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Ülo Ignats

Ülo Ignats avled under augusti efter en längre tids svår sjukdom i cancer. Han
blev 60 år.
Ülo Ignats var född i Sverige av estniska
föräldrar. Han gick i den estniska skola som
i Stockholm startades av de estniska flyktingarna undan kommunismen. Han var en
av de ledande svenska aktivisterna för Östeuropas och särskilt Baltikums och Estlands
frihet under 1970- och 1980-talen. Han var
primus motor bakom Östeuropeiska Solidaritetskommittén (ÖESK) och dess tidskrift
Östeuropasolidaritet. Han var initiativtagare
till otaliga demonstrationer och aktiviteter,
skrev ett flertal böcker och blev med tiden
chefredaktör för Eesti Päevaleht (Estniska
Ülo Ignats 1951–2011
Dagbladet). Han hade tidigare arbetat flera år
på Expressens ledarredaktion.
Contra hade en hel del samarbete med ÖESK. Inte minst brukade vi sälja
varandras informations- och kampanjmaterial. Efter överenskommelse per telefon brukade brukade Ülo Ignats och undertecknad från Contra träffas på ”Plattan”
och byta en väska mot en annan. Vi brukade skoja om att vi blev ordentligt filmade av alla övervakningskamerorna och att våra affärer rent fysiskt gick till som
alla knarkaffärerna på ”Plattan”. När vi bytte väskor innehöll de emellertid inte
knark och pengar utan antikommunistiskt material.
C G Holm

Bokbord på Drottninggatan i Stockholm

Contra deltog, med Helge Eyser i spetsen, på ”Världens längsta bokbord” på
Drottninggatan i Stockholm. Förutom försäljning av en hel del Contra-böcker
och Contra-tidningar blev det gott om tillfälle att tala med meningsfränder och
meningsmotståndare. Inte minst märkbart var det stora inslaget ryska turister som
passerade och som väl kände igen de fruktade emblemen från KGB på några
Contra-böcker, men sedan snabbt lugnade sig när de fick se dekalen ”I love capitalism”. KGB var inte tillbaka!

I detta nummer tar vi upp
den politiska beslutsprocessen i Svenska kyrkan till
granskning. Sedan Svenska
kyrkan slutade att vara en
statskyrka år 2000 var det
många som trodde att det
partipolitiska styret skulle
upphöra. Men 195 av 251
ledamöter i Kyrkomötet
tillhör de åtta riksdagspartierna. På omslagsbilden
Uppsala domkyrka.
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Fortsatt partipolitisk styrning av
Svenska kyrkan
Trots att Svenska Kyrkan upphörde att vara statsyrka år 2000 är det fortfarande
partipolitiker som styr Svenska kyrkan. Från Kyrkomötet och ner på församlings
nivå. 195 av 251 ledamöter i Kyrkomötet representerar de åtta riksdagspartierna.
Till och med de ogudaktiga vänsterpartisterna har tre ledamöter i Kyrkomötet.

Svenska Kyrkan blev ett fritt trossamfund
utan koppling till staten 2000 – då hade
Svenska kyrkan varit statskyrka i 464 år.
Man kunde då tro att Kyrkan skulle bli
mindre politiskt styrd och att de andliga
snarare än de politiska frågorna skulle
hamna mer i centrum i kyrkans arbete.
Men så har det inte blivit, vilket tydligt
märks när nu kyrkan kallar till Kyrkomöte
i Uppsala. Kyrkomötet är kyrkans högsta
beslutande organ och där är de vanliga
politiska partierna helt dominerande.
Vart och ett av de åtta riksdagspartierna
har sin motsvarighet i Kyrkomötet och
där dominerar de helt. Även ett uttalat
ogudaktigt parti som Vänsterpartiet har
sina ledamöter i Kyrkomötet.

Politiker dominerar
Kyrkomötet

Kyrkomötet väljs för fyra år i val där
alla kyrkans medlemmar över 16 år
får delta. Mötet har 251 ledamöter och
träffas varje år. Vid senaste valet blev
sammansättningen följande:
Socialdemokraterna 71
Moderaterna 41
Centerpartiet 34
Kristdemokraterna 18
Folkpartiet 13
Miljöpartiet 8
Sverigedemokraterna 7
Vänsterpartiet 3
Det betyder att sammanlagt 195 av de
251 platserna besätts av partipolitiker,
som av motioner och inlägg att döma
är mer intresserade av sitt eget partis
välbefinnande än av Svenska Kyrkans
välbefinnande. Mer om detta nedan.
På Kyrkomötet behandlas alla frågor
som rör kyrkan. En del frågor väcks av
Kyrkostyrelsen som är ett organ som
utses av Kyrkomötet. Kyrkostyrelsen
har ärkebiskopen som ordförande. Övri
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ga ledamöter är partipolitiker med ett
tungt inslag av socialdemokrater (5
av 14 ledamöter, bland annat 1 vice
ordföranden före detta landstingsrådet
Levi Bergström). Kyrkostyrelsen är
högsta beslutande organ i kyrkan när
kyrkomötet inte sammanträder. Det
är kyrkostyrelsen som lägger fram
förslag till kyrkomötet (kan liknas vid
regeringens propositioner till Riksdagen).
Inför årets kyrkomöte finns bland annat
ett förslag om tystnadsplikt för diakoner,
ett förslag som bearbetats under
många år. Det finns också sedvanliga
verksamhetsberättelser, ekonomiska be
rättelser och verksamhetsplaner. Man kan
med viss förvåning notera att det sägs en
hel del om Svenska kyrkans mission i
utlandet, men inte ett ord om hur man ska

cg.holm@contra.nu
missionera i vårt eget land, där kyrkan
kontinuerligt tappar ”marknadsandelar”
och där inflyttande muhammedaner borde
utgöra ett självklart fält för mission,
liksom de många infödda svenskar som
helt saknar koppling till kyrkan och det
svenska religiösa kulturarvet. Jesus själv
sa i ”missionsbefallningen” (Matteus 28:
18–20):
”Jag har fått all makt i himlen och på
jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens
och den helige Andes namn och lär dem
att hålla allt vad jag befallt er”.

Tre grupperingar utan
partipolitisk koppling

Det finns också tre partipolitiskt
oberoende grupper som tar ställning i
mer kyrkliga frågor. Störst är POSK –
Partipolitiskt Obundna i Svenska kyr
kan. POSK försöker hålla tillbaka den
politiska styrningen, men har lite att
sätta emot eftersom det bara är den
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fjärde största gruppen i kyrkomötet
med 33 ledamöter. POSKs väljare röstar
nog i allmänhet borgerligt i de politiska
valen, men de är noga med att skilja
sina eventuella politiska engagemang
från sina kyrkliga. Bakgrunden till
POSKs bildande (på 1980-talet) var att
kyrkan och Kyrkomötet blev alltmer
politiserade. Det var nästan omöjligt
för kyrkligt engagerade att bli valda till
förtroendeuppdrag om de inte anslöt sig
till något av de politiska partierna. POSK
gjorde det möjligt. Gruppen har drivit på
för att avskaffa statskyrkan och för att
göra dopet till grunden för medlemskapet
i kyrkan (tidigare blev alla automatiskt
medlemmar i Svenska Kyrkan). Det
har man sett som vägar att göra kyrkan
mer religiös och mindre politisk. Men
även POSK-medlemmar kan engagera
sig i ganska uppenbart politiska frågor.
Emma Hedlundh föreslsår exempelvis
i en motion till Kyrkomötet att FNs
barnkonvention ska göras till svensk lag
och att Svenska kyrkan ska engagera sig i
det politiska arbetet för att nå det målet.
Men trots POSK domineras kyrkans
beslutande organ av de vanliga politiska
partierna. De utnyttjar kyrkan som ett
redskap för att bredda kontakterna i
samhället och vill gärna styra kyrkan i
riktning mot att det egna partiets program
förverkligas i verksamheten. Många av
de politiska partiernas representanter i
kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och
Kyrkomötet är inte alls särskilt religiösa.
Men de är desto mer politiskt aktiva. Det
har hänt att partierna försökt nominera
personer till kyrkofullmäktige som inte
ens varit medlemmar i kyrkan!
Den näst största icke partipolitiska
gruppen, Frimodig kyrka, har 13 platser
i kyrkomötet. Gruppen bildades 2005
av personer som ville driva POSKs
principer om att hålla partipolitiken
borta från kyrkan, men samtidigt ville
Frimodig kyrka driva frågor som ”större
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Svenska kyrkans viktigaste helgedom,
Uppsala domkyrka. Ärkebiskopen i Uppsala är ordförande i kyrkostyrelsen, som
fattar beslut i Svenska kyrkans angelägenheter. Vid sidan av honom finns elva
partipolitiker (varav fem socialdemokrater, inklusive vice ordföranden Levi
Bergström) samt tre icke-partipolitiker,
två som representerar den oberoende nomineringsgruppen POSK, Partipolitiskt
Oberoende i Svenska kyrkan och en som
representerar den allmänt vänsterinriktade nomineringsgruppen Öppen kyrka.
hängivenhet till Jesus och en ökad kärlek
till Bibeln”. Man understryker troheten
mot Svenska Kyrkans bekännelse
(främst formulerad i Uppsala Mötes
beslut från 1593). Till Frimodig kyrka
samlas religiöst konservativa som har
en mer traditionell syn på kyrkans
uppgifter och vilka kyrkans åsikter ska
vara. Det är där Du hittar exempelvis
kvinnoprästmotståndare och medlemmar
i mer strikta lutherska grupper. Det var
inom Frimodig kyrka som de främsta
kritikerna mot förre ärkebiskopen K G
Hammar stod att finna. Många av de som
valts som representanter för Frimodig
kyrka är präster eller andra anställda inom
kyrkan. Bland motionerna till Kyrkomötet
märks en från Leif Nordlander och Bertil
Murray om att ett eventuellt ekonomiskt
överskott i Svenska kyrkans verksamhet
ska till hälften skänkas till lutherska
kyrkor med ekonomiska problem.
Man nämner Sydafrika, Tanzania och
Zimbabwe.
Gruppen Öppen kyrka – en kyrka
för alla (ÖKA) med 8 platser är raka
motsatsen till Frimodig kyrka. Det är
där du hittar förespråkare för diverse
befrielsteologiska idéer och sådant som
irriterar det traditionella kyrkfolket.
Kyrkan ska enligt ÖKA arbeta för ”en
hållbar samhällsutveckling”, vara en
föegångare i miljöarbetet och verka
för en mer ”human” flyktingpolitik.
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En motionär från ÖKA (Carin Åblad
Lundström) föreslår att Svenska kyrkan
ska ”formulera ett dokument som
tydliggör Svenska kyrkans syn på andligt
ledarskap med genusperspektiv”. Åblad
Lundström klagar på att Svenska kyrkan
samarbetar med kyrkliga organisationer
som anlitar huvudsakligen manliga ledare
från Svenska kyrkan i sin utbildning
(en av institutionerna som får kritik är
munkklostret Östanbäck). ÖKA är för
övrigt inte så noga med att medlemmarna
i kyrkan ska vara kristna. ÖKA menar att
kyrkan ska vara öppen för alla, även för
icke troende.
De här tre grupperna må driva olika
linjer i kyrkofrågor. Men en sak har de
gemensamt, de tycker inte att man ska
behöva vara engagerad i ett ”världsligt”
parti för att kunna göra sin röst hörd i
kyrkan. Men det är alltså de världsliga
partierna som dominerar på Kyrkomötet.

Och så alla partipolitikerna

Om man ser till de olika partiernas
agerande i form av motioner till det
förestående kyrkomötet får man
intrycket att det handlar om att övertyga
kyrkomötet om att Gud egentligen står
på Socialdemokraternas, Moderaternas,
Centerns eller vilket parti det nu må vara
linje.
Låt oss se på några belysande exem
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pel.
Folkpartisterna tycks inte vara så
intresserade av religiösa frågor av
motionerna att döma. Det handlar
mer om administrativa frågor, typ
ekonomisk ersättning till pensionerade
präster som arbetar och clearing av
ekonomiska mellanhavanden mellan de
olika församlingarna. Men en motion
vill att Svenska kyrkan ska fokusera
på undervisning för barn upp till arton
år. En nog så angelägen uppgift i ett
Sverige där det inte längre finns någon
kristendomsundervisning i skolan. En
annan administrativ fråga, som nog
få inser den stora betydelsen av, är
skärpta anställningsrutiner. Svenska
kyrkan är en av landets absolut sämsta
arbetsgivare om man ser till hur många
personalärenden som går vidare till
domstolsväsendet. Bara avgångsvederlag
för att köpa ut ”omöjliga” anställda är
uppe i 37 miljoner kronor per år. Och
då kan det nog ofta ifrågasättas om det
är den anställde och inte kyrkorådet eller
chefen som är omöjlig. Här finns stora
möjligheter att göra något vettigare för
pengarna. Särskilt mycket konkret än en
önskan om skärpning finns dock inte i den
aktuella motionen. Folkpartisterna lägger
ytterligare ett förslag för att integrera
sodomister i den kyrkliga samfälligheten.
I en motion föreslås att det ska bli en
och samma text i ”vigselordningen”
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oavsett om kontrahenterna är av
olika eller samma kön. I nuvarande
vigselordning för normala äktenskap
heter det: ”Äktenskapet är en Guds
gåva instiftat till samhällets bestånd”.
Så kan man naturligtvis inte säga om
ett sodomistiskt ”äktenskap”, så man får
anta att folkpartisterna vill plocka bort
texten om samhällets bestånd från den
vanliga vigselordningen, men de säger
det inte rakt på sak. Också i en annan av
Folkpartiets motioner lämnar man öppet
om vad man egentligen tycker. Det är en
motion som tar upp frågan om att Svenska
kyrkan ska ha en enhetlig linje vad gäller
skolavslutningar i kyrkan. Vilken denna
linje ska vara vågar dock folkpartisterna
inte uttala sig om.
Några socialdemokrater har upptäckt
att kyrkan snart är den enda rikstäckande
organisationen alla kategorier. När det
inte finns någon post eller ett lokalkontor
för Försäkringskassan blir kyrkan den
enda samlingspunkten för människorna
i glesbygden. Det vill sossarna ta rätt
på och se till att kyrkan inte bara blir en
samlingspunkt för kristna utan för alla
och för vilka ändamål det än må vara,
något allmänt välmenande kollektivt
för det lokala samfundet. En annan
socialdemokratisk motion kräver att alla
präster i Svenska kyrkan ska ha vigselrätt.
Efter det att kyrkan gick med på att
arrangera sodomistiska äktenskap har en
del präster avsagt sig vigselrätten. Det har
hittills accepterats av kyrkan, den har nöjt
sig med att kyrkoherden ordnar fram någon
som vill viga ett par av samma kön. En
enskild präst ska inte tvingas till det. Det
förfarandet har godkänts efter prövning i
kammarkollegiet. Men det räcker inte för
socialdemokraterna. Det sägs inte rakt
ut, men den präst som inte ställer upp
för sodomistiska äktenskap ska sparkas.
Micael Åsman vill ha en ”religionsdialog”
med islam och judendom. Och ser Sofia
församling i Stockholm som en förebild.
Sofia församling har nämligen anstält
en muhammedan, en imam, på halvtid
för att ta hand om (den geografiska)
församlingens muhammedanska invånare
(inte för att omvända dem, utan för
att ta hand om dem socialt!). En annan
socialdemokratisk motionär kräver att
brott som kommer till Domkapitlets
kännedom inte ska hanteras internt
av domkapitlet utan anmälas till
Polisen, för utredning av de världsliga
myndigheterna.
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Vänsterpartisterna på Kyrkomötet är
inte många (en god vänsterpartist ska
väl vara marxist och därmed ateist).
Men de tre som finns har samlat sig
kring en motion om att ”synliggöra
Svenska
kyrkans
medlemskap
i
[antibarnpornografiorganisationen]
ECPAT.
Centerpartisten Lars-Ivar Ericson vill
att församlingarna ska vara konsekventa
och söka EU-bidrag. Många församlingar
äger nämligen jordbruksfastigheter.
Kristdemokraternas motioner handlar
om att kyrkan alltid ska kräva utdrag
ur belastningsregistret innan personal
anställs i ”församlingsvårdande verk
samhet” (dåligt med den kristna förlåtelsen
kan man tro), att man ska utveckla en
modell för att hjälpa prostituerade att
komma bort från prostitutionen och att
Kyrkostyrelsen ska utreda frågan om
prostitutionen med utgångspunkt från
”människovärdesprincipenn, mänskliga
rättigheter och förvaltarskapstanken”.
En annan motion från kristdemokraterna
tar upp stödet för kristna i Mellersta
Östern och då särskilt i Irak, samt att
Kyrkostyrelsen ska utreda hur man
kan stödja gömda flyktingar. Svenska
kyrkan har tidigare vägrat att backa upp
konvertiter fån Mellanöstern eftersom
man misstrott äktheten i konverteringen
och inte brytt sig om att flertalet stater i
Mellanöstern har dödsstraff för dem som
konverterar från islam till kristendomen.
Men det finns mer kyrkligt inriktade
motioner också från kristdemokraterna.
Sten Johansson tycker att Psalmboken
bör läggas ut på nätet och att nätet även
bör utnyttjas för att ge råd i moraliska
frågor.
Sverigedemokraternas ledande namn
på kyrkomötet är Margareta Sandstedt.
Hon motionerar bland annat om att
Svenska kyrkan ska avbryta samarbetet
med tidningen Expo och att kyrkan
ska ta fram folkbildande material som
belyser skillnaden mellan kristendomen
och islam och att kyrkan inte ska backa
upp ”Ship to Gaza”
i exempelvis
Kyrkans Tidning. De här motionerna
är väl föga att förvånas över, de svarar
väl mot Sverigedemokraternas politiska
linje. Margareta Sandstedt motionerar
därutöver om att Svenska kyrkan ska
ge ”religiös vägledning” till landets
kvinnojourer. Om de nu är intresserade
av det. De studier som gjorts visar att
sverigedemokraterna är de minst kyrkligt
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engagerade av alla riskdagspartierna,
undantagandes kommunisterna.
Miljöpartisterna tar naturligtvis upp
energifrågor. Tre miljöpartister kräver att
Svenska kyrkan ska motverka allt bruk
av kärnkraft och motverka uranbrytning.
Motionärerna menar också att det är
”demokratiskt” att säga nej till kärnkraft
eftersom linje 2 vann folkomröstningen
1980 (hälften av de som röstade då är
döda, hälften av dagens röstberättigade
fick inte vara med eller var inte ens födda).
Varför goda kristna och kyrkomedlemmar
ska ha en gemensam syn på energin får vi
inte veta av motionärerna, lika lite som
att de kan förklara varför människan inte
ska använda sig av de resurser som Gud
gett oss. Energifrågor är med fördel något
som Kyrkan kan hålla tassarna borta
från.

