historia. Handelsministern
Guillermo Moreno har plockat fram en
gammal lag från militärjuntans tid som
gör det straffbart att komma med falska
påståenden. Moreno har krävt att få veta
hur indexen beräknas, de som vägrat att
berätta har dömts till böter på 123.000
dollar. En av de dömda jobbade tidigare
på den officiella statistikbyrån Indec,
men fick sparken för att hon vägrade att
trixa med institutets indexberäkningar.
Några har berättat hur de tar fram sina
index, och de har naturligtvis sågats av
Indec. Den allmänna uppfattningen är att
de privata index som tas fram berättar
mer om prisutvecklingen än det officiella
indexet från Indec.
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”Lauri Törni slogs mot kommunister i
Finland och Vietnam”
Lauri Törni föddes i Viborg i
dåvarande Finland 1919. 20
år senare bröt Vinterkriget
ut genom Sovjetunionens an
grepp på Finland, och under
detta krig liksom under de
kommande konflikterna i Andra
världskrigets hägn skulle Törni
utmärka sig som en legendarisk
krigare. Efter världskrigets
slut tog Lauri Törni sin tillflykt
till USA, blev amerikansk
medborgare under namnet
Larry A. Thorne och skulle
göra en heroisk insats i Kalla
kriget som officer i elitförbandet
Gröna baskrarna i Vietnam, där
han till slut förolyckades.

någon av sina förfäder. Många gav sitt
allt precis som alla tidigare generationer i
sitt lands historia.”
Av Robin Moores bok The Green
Berets (New York 1965) blev några år
senare en populär film med John Wayne
i rollen som den amerikanske officer som
hade Törni/Thorne som förebild.

Enastående soldat
Lauri

Törni

föddes

i

den

gamla

tommy.hansson@contra.nu
svenskstaden Viborg i finska Karelen den
28 maj 1919, året efter det att det finska
inbördeskriget – även kallat Frihetskriget
– slutat med seger för den ”vita”, det vill
säga antikommunistiska och borgerliga,
sidan. Föräldrarna, Ilmari och Rosa,
stod på segrarsidan. Familjeförsörjaren,
Ilmari Törni, var fartygskapten och
hade tjänstgjort i de högerinriktade
skyddskårerna – Suojeluskunta – även om
han inte aktivt deltagit i inbördeskrigets
strider.
Följaktligen insöp unge Lauri

antikommunismen med modersmjölken
och skulle livet igenom avsky allt vad
kommunismen stod för. Som tonåring
anslöt sig Lauri till skyddskårernas
ungdomsorganisation. Skyddskårerna var
en frivillig, paramilitär organisation som
utbildades för att i fall av krig uppgå i
Finlands reguljära krigsmakt. Det visade
sig att Lauri var duktig på såväl skytte
som fysiska övningar av typ skidåkning
och friidrott.
I slutet av 1930-talet steg spänningen
mellan den kommunistiska stormakten
Sovjetunionen och den lilla kämpande demokratin Finland. I detta
bekymmersamma läge valde Lauri Törni
att den 3 september 1938 anmäla sig
för tjänstgöring i den finska armén och
anslöt sig till den 4. självständiga lätta
infanteribataljonen, som var baserad
i Kiviniemi i Karelen inte så långt
från familjen Törnis hem. Bataljonen
betraktades som ett elitförband och ett
lättrörligt sådant – sommartid skedde
förflyttningar med cykel och vintertid på
skidor.
Cleverley skriver:
”Redan från början var
Törni en enastående
soldat. Detta noterade
också hans överordnade
och vid årets slut
1938 började han vid
underofficersskolan. Ef
ter en tre månader lång
kurs
utexaminerades
Lauri som den förste i
sin kull. Som en följd av
hans enastående resultat
vid underofficersskolan
avdelade emellertid ar
mén denne stadspojke
till en månads veterinärutbildning för att lära
sig hur man tar hand
om hästar… Törni
avdelades som mässoch veterinärsergeant.”

Om Törni/Thornes betydelse i modern
krigshistoria skriver J. Michael Cleverley
i boken Lauri Törni. Yrke: soldat
(Svenskt militärhistoriskt bibliotek 2008,
361 sidor):
”Lika mycket som
Törni var en symbolisk
förgrundsgestalt under
de finska vinter- och
fortsättningskrigen, blev
han det också under kalla
kriget. Det otvivelaktigt
mest
framträdande
ögonblicket för det
amerikanska
psyket
under kalla kriget var
Vietnamkriget,
och
ingen bok fångade de
hjältemodiga soldaternas
insatser under det kriget
bättre än De gröna
baskrarna.
Oavsett
uppfattningen om kriget
var rätt eller inte så
kvarstod faktum att
soldaterna som stred i
Larry A Thorne (Lauri Törni) under tjänstgöring i US Army 1963 i Iran.
kriget var lika tappra som
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Den hårda freden

Det var denna kanske något udda
befattning Lauri Törni innehade när
det sovjetiska angreppet mot Finland
inleddes den 30 november 1939 med en
halvtimmes artillerispärreld som var inte
mindre än 125 kilometer lång och 15
kilometer djup. Direkt efter artillerielden
stormade soldater ur Röda armén in i
Finland över hela gränslinjen, från tundran
till Östersjön. Ryssarna hade förväntat sig
ett snabbt avgörande, men däri bedrog
de sig – de tappra finska soldaterna
bjöd ett segt och uthålligt motstånd och
visade sig överlägsna ryssarna i den för
vinterkrigföring så viktiga skidåkningen.
Sedan de sovjetiska stridskrafterna
tillskansat sig ett avgörande övertag,
var det meningen, skulle en sovjettrogen
marionettregering upprättas i Terijoki
i vad som enligt Stalins planer skulle
bli Demokratiska republiken Finland.
Regeringschef skulle den finske
kommunisten Otto Ville Kuusinen bli.
Dessa planer fick dock skrinläggas sedan
finnarna tillfogat de angripande ryssarna
svåra förluster och tvingat de senare till
en förhandlingsfred. Landsförrädaren
Kuusinen tilläts aldrig återvända till
Finland.
Lauri Törni hade den egenheten, att ju
hetare striderna blev desto lugnare blev
han. Han var helt enkelt född till soldat
och blev snart en levande legend i den
finska armén, känd framför allt för sina
djärva patrulluppdrag bakom fiendens
linjer. Varken han eller hans vapenbröder
kunde dock, hur djärvt och tappert de än
bekämpade den kommunistiska fienden,
förhindra den hårda fred som drabbade
fosterlandet den 13 mars 1940.
Finland förlorade tio procent av sitt
jordbruksland och allt i Karelen. Törnis
hemstad, Viborg, föll i den hatade röde
fiendens händer. Elva procent av den
finska befolkningen, 420 000 karelare,
förflyttades som internflyktingar in
över den nya finsk-sovjetiska gränsen.
Finnarna tvingades även arrendera
ut Hangö udd, 80 kilometer väster
om Helsingfors, som marinbas till
Sovjetunionen. Självständigheten kunde
emellertid Finland bevara som enda land
längs den nordöstra kusten till Östersjön.
Medan Vinterkrigets slutstrider ut
kämpades fick Lauri Törni genomgå
officersutbildning vid reservofficers
skolan och utnämndes till fänrik vid 21
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års ålder våren 1940.