Få över partigränserna

Det finns några få motioner som väckts av
personer från olika nomineringsgrupper,
men de motionerna kan räknas på ena
handens fingrar. En av de motionerna
handlar om en utpräglat regional fråga. En
centerpartist och en miljöpartist tycker inte
att Linköpings stift ensamt ska belastas
för kostnaderna för pilgrimsverksamhet
i Vadstena – det bör vara en nationell
angelägenhet. Socialdemokraten Monica
Lago och centerpartisten Sten Persson har
flera gemensamma motioner. En handlar
om att Svenska kyrkan ska tänka efter om
vilka energislag som är etiskt försvarbara.
Paret har även en gemensam motion
om att medeltida svenska kyrkor bör
nomineras som världsarv hos UNESCO.

De oberoende har
en annan profil

De partipolitiskt oberoende grupperna
har en helt annan inriktning på sina
motioner. Det kan handla om att kyrkan
ska förbereda Lutherjubileet (Martin
Luther spikade upp sina 95 teser på dörren
till slottskyrkan i Wittenberg 1517), att
Kyrkomötet under de kommande åren ska
kompletteras med föredrag om luthersk
teologi och att det ska vara accepterat
att präster som inte vill genomföra
sodomistiska äktenskap ska slippa det.
Samt att kyrkan redan nu ska förbereda
2000-årsfirandet av kyrkans tillkomst
år 33. POSK kräver likabehandling
av stiftens inställning till till vigsel
(fortsättning på sidan 23)
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Generalklausulen
– en fara för rätt och stat
Advokaten Lennart Hane avled vid årsskiftet. Förra sommaren lämnade han ett manuskript till Contra.
Manuskriptet, som är daterat den 4 juli 2010, blev inte publicerat då, men det äger fortfarande sin aktualitet genom att de tar upp viktiga principella frågor för rättstaten.
Land skall med lag byggas och inte med
olag ödas lyder ingressen till den Jyllske
Lov (1246) den första skrivna lagen i
Norden. Liknande synsätt framträder
i Upplands-lagens krav på en lag.
Något som senare uttrycks i Olaus Petri
Domarreglerna 1 och 3 (omkring 1540).
”För att domaren skall döma rätt bör han
med all makt vinlägga sig därom att han
vet vad rätt är, ty såsom han icke tjänar till
en predikare, som icke vet vad i skriften
står, och vad grund och mening däruti är,
och huru de brukas skola. Och därföre
stå de farligen och göra uppenbar orätt,
som skicka dem ut för domare, som intet
förstånd hava. Förty huru skola de döma
rätt, som inte vet vad rätt är?”
Detta synsätt på lagen och lagregler,
som för övrigt kännetecknar begreppet
rättsstat vari lagen är den styrande
kraften, har präglat vår lagstiftning från
landskapslagarnas tid faktiskt ända till
årsskiftet 1969/1970, då statsmakten
under
socialdemokratin
iscensatte
en fyrsidig frontalattack mot vitala
komponenter i uppbyggnaden av rätts
säkerheten eller med andra ord att
avskaffa rättsstaten till förmån för en
slags makt-stat under socialdemokratiska
partiets ledning.

Maktfördelning 1350

Det må även uppmärksammas att
Magnus Erikssons allmänna landslag
(1350) var vår första konstitution med en
närmast klassisk maktfördelning. Enligt
konungabalken skulle konungaeden
avläggas med bland annat konkreta krav
om att verka för lagarnas efterlevnad
med ordval som delvis återfinns i 1809
års regeringsform med ett möjligen
formellt erkännande av Montesquieus
maktfördelningslära, vilken knappast av
en tillfällighet spolades i vår ”moderna”
grundlag från 1974. Hans Järta uttryckte
på äldre dagar att regeringsformen1809:
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”ej var tillkommen efter någon av de
samhällskostymer, som då vore moderna
i det övriga Europa, utan efter den åldriga
svenska dräkten, med bondtröjan närmast
livet.”
Attackerna mot vårt rättssystem
var samordnade, överrumplande och
toppstyrda utan förankring i några
kända eller ens fingerade problem inom
rättssystemet.
Angriparna kunde vinna betydande
framgångar på grund av att icke ens
juristerna kunde anvisa distinkta
definitioner på de tyngre inslagen i
begrepp som rättsstat, rättsordning,
rättssäkerhet och rättighet för att nu
nämna några. Inte ens begreppet lag är

av Lennart Hane
säkerställt. Är det ett beslut i laga ordning
av riksdagen som kallas för lag och är
alla sådana beslut lagar bara för att de
kallas så. Måste en lag för att förbinda,
förgöra eller skydda medborgarnas liv
eller egendom innehålla en regel det vill
säga ord som låser värdeföreställningarna
och de värderingsskalor inom aktuellt
område (revir) som är tillåtna. Detta
har varit den grundläggande principiella
synen på vad en lag är och som satt sin
prägel på den möda och det skarpsinne
som kännetecknade lagstiftningen redan
på landskapslagarnas tid – väl att skilja
från lidbommeriets författningsproduktion med en ”lag” var åttonde timma.

Den falska sociologin

Icke minst inom sociologin, en vetenskap
präglad av fantasier förenade med för
klaringsfalsifikat, har yppats en rik flora
av tolkningar av begreppsapparaten
inom juridiken (läran om rättsreglerna
och deras tillämpning). Inom områden
som filosofi, historia, språkvetenskap,
litteraturvetenskap men även juridik
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framträder tolkningsmetoder av begrepp
eller ordsammanställningar som med
egna eller delvis sammanfallande
tolkningsmetoder knappast kan anses
överlägsna de andras. I vart fall är
juristernas tolkningar ej de mest
framgångsrika eller tillförlitliga. Begrepp
som rättighet och rättssäkerhet har
misshandlats till demagogiska politiska
slagord. Inom ramen för dessa funderingar
uppmärksammar jag endast begreppet
rättsstat som någorlunda oanfrätt av det
sociologiska kannstöperiet inom skilda
discipliner, jämför det engelska begreppet
rule of law, som på svenska närmast fått
betydelsen av rättssäkerhet och enligt den
engelske rättsvetenskapsmannen A. V.
Dieceys klassiska definition innefattar tre
olika element: 1. utesluter en godtycklig
eller ens skönsmässig maktutövning; 2.
allas likhet inför lagen samt 3. att den
konstituionella rätten inte är grunden
för utan konsekvensen av människornas
rättigheter eller med andra ord den
konstitutionella rätten är ett resultat av
den vanliga rätten och icke tvärtom.

Sverige som rättsstat

I en rättstat är lagen härskare över alla
och envar och mot alla och envar även
staten självt, det statsbärande partiet,
mäktiga företag eller organisationer
med bland annat den följden att den
uslaste eller ömkligaste medborgaren
blev överlägsen varje angripare om han
blott hade lagen på sin sida. Vårt land
har faktiskt varit en rättsstat i begreppets
ursprungliga och rätta bemärkelse
ända sedan landskapslagarna över
1734 års lagedition till 1970, sprungen
från bondesamhällets sunda krav på
tryggast möjliga levnadsbetingelser,
förhållandevis opåverkat av utländska
influenser eller filosofer. Avsteget
offentliggjordes av statsrådet Carl
Lidbom som på pappersarbetarnas
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Rättvisans gudinna utanför Stockholms tingsrätt
förbundkongress i Karlstad 1974 av
slöjade att det gällde att se bort från forna
tiders synsätt på lagarna som evigt giltiga
utan nu gällde det att lagarna skulle
forma politiska mål. I talet yttrade han:
Vi måste göra oss kvitt forna tiders
syn på lagarna som uttryck för någon
sorts oföränderlig rättvisa. Lagen ska
inte betraktas med underdånig respekt.
Lagarna är arbetsinstrument som vi
använder för att få igenom politiska
mål... Vi flyttar fram positionerna i våra
egna värderingars riktning... en ständig
framflyttning av positionerna på alla
områden är den enda möjligheten att på
sikt komma bort från klassamhället.
Offensiven mot tre av hörnstenarna i
den svenska rättsstatens inleddes med
att justitieminister Lennart Geijer, som
insmickrande berömt domarna i sin
doktorsavhandling, ”Arbetsgivare och
fackföreningsledare i domaresäte”,
svängde 180 (grader) för att på offent
liga möten med fackföreningar och
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folketshusföreningar med
mediala
genomslag i tidningsrubriker som
”Lennart Geijer till attack mot
domarkåren” eller ”Geijer kritisk mot
domarkåren – borgerlig – isolerad”. Andra
socialdemokrater, riksdagsledamöter och
karriärjurister hakade på under mottot att
domarna ej var samhällstillvända.

Politiseringen av domstolarna

Domarna var inte rustade för påhopp –
allra minst osakliga – från statsledningen,
därtill hämmade av att de av hävd undvek
politiken. Någon enstaka tog till orda
i bland annat tidningen JUS. ”Vi får en
domarkår utan ryggrad, som av hänsyn
till sin känsliga ställning inte törs säga
sin mening eller inte har någon? Eller
anlägger politiska värderingar? Jag talar
inte endast om framtid risk, utan anser att
man redan nu kan urskilja mönstret.”
I skydd av propagandan inleddes en
politisering som syftade till en partikontroll
över domarna som institutionsbärare
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av domstolarna som oberoende organ
för att förmedla kraften i lagarna till
medborgarnas skydd. Domstolarna obe
roende av exempelvis den politiska
regimen skilde dem från de byråkratiska
organen. Angreppen på domarna präg
lades av filosofin att den som betalar
orkestern väljer musiken. Fram till 1968
tillsattes de högsta domartjänsterna efter
intern bedömning hur en enskild domare
utmärkt sig som i exempelvis skicklig i
juridisk analys, i välskrivna domar samt i
övrigt visat sig genom sin domargärning
vara ett värdefullt tillskott till Högsta
Domstolen, undantagsvis utnämndes
även någon juridikprofessor – kvaliteten
premierades.
Partikontrollen fullföljdes genom ändr
ade rutiner för tillsättning och utnämning
av domare för de högre tjänsterna –
meriteringen fick nu främst bestå i
långvarig tjänstgöring i departementen
med bland annat kontroll av deras
lyhördhet för politiska anslag säkerligen
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också visad partitrohet.
Våren 2004 avvisade domarnas fackliga
organisation ett avlöningssystem med
befordrade lönenivåer med i snitt 5000
kronor för ”den enskildes höga kompetens
och erkänt stora förmåga till god
arbetsinsats.” Jusekdomarnas ordförande
menade att det ”får inte finnas minsta
misstanke att en domare skulle döma på
ett visst sätt med baktanken att chefen
skulle gilla domen och gå med på högre
lön”. På arbetsplatserna menade domarna
enligt enkäter att arbetsmotivationen för
dem som inte fått lönetillägg minskar,
misstro och misstämning förekommer,
arbetsglädjen försvinner och den sociala
samvaron minskar. En del domare
uppger också att de känner sig kränkta av
systemet. Detta lönesystem som riktar sig
mot de domare som ej kommer ifråga för
de högsta domartjänsterna som före 1970
befordrades enligt den s k ”dölistan” med
befordran efter längden av tjänstgöring
underlättade domarnas författningstrohet,
vilken var den tunga ingrediensen för
deras oberoende även av statsmakten.

Domstolsverket som hot mot
domstolarnas självständighet

En annan breddning av den politiska
kontrollen över domarna har införts
genom att de mindre tingsrätterna av
skaffats, som det numera visat sig för
utökade kostnader. Påstådda kostnads
besparingar liksom påståenden om
den utökade effektiviteten och större
rättssäkerhet vid de större domstolarna
jämförda med de mindre är genom
gående falska. Att utöva politisk kontroll
över små tingsrätter utspridda över hela
landet är en besvärande operation. Buntas
domarna ihop i större organisationer finns
där alltid överlöpare som underlättar
enpartikontrollen.
Domstolsverket har varit den myn
dighet som partiet nyttjat för de offen
siva insatserna. Myndigheten inrättades
1975. Det var omstritt om det var
förenligt med grundlagen att ha en
förvaltningsmyndighet,som skulle in
kräkta på domstolarnas självständighet.
Men verket skulle enligt sin instruktion ej
riskera rättsstatens princip att domstolarna
skulle vara oberoende mot inflytande
från utomstående. Detta är vilseledande
propaganda. Stegvis trängde sig verket
in i det förbjudna området så att domare
offentligen reagerat mot domstolsverkets
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politiska anslag.
År 2000 skrev Högsta Domstolens
ordförande justitierådet Torkel Gregow i
Svenska Dagbladet att ”domstolsverkets
sätt att lägga sig i de svenska dom
stolarnas arbete riskerar domstolarnas
självständighet och att verkets tidigare
försiktighet ändrats genom dess nye chef.”
Han pekade på att verksamheten vid varje
domstol granskades och styrdes genom
budgetarbetet och medelstilldelningen.
Domstolens chef måste förutsättas kunna
sköta den sysslan utan inblandning av
andra i domstolsväsendet.

”Domstolsverket en varböld”

Hovrättslagmannen Olle Ekstedt pekade
i en annan tidningsartikel på att nedskär
ningarna strider mot grundlagen och att
domstolarna ej kunde erbjuda parterna
en rättvis rättegång i strid med artikel 6
i människorättskonventionen. Han såg
i förändringarna en öststatsmodell och
manade domarna till uppror mot politisk
styrning av rättsväsendet.
Domstolsverket är en varböld hävd
ade förre statssekreteraren på justitie
departementet i en analys i Svensk
Tidskrift. Han uppmärksammar att
domarkåren är splittrad i två delar: chefer
och övriga. Borta är den ålderdomliga
tanken om en chefsdomare som en
”primus inter pares”. Flertalet av
chefsdomarna stöder mer eller mindre
aktivt men aningslöst domstolsverkets
hurtiga bild senast framlagd i ett så
kallat visionsdokument med ett modernt
domstolsväsende där bland annat
rekryteringsproblemen avfärdas med hjälp
av reklambyråer och annonskampanjer.
Domstolsverket framträder numera under
beteckningen Domstolsväsendet liktydigt
med att förvaltningsmyndigheten tagit
befälet. Han pekar på att domstolsverket
är en unik företeelse inte bara i västvärden
utan i samtliga demokratier. I Danmark
och Norge har man valt administrativa
lösningar med ett allmäneuropeiskt
synsätt och framhäver självständigheten
för domarna och domstolarna i stället
för att ”som i Sverige undertrycka eller
nonchalera dem.”

Rättshjälpsreformen gick
ut över rättssäkerheten

Advokaterna angreps parallellt med
domarna med samma metod – att angripa
advokatkårens oberoende ställning. En
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ligt den iscensatta vulgärpropagandan
kunde endast de rika tillvarata sin
rätt och justitieministern påstod i sin
föredragsturné (oktober 1970) att
”miljontals människor i Sverige är i
dag egentligen rättslösa. De har inte
ekonomiska resurser för att försvara sig
inför domstol” samt ”Det brister i likheten
inför lagen på två sätt: den förmögne
med den skicklige advokaten har större
möjlighet än låginkomsttagaren som
kanske uppträder själv inför domstolen”.
I praktiken var det väl sörjt för mindre
bemedlade att välja advokat för ringa
eller ingen kostnad. Vid internationella
jämförelser var dessa subventioner unika
och medförde att den medellöse rent av
blev en nästan överlägsen motpart i vissa
tvister. Förmögna ville undvika egna
kostnader.
Marknadsföringen var falsk och avsåg
den rättshjälpsreform som presenterades
i statsverkpropositionen 1969/1970. En
advokat framhöll oemotsagd i en artikel
i DN att reformen var en ”Gottepåse fylld
med luft.”
Domstolarna kunde medge rättshjälp
vid ”befogat intresse”. 1973 genomfördes
rättshjälpsreformen. Ingen enskild fick
genom reformen utökad möjlighet att
få advokathjälp och möjligen i sällsynta
undantagsfall bättre subvention än
tidigare medan det tidigare gällande
subventionssystemet i allt väsentligt
raserades.
En central myndighet, rättshjälps
nämnden blev överordnat organ och
samtidigt besvärsmyndighet. Något
senare infördes Domstolsverket som
centralmyndighet inte bara över rätts
hjälpsmyndigheterna utan över dom
stolsväsendet
och
omstritt
även
över domstolarna. Verket fastställde
timkostnadsnormer och advokattaxor
närmast
godtyckligt.
Kontrollen
över advokaterna skulle medföra en
effektivare kostnadskontroll, vilket även
innebar en kontroll över domstolarnas
arvodesprövningar.
Efterhand har reformen urholkats så
att redan 1988 inte mycket av reformen
återstod.
1996 ändrades rättshjälpslagen så
att rättshjälp ej fick beviljas den som
hade en årsinkomst om 210.000 kr. De
ärenden som tidigare kunnat medföra
rättshjälp reducerades, advokatinsatsen
begränsades till 100 arbetstimmar och
rättshjälp fick ej lämnas när hemförsäkring
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fanns eller borde ha funnits. De av
rättshjälpsreformen initialt raserade
subventionerna har ytterligare minskat
så praktiskt taget ingenting kvarstår
av reformen utöver kontrollfunktionen
som väsentligen överförts på domstolsverket.

Lidboms favoritverktyg:
Generalklausulen

Det verktyg Lidbom och hans anhängare
använde sig av var generalklausulen.
Poängen med generalklausuler i
författningstexter är dess egenhet att
tömma lagarna på deras inneboende
kraft och istället överföra kraften på
rättstillämparen. Med våra lagar före
Lidbom fanns ett starkt skydd för
medborgarnas fri- och rättigheter. Varje
medborgare som hade lagen på sin sida
vid tvister eller försök till inskridanden
mot honom från utomstående, även staten
självt, var en stark person i berättigad
tillit till lagen. Med generalklausulerna
har ingen medborgare längre något
sådant skydd utan omvandlas till
undersåtar i ett tillstånd av regellöshet,
oskyddade mot godtyckliga inskridanden.
Generalklausulen definierar ej skillnaden
mellan rätt och fel eller vad som är tillåtet
eller förbjudet. Det avgör statsledningens
rättstillämpare närmast godtyckligt.
Generalklausulen har sitt ursprung i
Sovjetunionen för dess egenskap att skapa
makt. I den nazistiska lagstiftningen
kopierades de kommunistiska general
klausulerna.
Som allt annat som rör rättsväsendet
är okunskapen stor hos vår befolkning,
vilket förklarar att lidbommeriet mötts av
så klent motstånd inom socialdemokratin
och generande passivitet från de
borgerliga partierna, även av alliansens
regeringsmedlemmar.
Situationen är allvarlig. I Grönköping
kan man köpa en lagbok tryckt på
gummi så att texterna kan tänjas på
bredd, längd och djup. En träffande bild
av vad som skett med vår rättsordning,
perforerad av faktiskt mer än tiotusentals
generalklausuler. Det är anledning
fråga om vi längre har en rättsordning
– detroniserad av en maktordning med
påfallande totalitär profil.

Omvänd bevisbörda
allt vanligare

Undantaget är skyddet av vår personliga
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frihet – en underförstådd rättighet skyddad
av den klassiska strafflagens strikta
kriterier. Inbrytningar häremot har skett
i den så kallade specialstraffrätten med
generalklausulsliknande brottsbeskriv
ningar samt i politiska kretsar omhuldade
sexualbrott mot barn och kvinnor som
resulterat i en omvänd bevisbörda förenat
med det godtycke som kan riskeras i
domstolarnas fria bevisprövning. Något
som lett till så många justitiemord trots
straffprocessens in dubio mitius-regel –
fria vid minsta tvivel i skuldfrågan.
De krafter – som i lönndom – inlett
angreppen på domstolar, advokater och
lagarna har icke fått näring i missnöje
eller kritik från drabbade människor.
Attackerna mot rättsväsendet är i
dess helhet toppstyrda – skyddade
av en vilseledande för att inte säga
falsk propaganda. I tiden sammanföll
propagandan med att de så kallade
68:orna erövrat kommandot i massmedia
och vid de beteendevetenskapliga institu
tionerna vid landets universitet.
Rättvisan har svenska folket alltid
fordrat av sina härskare. Såsom uttryck
för medborgarnas möjligheter att hos
domstolarna utverka sin rätt så har
rättvisan deformerats.
Ett viktigt inslag för vägen att uppnå
rättvisa var möjligheten att överklaga en
felaktig dom, en kontrollprocedur också
tänkt som en sporre för domaren att
undvika nesan att få sin dom ändrad.

Svårare att överklaga

1971 ändrades reglerna för Högsta
Domstolen rätt att korrigera en felaktig
dom. Den så kallade ändringsdispensen
togs bort med minimala möjligheter
för Högsta Domstolen att inskrida för
rättvisan. Svårigheter att få ändring av
felaktiga tingsrättsdomar i Hovrätten
upprestes
genom
ett
vidsträckt
förbud att åberopa nya grunder eller
omständigheter i hovrätten, förenat
med lika oöverstigliga svårigheter att
få åberopa ny bevisning. 1998 infördes
regler om att Hovrätten beträffande vissa
mål skulle lämna prövningstillstånd
varjämte överklaganden kunde avvisas
som uppenbart ogrundade. Hovrätternas
makt har inte utökats för att fullfölja
domstolarnas förut självklara uppgift att
skydda medborgarna utan tvärtom att
motarbeta rättvisan.
En mängd konkreta inslag i samma
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destruktiva inriktning kan naturligtvis
relateras som hotet om lagstiftning för
”frivillig” acceptans av motbjudande
förändringar i strid mot förbudet mot lag
om enskilda personer eller fall, förbud
mot retroaktiv lagstiftning, skyldigheten
att motivera domar, utslagsgivande
skadeverkningar genom lagar och
tvångsmedel vid taxering och skatt,
godtycklig samordning av myndigheters
ingrepp mot enskilda som tull, polis
och kronofogdars beslag av enskildas
tillgångar, borttagandet av ämbetsansvaret
(1976) som urvattnat enskildas möjlighet
att hindra eller få upprättelse mot fel
i myndighetsutövning – katastrofalt
med den växande politiseringen av allt
enskilt och samhälleligt liv och däri
rotad framväxt av nya eller växande
byråkratiska organ utrustade med det
nymodiga vapnet – generalklausulen.
Är det politisk diktatur socialdemokratin
eftersträvar eller rör det sig om överdriven
makthunger är frågor det ankommer på
socialdemokratin att besvara. Även om det
vid totalitära polariseringar visar sig hur
små individerna egentligen är kan kanske
de borgerliga partierna ta sig samman och
inleda återuppbyggnaden av det krossade
rättssystemet med så blygsamt krav som
att åter öppna de nedlagda domstolarna
– respektive hembygd till glädje och en
början att återvinna ett förtroende till
dom-stolarna.
Någon kanske tror att rättstillämp
ningen med generalklausuler inte
är så farlig, men den landsflyktige
sociologiprofessorn Kolakowsky berörde
generalklausulerna i Polen; de låg som en
slinga runt halsen på det fria skapandets
krafter.
Våra lagar reser inga hinder mot att
generalklausulernas slingor i praktisk
tillämpning blir ett strypkoppel.
Vår växande fattigdom, minskad
köpkraft hos befolkningen och ett i
jämförelse med andra industriländer allt
svagare löneläge kan vara ett uttryck
härför. Vår oavlåtligt likt en cancersvulst
växande byråkrati är inte bara en garanti
för världens högsta skattetryck utan
genom tiotusentals generalklausuler är de
försedda med en sådan makt att de mer
än väl kompenseras deras inkompetens.
Skattetrycket är ett utflöde av den
växande byråkratin.
Prognosen för Sverige är dålig, mycket
dålig.
.
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Ny centerledare
Centerpartiet öppnar upp parti
politiken
Inför årets partistämma i
Åre väntar ett beslut om
vem som ska ersätta Maud
Olofsson som partiledare i
Centerpartiet. Till skillnad
från tidigare partiledarval,
och i skarp kontrast till
Socialdemokraternas
val
av
Håkan
Juholt,
har
Centerpartiets
valberedning
inlett en öppen process där
tre
deltagare
tävlar
om
partiledarposten. Vänsterpartiet
verkar följa samma väg. Kanske
är det ett partidemokratiskt
paradigmskifte.

visioner, värderingar och prioriterade
reformer på DN-debatt. Tidigare har
regeln varit att partiledaren vaskas
fram i slutna processer utan några
reella alternativ för medlemmarna som
officiellt ska besluta om partiledarskapet
på partistämmorna.

Dagens Industris ledarredaktion an
ser dock att partiets valprocess sak
nar dynamik och tydliga alternativ
eftersom valberedningen redan från
början har slagit fast att kandidaterna
inte ska kritisera varandra utan enbart
framföra sina egna budskap. Det kan
tyckas finnas ett vällovligt syfte bakom
detta principbeslut då mycket av
samhällsdebatten, exempelvis inför ett
riksdagsval, mer handlar om att kritisera
andra än att erbjuda egna alternativ.
Nackdelen med en sådan process,
där ingen kandidat ifrågasätter sin
motståndare, är att alternativen blir
luddiga. Om man inte ställer olika
alternativ direkt mot varandra och
framtvingar avvägningar mellan olika
principer och värderingar tenderar
debatten att bli intetsägande. Samma
ledarredaktion tror att Vänsterpartiets
valprocess kan bli mer intressant
eftersom partiets medlemmar inte är lika
konflikträdda som den centerpartistiska
rörelsen är. Tidigare splittringar och
konflikter inom Vänsterpartiet talar för
den utgången.
Men även om Centerpartiets kandidater
ger ett ljumt intryck i sina debatter, eller
snarare utfrågningar, inför partistämman
är processen något nytt i svensk politik.
Alla tre kandidaterna har publicerat sina

av FRA-beslutet. Hennes kort har
också stärkts efter att ha lett partiets
valanalysgrupp och presenterat kritiska
synpunkter på valarbetet. Stödet inom
partiet är starkt och hon anses vara
favorittippad. Kritikerna menar dock att
hon är en extrem högerliberal som bland
annat har Ayn Rand, Margaret Thatcher
och Robert Nozick som förebilder.
Hennes marknadsliberalism har föranlett
förslag såsom platt skatt, avskaffad LAS
och avvecklat spelmonopol. Vidare är
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Marknadsliberal
contra centertraditionalist