Frihetskorset

Vid Vinterkrigets slut var det bara
ett drygt år kvar till det så kallade
Fortsättningskriget 1941-44 som inleddes
med Tysklands angrepp på Sovjetunionen
midsommaren 1941. Trots att den finska
statsledningen inte hade något till övers
för den tyska nationalsocialismen ansåg
man sig inte ha mycket annat val än att
ansluta sig till Operation Barbarossa, som
invasionen kallades, där målsättningen
var att återta vad Sovjet hade lagt beslag
på i freden 1940.
Givetvis fanns den relativt nybakade
officeren Lauri Törni med som en ivrig
krigsdeltagare. Bland annat fick han en
ny uppgift som stridsvagnsförare, en
syssla han aldrig provat på tidigare, men
som han snabbt skulle lära sig på sitt
okonventionella sätt. Han svarade också
för ett kort men beklagligt mellanspel i
Waffen-SS, vilket senare skulle leda till
stora komplikationer för hans fortsatta
militära karriär. Som tack för sina tappra
insatser under Fortsättningskrigets inled
ande fas tilldelades Törni utmärkelsen
Frihetskorset av tredje klass.
Den 29 augusti 1941, då den tyska
invasionen rullade på med till synes
oövervinnelig kraft, lyckades de finska
styrkorna återerövra Törnis hemstad
Viborg, som en gång grundats av den
svenske marsken Tyrgils Knutsson.
Återerövringen hade en stor symbolisk
betydelse för det för sin existens kämpande
Finland, men tre år senare vajade åter
den röda sovjetfanan över Viborg. När
Finlands självständighetsdag inföll den 6
december 1941 hade de finska trupperna
återerövrat allt territorium som tidigare
förlorats till ryssarna och mer därtill.
Orosmolnen började dock hopa sig.
Samma dag blev det känt att
Storbritannien förklarat Finland krig.
Detta kom som en kalldusch för
Finlands ledarskap, som ansåg att
Fortsättningskriget var en separat
krigsskådeplats avskild från Centraleuropa
och att Finland var ”medkrigförande”, ej
allierad, i förhållande till Tyskland. I slutet
av 1941 stelnade den finsk-sovjetiska
fronten på Maaselkänäset norr om den
stora insjön Onega, och det ställningskrig
som följde skulle bestå fram till ingången
av den skickelsedigra sommaren 1944.
Den definitiva vändpunkten i kriget
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hade kommit med Tysklands nederlag
vid Stalingrad i januari 1943, då general
Paulus i strid med Hitlers order lät
110 000 tyska soldater kapitulera till de
sovjetiska stridskrafterna.

Amerikansk medborgare 1955

När de sovjetiska trupperna vällde fram
på Karelska näset sommaren 1944 för
att så småningom kunna bana sig väg
till Helsingfors bjöds de övermäktigt
motstånd av de sega finnarna, som vann
flera viktiga avvärjningssegrar där den
mest kända inträffade vid Tali-Ihantala.
Lauri Törni rörde sig som fisken i
vattnet mitt i stridens larm och tilldelades
det prestigefyllda Mannerheimkorset,
Finlands högsta militära utmärkelse, efter
en hjältemodig insats i samband med
att hans kompani den 9 juni 1944 fått i
uppgift att skydda Kaipaa station vid en
järnvägskorsning som på inga villkors
vis fick falla i sovjetiska händer.
I september 1944 inträdde slutligen
vapenstillestånd mellan Finland och
Sovjetunionen. Finland undgick en
regelrätt sovjetisk ockupation men ställdes
likafullt under sovjetiskt förmyndarskap.
En sovjetisk ”kontrollkommission”
fick i uppdrag att uppspåra finska
”krigsförbrytare”. Ett antal finska
medborgare skickades till Sovjet, där de
antingen avrättades eller skickades till
fångläger i Sibirien. Flera av de högsta
finska ledarna straffades med fängelse.
Också Törni råkade illa ut, inte minst till
följd av sitt korta engagemang i WaffenSS, och fängslades därför. Efter sju sorger
och åtta bedrövelser hamnade han i USA
och blev efter kongressbeslut amerikansk
medborgare den 26 juli 1955. Då hade
han antagit namnet Larry A. Thorne.
I USA hade Törni/Thorne sällskap av
andra kända finska militärer såsom Paavo
A. Kairinen, Olavi Alakulppi och Aito
Keravuori. Finland lyckades alltså undgå
att bli en sovjetisk satellitstat och kunde
förbli en självständig demokrati, låt vara
kraftigt beroende av Sovjet.
När Larry A. Thorne enrollerades i den
amerikanska armén 1954 fick han börja
om från början som menig soldat. När
han anmälde sig till tjänstgöring vid Fort
Bragg i North Carolina hade han lyckan
att som mentor och överordnad få Paavo
A. Kairinen, som tjänade i USAs armé till
1968 och slutade som överste. Cleverley
beskriver Törni/Thornes situation så:
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”Egentligen var Törni, nu vid 35
års ålder, nästan i den åldern då en
del soldater började gå i pension
från den amerikanska militären.
Han var tvungen att få fart på
sin karriär och det fort, eller så
skulle det inte bli någon karriär
överhuvudtaget, åtminstone inte
en karriär som skulle motsvara
den ledarskapspotential som Lauri
kunde erbjuda.”

Bien nära gränsen mot Kambodja i
Mekongdeltat i Sydvietnam 1964.
Då hade den senare redan fått
rykte om sig att vara en av de mest
framgångsrika ”A Team-cheferna”
(det vill säga ledare för markbaserade
specialstyrkor) i hela Sydvietnam och
var redan något av en legend. Detta
tog Moore fasta på och modellerade
hjälten ”Kornie” i sin skildring – i
filmen gestaltad av John Wayne –
efter Thorne.
Lauri Törni/Larry Thorne hade
Förhindra kommunistisk
riskerat livet otaliga gånger under
expansion
sin militära bana men alltid – ibland
Thornes – jag övergår nu till
som genom ett under – klarat
att huvudsakligen använda den
livhanken. Den 18 oktober 1965
amerikanska namnformen – karriär
hade han inte samma tur. Thorne
skulle dock snabbt få fart. Han fick
färdades i en Kingbee-helikopter på
en särskild uppgift som instruktör
uppdrag inom ramen för projektet
och organisatör
inom Special
Shining Brass i Kham Duc i
Forces i hur man organiserar
Sydvietnam. Helikoptern försvann
gerillaenheter samt vapentjänst,
under
svåra
väderförhållanden
utrustning och stridsutbildning.
och larm utfärdades om att Larry
Den erfarenhet av skarpa lägen han
Thorne och hans sydvietnamesiska
hade kunde ju ingen klaga på. Efter
medpassagerare
saknades.
56
hand steg han också i graderna och
räddningsförsök
gjordes
utan
slutade sin militära bana – och
Larry Thorne inför sitt sista uppdrag den 18 oktober 1965 framgång.
samtidigt sitt liv – som kapten.
Vraket efter vad som kunde
i Kham Duc i Sydvietnam. Thornes helikopter hittades
Under våren 1957 förflyttades
förmodas vara Thornes Kingbeeförst 1999 och hans kvarlevor identifierades 2003.
hela den division Törni ingick i –
helikopter hittades inte förrän 1999 på
11th Airborne Division – från Fort
en brant, djungeltäckt vietnamesisk
Campbell i Kentucky till Augsburg
bergssluttning. Efter fyra år och
i dåvarande Västtyskland tillsammans
1964 som Thorne anlände till Vietnam.
noggranna undersökningar kunde det 2003
med hela den amerikanska Sjunde armén.
Grunden för Special Forces verksamhet
fastställas, att de mänskliga kvarlevor man
Det var nu precis tolv år sedan Lauri Törni
utgjordes då av Civilian Irregular
hittat tillhörde Larry A. Thorne och hans
hade flytt till fots från Andra världskrigets
Defense Group (Cidg), vars verksamhet
tre man starka vietnamesiska besättning.
sista förvirrade och förödande dagar i
gick ut på att hindra kommunistgerillan
Den 26 juli samma år hedrades den
Tyskland. Åtminstone Västtyskland hade
Viet Cong från att få kontroll över
legendariske krigaren Lauri Törni/Larry
förändrats enormt under denna tid och
landsbygdsbefolkningen: det rörde sig
Thorne genom en begravningsceremoni
hade 1955 gått med i NATO.
om en sorts byförsvarsprogram.
på Arlingtonkyrkogården i Washington,
”Oavsett det rådande politiska läget
Programmet utvecklades snabbt och
D. C.
kändes det säkert inte så illa för Törni
blev till viss del framgångsrikt, men
Larry Thorne/Lauri Törni begrovs
att återvända till Europa som officer i
en komplicerande faktor var att de
med vederbörliga hedersbetygelser i
den amerikanska armen”, framhåller
sydvietnamesiska ledarna satte sig på tvären
USA – han tilldelades också posthumt
Cleverley. ”Han gjorde sig hemmastadd
eftersom de var intresserade av att hålla
utmärkelsen Distinguished Flying Cross.
och hans ledarskapskvaliteter skulle snart
nere minoritetsfolken, inte utbilda dem.
.
erkännas.”
I Cidg-lägren rådde hårda förhållanden
Låt oss hoppa fem år framåt i tiden.
både fysiskt och psykiskt, och de
Året är 1963, Lyndon B. Johnson har
enda avbrotten var de återkommande
nyligen tillträtt som USAs president och
blodiga sammandrabbningarna med
konflikten i Vietnam/Indokina börjar bli
kommunistgerillan.
alltmer kännbar. På plats i Vietnam finns nu
16 300 militära rådgivare. Målsättningen
Hedersbetygelser i USA
är att förhindra en kommunistisk
När Robin Moore var i färd med att
expansion i Sydoastasien, något som
samla in material till sin bok om de så
den
övertygade
antikommunisten
kallade Gröna baskrarna träffade han
Larry Thorne givetvis ställer upp på
på Larry Thorne i CIDGs läger i Tinh
av hela sitt hjärta. Det var i början av
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Sex feministiska myter
I förra numret av Contra
intervjuades ”jämställdisten”
Pär Ström. Han berättade
då att han hade en ny bok
om feminismen på gång. Nu
har den kommit under titeln
Sex feministiska myter. Sann
jämställdhet kan bara byggas på
sanningens grund, säger han.
Pär Ström är en aktiv jämställdhetsde
battör på nätet med Genus-Nytt (http://
genusnytt.wordpress.com). Och nu
har han kommit med sin andra bok om
feminismen.
Den
första med titeln
Mansförtryck
och
kvinnovälde
kom
2007.
I den nya boken
avslöjar Pär Ström
sex
feministiska
myter. Hans tanke
är att politik och
politiska
åtgärder
inte hur länge som
helst kan bygga på
falska eller påhittade
faktauppgifter. Möj
ligen är det en väl
optmistisk syn, men
han bidrar idogt till
att sticka hål på den
ena myten efter den
andra, som dessvärre
styr politiken.

ken är att det ”egentligen” inte finns några
skillnader mellan män och kvinnor. Alla
skillnader som faktiskt finns är skapade
av samhället och uppfostran. Pär Ström
plockar till och med fram en skrivelse från
regeringen (med en jämställdhetsminister
som då hette Margareta Winberg) och
citerar: ”Det innebär också att regeringen
betraktar manligt och kvinnligt som
'sociala konstruktioner', dvs könsmönster
som skapas utifrån uppfostran, kultur,
ekonomiska ramar, maktstrukturer och
politisk ideologi”. Regeringens politik
utgår alltså från uppenbar mumbo-jumbo
där bara småbarnen kan ropa ”kejsaren
är naken” (vilket Pär Ström påpekade

Myten om könet
som en social
konstruktion

Den första myten
är verkligen grund
läggande för femi
nismens teoribygge.
”Könet är en social
konstruktion”. Tan
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i Contra-intervjun i nummer 2 2011).
Fakta är ju att det finns väldokumenterade
skillnader mellan män och kvinnor (om
man betraktar genomsnitt, för enskilda
individer kan det vara annorlunda). Pär
Ström tar fram en rad vetenskapliga
undersökningar som stöder hypotesen
att det finns genetiska skillnader mellan
pojkar och flickor. Professorn Arne
Müntzing har gjort studier på 12 veckor
gamla spädbarn och konstaterat att redan
då har pojkar en bättre spatial förmåga
(rumsuppfattning), medan flickor är bättre
på ”relationer”. Han citerar Scientific
American som skrivit att ”under de senaste
decennierna har forskare dokumenterat
en häpnadsväckande
mängd strukturella,
kemiska och funktio
nella
skillnader
mellan mäns och
kvinnors
hjärnor”.
Regeringen har 2002
bestämt att så inte är
fallet – oavsett vad
vetenskapen säger.
Och när det gäller
vetenskapens
syn
på saken har vi
naturligtvis
hela
den
biologiska
vetenskapen
och
allt vad vi vet om
skillnaden
mellan
könen i djurriket.
Skillnaderna varierar
visserligen
mellan
olika arter, men
det skulle ju vara
ytterst otroligt att
just människan i
detta avseende skulle
avvika från alla andra
högutvecklade djur
på vår planet.

Pär Ström har nyligen kommit upp med sin andra kritiska bok om den svenska feminismen. Han går igenom en rad feministiska myter och konstaterar att sanningen
ofta är den omvända mot myterna
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Myten om löneskillnader
mellan män och kvinnor

Den andra myten handlar om löne
skillnader mellan män och kvinnor.
Sådana har troligen funnits, men i ett
samhälle som styrs av marknadsekonomi
blir det bara de som betalar rättvisa löner
(det vill säga löner i relation till kunskap,
erfarenhet och produktion) som kommer
att driva de framgångsrika företagen.
Pär Ström tar fram Medlingsinstutets
statistik för att belysa de verkliga
skillnaderna. Medlingsinstitutet är den
myndighet som skapats för att underlätta
avtalsförhandlingarna och den ställer upp
med medlare när så behövs. Som grund
för arbetet finns en gedigen lönestatistik,
som accepteras av både arbetsgivare
och fackförbund. Medlingsinstitutets
statistik säger att kvinnor tjänar 14,8
procent mindre än män (2009). Men det
är inte 14,8 procent mindre för samma
arbete. Män och kvinnor arbetar i olika
branscher och med olika uppgifter.
Arbetstiden, erfarenheten, utbildningen,
flexibiliteten med mera måste man ta
hänsyn till innan lönejämförelsen blir
rättvisande. I den statliga sektorn är den
löneskillnad som återstår sedan man tagit
hänsyn till detta 1,3 procent. Pär Ström
påpekar att de 1,3 procenten inte heller
de är ett uttryck för lönediskriminering
utan att det kan finnas förklarande
faktorer som man inte tagit hänsyn till.
I såväl kommuner som landsting är den
oförklarade löneskillnaden 1 procent, för
privatanställda arbetare 2,2 procent och
för privatanställda tjänstemän 6,5 procent.
Men i jämförelsen för de privatanställda
tjänstemännen har justeringar inte gjorts
för antalet år i yrket, antalet år i företaget,
komplexiteten i arbetsuppgifterna och
arbetets svårighetsgrad. I praktiken har
alltså män och kvinnor samma löner.