De tre kandidater som ställt upp i
partiledarvalet är vice gruppledare i
riksdagsgruppen och tillika partiets
talesperson i ekonomiska frågor, Annie
Lööf (tidigare Johansson), It- och
regionminister Anna-Karin Hatt samt
barnläkaren och riksdagsledamoten
Anders W. Jonsson. Annie Lööf har mest
gjort sig känd för sitt integritetsarbete och
för sin insats att mildra konsekvenserna

fredrik.runebert@contra.nu

bristen på arbetslivserfarenhet något
som ligger henne i fatet. Förvisso har
hon uppvisat en hög arbetskapacitet då
hon studerade juridik samtidigt som hon
hade höga och arbetskrävande politiska
uppdrag. Men räcker det för att förstå den
hårt arbetande medborgaren och dennes
vardag?
Anna-Karin Hatt verkar mest appellera
till liberala ledarskribenter med sitt tal om
ett socialliberalt och grönt Centerparti.
Hon sägs vara Maud Olofssons favorit
till partiledarposten och ger intryck
av att vara etablissemangets kandidat,
vilket kan försvåra möjligheten att skapa
förtroende hos partiets medlemmar.
Anders W. Jonsson är den minst
profilerade av de tre kandidaterna, men
är ganska känd inom partiet, vilket är
det viktigaste när en partiledare ska
utses. Han ger också intryck av att stå
något i mitten mellan Anna-Karin Hatts
traditionella centerparti och Annie Lööfs
marknadsliberala linje. Högerbloggaren
Dick Erixon anser exempelvis att Anders
W. Jonsson försöker attrahera Olof
Johansson-falangen i partiet genom
att hylla Centerpartiets insatser under
saneringsåren på 1990-talet. Det som
talar till Jonssons fördel är hans långa
arbetsliv som barnläkare. Annie Lööf har
enbart varit student och politiker, AnnaKarin Hatt har mest agerat kring politiken
såsom
talskrivare,
statssekreterare,
(fortsättning på sidan 15)

Annie Lööf med Ayn Rand som favoritförfattare och Margaret Thatcher som en av
förebilderna skulle säkert framstå som en favorit för Contra-läsarna, om det inte vore
för att hon slänger in Gudrun Schyman som en annan förebild.
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Höjda eller sänkta pensioner

Pensionärsorganisationerna har krävt att
pensionärerna nu ska ”få igen” vad de
tappade i pensioner under åren 2010 och
2011 då pensionerna sänktes på grund
av den så kallade ”bromsen”. Bromsen
ska ge oss ett långsiktigt hållbart
pensionssystem, utvecklas ekonomin
ogynnsamt ska inte pensionerna kunna
öka snabbt.
Under 2012 blir det en rejäl ökning av
pensionerna (3,5 procent), men den fyller
inte igen hålet efter 2010 och 2012. Men
det är på inget sätt rimligt att fylla igen
det hållet. Utvecklingen av pensionerna
sker med ett par års fördröjning, det som
drabbade pensionärerna 2010 och 2011
hade redan slagit på löntagarna 2008 och
2009. Och det är det goda löneåret 2010
som nu märks i höjda pensioner 2012.
Vid en jämförelse mellan det gamla
och det nya pensionssystemet visar det
sig att det nya pensionssystemet varit
mer generöst mot pensionärerna än det
gamla. I och med höjningen 2012 blir den

totala ökningen för pensionärerna sedan
systemets införande 2001 23,5 procent.
Med det gamla systemet hade höjningen
bara blivit 19,2 procent. Även räknat till
2011 blir det nya systemet gynnsammare
för pensionärerna 19,3 procent mot 16,0
procent.
Utöver dessa generösa påslag fick
pensionärerna en speciell skattesänkning
som skulle kompensera de sänkningar av
pensionerna som gjordes 2010 och 2011.
När det nu är plus är det ingen som talar
om en skattehöjning…
Så här ser utvecklingen ut sedan det
nya pensionssystemets införande:
Gamla Nya
2002
+2,7% +3,3%
2003
+1,8% +3,6%
2004
+1,8% +1,8%
2005
+0.3% +0,8%
2006
+0,8% +1,1%
2007
+1,5% +1,6%
2008
+1,7% +2,8%
2009
+4,4% +4,5%
2010	-0,9%	-3,0%
2011
+0,9%	-4,3%
2012
+2,8% +3,5%

PISA

Heter en internationell studie som jämför
elevernas grundkunskaper i nyckelämnen
i skolan. Studien är internationell och

Filip Orlik

I somnras avtäcktes en staty till minne
av den ukrainske hetmanen (hövdingen)
Filip Orlik på Östra Storgatan utanför
H&M i Kristianstad. Orlik efterträdde
den i svenska historieböcker mer väl
kände hetmanen Mazepa. Orlik med fa
milj bodde i Kristianstad mellan 1716
och 1719 i Kristianstad på den fastighet
som idag är H&M. Orlik skrev i svensk
exil en ukrainsk konstitution vars enda
bevarade exemplar finns på Riksarkivet i
Stockholm. Det är Europas äldsta beva
rade skrivna konstitution. Skulpturen har
gjorts av Oles och Olena Sidoruk, Boris
Krilov och Ivan Omelniuk.
brukar visa att Finland är ett av de bästa
länderna när det gäller skolan. Vid sidan
av Finland är toppländerna koncentrerade
till Ostasien (Kina, Sydkorea, Hongkong,
Singapore, Japan) och därtill länder som
Kanada, Australien och Nya Zeeland. Det
kan noteras att Sverige tappar beträffande
läsförståelse, att de bästa läsarna blivit
svagare, att de svagaste läsarna blivit
ännu svagare. Skillnaden mellan pojkar
och flickor ökar, skillnaden mellan
elever med olika ekonomisk bakgrund
ökar, skillnaden mellan svenskar och
invandrare ökar. Också i matematik
tappar Sverige mark. Det här handlar
inte om förändringen för något enstaka
år, utan om en tioårsperiod, från 2000
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till 2009. År med såväl socialdemokrater
som folkpartister politiskt ansvariga för
skolan.
Svaret på krisen i skolan är enligt
Folkpartiet bättre lärare. Det är helt säkert
rätt tanke. Men hur ska den förverkligas?
Högre löner för lärarkåren tycks vara den
aktuella linjen, och lärarna tackar och tar
emot. Problemet med den modellen är att
löneförhöjningarna till allra största delen
går till de usla lärare vi har idag (många
av dem flummiga 68:or, som dessbättre
närmar sig pensionsåldern). Bara en
mindre del av de pengar som satsas
kommer att hamna hos de som skulle
kunna bli bra lärare, men nu valt att
arbeta på andra områden. Det kommer att
ta decennier att uppgradera den svenska
lärarkåren.

Hög flyttskatt försämrar
utnyttjandet av landets
bostäder

Den som byter bostad (villor eller
bostadsrätter) råkar ut för en rejäl
skattesmäll. Bostadspriserna har gått
upp och ökningen av priserna uppfattas
som en ”vinst” av staten. I samband med
att fastighetsskatten avskaffades och
ersattes med en lägre fastighetsskatt som
kallas avgift slog man till mot dem som
byter bostad. Istället för att drabba alla
som äger sin bostad så drabbar den nya
skatten de som flyttar. Till exempel den
som måste byta hemort på grund av nytt
arbete eller den som måste flytta på grund
av ändrade familjeförhållanden (barn,
giftermål, skilsmässa).
För en typ av familjer slår det här
direkt mot utnyttjandet av landets
samlade bostadskapital. För de något
äldre där barnen flyttat hemifrån blir det
ofta orimligt dyrt att skaffa en mindre och
lämpligare bostad. På grund av skatten
bor föräldrarna kvar med tomma rum där
barnen en gång bott.
Dagens Industri berättar om ett par som
bor kvar i en 170 kvadratmeters villa i
Enebyberg, sedan de upptäckt att villan,
efter skatt, knappast skulle räcka till en
trerummare i centrala Stockholm. Istället
för att utnyttja landets bostadskapital ska
det byggas nytt… Och till dess kommer det
att vara bostadsbrist, trots att svenskarna
har bland de största bostadsytorna per
invånare i Europa.
Maria Pleiborn berättar för Dagens
Industri att rörligheten har minskat
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märkbart på grund av flyttskatten.
Personer i åldern 55–74 år flyttar sällan,
och det är ofta där flyttkedjan börjar.
Flyttskatten utgår med 22 procent på
den nominella vinsten vid en försäljning,
men den största delen av vinsten är
anpassning till den nya prisnivån, ingen
vinst alls för den som behöver en ny
bostad.

Gårdsförsäljning av vin

Det har gått troll i frågan om
gårdsförsäljning av vin. Den svenska
nykterhetsrörelsen samverkar med en
närmast hysterisk tolkning av EUs regler.
Den som rest runt i Europa har säkert
kunnat konstatera att det går alldeles
utmärkt att köpa vin direkt av producenten
i länder som Frankrike, Österrike, Italien
och Ungern. Varför skulle inte detta gå i
Sverige? Systembolagets vänner hävdar
att det svenska alkoholmonopolet gör
situationen annorlunda. Sverige har
lyckats övertyga EU om att få behålla
detaljhandelsmonopolet på alkohol
genom att förklara att Systembolaget är
berett att sälja vilka viner som helst.
Om vinbönder (det finns ett par dussin
i hela landet, alla med utpräglat små
odlingar, de flesta med hög kvalitet och
nischade produkter) skulle få sälja vin
på sina gårdar skulle monopolet vara
brutet och svenska utredare tolkar det
som att utländska vinbönder skulle vara
diskriminerade eftersom de inte skulle få
sälja vin i Sverige. Men självklart skulle
de kunna fortsätta att sälja vin på sina
egna gårdar, även om dessa är belägna i ett
annat land. Norge och Finland har bägge
infört gårdsförsäljning av alkoholhaltiga
drycker. Utan problem med EU. Och
utan problem för ”folknykterheten”. Det
förslag som nu kritiseras så hårt skulle
innebära en begränsning av försäljningen
till 3 liter vin, 1 liter sprit eller fem liter
öl per besökare samt 10 000 liter vin per
år för en och samme vinbonde. Det skulle
alltså bli en intressant extrainkomst för en
liten grupp bönder som hittat en ny nisch
för verksamheten. Och en intressant
möjlighet för besöksnäringen.

Sociala experiment på
barnens bekostnad

På Södermalm i Stockholm finns
förskolan ”Egalia”, där man ska snöpa
barnens naturliga utveckling. Det är
förbjudet att tala om ”han” eller ”hon”,
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det blir ”hen”. Och pojkar och flickor
tvingas leka samma lekar. Särskilt
normala pojklekar med vapen ser man
ner på. Böckerna i dagisets bokhylla är
inga vanliga barnböcker om Snövit eller
Askungen utan böcker om homosexuella
par eller till och med homosexuella
giraffer. Det går knappast för sig att leka
”mamma, pappa, barn” utan snarare
”mamma, mamma, barn”.

Håkan Juholt och
”barnfattigdom”

Socialdemokraternas nye ledare talar om
ökande ”barnfattigdom” på ett emotionellt
sätt, men utan saklig grund. Han skapar
ett problem som egentligen inte finns och
som är i avtagande. Men vem vågar säga
att de inte vill hjälpa ”fattiga barn” (och
deras föräldrar).
Juholt bygger sin uttalanden på
”larmrapporter” från Rädda Barnen, som
hävdar att barnfattigdomen ökar. Men
när Rädda Barnen räknar så räknar de
inte som andra. De räknar med att den är
fattig som har mindre än 60 procent av
medianinkomsten. När medianinkomsten
ökar blir det fler ”fattiga”, även om de
”fattiga” skulle öka sina inkomster! Ser
man till absoluta tal har ”barnfattigdomen”
halverats från 22 till 11 procent från 1997
till 2008. Visst är det beklagligt att 11
procent ska vara fattiga om man mäter på
ett rimligt sätt (och alltså inte som Rädda
Barnen och Juholt gör), men det är bra
att utvecklingen går åt rätt håll. Och den
kommer att gå ännu mer åt rätt håll under
2009 och 2010, för vilka år inga siffror
ännu finns. Vi vet att sysselsättningen
började öka ordentligt från hösten 2009
och den absolut viktigaste insatsen
som kan göras för att komma till bukt
med fattigdomen är att fler människor
kommer i arbete.  Det kan låta som en
floskel, men sanningen är att arbetslinjen
är den i särklass mest effektiva åtgärden
mot fattigdom, inklusive barnfattigdom.
Socialdemokraternas linje tycks vara
mer bidrag, vilket inte löser det riktiga
problemet. Regeringens linje tycks vara
att inte ens tala om att man har en alldeles
utmärkt lösning som tar itu med de
kvarvarande resterna av ett minskande
problem.  Socialdemokraterna blir alltmer
”bidragstagarnas parti”. Det är inte för
inte som man inom partiet diskuterar att
ta bort ”Arbetarpartiet” ur partinamnet.
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Hugo Chávez

Har inbillat en betydande del av
Venezuelas folk att han står på deras sida.
I själva verket är han en diktator som står
varken Saddam Hussein eller Muammar
Khadaffi efter. Han har en sak gemensam
med två andra nämnda diktatorerna,
landets oljerikedomar gör att han trots en
vanvettig politik har tillgångar som kan
fördelas till folket.
En av de åtgärder som Chávez infört
för att visa att han har kontroll är
prisstopp. Prisstopp innebär antingen
att producenterna går runt kraven, eller
att utbudet helt försvinner (det är nästan
omöjligt att hitta matolja, men det är också
brist på kyckling, torrmjölk, socker, billig
ost med mera). I Venezuela har det mest
handlat om att gå runt kraven. Under
2010 ökade konsumentpriserna med 27
procent i Venezuela – och med 6 procent
i resten av Latinamerika. Chávez svar var
införandet av”rättvisa” priser. Byråkratin
kring det hela kommer inte att vara färdig
förrän i november 2011, men redan nu
står effekterna klara.

Michele Bachmann

Har ryckt fram som en av de främsta
potentiella presidentkandidaterna i Tea
Party-rörelsen. Hon har lite tagit över
den plats som tidigare innehades av
Sarah Palin. Det kan säkert vara svårt
för Bachmann att vinna stora sympatier
utanför kärnan av republikanska
aktivister. Republikanerna har på sitt
sätt samma problem som demokraterna,
en liten kärna av aktivister som för bort
partiet från den mittfåra i politiken där
man vinner val.
Bachmann har byggt sin politiska
position på motstånd mot enkönade
äktenskap. Vid ett tillfälle öppnade hon
tillsammans med sin man en klinik som
med bön skulle göra homosexuella till
heterosexuella.
Kandidater som Rick Perry och Mitt
Romney har säkert större chanser att
verkligen ta hem presidentvalet 2012.

Europeiska medborgarinitiativ

Enligt det nya EU-fördraget ska en miljon
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namnteckningar från EU-medborgare
tvinga EU-kommissionen att ta ställning
till ett förslag från medborgarna, ett
medborgarinitiativ. Det krävs att det finns
en medborgarkommitté i minst sju av de
27 EU-länderna och att de tillsammans
registrerar ett initiativ hos Kommissionen.
Sedan registrering skett har man ett år
på sig att samla namnunderskrifter från
minst en fjärdedel av medlemsländerna
(det vill säga sju stycken). Om Sverige är
ett av de aktuella länderna krävs det minst
13 500 underskrifter från vårt land. Om
ett initiativ uppfyller de formella kraven
har EU-kommissionen tre månader på sig
att ta ställning.

Energibrist i vinter?