Myten att kvinnor har
svårare att göra karriär

Den tredje myten är att kvinnor har
svårare att göra karriär. Det skylls av
feministerna på ”patriarkala strukturer”.
Pär Ström har en annan uppfattning,
Den biologiska verkligheten säger
att män är mer tävlingsinriktade,
mer riskbenägna och bättre på att
fokusera uppmärksamheten på en enda
uppgift (baksidan av kvinnors bättre
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simultankapacitet). Alla dessa faktorer
underlättar för den som vill göra karriär.
”Kvinnor är mer känsliga för de risker
som är förknippade med befordran,
vilket leder till en försiktig attityd till
karriärmöjligheter” skriver Penny de Valk,
som är VD för Institute of Leadership
Management. Forskare vid Cornell
University har studerat skillknaden
mellan mäns och kvinnors inställning
till för karriären kritiska frågor. Kvinnor
föredrar yrken som leder till arbete med
människor istället för saker. Kvinnor
väljer barn före karriär i den ålder som är
mest kritisk för karriären. Bland personer
som har särskild fallenhet för matematik
finns fler män. Justerar man för dessa
karriärkritiska faktorer kommer man fram
till att det är något lättare för kvinnor än
för män att göra karriär. Möjligen på
grund av ambitionen att balansera könen
på framträdande poster.

Myten att män slår kvinnor

Den fjärde myten är att män slår kvinnor.

cg.holm@contra.nu
Ja, så formulerat är det ingen myt, för
naturligtvis förekommer det att män slår
kvinnor. Men det är en myt att kvinnor
drabbas mer än män. Under 2010 utsattes
135 män och 95 kvinnor för mord, dråp
eller misshandel med dödlig utgång. 42
procent fler män. När det gäller försök
var relationen 594 mot 197 – tre gånger
så många män. Grov misshandel mot
personer över 15 år: 4272 män mot 1116
kvinnor.
De siffrorna avser det totala våldet.
Men hur ser det ut i ”nära relationer”?
Män som drabbas av våld i en relation
håller tyst. Det är omanligt att inte kunna
reda sig själv. Men Brottsförebyggande
Rådet skriver i en rapport från 2009 att
”skillnaden mellan kvinnors och mäns
utsatthet för relationsvåld är liten”. En
undersökning som gjords vid Högskolan
i Gävle 2006 visar samma sak. Kvinnor
använder våld mot sin partner i samma
utsträckning som män.

Myten om dubbelarbetet

Den femte myten är att kvinnor
dubbelarbetar och därmed har ett
allmänt hårdare liv. Statistiska Central
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byrån genomför något som kallas
”tidsanvändningsundersökningen” vart
tionde år. Det var nu tio år sedan sist, men
då konstaterades att kvinnor hemarbetar
mer än män. Men män förvärvsarbetar
mer än kvinnor. Summan av hemarbete
och förvärvsarbete är 7 timmar och 57
minuter för kvinnor och 8 timmar och 16
minuter för män. I genomsnitt är det alltså
männen som arbetar mer än kvinnorna.

Myten om sjukvården

Den sjätte myten är att kvinnor får sämre
sjukvård än män. En specialvariant
av detta är att läkemedel utprovas på
män och därmed passar bättre för män.
Påståendena är felaktiga. Särskilt har
det påståtts att det skulle vara skillnader
i hjärtsjukvården. Men de studier som
gjorts visar att män och kvinnor väntar
lika länge innan de åker till sjukhus och
att symptomen är likaratade (en studie
av 6500 hjärtpatienter gjord av RoseMarie Isaksson vid Umeå Universitet).
Det finns skillnader mellan mäns och
kvinnors sjukdomar. Män har till exemepl
betydligt större andel hjärt-kärlsjukdomar.
Men kvinnor har betydligt fler andra
sjukdomar och leder vårdkonsumtionen
stort. Sammanlagt kostar kvinnors
sjukdomar 50 miljarder kronor mer per år
jämfört med männens sjukdomar.
Vad gäller utprovningen av läkemedel
gäller att tidig utprovning oftare sker på
män, eftersom läkemedelsbolagen då
vill undvika de speciella problem som
kan uppstå för foster. Men när det gäller
den avgörande utprovningen inför ett
godkännande av Läkemedelsverket testas
män och kvinnor i samma utsträckning.
Läkemedelsverket skriver på sin webbsida: ”Två spridda myter är att nya
läkemedel testas bara på män, och att det
är stora skillnader i hur män och kvinnor
påverkas av läkemedel. Sanningen är
emellertid att: Kvinnor deltar i kliniska
prövningar i lika stor utsträckning
som män I regel är skillnaderna i ett
läkemedels effekt och biverkningar
mycket små mellan män och kvinnor”.
				
.
Pär Ström: Sex feministiska myter. Den
Nya Välfärden.
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Internationell handel främjar
inte demokrati i Iran
Artikeln är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel Arvin
Khoshnood har skrivit i tidskriften Geografiska Notiser, nr 4
(2010). Den behandlar islamiska republikens globala handel och
demokratisituation under perioden 1980–2006. Författaren visar att
demokratin har blivit mer utsatt trots att internationell handel med
Iran ökat. Orsaken är ojämlik fördelning av landets rikedom.
1 april 1979 utropades Islamiska
republiken Iran. Sedan dess har landet
räknats bland de värsta och mest brutala
diktaturerna i världen. Arrestering, tortyr
och avrättning har varit välanvända
instrument i makthavarnas kamp mot
folkets krav på demokrati. Offentlig
hängning av två iranska monarkister
i början av februari 2010 och mordet
på hundratals iranier i samband med
massdemonstrationerna efter det så
kallade valet i juni 2009, visar på
ayatollahstyrets brutala våldsanvändning
mot folket.
Sedan ayatollornas maktövertagande
har aktivister för mänskliga rättigheter,
journalister, forskare och politiker, både
iranier och icke-iranier, diskuterat hur Iran
kan demokratiseras. Efter 11 september
började fler amerikanska politiker
öppet diskutera ett militärt angrepp mot
Iran i stil med angreppen mot Irak och
Afghanistan. Detta förkastades snabbt
av många experter och den iranska
oppositionen. Ödeläggelsen av ett sådant
militärt ingripande skulle vara för stor.
Den politiska eliten i EU har dock hela
tiden, ibland mer och ibland mindre,
förespråkat ökad handel med Teheran.
Tanken, som den uttrycks av många EUpolitiker, är att handel skapar välstånd,
och välstånd främjar i sin tur demokrati.
Relationen
mellan
internationell
handel och demokrati är dessvärre mer
komplicerat än så. Många forskare har
kunnat visa att internationell handel bidrar
till ökat nationellt välstånd, men det är
inte alltid som demokratin har främjats
av det. Forskarna anser att det är jämlik
fördelning av det nationella välståndet som
är grunden för demokratiutvecklingen.
En jämlik fördelning bidrar nämligen till
tillväxten av en politiskt medveten och
ekonomiskt självständig medelklass, som
i sin tur kommer att sätta press på staten
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att införa demokrati.

Har handeln främjat
demokratin?

Har internationell handel med islamiska
republiken under perioden 1980–2006
främjat demokrati i Iran? För att kunna
undersöka frågeställningen kommer jag

arvin.khoshnood@contra.nu
först att presentera statistik över hur Irans
internationella handel har sett ut under
den aktuella perioden. Därefter kommer
jag att beskriva hur den demokratiska
situationen har utvecklats. Eftersom
statistiken, som framgår i det följande,
pekar på ökad handel och samtidigt
en försämring av den demokratiska
situationen, kommer jag även att
undersöka den iranska medelklassens
situation. Medelklassen har en central
roll för demokratiutvecklingen och dess
eventuella ökning eller avtagande är av
betydelse för förståelsen av relationen
mellan internationell handel och
främjandet av demokrati.

Irans internationella
handel och välstånd

Omvärldens handel med Iran har sedan
år 1980 varit tilltagande. Enligt FNdata var Irans totala handel år 1980
värd 30 miljarder, beräknat i konstanta
amerikanska dollar. År 2006 hade värdet
fördubblats till 60 miljarder. Statistik
från Eurostat Statistical Yearbook visar
att Irans andel av den globala exporten
ökade från 0,5 procent år 1982 till 0,8
procent 2006. Även andelen import ökade
för samma år, från 0,3 procent till 0,5.
I takt med den ökade handeln har
Irans nationella välstånd ökat. Landets
köpkraftsjusterade BNP per capita låg på
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3.000 dollar år 1980, men ökade nästan
trefaldigt till 8.500 dollar år 2006. Om
välståndet räknas i köpkraftsjusterad BNI
per capita är tillväxten likartad. Enligt FNförbundets Globalis låg BNI per capita på
3.420 dollar år 1980 och ökade till 9.800
dollar år 2006. Skillnaden mellan dessa
mått är att BNI även inkluderar inkomster
som genereras utomlands.

Irans demokratisituation

För att redogöra för hur demokrati
situationen har utvecklats i Iran använder
jag mig av statistik från Freedom House.
Freedom House är en amerikansk ickestatlig organisation som varje år mäter
demokratin i världens olika länder.
Exakt hur detta kan mätas kan läsas om
på organisationens webbplats (http://
www.freedomhouse.org).
Det
kan
kort nämnas att organisationen mäter
”politiska rättigheter”, ”civila friheter”
och ”pressfrihet”.
Gällande politiska rättigheter mäts
valprocessen, politisk mångfald och
deltagande, samt statens funktion.
Civila friheter inkluderar mätningar av
personlig autonomi och individuella
rättigheter, organisationsfrihet, lagstyret
samt yttrande- och åsiktsfrihet. Graden
av Internet-, tryck- samt TV- och
radiofrihet mäts i pressfriheten. De två
första områden mäts i en skala mellan
ett och sju, där ett motsvarar ”fri” och
sju ”icke-fri”. Pressfriheten mäts enligt
en skala mellan noll och hundra där noll
motsvarar ”fri” och hundra ”icke-fri”.
Enligt Freedom House har politiska
rättigheter i Iran nästan konstant legat
på 6. År 1980, det vill säga direkt efter
revolutionen, och åren 1983/1984–
1987/1988 har situationen varit bättre.
Då låg Iran på 5. Orsaken till den bättre
situationen kan vara Iran-Irak-kriget.
När det kommer till civila friheter har
siffran också nästan konstant varit på
6. Situationen här var bättre år 1980
och mellan åren 1988/89–1991. Den
bättre situationen under den sistnämnda
perioden orsakades av Khomeinis död,
och gällde främst personer inom den
politiska eliten som konkurrerade om
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makten. De som ville störta regimen var
fortfarande högst förföljda.
De civila rättigheterna försämrades
emellertid mellan åren 1993 och 1997,
och Iran fick den sämsta platsen i
skalan, alltså 7. Under denna period
var Rafsanjani president. Rafsanjani
kallas idag av västvärldens media för
”reformist” och är Mir Hussein Mousavis
största beskyddare.
Mätningar gällande pressfriheten
börjar år 1994. Under detta år låg Iran
på 80. År 2000, det vill säga ett år efter
det stora studentupproret mot islamiska
republiken, sjönk talet till cirka 70. Sedan
dess har situationen hela tiden blivit
sämre och år 2006 låg Iran på mer än 80.