Tysklands beslut att stoppa åtta av
landets 18 kärnkraftverk kan enligt
landets elnätsmyndighet leda till
energibrist redan i vinter. Och värre blir
det när återstoden av kärnkraftverken ska
stängas fram till 2022. Regeringen satsar
nu stora subventioner på att bygga annars
olönsamma (men alldeles definitivt
miljöfarliga) kol- och gaskraftverk. Men
det är kraftverk som ska börja byggas
2013, och de blir färdiga långt senare.
Energibristen kan mycket väl leda till att
den redan skakiga konjunkturuppgången
helt försvinner.
(Daily Telegraph)

Inte så illa i Peru

Peru har under senare år haft
Latinamerikas snabbaste ekonomiska
tillväxt. Det var därför sorgligt när den
andra omgången av presidentvalet stod
mellan Keiko Fujimori, dottern till
den förre korrupte presidenten Alberto
Fujimori, och en gammal Chávezbeundrare, Ollanta Humala. Humala vann
hårfint. Allteftersom presidentkampanjen
fortskred börja Humala tona ner sin
vänsterpopulistiska retorik och efter valet
utsåg han en av förre presidentens ministrar
till ekonomiminister. Riksbankschefen
får stanna kvar och en liberal, Salomon
Lerner, blev statsminister. Humala hoppas
på utländska mångmiljardinvesteringar
i Perus gruvindustri, så han har extra
god anledning att hålla sig väl med
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näringslivet, därtill kommer att han
bara kontrollerar ungefär en tredjedel
av kongressen. Idag är det mindre
Hugo Chávez och mer Brasiliens Dilma
Roussef som är förebild. Vill det sig väl
slipper Peru det elände som skulle ha
följt av att Humala genomförda sitt tidiga
valprogram.

Kinder Egg förbjudna

Kinder Egg säljs över hela världen. Men
i USA är de förbjudna. En kvinna som
nyligen omedveten om sitt svåra brott
tog med sig ett Kinder Egg från Kanada
fick det beslagtaget och därtill böter
på 300 dollar. Leksakerna i äggen är
livsfarliga enligt amerikanska Food and
Drug Administration. Varje år beslagtar
amerikanska tullen 25 000 Kinder
Egg. Linda Bird, hon som fick sitt ägg
beslagtaget vid kanadensiska gränsen
lärde sig något mer om tullen. I en sju
sidor lång skrivelse fick hon veta att hon
skulle få betala 250 dollar i lagringsavgift
om hon ville överklaga beslutet…
(Reason Magazine)

Kristen pakistansk
minister mördad

Den pakistanske ministern för minoriteter,
den kristne Shahbaz Bhatti, mördades
tidigare i år. Bhatti var Pakistans förste
och ende kristne minister. Två beväpnade
män sköt ner honom när han var på väg
till jobbet i Islamabad. Islamistgruppen
Tehrik-e-Taliban har tagit på sig ansvaret
för dådet.
Bhatti gjorde sig känd för sin kamp mot
den pakistanska hädelselagstiftningen.
Den används ofta för att komma åt kristna.

Ministern för minoriteter i Pakistan,
Shabbaz Bhatti, var katolik och motståndare till den hädelselag som används för
att komma åt bland annat kristna i Pakistan. Bhatti mördades av islamister tidigare i år.
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En annan motståndare till hädelselagen,
guvernören Salman Taseer, mördades i
januari år.
Bhatti var väl medveten om vilka risker
han var utsatt för. Han berättade att han
fick ta emot dödshot ”dag och natt”.
En av hädelselagens offer, Muhammad
Imran, blev skjuten ett par dagar efter
Bhatti. Imran hade anklagats för hädelse
2009, men tidigare i år hade man lagt
när ärendet. Det blev för mycket för
islamisterna och Imran sköts ihjäl.
Han påstods ha uttalat nedsättande
kommentarer om profeten Muhammed
på ett kafé, men ärendet lades ned i brist
på bevis. Mannen som sköt var samme
man som anklagat Imran för hädelse.
(Ropet fra Øst, Oslo)

utanför ett sjukhus (där presidenten sökt
skydd), man menade att civila kunde ha
skadats. Correa överklagar domen och
vill ha 80 miljoner dollar!
Skadeståndet från banken använde
Correa för att köpa en lägenhet i
Belgien.
(The Economist)

Ecuador i Venezuelas spår

Guldmedaljör sålde
medaljerna för en hundring

Rafael Correa, Ecuadors president,
försöker slå ner sina motståndare, med
Hugo Chávez i Venezuela som förebild.
Han stämde nyligen landets största
bank och fick 600.000 dollar (Ecuador
har ingen egen valuta utan använder
amerikanska dollar) i skadestånd för att
han hamnat bland kortinnehavare som
inte skött sina betalningar.
En av landets tidningar dömdes till
40 miljoner dollar i skadestånd för att
den skrivit ofördelaktigt om presidenten
i samband med vad Correa påstod vara
ett kuppförsök. Tidningen, El Universo,
hade ifrågasatt presidentens order att
skjuta på myteristerna när de befann sig

Obamanomics

Om den amerikanska regeringen var
en familj skulle den tjäna 58.000 dollar
per år, spendera 75.000 dollar per år, ha
327.000 dollar i kreditkortsskulder och nu
föreslå stora nedskärningar för att minska
utgifterna till 72.000 dollar per år.
(Dave Ramsey vid Foundation for
Economic Educattion)

Zhang Shangwu vann två guldmedaljer
vid World University Championships
2001. Han sålde medaljerna för en
hundring för att få mat tidigare i år…
Zhang var specialist på ringar i
gymnastiken och spåddes en karriär
i OS. Men så gick Achilles-senan
av och han tvingades lägga av med
gymnastiken. Kinas statliga sportsystem
tog sin hand ifrån honom och betalade
ett avgångsvederlag på 38000 yuan (lika
många kronor). Zhang fick inte ordning
på sitt liv och blev tiggare på Pekings
gator.
(Daily Telegraph)

Asiatiska föroreningar
förklaring till att
uppvärmningen upphört

Sedan ungefär 1998 har den globala
uppvärmningen upphört och nu har en
amerikansk studie kommit som kommer
med en (bort)förklaring till fenomenet.
Forskare från Boston och Harvard, i
samarbete med forskare från Åbo, hävdar
att föroreningarna, och då särskilt svavel,
från Asien bidrar till att kyla ner jorden.
Utgångspunkten är att människans bidrag
till koldioxidinnehållet i atmosfären
ökade med en tredjedel mellan 1998 och
2008, men under den perioden steg inte
världens medeltemperatur. Svavel gör
det möjligt för aerosoler att bildas och
aerosolerna bildar dimmoln som gör
att solstrålningen studsar tillbaka ut i
rymden. Därtill kommer att solfläckarna
har minskat sedan 2002, vilket också
bidragit till nedkylningen. Trots att
temperaturen alltså inte ökat ska vi ändå
tro att så vore fallet om det inte varit för
att antal tillfälliga omständigheter…

Dyra biltullar

I Stockholm har man nyligen fått in
så mycket pengar så att det räcker till
kostnaderna för själva systemet för att
ta in biltullarna. I vårt västra grannland
är biltullar (”bompenger”) en mycket
vanligare företeelse än i Sverige. Men
kostnadsbilden är densamma och politi
kerna har lika liten förståelse där som här
för vad det kostar att ta in pengarna. Ett
aktuellt vägprojekt på E134 i Telemark
kostar 258 miljoner norska kronor.
Pengarna ska tas in som ”bompenger”,
men att ta in den 258 miljonerna kostar
190. Bilisterna ska betala vägen, men
staten och skattebetalarna betalar nästan
lika mycket för att ta driva det system
som tar in pengarna.
(Fremskritt)

Plastikkirurgen skapade
Kim Jong-un

När Kim Jong-un, Kim Jong-ils son,
presenterades som den blivande ledaren
för Nordkorea i slutet av förra året var
det första gången som han framträdde
offentligt. Han var påtagligt lik sin farfar,
Nordkoreas förste diktator Kim Il-sung.
De bilder som setts tidigare, bland annat
från hans studietid i Schweiz, visade
inte alls samma likhet. Det antas att han
genomgått plastikkirurgi för att få det
riktiga ”familjeutseendet”.
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Anna-Karin Hatt

Anna-Karin Hatt, IT-minister efter valet
2010 och gift med en före detta talskrivare till Ingvar Carlsson!
stabschef, minister, ledarskribent och
PR-konsult.

Annie Lööf

Annie Lööfs budskap kan sammanfattas
i begreppsparet frihet och trygghet. För
att skapa trygghet måste samhället och
medborgarna vara förändringsbenägna
och anpassa sig efter globaliseringens
villkor. Frihet behövs för att skapa det
välstånd som ger trygghet. Frihet är ett
måste för att företag ska kunna erbjuda
anställningsmöjligheter. För Annie Lööf
handlar trygghet om att ha ett arbete och
ha en rejäl sparbuffert. Därför hyllar
hon arbetslinjen samtidigt som hon vill
komplettera den med företagslinjen i
form av mindre regelkrångel, sänkta
arbetsgivaravgifter och sänkta marginal
skatter, främst sänkt statsskatt. Dessutom
föreslår hon olika reformer såsom ett
sparskatteavdrag för att öka sparandet
och därmed egenmakten.
Till skillnad från Anders W. Jonsson
hämtar Annie Lööf sina historiska exempel
från ATP-striden där Centerpartiet ställde
sig på frivillighetslinjen. Staten skulle
garantera en grundtrygghet, utöver
den nivån var det upp till den enskilde
medborgaren att spara till sin pension.
Hon förespråkar också att Sverige
ska vara en internationell förebild
inom miljöpolitiken och gå före andra
länder. Enligt nationalekonomen Danne
Nordling har den politiken länge förts
i Sverige utan några tydliga resultat på
miljön. Svensk miljöpolitik har snarare
ökat kostnaderna för svenska företag och
hushåll, utan att det har fått andra länder
att följa efter.
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Anna-Karin Hatt är den kandidat
som är minst konkret i sitt budskap.
Hennes visioner kopplas sällan till
något sakpolitiskt. Målet är att skapa ett
allmänborgerligt parti med Thorbjörn
Fälldin som förebild. Civilsamhället,
småföretagen och miljön är det som
betonas mest. Intressant att notera är att
Anna-Karin Hatt är den kandidat som
mest trycker på jämställdheten. Som ett
led i detta vill hon se en familjepolitik och
en föräldraförsäkring som inte cementerar
ojämställdhet. Här är hon tydlig med att
vilja fördubbla jämställdhetsbonusen
och avskaffa vårdnadsbidraget. Och om
detta inte fungerar blir det aktuellt med
kvotering av föräldraförsäkringen, ett
förslag som partistyrelsen har lagt till
partistämman. Annie Lööf har tagit fullt
avstånd från tanken på att framtvinga en
delad föräldraförsäkring via lagstiftning
och betonar valfriheten för familjer.
Motiveringen är att beslut inte ska flyttas
från köksborden till riksdagshuset.
EU-frågan är ett annat exempel
där Anna-Karin Hatt har satt ned
foten ordentligt. Hon är exempelvis
mest tydlig när det gäller att säga nej
till en svensk euroanslutning. EUkritikern Nils Lundgren föredrar Hatt
som partiledare eftersom hon skulle
kunna utveckla en liberal EU-kritisk
linje som både är för ett medlemskap
och som bekämpar alla tendenser till
överstatlighet och byråkratisering. Annie
Lööf har i efterhand ångrat sin nej-röst i
folkomröstningen om euron.

Anders W. Jonsson

Anders W. Jonssons budskap är mer
spretigt men kan ändå sammanfattas i
”hela landet ska leva”. Som partiledare
vill han prioritera sex frågor; utbildning,
skattesystemet, klimatet, ökad frihet,
valfrihetssystem
och
välfärdens
finansiering. Inom utbildningsområdet
låter han mycket som en folkpartist
då han vill stärka universitetens
konkurrenskraft och minska riskerna
för brain-drain genom att bland annat
införa ett snabbspår för medborgarskap
för utländska studenter som tagit examen
i Sverige. Vidare vill han införa en årlig
mätning av kunskapsbalansen.
På skatteområdet prioriterar Jonsson
ett avskaffande av värnskatten. Därefter
vill han göra en omfattande översyn av
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skattesystemet med fokus på att stimulera
ökat entreprenörskap särskilt inom
tjänstesektorn. I klimatfrågan avviker
Jonsson inte särskilt mycket från Annie
Lööf, förutom att han konkretiserar
sitt engagemang med att villkoren för
vindkraftverk ska förbättras. Under
frihetspunkten lanserar han däremot ett
mycket oväntat förslag, han vill nämligen
avskaffa laglotten vid arv. Vidare vill han
genom lagstiftning garantera att alla har
rätt att välja primärvård. Avslutningsvis
föreslås en kommission liknande den som
föregick reformen av pensionssystemet
för att finna lösningar på de problem som
uppstår när alltfler blir äldre samtidigt
som allt färre arbetar.
Han har även, i likhet med Anna-Karin
Hatt i vårdnadsbidragsfrågan, profilerat
sig mot Kristdemokraterna genom att
föreslå att frivilligorganisationer som
tycker fel om samkönade äktenskap inte
ska få några statliga bidrag.
När ett parti ska välja en kandidat är
det viktigt att läsa mellan raderna och ta
intryck av det som kandidaterna själva
väljer att ta upp som viktigt. Något krasst
kan Centerpartiet sägas stå inför valet att
utvecklas ännu mer i marknadsliberal
riktning med frihet som grundvärde
eller att gå in på en mer socialliberal
väg där friheten får stryka på foten för
jämställdhet och trygghet. Givetvis
kommer inte kandidaterna själva att
erkänna att så är fallet, men det räcker
att titta på föräldraförsäkringen för att
inse vilken ideologisk skillnad som finns
mellan kandidaterna. Om kandidaterna
fick ifrågasätta varandra och kritisera
varandras ståndpunkter.
.