Iranska medelklassens situation

En växande medelklass ses som en viktig
faktor för demokratiseringen. Den måste
vara politiskt medveten och ekonomiskt
självständig för att kunna sätta press
på staten att införa demokrati. När det
kommer till det förra är det iranska
folket medvetet om att de vill ha ett
demokratiskt system. Detta är något
som inte enbart bekräftas av det iranska
folkets massprotester mot ayatollorna
sedan 1980. Även vetenskapligt stöd för
detta kan hittas.
Enligt Fares al-Braizat, verksam vid
Jordan University, anser 52 procent av
iranierna att demokrati är ett ”mycket
bra” styrelseskick för Iran. Motsvarande
procentsats
är
enligt
al-Braizats
undersökning 49 för Nederländerna, 51
för USA, samt 52 för Kanada, Frankrike
och Australien. Andelen personer
som vill ha ett auktoritärt, men inte
nödvändigtvis islamiskt, styre i Iran är
också stor, men en stor majoritet vill ha
demokrati. Samtidigt visar Globalis att
analfabetismen för personer över 15 år
i Iran har sjunkit konstant från cirka 50
procent år 1980 till cirka 21 procent år
2003. Det finns ett starkt samband mellan
läs- och skrivkunnighet och politisk
medvetenhet.
När det kommer till en ”ekonomiskt
självständig” medelklass är mätningen
svårare. Av teorin framgår inte hur
medelklass ska definieras och hur dess
förändring kan mätas. Emellertid kan
problemet kringgås om utvecklingen av
fattigdomen undersöks. Om fattigdomen
ökar betyder det att medelklassen minskar
och blir mindre ekonomiskt självständig.
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För att mäta fattigdomen har jag främst
använt mig av två internationella
standarder: 1) antalet personer som
lever under extrem fattigdom, det vill
säga under 1 köpkraftsjusterad dollar
per dag, och 2) antalet personer som är
undernärda.
Enligt UNSDs statistik från 2009 var
den extrema fattigdomen år 1990 3,6
procent. Fattigdomen har dock minskat
till 2 procent år 1994, men har sedan dess
legat konstant på samma procentsats.
Detta betyder en ökad fattigdom i
absoluta tal sedan år 1994. Enligt
information från FN har fattigdomen
för åren 1990, 1994 och 1998 varit på 2
procent hela tiden, vilket innebär ökad
fattigdom i absoluta tal.
När det kommer till de undernärda
människorna visar UNSDs statistik att
fattigdomen har ökat. Åren 1991, 1996
och 2004 var 5 procent av iranierna
undernärda, vilket innebär en ökande
fattigdom i absoluta tal. Informationen
från UN Data anger helt andra procenttal.
År 1980 var 7 procent av folket
undernärda, men procenttalen sjönk till
4 år 1991 och 3 år 1996. Mellan 1996
och 2002 har procentsatsen dock återigen
ökat till 4.
Som läsaren märker är statistiken
från UNSD och UN Data motsägande,
både i sig själv och i jämförelse med
varandra. Detta beror på att dessa
statistiska uppgifter i grund och botten
bygger på statistik hämtad från islamiska
republiken. Av tidigare erfarenhet vet alla
att statistik från diktaturer är opålitlig och
måste tolkas försiktigt. Hur som helst
pekar dock alla dessa uppgifter på en
ökande fattigdom sedan 1994/1996.
När det kommer till fattigdomens
utveckling under 1980-talet har två
forskare undersökt problematiken. Varken
UN Data eller UNSD har statistik på
detta. Ekonomerna Ahmad Assadzadeh,
verksam vid den iranska Tabrizuniversitet och Satya Paul, verksam
vid University of Western Sydney, har
undersökt fattigdomen i Iran åren 1983–
1993. I sitt vetenskapliga arbete drar de
slutsatsen att fattigdomen, under den
undersökta perioden, har minskat en aning
på landsbygden, medan den har ökat med
mer än 40 procent i städerna. De anser att
den försämrade fattigdomssituationen var
orsakad av försämrad inkomstjämlikhet i
landet.
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Enligt flera vittnen, som jag på grund
av hänsyn till deras säkerhet inte nämner
vid namn, har fattigdomen ökat nästan
konstant sedan revolutionen 1979. Bland
annat säger dessa vittnen att prostitution
har ökat på grund av fattigdomen, ett
faktum som också styrks av en officiell
rapport som BBC (2000) hänvisar till i
sin artikel ”Drugs and prostitution ’soar’
in Iran”.
Baserat på rapporten skriver BBC att
prostitutionen bland gymnasieelever har
vuxit med 635 procent, samtidigt som
genomsnittsåldern för prostituerade har
sjunkit från 27 år till 20 (http://news.bbc.
co.uk/2/hi/822312.stm)
Det bör här tilläggas att det är mycket
svårt att samla in information om
prostitution i Iran, bland annat för att
den har ett lagligt ansikte. I Iran kan
prostitutionen undgås genom så kallade
temporära äktenskap som är tillåtet inom
shia-islam. Genom att ingå ett sådant
äktenskap blir samlaget islamiskt lagligt
och den prostituerade får som pengar ett
”brudpris”. Det behövs ingen mullah för
att viga mannen och kvinnan. Mannen
kan själv viga sig med sin tillfälliga fru
utan att det registreras någonstans.
När information om fattigdom pekar
på försämrad levnadsstandard, uppstår
frågan om vilken roll staten har i landets
ekonomi. Vem är det som styr ekonomin
och som kan stoppa den sannolikt
ökande fattigdomen? Enligt ”index för
ekonomisk frihet”, som utges av den
amerikanska icke-statliga organisationen
Heritage Foundation och The Wall Street
Journal, styrs största delen av den iranska
ekonomin av staten. Karim Sadjadpour,
iransk forskare vid Carnegie Endowment
for International Peace, bekräftar detta
och skriver att 80 procent av den iranska
ekonomin styrs av staten.
Jag vill argumentera för att även
den resterande delen av ekonomin
domineras av staten. Detta sker indirekt
genom personer som har kopplingar
till makthavarna. Ett exempel, för att
förtydliga detta, hämtas från den iranska
handeln med pistagenötter, som är viktig
för landets export. Handeln är till mycket
stor del privat, men enligt Paul Klevnikov
från Forbes domineras den av Rafsanjaniklanen genom Rafsanjanis egen kusin.
Rafsanjani är idag ordförande för den
församling som på papper har till uppgift
att utse landets ledare.
(Fortsättning på nästa sida)
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Sveriges neutralitetspolitik i ny belysning
Det har under årens lopp talats mycket om
Sveriges så kallade eftergiftspolitik mot
Tyskland under Andra världskriget. Det
har talats mindre om Sveriges stöd till de
västallierade. Förre ÖB Bengt Gustafsson
har i sin bok om ubåtskränkningarna
även belyst denna för allmänheten helt
okända sida av Sveriges agerande under
krigsåren. Gustafsson gör därvid det
konstaterandet, att Sverige gick från
eftergifter till det krigförande Tyskland
till ett aktivt stöd för västmakternas
krigföring mot samma stat.
Redan så tidigt som 1940 hade
UD underrättelsutbyte med brittiska
legationen i Stockholm. Därvid fick
exempelvis engelsmännen reda på när det
senare sänkta slagskeppet Bismarck löpte
ut från Östersjön genom Stora Bält. Ett
mer direkt stöd till britternas krigföring
bestod i att de fick hjälp att bedöma hotet
från tyskarnas V2-raket. Provskjutningen
av raketen skedde från Peenemünde
(beläget på ön Usedom, en gammal svensk
besittning). En försöksraket råkade ur
kurs och kraschlandade i Nybro kommun
utanför Kalmar i juni 1944. Vrakdelarna
överlämnades till engelsmännen efter
beslut av utrikesminister Christian
Günther. Günther gav också klartecken för
upprättandet av en signalspaningsstation

riktad mot Peenemünde. På hösten 1944
upprättades stationen i Ottenby på Öland
av engelsmännen.
Den mest betydelsefulla avvikelsen
från
neutralitetspolitiken
utgjordes
av underlåtenheten att förhindra väst
makterna flygrum genom Sveriges
luftrum. Redan i juli 1942 skedde en
kränkning av svenskt luftrum då ett
femtontal brittiska plan tog vägen över
Skåne för att bomba Danzig. När Günther
tog upp kränkningen med den brittiske
ministern Victor Mallet, synes denne ha

(Fortsättning från föregående sida)

Eftersom det är islamiska republiken
som kontrollerar den iranska ekonomin
kan den hållas som ansvarig för den
ojämlika fördelningen av rikets välstånd.
Det bör även betonas att försämringen av
det demokratiska läget och den sannolikt
ökade fattigdomen har ägt rum under
såväl de så kallade reformisternas som de
konservativas tid.
En viktig fråga som uppstår genom
slutsatserna är om den internationella
handeln har konsoliderat islamiska
republikens makt, det vill säga haft
en motsatt effekt. Att medelklassen
minskar på grund av ojämlik fördelning
av landets resurser är ett tecken på
detta. Enligt den välkände professorn
Samuel P. Huntington, kan en stats
byråkratiska apparat stärkas om handeln
gäller naturresurser såsom olja, vilket är
fallet i Iran, vars viktigaste exportvara
och intäktskälla är olja. Huntingtons
påstående grundar sig i att oljan ägs av