Barnläkaren Anders W. Jonsson
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Glädjedödarna

Dansbaneeländet,
hårdrockssatanismen,
mellanölsfyllan,
filmoch
dataspelsvåldet, serietidningspaniken och klimathysterin är alla exempel på
framgångsrika hotbilder som formulerats i enlighet med värsta fall scenarion.
Mattias Svensson som är en nyliberal författare och debattör har i boken
Glädjedödarna beskrivit hur hotbildstänkandet styr den politiska utvecklingen i
ett land. För att kunna genomföra radikala reformer för att följa en viss ideologi,
det må vara socialism eller feminism, utmålas schablonbilder som gör kritiska
ståndpunkter närapå omöjliga. Vem vill egentligen att Jeppe ska supa ihjäl
sig?
Att även forskarna själva som tagit
Det tydligaste exemplet på hur en sådan
Subventioner för dem
fram klimatforskningen också har egna
hotbildsschablon skapas är Gunnar och
som gör ”rätt”
Alva Myrdals varningar för en kris i
befolkningsfrågan. Hotbilden beskrevs
som att Sverige som land var i fara om
inte nativiteten ökade. Dels för att vi
skulle vara för få för att kunna överleva,
och dels för att den svenska rasen hotades
av en ökad invandring. Myrdal hade
utgått från befolkningsstatistik och dragit
ut de stora trendlinjerna långt fram i
tiden. Enligt Myrdals domedagsprofetior
skulle den svenska befolkningen vara en
till två miljoner i dag, som bekant är vi
nu uppe i nio miljoner. Detta visar på ett
tydligt sätt hur svårt det är att extrapolera
historiska trender från demografiska och
andra statistiska data. Inte ens under
bokens tillkomst 1934 visade statistiken
några större hot eftersom befolkningen
hade en svag tillväxt. Trots det var
Myrdals framgångsrika att måla upp en
stark hotbild och kunde därför med stor
trovärdighet lägga fram radikala och
genomgående åtgärdsförslag.
Vi är då framme vid nästa fas. Efter
att ha beskrivit problemet i sitt värsta
falls scenario går argumentationen över
till att förklara att problemen består av
enskilda människors leverne. Folk åt fel
sorts mat, deras fritid och nöjen var inte
tillräckligt sofistikerade, de möblerade
fel och för dyrt, och dessutom valde
många ”mindervärdiga” att skaffa barn.
Åtgärderna för dessa problem är givetvis
att reglera priserna på livsmedel, inrätta
statliga socialpedagogiska institut såsom
offentliga daghem, inventera linneskåpen
och tillhandahålla kommunalt möble
mang samt införa möjligheter till tvångs
steriliseringar. Alla dessa åtgärder var
samtidigt nödvändiga för att införa den
förmarxistiska fas som Myrdals ansågs
behövas för att införa socialismen i
Sverige.
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Idag föreslår feminister inte lika radikala
åtgärder, men de vill gärna styra
familjers levnadsval genom att bestraffa
familjer som väljer den traditionella
kärnfamiljsbildningen samtidigt som de
familjer som väljer andra alternativ än
offentliga daghem måste subventionera
de familjer som väljer rätt, det vill säga
sätter sina barn på offentliga daghem.
De som väljer att vara hemma med sina
barn under barnens första år ska inte
ens kunna få ta del av det snålt tilltagna
vårdnadsbidraget som Alliansregeringen
har öppnat upp för.
För att sedan lägga en tyngre vikt
på de åtgärdsförslag som lämnas av
hotbildsförespråkarna, där staten alltid

fredrik.runebert@contra.nu
är lösningen och där statliga experter ska
styra människor från vaggan till graven,
rättfärdigas förslagen genom hänvisning
till ”vetenskapen”. Klimatfrågan är
ett aktuellt exempel där kritik mot
vetenskapliga resultat tolkas som illvilja
och att kritikern är köpt av särintressen.

intressen i form av forskningsanslag
och status glöms ofta bort. Studier som
visar att den globala uppvärmningen inte
behöver förklaras av koldioxidteorin
tystas snabbt ned med hjälp av fula
metoder såsom fusk och utmobbning av
forskare med andra teorier.
Mattias Svensson kan dock i sin
bok visa att vetenskapen inte uppvisar
något större stöd för förmynderipolitik,
vare sig det gäller ofarliga fenomen
såsom
danstillstånd,
medelfarliga
fenomen såsom passiv rökning på
krogar och direkt farliga fenomen såsom
narkotikamissbruk. Fördelarna ur ett
hälsoperspektiv av rökfria krogar har
inget starkt vetenskapligt stöd, tvärtom
fördelarna sträcker sig enbart till att
personalen har fått mindre problem
med rödögdhet, hosta och irriterade
slemhinnor. Det är inte ens självklart att
rökare kostar mer i sjukvårdskostnader
än icke-rökare av den enkla anledningen
att rökare i genomsnitt dör sju år tidigare
än icke-rökare och då oftast i mindre
kostsamma sjukdomar än exempelvis
demenspatienter. Ett annat exempel
är att vetenskapliga studier ger stöd
för att helnykterism är lika farligt som
alkoholmissbruk när det gäller förväntad
livslängd och risken för psykiska
problem och hjärtsjukdomar. Men till
skillnad från folkhälsoinstitutet utgår
inte Mattias Svensson från att det finns
ett kausalt samband bara för att det finns
en samvariation. Vetenskapen har alltså
inom vissa områden såsom folkhälsa,
genus och klimatförändringar utvecklats
till ideologier, det vill säga motsatsen till
vetenskap.

Inget personligt ansvar

Rent ideologiskt kan man beskriva
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förmynderiets politik som ett från
tagande av personligt ansvar. Oavsett
farlighetsgrad berövar staten människor
rätten att experimentera, prova sig
fram i livet och genom misstag och fel
stärka sina karaktärer. Bilbälteslagar,
cykelhjälmstvång och narkotikaförbud
fråntar människan sitt eget ansvar
samtidigt som sådana lagar aldrig bygger
på avvägningar mellan nyttan av att
slippa bilbälte, bära cykelhjälm och testa
marijuana.
Den största förtjänsten med boken
är att författaren inte försöker tona ned
farligheten med fenomen som heroin
och kokain, vilket många nyliberaler
tenderar att göra när de argumenterar
för avreglering. Tvärtom betonar
Svensson riskerna med olika kemiska
preparat, även om han nyanserar
uppblåsta siffror från folkhälsoinstitutet
och från ideella organisationer. I stället
beskriver Svensson nackdelarna med
narkotikaförbud för både missbrukaren,
brukaren och allmänheten vilket gör att
boken håller en intellektuellt hög nivå.
Han förklarar hur kriget mot narkotikan
i USA har misslyckats och varit lika
kontraproduktiv som alkoholförbudet
1920–1933.
Den stora skillnaden mellan alkohol
och narkotika är att alkoholen är mer
utbredd bland befolkningen och därför är
det svårare att upprätthålla ett förbud. Ju
mindre utbrett ett fenomen är från början
desto enklare är det att upprätthålla det.
Det förklarar varför snus är förbjudet
inom EU medan Sverige envisas med
ett undantag. En ytterligare aspekt är
att förbud som inte har så stor betydelse
för många och som dessutom kan vara
positiva, exempelvis rökförbudet som helt
klart har förbättrat arbetsmiljön, oftast
blir framgångsrika. Att ett lagförbud
ändå är fel beror på att det fråntar de få
människor som uppskattar att röka sin
cigarett samtidigt som de inmundigar sin
öl inte får några alternativ. Besökare på
libanesrestauranger kan inte längre röka
vattenpipa. Det kränker även äganderätten
där krogägaren berövas rätten att själv
avgöra om rökförbud ska gälla i dennes
lokaler eller inte.

Knarkliberalism?

Ett narkotikaförbud uppvisar samma
tendenser som ett alkoholförbud vad
gäller organiserad brottslighet, gängkrig,
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opiumodlingar eller alkoholsmuggling
som finansierar terrorism, ökade
kostnader för missbrukarna eftersom
priserna stiger i takt med att riskerna med
verksamheten ökar samt en utveckling
till koncentrerade vätskor och dålig
kvalitet på produkterna som i sin tur
ökar dödligheten bland missbrukarna.
Eftersom riskerna för smuggling ökar
i takt med mobilisering av polis och
drakoniska straff går försäljningen över
från lättare alkoholdrycker såsom öl till
tyngre alkoholdrycker såsom starksprit.
Motsvarande på narkotikasidan är det
en övergång från lättare narkotika såsom
marijuana till tyngre och farligare droger
såsom kokain och heroin.
På det område där bokens stora
förtjänster finns att hitta existerar också
en blind fläck. Negativa externaliteter
nämns bara i förbigående som en liten
släng mot ekonomernas fikonspråk.
Frågeställningar som gränsdragningen
mellan individens rätt att inta vilka
substanser han eller hon vill och övriga
individers rätt att slippa de negativa
konsekvenserna av att bli rånade eller
bestulna av missbrukare som behöver
pengar, besvaras inte entydigt. Inte heller
principen att slippa bli misshandlad
och hotad av någon som får spel av en
överdos. Mattias Svensson besvarar
förvisso frågorna för den som läser
mycket noggrant, eftersom författaren
indirekt påpekar att risken för rån och
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stölder är större ju högre priserna för
narkotikan är. Svaret på den andra
frågan besvaras också indirekt genom
att det är de olagliga handlingarna i sig
som ska bestraffas, inte drogen per se.
Ansvaret för ens handlingar upphör inte
på grund av att man druckit alkohol,
eller injicerat kemiska substanser. De
flesta vet fortfarande vad som är rätt
och fel även om man är aspackad. Det
som händer är att tröskeln för att göra
något man annars aldrig skulle göra har
sänkts. Och det tydligaste sambandet
mellan alkohol och våld är att de som
dricker inte blir våldsamma. Men detta
besvarar fortfarande inte grundfrågan
om gränsdragningen mellan de två
principerna om rätten att göra vad man
vill med sitt eget liv, och rätten att bli
lämnad i fred från stöld, hot och våld.
Dessa principresonemang saknas
även när frågan gäller bilbälteslagen där
det åtminstone teoretiskt sätt finns en
möjlighet att döda en annan människa
genom att den som saknar bilbälte vid
en krock kan flyga ut genom fönstret och
träffa trafikanter i den andra bilen.

Inte orädd att ta
upp det kontroversiella

En ytterligare förtjänst som denna
något kontroversiella bok har är att
författaren inte försöker skuffa undan
frågeställningar såsom föräldrars rädsla
att barn ska göra sig illa och i värsta fall
dö. Hans beskrivning av den rädslan
visar att han inte är helt främmande för
den känslan och att han tar den rädslan
i beaktande när han tar ställning till
huruvida gungor måste bytas ut i enlighet
med försiktighetsprincipen eftersom det
finns en obevisad möjlighet att barn som
tuggar på gummidäcken kan få cancer.
Föräldrar kan se hot överallt, men det
betyder inte att det offentliga ska förbjuda
allt som skulle kunna vara farligt.
Författaren försvarar frihetens idéer till
det yttersta utan att göra det lätt för sig
och tona ned farligheten i fenomen där
det nuvarande brottet saknar brottsoffer.
Därför är det Mattias Svensson man ska
argumentera emot om man som kritiker
vill vässa sina motargument. För den
som är lika liberal som författaren ligger
utmaningen i att inte ta den enkla vägen
i debatter om förmynderiets politik.
Här finns ammunitionen för sådana
debatter.
.
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Walter Williams
–en av USAs främsta nationalekonomer
Walter Williams har gjort en
lysande karriär – som ekonom
och
författare,
kolumnist,
lärare och emellanåt som
radio- och TV-personlighet.
Som svart anhängare av fri
marknadsekonomi och ett sant
”färgblint” samhälle har han ofta
blivit utsatt för hätska angrepp.
Han är nu 74 år gammal och har
beslutat sig för att berätta om
sitt liv i en nyutgiven bok.
Han skriver: ”Vad jag har gjort, sagt
och skrivit och de uppfattningar jag
har torgfört har utmanat den allmänna
meningen, det har irriterat och hotat
många människors planer. Jag har alltid
struntat i om jag förolämpat kritiker och
brutit mot det politiskt korrekta och om
jag istället har sagt vad jag tycker. Med
så många ’revisionistiska historiker’ i
omgivningen har det varit viktigt för
mig att beskriva min egen bakgrund och
därvid diskutera saker som har hänt och
särskilt hur de ska ses i förhållande till
vanliga svarta människor”.
Han erinrar sig ett ilsket svar från
dåvarande hälso- utbildnings- och
bostadsministern Patricia Robert Harris
som kritik mot en artikelserie ”Svartare
än du” som skrivits av en annan
konservativ svart ekonom, Thomas
Sowell i Washington Post i november
1981. Sowell var god vän till Walter
Williams. Harris kommenterade Sowells
kritik mot medborgarrättsledarna och
sa: ”Personer som Sowell and Williams
tillhör medelklassen. De vet inget om hur
det är att vara fattiga”.
Detta påstående var dock i grunden
falskt. Williams konstaterar:
”Både Sowell och jag föddes i fattiga
familjer, något som gäller flertalet svarta
som är så gamla som vi... Men även om
vi började våra liv i fattigdom, som så
många andra amerikaner, både svarta och
vita, så illustrerar det en av de viktiga
sakerna som gäller vårt land. Bara för
att du vet var en person hamnade i livet,
betyder det inte att du vet var hans eller
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hennes liv började… I motsats till så
många andra samhällen i vår omgivning
behöver man i vårt land inte starta i eller
nära toppen för att nå dit i slutänden. Det
är den sortens sociala rörlighet som är vad
resten av världen avundas Amerika. Det
är en förklaring till att det främsta målet
för människor runt om i världen, om de
hade chansen att flytta, är just Amerika.”
Williams beskriver sina blygsamma
levnadsomständigheter i ungdomen, hur
han växte upp i ett lägre medelklassområde
i västra Philadelphia under 1940-talet.
Hur han uppfostrades av en stark och
krävande ensamstående mamma med
höga akademiska ambitioner för sina

allan.c.brownfeld@contra.nu
barn. Han erinrar sig hur lärarna i
grundskolan och på gymnasiet påverkade
honom – lärarna gav sina ärliga omdömen
om vad han lärde sig och accepterade
inga undanflykter. När han redogör
för sin tid i armén kommer han ihåg
enstaka tillfällen då rasdiskriminering
gjorde sig gällande, men han ser sin
armétjänstgöring som en värdefull
komponent i mognadsprocessen.
Han växte upp i ett bostadsområde
som kallades ”Richard Allen Housing
Project”:
”mataffärer, apotek och klädaffärer låg
längs Poplar mellan tionde och trettonde
gatorna... Flertalet mataffärer hade
obevakade stånd utanför, där det fanns
frukt och grönsaker… man bekymrade
sig inte om stölder. Vanligen valde
kunderna sin frukt och sina grönsaker
och tog in dem i affären, som vägde dem
och tog betalt… Det var inget särskilt
med en sprudlande småföretagsamhet i
ett svart områdem utom att den en dag
skulle i stort sett försvinna på grund av
hög kirminalitet och kravallerna under
1960-talet. Det försvinnandet hade flera
följder. För att över huvud taget kunna
handla måste dagens fattiga invånare resa
långt bort… den kostnaden måste de ta
på grund av den höga brottsligheten som
gör att varken svarta eller vita är beredda
att starta företag i området…”
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Williams skriver om frånvaron av
butiker och andra företag: ”...de minskar
befolkningens möjligheter att få arbete.
Ett av mina jobb efter skolans slut och på
helgerna var hos Sam Raboys mataffär…
Jag tog hand om kunderna, levererade
beställda varor, packade upp varor på
hyllorna och städade. Andra butiker
anställde andra ungdomar för liknande
arbeten.”
Efter gymnasiet flyttade Williams till
sin far i Los Angeles och började på Los
Angeles City College. Efter militärtjänsten
– som innefattade tjänstgöring i Korea och
giftermålet med Connie – började han i
februari 1962 på California State College
i Los Angeles. Till att börja med studerade
han sociologi, men sedan gick han över
till ekonomi och tog examen sommaren
1965. Hans lärare rekommenderade
honom att studera vidare och han blev
antagen på UCLA, jobbade på nätterna
som övervakare och bestämde sig för att
ta en doktorsexamen.
Till att börja med körde Williams i
ekonomi. Han skriver:
”Jag insåg att det var en fördel. Det
övertygade mig om att professorerna
vid UCLA inte brydde sig det minsta om
att jag var svart; de körde mig på precis
samma sätt som de skulle ha kört vem
som helst som inte var tillräckligt bra.
Den behandlingen övertygade mig om
vad jag måste göra för att få betyg och
examen.”
Efter att ha avlagt doktorsexamen
erbjöds han tjänsten som biträdande
professor vid California State:
”Jag brukar ibland sarkastiskt och
ibland cyniskt säga att jag är glad för
att jag fick merparten av min utbildning
innan det blev populärt bland vita att gilla
svarta. Med det menar jag att jag på den
tiden fick en mer ärlig utvärdering av
mina styrkor och svagheter. Professorerna
tvekade inte att kritisera mig. Ibland gick
de så långt att de sa att det är nonsens
Williams.”
På den tiden var Williams vänster
orienterad. I presidentvalet 1964 röstade
han på Lyndon Johnson. Han trodde att
högre minimilöner var ett sätt att hjälpa
fattiga människor. Han skriver:
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Walter Williams är en av
USAs mest välkända högerorienterade nationalekonomer. Han jobbade bland annat åt Ronald Reagan, men
avstod från ett erbjudande
om en politisk tjänst i Arbetsmarknadsdepartementet.
”Den inställningen hade jag ända
tills ett samtal med en av professorerna
vid UCLA (det kan ha varit Armen
Alkchian), som frågade mig vilket jag
brydde mig mest om, ambitionerna bakom
högre minimilöner eller konsekvenserna
av högre minimilöner. Om jag brydde
mig mer om konsekvenserna, sa han,
skulle jag läsa de studier som gjorts av
Chicago-professorn Yal Brozen och
andra om de förödande konsekvenserna
av minimilönerna för möjligheterna för
lågutbildade att få ett jobb över huvud
taget. Jag blev antagligen libertarian
genom att jag konfronterades av en
hårding till professor som uppmuntrade
mig att tänka med hjärnan istället för
hjärtat.”
Williams skriver:
”Jag ville dela med mig av min
övertygelse
att
personlig
frihet,
komibinerat med fri marknadsekonomi
är moraliskt överlägset andra former
att organisera det mänskliga livet. Det
bästa sättet att få andra att dela den
uppfattningen är att se till att de blir
konsekventa och hårdhudade i sitt eget
tänkande”.
Om att vara svart och professor skriver
Williams:
”det ledde till en rad uppmaningar om
att engagera mig i de svarta studenternas
sak på universitetet. Jag blev inbjuden
att delta i de svarta studenternas egen
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studentkår. Jag försökte ge några ord
på vägen om de krav som den svarta
studentkåren ställde, till exempel när det
gällde ett särskilt program för ”svarta
studier” och en ökning av andelen svarta
bland lärarna. Som jag skulle göra också
senare vid Temple University erbjöd jag
stödundervisning för studenter som hade
det svårt med matematiken. Men en av de
insatser som föll mest på hälleberget var
mina försök att övertala svarta studenter
om att de skulle ägna mer tid åt att
framgångsrikt genomföra sina studier än
att driva politiska frågor.”
Walter Williams akademiska karriär
började med att han undervisade en
grupp i veckan vid Los Angeles City
College, till att han blev institutionschef
vid George Mason University. Han
berättar om sin långa vänskap med
ekonomen Thomas Sowell och med
chefen för Lincoln Institute J. A. Parker.
Williams samarbetade med honom under
många år. Han berättar om sin tid vid
Urban Institue och Hoover Institution
vid Stanford University, liksom om sina
många framträdanden vid utskottsförhör
i Kongressen om frågor som sträckte
sig från minimilöner till de negativa
effekterna av Davis-Bacon-lagen [en
lag från 1931 som krävde att anställda
vid arbetsmarknadsprojekt skulle ha
”vanliga löner”]. Han var medlem i
Ronald Reagans ”äntringsstyrka” vid
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Arbetsmarknadsdepartementet [gruppen
som skulle överta administrationen
efter Jimmy Carters avgång], men han
följde Milton Friedmans råd och avstod
från att anta erbjudandet om arbete i
departementet, detta så att han skulle
kunna behålla den akademiska friheten
att säga vad han tyckte.
Attackerna på svarta högerinriktade var
ofta bittra. Han berättar om hur Thomas
Atkins vid medborgarrättsorganisationen
NAACP uttalade sig om Ronald Reagans
planer på att utse Thomas Sowell till
chef för Presidentens Ekonomiska
Råd, ett uttalande som innebar att han
tyckte att Sowell skulle spela samma
roll som ”house niggers” gjorde hos
plantageägarna.
Kolumnisten
Carl
Rowan sade att ”om man mular in
Thomas Sowell med lite mjöl i ansiktet
så kunde man tro att man hade [Ku Klux
Klan-ledaren] David Duke framför sig”.
Direktören för NAACP Benjamin Hooks
kallade svarta högerorienterade ”en ny
verrsion av Onkel Tom och några av de
största lögnarna som världen sett”.
Williams har mycket att säga om
den ”förhärskande dogmen”. En av de
dogmerna är att man måste ha svarta
förebilder för att lära svarta att prestera,
för att ingjuta stolthet och eliminera de
andliga resterna av slaveriet och den
senare diskrimineringen. Men Williams
menar att hans eget liv motbevisar den
tesen:
”Jag studerade vid huvudsakligen
svarta grundskolor och gymnasier och
tog studenten vid en sådan 1954. Jag
kan inte komma ihåg att jag hade mer
än två eller möjligen tre svarta lärare…
Ändå blev många av mina klasskamrater
som växte upp i Richard Allen Housing
Project, personer som jag haft kontakt
med genom åren, med tiden typiska
företrädare för medelklassen. Och en
av dem, Bill Cosby, blev mångmiljonär.
Våra förebilder var huvudsakligen våra
föräldrar och vår familj; våra lärare, som
också var förebilder, var till större delen
vita.”
Med några års mellanrum träffas
personer som bott i Ricahrd Allen
Housing Project. Williams berättar att han
frågade några av sina vänner vid en sådan
sammankomst om de kunde komma ihåg
någon skolkamrat som inte kunde läsa
eller skriva tillräckligt bra för att skriva
ihop en jobbansökan eller pratade ett så
(fortsättning på nästa sida)
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Samtal med en gammal
KGB-man
Ann-Mari Lahti har ett par gånger träffat den gamle KGB-mannen Vladimir Pohl. Han
jobbade åt KGB på sovjet-tiden och är nu pensionär i Tallinn. Här återges samtalet med
Vladimir Pohl på Viru Hotel i Tallinn den 12 juni i år. Viru Hotel var på sovjettiden fullbe
lamrat med avlyssningsutrustning för KGB. Alla utlänningar övervakades noga. Nyligen
öppnades ett museum på KGBs egen våning i hotellet.
Vladimir Pohl har arbetat med den
sovjetiska presidenten och högste KGBchefen Jurij Andropov en gång i tiden.
Jag är mycket nöjd med att jag fick
möjlighet att tala med Pohl, det är inte
ofta som gamla KGB-män ställer upp på
samtal med västerlänningar.
Pohl hyllade KGB, som han ansåg
gjorde ett bra arbete. Han var lugn under
intervjun, men vägrade att svara på vissa
frågor. Själv talar jag inte ryska, men
Maria Walden som är flytande på ryska
medverkade i samtalet. Inledningsvis
förklarade Pohl att han skulle lämna
mötet om han inte tyckte att samtalet var
intressant.
Mellan åren 1979 och 1983 jobbade
jag för den estniska oppositionen mot
sovjetmakten.
–Jag var inte här då. Jag kom till Tallinn
1983.

minister för järnvägarna i Sovjetunionen
under många år.
Så här gick det till när jag började
arbeta för KGB. Jag kom till Estland
första gången 1963 och blev chef här för
en järnvägsstation.
Jüri Lina [estnisk dissident som numer
bor i Sverige, tidigare medarbetare i
Contra] skrev att jag var vid polisen på
järnvägen, men jag har inte ens varit i
närheten av den. Allt som Jüri Lina har
skrivit om mig är inte sant.
Jag jobbade för statskontroll efter
arbetet för järnvägen här i Tallinn. Jag
var ung och energisk, jag fick tre olika
förslag till nya arbeten. Det första var i
kommunistpartiet i kommunen, men det
tackade jag nej till. Det andra var att bli
VD för en fabrik. Och det tredje förslaget
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–Jag vill inte berätta det, för det är
en intim fråga. Jag jobbade först på
järnvägen och gick igenom utbildning
där. Jag gick ut i Krasnojarsk 1957 och
sedan var jag i Röda armén. Jag var också

var att arbeta för KGB. Sen pratade jag
med mina vänner och det blev KGB.
Vännerna sa ett eftersom jag kunde både
estniska och ryska skulle jag arbeta för
KGB.
Jag ville inte jobba inom politiken, för
jag är ingenjör egentligen. Om de hade
haft ett sådant arbete, så kunde jag ha
tagit det istället. Jag hade ingenting och
göra med dissidenter. Jag jobbade med
ekonomi inom KGB.

lågklassigt språk som man idag ofta hör
hos svarta ungdomar. Svaren är att de inte
kommer ihåg något sådant. Ändå, i mitt
gymnasium, Benjamin Franklin, var det
bara 4 procent som fick ”proficient” eller
bättre i läsning, 12 procent i skrivning
och 1 procent i matematik. Dagens
skolsystem i Philadelphia har en hög andel
svarta lärare och rektorer, men uppnådda

resultat i undervisningen är en skugga
av vad de en gång var. Om dogmen om
förebilder har någon innebörd så skulle
den vara det omvända mot vad som sägs.
I boken skriver Williams om den stora
betydelsen som hans fru sedan 48 år har
haft. Hon delade hans visioner genom
hårt arbete och kärlek. Han avslutar
boken med några råd från sin styvfar.

Varför jobbade du för KGB?
–Varför är du intresserad av det?
Jag vill veta om du såg det som ett vanligt
jobb!
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Var blev du utbildad inom KGB?
Jag gick på KGB-akademin i Moskva.
Det tog fem år. Det var under Andropovs
tid och sedan fick jag en klocka av
Andropov. Jag jobbade i Moskva i många
år. Jag jobbade ihop med Jurij Andropov.
Du jobbade alltså ihop med före detta
presidenten och högste KGB-chefen Jurij
Andropov?
–Ja det gjorde jag. Jag skrev väldigt bra,
om KGB skulle skriva till regeringen
eller Centralkommittén så var det jag
som skrev. Men det hade med ekonomi
att göra och inte med politiken.
Vad anser Du
Baltikum?

om ockupationen av

–Jag vill inte svara på den frågan. Det
kommer då bara att bli för mycket
diskussion omkring den frågan.
Hade du överhuvudtaget något jobb för
KGB i Tallinn under sovjettiden?
–Ja det hade jag.
Känner du till Marat Zukov?
–Ja det gör jag.
Känner du till Erich Vallimäe, en fruktad
KGB-förhörsledare i Tallinn.
–Ja jag kände honom.
Känner du till KGB-chefen Anti Talur i

Mycket i livet är tur och du kommer
aldrig att veta när möjlighetens tåg avgår.
Var därför alltid färdigpackad och redo
att hoppa på.
Walter Williams undervisar fortfarande
i ekonomi och kommer förhoppningsvis
att göra så i ännu många år.
.
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Raka puckar
Samtidigt
som
regeringen
konstaterar att vi måste satsa på
företagande, teknik, vetenskap, så
satsar Riksbanken på artister på
de nya sedlarna. Obegripligt. Var
finns de som grundlade det svenska
välståndet? Var finns Alfred Nobel,
LM Ericsson, 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!

Pensionerade KGB-medarbetaren Vladimir Pohl har samtalat med Contra-medarbetaren Ann-Mari Lahti i Tallinn.
Tartu?
grep dem. Du kan fråga vem som helst
även de som inte var vid KGB, man
–Ja det gör jag. Jag försvarade Anti Talur
kunde inte fortsätta bygget av socialism
i Moskva.
om man inte arresterade oliktänkande.
Jag blev själv gripen av KGB i Tallinn
I en demokrati finns det också kritiker av
sommaren 1980.
systemet, men man arresterar dem inte,
–Det var inte bara du som var gripen då.
som man gjorde i Sovjet.
På Viru Väljak därborta mötte jag
KGB och de gav mig varning att inte ta
kontakt med frihetskämpar kristna eller
oppositionella. Då skulle de arrestera
mig och de bevakade alla mina steg i
Tallinn.
–Jag kan inte svar på det som hände dig
då.
Vad anser Du om att människor greps av
KGB bara för att de tänkte annorlunda
och vill vara fria människor och kunna
resa in och ut ur landet?
–Jag vill inte svara på de frågorna. KGB
ansvarade inte bara för arrestering av
oliktänkande, de gjorde mycket annat
också.
Varför arresterade man oliktänkande?
–Det var inte min sak, jag hade inget
med politik att göra. Därför att de
oppositionella var emot systemet i Sovjet
på den tiden och vi kunde inte fortsätta
om vi inte isolerade de oliktänkande och
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–Det var inte KGB som stiftade lagarna,
utan de följde bara lagarna.
Varför vill du inte svara på vissa frågor?
–Du ska fråga de inom KGB som jobbade
inom de områdena. Jag fick lära mig att
man skulle följa lagen. Det finns en lag
och det finns paragrafer.

Vi svenskar betalar tillsammans
med Danmark värdens högsta
skatter. För det så räknar vi med
att få världens högsta service. Om
inte politikerna lyckas med det är
det fel på organisationen av den
offentliga verksamheten. Då är inte
sossarnas medel att höja skatten det
rätta, utan då gäller det att använda
skattepengarna bättre. Till exempel
varför inte lägga ner landstingen.
Det skulle visserligen innebära att
en mängd politiker skulle mista
arvodet, men för oss skattebetalare
skulle det ge effektivare använda
skattemedel.

När sovjetmakten stiftade lagar så bröt
de mot de mänskliga rättigheterna, mot
människans värdighet, och då är det
diktatur!
–Ja det var proletariatets diktatur.
Helt klart är att Vladimir Pohl är en slipad
man och enligt välinformerade källor så
var det Pohl som intervjuade mig lika
mycket som jag som intervjuade honom.
Även om han säger att han är pensionär
jobbar han enligt vissa källor troligen för
FSB (Federalnaja Szlousba Bezopasnosti)
den ryska säkerhetstjänsten. Enligt min
källa så slutar inte före detta höjdare
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inom KGB bara för att de gått i pension
eller för att muren föll.
Efter ovanstående samtal fortsatte
samtalet med deltagande av den estniske
dissidenten Kalju Mätik. Det återkommer
vi till i ett senare nummer av Contra. När
Kalju talat färdigt med Vladimir Pohl kom
en mystisk man in och gick fram till Pohl.
Pohl följde honom ut.
.
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Ett finansiellt Armageddon
Medias
spegling
av
den
ekonomiska
krisens
allvar
är fylld med all sköns
motsägelsefull information. De
finansiella marknaderna har
varit högst volatila under de
senaste veckorna. Grekland
stod nyligen på listan för
betalningsinställelse, men efter
att ha lovat att genomföra ett
flertal åtstramningspaket har de
lyckats ducka för den kraftiga
projektilen.
Efter Grekland kom Portugal under
en ekonomisk attack. Landets stats
obligationer kom under en stark press
och kort därefter kom sårbara länder
som Italien och Spanien med på listan.
dessutom satte man upp Grekland igen på
listan. Efter mötet med Euro-ländernas
finansministrar sa den holländske finans
ministern att Grekland kan förväntas
ställa in betalningarna. Därefter sa de
andra medlemsländerna att det inte var
troligt. Efter detta skiftades fokus till
Federal Reserve i USA.
Aktiemarknaden tog Federal Reserve
på orden om det andra kvartalet och
marknaden steg. Vad man inte tog
med i beräkningen var uppgifterna om
utsikterna för det tredje kvartalet, med en
prognos om en nedgång i den amerikanska
ekonomin.
Moodys har haft full upp med sina
nedgraderingar. Under juni sända man
Grekland till skräpstatus. Och senare
nedgraderade Moody både Irland
och Portugal till skräpstatus. Därtill
nedgraderade man banklån garanterade av
den irländska regeringen till skräpnivå.
Moody förebådade en hotande bankkris
i Kina med exponeringar över en halv
biljon dollar i riskzonen, lån bokförda
hos kinesiska banker. Och så hotade man
med att nedgradera USAs skuldberg.
Det är ingen slump att vi genomgår en
turbulent period på den internationella
marknaden. Bernanke sa till USAs
kongress att osäkerheterna staplar upp
sig. Men för alla som kan sin ekonomiska
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historia så framstår inte osäkerheterna
som så stora. Med historiska fakta
som bakgrund framstår bilden som
tydligare. Svåra finansiella kriser i likhet
med den nuvarande följs vanligen av
statsskuldkriser.