Staten kontrollerar ekonomin

Den iranska globala handeln har nästan
oavbrutet ökat sedan 1980. Samtidigt har
den politiska situationen blivit sämre.
Därmed är påståendet att internationell
handel per se främjar demokrati fel.
Teorin förklarar detta misslyckande med
att medelklassen inte har kunnat växa på
grund av ojämlik fördelning av landets
välstånd. Den ojämlika fördelningen har i
denna artikel blivit påvisad, och har skett
till nackdel för medelklassen.
Även om vi bara för en enda sekund
antar att fattigdomen i Iran inte har ökat,
utan tvärtom minskat, samtidigt som
medelklassen ökat, har internationell
handel fortfarande inte kunnat främja
demokrati i Iran. Sålunda bör politiker
runt om världen, speciellt i EU, tänka
om när det kommer till hur deras
länder bemöter diktaturer i allmänhet
och islamiska republiken i synnerhet.
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fått uppfattningen, att Günther skulle ha
förståelse för om kränkningarna fortsatte.
Britterna, som utförde bombangreppen på
nätterna, tog senare regelmässigt vägen
över Skåne.
Det allierade flyget undvek därigenom
den starkaste delen av det tyska
luftförsvaret, som var uppbyggt längs
västkusten från Danmark ned till
Frankrike. Bengt Gustafsson berättar att
han som ung pojke flera gånger hörde
bombplanen passera över ett område med
tre krigsflygfält söder om Kristianstad. De
amerikanska ”Flygande fästningarna”,
som hade en kraftigare beväpning, anföll
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på dagen.
Därtill kom att bombplanen i
krigets slutskede vägleddes av en
navigationscentral belägen i
det
brittiska konsulatet i Malmö. Skadade
plan nödlandade ibland i Sverige och
under 1944 blev de så många som 120.
Det amerikanska flygvapnet fick fem
angivna fält för nödlandning: Rinkaby,
Torslanda,
Bulltofta,
Ljungbyhed
och Kalmar. Därutöver beviljades en
framställan om att få samla planen till
en plats för reparationer och underhåll
med provflygningar. Men det räckte
inte med det, utan en transportdivision
tilläts till och med att operera från en
svensk flygflottilj, F21 i Luleå. Den hade
till uppgift att ombesörja transporter
av i Sverige utbildad norsk militär till
Finnmarka och sedan underhålla dem
där.
Västmakternas
bombraider
mot
Tysklands städer var rena terror
bombningar mot civilbefolkningen.
Över en halv miljon tyskar, de flesta
kvinnor, barn och åldringar (unga män
var vid fronten) dödades. I flera städer
uppstod så kallade eldstormar med
temperaturer på över 1500 grader. Många
kremerades i hettan och vuxna krympte
ihop till storleken av små barns kroppar.
staten och att all inkomst från den således
går till staten.
Det finns alltså såväl teoretiska som
empiriska tecken på att den globala
handeln med Iran har kunnat konsolidera
ayatollornas makt mot det iranska folket.
Av den anledningen rekommenderar
jag Sveriges regering och EU att se
över sin handelsrelation med islamiska
republiken. På lång sikt kommer en
sådan handelrelation med regimen i Iran
skada Sveriges och EUs demokratiska
legitimitet.
.
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Churchill var ivrig förespråkare för
storskaliga bombanfall, men efter det att
kulturstaden Dresden hade lagts i ruiner i
februari 1945 med omkring 40 000 döda,
drabbades han av eftertankens kranka
blekhet. ”Att bomba tyska städer enbart
för att terrorisera civilbefolkningen är en
politik som borde omprövas”, skrev han
i mars 1945.
Chefen för det brittiska bombflyget
hette Arthur Harris, vilken av sina
underlydande kallades ”Butch”, Slak
taren. Churchill upplevde Harris som
pervers, men nyttig för saken. Dert
berättas, att när Harris som vanligt
en kväll kom farande i hög fart i sin
svarta Bentley på väg till Högkvarteret,
stoppades han i sin framfart av en polis
på motorcykel. Denne sa i förebrående
ton: ”Ni skulle ha kunnat döda någon,
Sir” .
”Unge man”, genmälde den irriterade
Harris, ”jag dödar tusentals människor
varje natt”. Den blodbesudlade Harris
mottogs efter kriget som hedersgäst i
flera länder, däribland Sverige, som han
tackade för stödet.
Upplåtandet av svenskt luftrum till
det allierade bombflyget innebar i själva
verket detagande i och aktivt stöd till
bombningarna av Tysklands städer.
För Sveriges del kunde det nära
Västsamarbetet
ha
slutat
med
regelrätt krig. Avgörande härvidlag
var händelseutvecklingen i Norge.

Raka puckar
Under Andra världskriget infördes ransoneringslagar för bostäder, livsmedel,
bränslen med mera. Orsaken var de särskilda förhållanden som rådde under kriget med blockad av Sverige och arbetskraften som soldater vid fronten.
Efter kriget upphävdes dessa lagar
utom för bostäder. Som för alla ransoneringslagar man behåller för länge så förstörde lagen marknaden. Det byggs för
lite, bostäderna bjuds inte ut på marknaden, svarta pengar betalas och så vidare.
Genom att fortfarande ha kvar hyresregleringen så har politikerna förstört
marknaden. Alla känner till detta i synnerhet i Stockholms innerstad. En effekt
av lagen är att hyresgästerna i förorterna
fått för höga hyror och i innerstaden för
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Västmakternas krigsledning ställde sig
vintern 1945 frågan om tyskarna skulle
fortsätta kampen i Norge efter det väntade
nederlaget på kontinenten. Mot bakgrund
av den rådande ovissheten, framtog
Eisenhowers stab en plan, som gick ut
på överskeppning av allierade trupper
till Göteborg och en markoperation
från Sverige mot Oslo-Trondheim.
Den svenska regeringen gav snabbt sitt
godkännande av planen och från den
norska exilregeringen inkom en begäran
att Sverige skulle intervenera vid det
tänkta scenariet. För övrigt hade Churchill
längtat efter ett tillfälle, då han skulle
kunna tvinga Sverige att ställa upp på de
allierades sida i kriget. Överbefälhavare
för de tyska trupperna i Norge var general
Franz Böhme.
Denne ställdes den 7 maj 1945 inför ett
ödesval: skulle han lyda den order han
fått från regeringen Dönitz i Flensburg
om kapitulation, eller skulle han, som
rikskommissarie Josef Terboven och
hans egen stabschef, den fanatiske
nazisten Hermann Hölter, förordade,
utnyttja Norges strategiska gynnsamma
utgångsläge och sina ännu intakta
trupper till en sista desperat slutstrid.
Det var ett ödesval, som med ett annat
utfall skulle ha förvandlat Sverige till en
krigsskådeplats.
Andra världskrigets fortsättning i
det Kalla kriget innebar också fortsatt
samarbete mellan Sverige och Väst.

Liksom tidigare var neutralitetspolitiken
Sveriges officiella deklaration till sina
medborgare och till omvärlden. Men
det alltmer långtgående samarbetet med
Väst kunde omöjligen förenas med
neutralitetsdeklarationen.
Det var fråga om samarbete med
västmakterna, som utgjordes av en
mängd praktiska förberedelser för att
operativt kunna samarbeta med NATO i
händelse av krig. Sovjet hade sannolikt
redan tidigt genomskådat Sveriges
”neutralitetspolitik”, som för Erlander och
socialdemokraterna var ett valvinnande
koncept, som även bidrog till att isolera
de svenska kommunisterna. Vid Palmes
stora bråk med USA om Vietnamkriget
kallade han till sig ÖB Stig Synnergren
och sa att denne skulle se till att han
fortfarande hade goda förbindelser med
Pentagon.
”Nu när jag bråkar med amerikanarna,
se för Guds skull till att vi har gott
samarbete med amerikanarna om
försvaret i alla fall”, underströk Palme.
År 1984 inträdde en vändpunkt i
NATO-samarbetet. Då gav ÖB Lennart
Ljung order om att förberedelserna med
NATO skulle avvecklas och lät förstöra
NATO-pärmen.
Någon fullständig avveckling av
förberedelserna synes dock inte ha skett.
I varje fall fortsatte förberedelserna som
vanligt i flottan.
.

låga.
2010 kom en lag som i princip innebär
att Hyresgästföreningen skall förhandla
fram hyror så att marknaden fungerar.
Fegt Alliansen. Det är ni politiker som
skall upphäva lagen så att det blir en avveckling under ordnade former. Eller är
det sant att moderaterna inte vill ha hyresrätter i innerstaden?
Varför vill moderaterna inte ha hyresrätter i Stockholms innerstad? Efter fem
års regerande har man ännu inte skapat
förutsättningar för en fungerande hyresmarknad. Varför?
När såg ni senast under uthyres, en
hyresrätt i Stockholm? Svar: Före Andra
världskriget. Svagt, men det kanske är
som statsministern säger, politikerna vill
bara ha bostadsrätter.