Statsskuldskriser brukar
utveckla sig i fyra stadier.
Stadium 1: Växande underskott
Under en finansiell kris ökar de statliga
utgifterna dramatiskt, därför att man
tror att det skall gå att stabilisera de
ekonomiska aktiviteterna på marknaden
med keynesiansk stimulanspolitik. Följ
den blir krympande skatteintäkter och
stora budgetunderskott. För ekonomier
med redan stora underskott staplar snabbt
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det hela upp sig till gigantiska skuldberg.
Nära 40 procent av världens BNP kommer
från länder med budgetunderskott nära
tio procent.
Stadium 2: Exploderande skulder
När ekonomier krymper, eller har
obetydlig tillväxt, kommer de växande

underskotten att bli en otrolig utmaning.
Skuldbördorna gör att det blir svårt att
möta underskotten med ny upplåning. När
skulderna överstiger 80 procent av BNP
ökar kostnaden för lånen och marknadens
misstänksamhet. IMF har pekat ut fem
av de sju ledande ekonomierna med en
skuldnivå överstigande 100 procent av
BNP under de kommande fyra åren.
Stadium 3: Nedgraderingar
När underskotten och skulderna ökar
framstår det uppenbart att en ökad
beskattning skall kunna lösa problemen.
Kreditvärdigheten
kommer
därvid
under en kritisk granskning med
nedgraderingar av de ledande instituten.
Grekland, Portugal och Irland har blivit
nedgraderade till skräpstatus. Spanien
har förlorat sin AAA status. Italiens
kreditstatus är under utvärdering. Japan
blev nedgraderat tidigare under året och
i Washington DC debatterade man en
ytterligare höjning av skuldtaket.
Stadium 4: Betalningsinställelse
Detta är det slutliga stadiet orsakat
av att nedgraderingarna påspätt med
en redan ond cykel som kräver ökat
upplåningsbehov.
När
investerarna

På New York-börsen kan man avläsa de finansiella marknadernas syn på den ekonomiska utvecklingen – stämningsläget ändras allt snabbare.
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upplever en ökad risk så kräver de en
högre ränta på sina pengar. Därför stiger
kostnaderna för upplåningen i dessa
länder. Resultatet blir att det blir ytterst
svårt att finansiera existerande skulder.
Och det leder till en finansiell kollaps
med betalningsinställningar som följd.

Italien och Spanien –
problem i en annan division

När Standard & Poor’s nedgraderade
Grekland till skräpstatus varnade
man kreditorerna att de måste vara
beredda på att bara få tillbaka 30 cent
på varje utlånad euro. Den europeiska
räddningsplanen kommer eventuellt att
kräva en avskrivning med 50 procent för
de privata långivarna. Vad värre är att en
betalningsinställelse av PIIGS-länderna
Grekland, Irland, Italien, Portugal och
Spanien skulle kunna orsaka ett finansiellt
globalt Armageddon.
Italien är en nära tre gånger större
ekonomi än Grekland, Irland och Portugal
sammanräknat. Spanien representerar
tolv procent av euro-ländernas ekonomi.
Och detta är inte enbart ett europeiskt
problem, utan i högsta grad ett globalt
problem. En lokal europeisk finansiell
storm leder med största sannolikhet till att
den globala bubblan brister med resultat
att ett finansiellt Armageddon kommer
att uppstå.
På listan över länder som kan ställa
in betalningarna står även Japan,
Storbritannien och USA. Vi skall inte
glömma övriga europeiska länder
kommer att bli rejält skadeskjutna vid ett
sådant scenario.
För en begåvad individ måste det
vara uppenbart att ett samhällssystem
som bygger på stora socialiserade
trygghetssystem och snedvridningar av
marknaderna inte kan överleva i längden.
Lägger man dessutom till stimulanspolitik
byggd på John Maynard Keynes förkastliga
teorier om regeringsingripanden med
stimulanspolitik blir bilden ännu värre.
Land efter land visar sig nu berett att
stimulera ekonomin även om det leder till
budgetunderskott. I USA har president
Barack Obama tagit täten genom ett
gigantiskt stimulanspaket. Trots att
Obamas regering spenderat mer pengar
än alla tidigare presidenter tillsammans
i hela landets historia är arbetslösheten
skyhög och ekonomin i bedrövligt
tillstånd.
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Övertro på statliga åtgärder

Trots att Keynes teorier aldrig fungerat
visar vänstern på en fortsatt övertro på
att staten är lösningen på den nuvarande
krisen och att det bara handlar om att
spendera mer pengar på all sköns projekt
som broar vilka inte leder någonstans
och stöd till dödsdömda verksamheter.
Den som har läst sin ekonomiska historia
vet att det bara är en politik byggd på
utbudsstimulans som fungerar.
Den smartare utbudsteorin bygger på
att problemen inte är orsakade av en för
liten efterfrågan utan av en otillräcklig
produktion. Fattiga Bangladesh och
länder i Afrika är inte urfattiga därför att
efterfrågan saknas utan det beror på deras
oförmåga att producera tillräckligt med
varor och tjänster.
Nu är tidpunkten absolut helt fel för
att höja skatter och att använda pengarna
till all sköns icke produktiv verksamhet.
Redan Adam Smith förstod att höga
skatter är skadliga för tillväxten och
skrev i The Wealth of Nations att höga
skatter minskar konsumtionen och ger
regeringen minskade skatteintäkter.
Höga skatter minskar viljan att producera
och skapar enbart misär och elände.
Lägre skatter medför att både arbetare
och entreprenörer är villiga att skapa ett
större välstånd. Varför skulle arbetare
och entreprenörer jobba häcken av sig
när hälften eller mer av vad de tjänar
går till skatt. Detta går ju stick i stäv mot
hur politikerna nu vill lösa problemen
i Europa och Amerika. Höga skatter i
Grekland och i resten av Europa kommer
knappast att få entreprenörerna att öka sin
produktion och därmed att anställa mer
personal och lösa den pågående krisen.
Den enda politiken som kan rädda oss
från ett ekonomiskt Armageddon är en
utbudspolitik byggd på rimliga skatter
som stimulerar till företagande och
produktion. När beskattningen är låg
ökar de offentliga inkomsterna. Det bästa
skattesystemet hjälper fattiga att bli rika
och inte att göra rika fattiga. Ju högre
skatterna är desto större blir skadorna
på ekonomin. Och ekonomin växer mer
genom att sänka de högsta skatteskalorna
och inte de lägsta. Överbeskattning leder
till minskade skatteintäkter, vilket ger
vänstern hjärnblödning vid bara tanken.
Det är hög tid att de europeiska länderna
inför en bred och låg rättvis skatteskala.
I likhet med de före detta kommunistiska
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(Kyrkomötet, fortsättning från sidan 5)
mellan personer av samma kön. POSKs
motionärer förmår dock inte ta ställning i
själva sakfrågan, dock menar de att linjen
bör vara enhetlig inom kyrkan, vilken nu
linjen än må vara.
Dan Sarker (Frimodig kyrka) vill
ha ett mer positivt svar till Mekane
Yesus-kyrkan i Etiopien (väldens tredje
största lutherska kyrka), som skrivit till
Svenska kyrkans ärkebiskop Anders
Wejryd och klagat på att Bibeln inte är
en auktoritet för Svenska kyrkan när man
accepterar enkönade äktenskap. Mekane
Yesus-kyrkan har bett om Svenska
kyrkans omvändelse, och Dan Sarkar
håller med. Motionärer från Frimodig
kyrka vill också att Svenska kyrkan
ska prästviga laestadianer, medlemmar
i Evangelisk Luthersk Mission och
olika kommuniteter. Alla organisationer
som verkar inom Svenska kyrkan,
men kanske inte helt underordnar sig
ärkebiskopens politiskt korrekta budskap.
Frimodig kyrka vill också att personer
som ifrågasatts för sina åsikter, till
exempel i äktenskapsfrågan eller frågan
om kvinnliga präster, ska ha rätt att få
tillgång till en offentlig försvarare, som
kan driva den anklagades linje. Det har
ju faktiskt visat sig att angreppen mot de
präster som vägrat att leda sodomistiska
äktenskapsgudstjänster har fått rätt av
Kammarkollegiet.
.
Sedan arbetet med artikeln avslutades
har Moderaternas partistyrelse föreslagit
att partiet ej ska delta i kyrkomötesvalet
2013. Frågan ska diskuteras på partistämman och det är ej helt säkert att partistyrelsen får som den vill. Även om ett sådant beslut vore i linje med ovanstående
artikels inriktning skulle beslutet kunna
leda till en ytterligare förstärkning av det
socialdemokratiska inflytandet i Svenska
kyrkan.
östeuropeiska kommandoekonomerna
borde resten av Europa införa ett rättvist
lågt platt skattesystem. Och hur ska
högskatteekonomierna kunna konkurrera
med plattskatteekonomierna i östra
Europa i framtiden? Ryssland tar in mer
skatter nu med 13 procent platt skatt än
med tidigare dryga 50 procent!
.
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Lyckan i Norrland
I den amerikanska själv
ständighetsförklaringen talar
man om människans rätt till
liv, frihet och rätten att sträva
efter lycka.
Också inom den ekonomiska
forskningen intresserar man
sig alltmer för ”lycka”.
Ekonomiskt välstånd är inte
det enda som intresserar
ekonomerna, även om det
inte oväntat visar sig att
ekonomiskt välstånd och lycka
har ett starkt samband.
Förre kungen av Bhutan,
Jigme Singye Wangchuck,
har till och med satt upp lycka
som landets viktigaste mål,
”gross national happiness”
eller bruttonationallycka. I det
målet ligger i det buddhistiska
Bhutan utöver ekonomiskt
välstånd även ett mått av andlig
och kulturell tillfredsstälelse.
Jigme Singye Wangchuck
har skapat en internationell
rörelse kring sina lyckoteorier,
och det anordnas regelbundet
internationella
konferenser
med inemot tusen deltagare.

Nu har även svenska
ekonomer tagit till sig lycko
tänkandet och Nils-Gustav
Lundgren i Umeå har gett
sig på att studera lyckan
hos norrlänningar (de fyra
nordligaste länen). Grunden
för hans studie är en enkät som
besvarats av 2 392 personer.
Enkäten samlade dels in
uppgifter om personerna, men
också om deras självupplevda
”lycka”. Lundgren har kon
struerat ett ”lyckoindex” som
bygger på hur personerna
själva uppfattar sin hälsa, sitt
förtroende för andra människor,
för den ort där de bor, hur de
ser på sina livsvillkor och så
vidare. Sammanfattningsvis
är det 26 procent av de som
svarat som klassas med ”hög
grad av lycka”, och 43 procent
i ett mellanläge. Återstående
31 procent har låg nivå på
lyckan eller känner sig rent
av olyckliga. De här siffrorna
säger egentligen ingenting
innan vi börjar titta på hur det

ser ut för olika grupper och
vilka faktorer. Det är just det
Nils-Gustav Lundgren gjort
i en artikel som publicerats i
tidskriften Ekonomisk Debatt.
Den faktor som är allra
bäst för lyckan är att ha en
”optimistisk” attityd och
därnäst kommer hög inkomst.
Tio procent högre inkomst
höjer lyckan med 5 procent.
Det finns också en rad andra
faktorer som har signifikant
samband med lycka, i ordning
efter hur stort sambandet är: att
ha kulturella intressen, att bo i
Piteå, att vara religiös, att vara
löntagare, att bo i Skellefteå,
att ha hög utbildning, att vara
tornedaling, att vara lapp och
att ha gjort en klassresa uppåt.
Att bo i Piteå innebär att man
är 28 procent lyckligare än
medeltalet och för Skellefteå
är det 22 procent på plussidan.
Det finns områden som har
motsvarande
minuspoäng,
men de är inte alls lika stora
och alltså inte signifikanta.

Att vara företagare är i den
här undersökningen inte alls
lika bra som att vara löntagare,
vilket kanske återspeglar ett
av problemen i norra delen
av landet. Det är en utpräglad
löntagar- och brukskultur,
entreprenörerna lyser med sin
frånvaro och de som finns ses
inte med den uppskattning
som skulle få dem att bli
lyckligare.
På minussidan är det andra
faktorer som märks. Det är
inte konstigt att den som har
flyttplaner hamnar allra lägst.
Men då kan man väl utgå att
sambandet är det omvända,
tycker man att det är riktigt
dåligt börjar man planera en
flytt. Att vara sjukpensionär
och arbetslös är också saker
som påverkar lyckovärdet
negativt. Sänkningen är i
bägge fallen 25 procent.
Övriga tretton faktorer som
mätts ligger alldeles för nära
mitten för att de ska vara
signifikanta.
C G Holm

4 1986...
Den välkände nyliberalen Henrik
Unné presenterade den nyliberala
ideologin, den ideologi som då var
ganska okänd, men klart på ”uppgång”.
En annan artikel presenterade
”Röda hjälpens” bakgrund och
verksamhet, särskilt i Spanien,
Kaukasus och Estland. Röda hjälpen grundades av Lenin och utvecklades till ett viktigt redskap för
kommunismens expansion av Josef
Stalin. Fortfarande på 1980-talet
fanns det rester kvar av organisationen Röda hjälpen. En organisa-

tion som i det fördolda gick kommunismens ärenden.
Jack Wheeler, som reste runt och
besökte antikommunistiska gerillarörelser i Afghanistan, Angola, Nicaragua och Mozambique presenterade andra delen av sin rapport
från Mozambique. Han menade
att den antikommunistiska gerillarörelsen i Mozambique var den av
de olika gerillarörelserna som låg
närmast till att ta makten. Riktigt så
blev det inte, men med tiden blev
frihetsrörelsen RENAMO ett politiskt parti som genom det långa

gerillakriget faktiskt fick möjlighet
att delta i någorlunda fria val. RENAMOs existens innebar att FRELIMO inte har kunnat helt ohejdat
genomföra kommunistisk diktatur.
Även om FRELIMOs dominans
medfört att Mozambique har rasat
ner bland de fattigaste länderna i
världen.
Dietmar Kröhnert redogjorde för
den svenska regeringens svek mot
Raoul Wallenberg och hur man
under decennier underlät att vidta
åtgärder som faktiskt kunde ha fått
Raoul Wallenberg fri.
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