Vi skall få nya sedlar med idoler på så
kallade idollappar. Samtidigt som regeringen satsar på att det skall bli mer populärt att studera teknik, starta företag och
göra Sverige konkurrenskraftigt så satsar
Riksbanken på att ge våra ungdomar artister som idoler. Köerna till artistutbildning, programledare i TV och dylikt är
redan långa. Dessa utbildningar behöver
inte populariseras; tvärt om. Nu skall våra
sedlar prydas med t ex Birgit Nilsson (var
är den ännu större Jussi Björling?), Evert
Taube (var är Bellman?), Astrid Lindgren och Greta Garbo. Vad hoppas man
på – att det skall ge fler författare och
vokalister! Var finns Alfred Nobel, L M
Ericsson, Anders Celsius, Erling Persson
med flera. Är det nu vi ser resultat av den
svenska historielösa skolan och dagens
tv-värld i Riksbankens val? Bedrövligt
och kvoterat!
Det blir ett knapert Folkhem.
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Europa och skulden
Europa och skulden är titeln
på en essäsamling av Niklas
Ekdal. Boken har också
undertiteln Från första till
fjärde världskriget. Det kalla
kriget beskriver författaren
som Det tredje världskriget,
utkämpat via supermakternas
ombud i Afrika, i Sydostasien
och i Latinamerika. Det
fjärde världskriget är kriget
mot terrorismen. Författaren
redovisar i boken personliga
intryck av konflikter och
politiska processer i modern
tid, från Sarajevo till New
York, vilka han i en analys
menar har den europeiska
utrikespolitiken och idévärlden
som bakgrund. Avslutningsvis
komenterar Ekdal kriget mot
terrorismen.
Författarens tes är att
omvälvningarna 1914–1918
gav upphov till de flesta av
vår tids säkerhetspolitiska
problem. Avsikten är dock
inte att göra en heltäckande
tolkning av sambandet mellan
det förgångna och nuet.
I
slutet
av
första
världskriget sveptes tre gamla

kejsardömen bort – det ryska,
det tyska och det österrikiskungerska, samt därutöver det
Osmanska imperiet. Enligt
den amerikanske presiden
ten Woodrow Wilson var
dynastiernas tid över. De
skulle ersättas av principen
om folkens självbestämmande,
och den gamla maktbalansen
skulle ersättas av kollektiv
säkerhet. Den fred, som slöts
efter Första världskriget,
visade sig bli en ännu större
katastrof än kriget. De tyska
politikerna blev grundlurade
av USAs försoningsprogram,
Wilsons berömda fjorton
punkter. Tyskarna trodde att
vapenstilleståndet i november
1918 och kejsar Wilhelm
IIs landsflykt var tillräckligt
för att garantera en fred utan
segrare. Men när tyskarna efter
ett halvår bjöds till Versailles
möttes de inte av Wilson utan
av den franske presidenten
Georges ”Tigern” Clemenceau.
Några fredsförhandlingar blev
det aldrig tal om. Tyskland
gjordes ensam ansvarig för
kriget och tvangs avstå 13

procent av sitt territorium.
Sudettyskarna
fördes
till den nybildade staten
Tjeckoslovakien, och Ost
preussen skildes från resten av
riket av den polska korridoren,
där det Andra världskriget
skulle starta tjugo år senare.
Tyskland tvangs till så gott
som fullständig avrustning
och skulle betala ett stort
skadestånd till motståndarna.
Den hårda Versailles-freden
medförde ett nedtryckt och
revanschistiskt Tyskland, och
därmed ofrånkomligen bäddat
för det Andra världskriget.
Utöver det omnämnda Tjecko
slovakien nybildades staten
Jugoslavien.
En
annan
förändring var att ungrarna
i Transsylvanien fördes till
Rumänien. Fröet var nu sått till
kommande etniska konflikter.
Efter det Osmanska rikets
upplösning bildades de konst
lade staterna Irak och Libanon.
Irak skapades av de tre skilda
osmanska provinserna Basra,
Bagdad och Mosul. Dessa
statsbildningar gav upphov
till förutsättningar för det
sekteristiska inbördeskriget.
Terrorismen hade så sent
som 1980 inte några religiösa
förtecken. USAs officiella
terroristlista innehöll vid den
tidpunkten inte någon religiös
organisation. Men femton år
senare hade dett skett en total

förändring. I Irans försvarskrig
mot Saddam Hussein skapades
en dödskult, där tiotusentals
unga pojkar skickades i vågor
mot de irakiska kulsprutorna
eller kommenderades ut som
levande minröjare. Efter ett
par veckors studier av Koranen
fick revolutionsgardisten en
nyckel till Paradiset om halsen
och ett rött skärp som tecken
på att han var ”frontbrytare”.
På ryggen hade han en text
med följande lydelse: ”Jag har
imam Khomeimis särskilda
tillåtelse att beträda himlen”.
De iranska revolutions
gardisterna inspirerade shiamuslimer i Libanon, vilka
i sin tur kom att inspirera
palestinier, och till sist kom
begreppet al-Qaida att bli
länken till global nivå.
Självmordsattentaten
är,
som författaren uttrycker det,
fasansfulla just för att de sätter
alla normala regler ur spel.
Författaren framhåller en
lärdom, som man kan dra av
den islamiska terrorn, och
den är att inte böja sig för
hot. Detta är något som inte
minst makthavare och medier
i Sverige borde beakta.
Niklas Ekdal: Europa & skul
den. Från första till fjärde
världskriget. SNS Förlag.
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Carl-Johan Ljungberg granskade
offentliga bidrag till Socialdemokratiska Partiet och partiet närstående organisationer. Han kom fram
till att de offentliga bidragen översteg 1,2 miljarder kronor, ABF var
största bidragsmottagare med över
en halv miljard. Till de bidragskrävande verksamheterna kom kommersiella verksamheter som Konsum, oljebolaget OK, byggbolaget
BPA och Folksam. Sammanlagt
uppskattades S-koncernen ha en
omsättning på 75 miljarder kronor
och cirka 120 000 anställda.

Jack Wheeler rapporterade från
Mozambiques djungler och den
antikommunistiska
frihetskamp
som drevs av gerillarörelsen Renamo. Idag ingår Renamo i Angolas regering och de kommunistiska
inslagen i Mozambique har tonats
ner högst avsevärt.
Contra jämförde också hur mycket
för mycket olika kommuners invånare betalade i skatt. Utgångspunkten var en jämförelse mellan
hur effektiva de olika kommunala
verksamheterna var och vad som

skulle vara möjligt att spara om alla
kommuner blev lika effektiva som
den bästa kommunen. Värst till låg
högskattekommunen Åsele, som
skulle kunna sänka skatten med
mer än 5 kronor, men anmärkningsvärt höga kostnader hade även
kommuner som Solna, Stockholm,
Malmö och Göteborg.
Contra berättade också om den
nybildade
Folkkampanjen
för
NATO, med dåvarande socialdemokraten Thorwald Arvidsson som
ordförande.

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