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Omslagsbilden visar FN-högkvarteret i New York. Sverige
har länge haft en devot inställning till denna diktatorernas
fackförening, där minsta skolbarn tutas i allt gott FN gör.
Men kan vi verkligen lita på FN
och kan vi respektera vad organisationen företar sig? För
första gången har det kommit en kritisk granskande bok
om FN, skriven av den liberale
debattören Fredrik Segerfeldt.
Läs mer på de närmast följande sidorna av Contra. UN
Photo Milton Grant.

2

Contra försenad

Detta nummer av Contra skulle ha kommit redan i december. Det är helt
och hållet redaktionens fel och vi beklagar förseningen. Vår förhoppning
är att vi under 2012 ska springa ikapp utgivningsplanen, vilket innebär att
nummer 6 ska komma i början av december. För prenumerationer gäller följande: Alla prenumerationer avser sex utgåvor av Contra. Den som
prenumererat för år 2011 får därmed nummer 1-6 2011, även om nummer
6 2011 detta år utkommer 2012. Vi bifogar ett inbetalningskort med varje
nummer av Contra för den som vill köpa någon Contra-artikel eller vill
ge ett bidrag till Contra. När Din prenumeration är på väg att gå ut får Du
dessutom en påminnelse om att det är dags att betala. Skulle Du till äventyrs ha betalat en gång för mycket läggs inbetalningen till tidigare prenumerationer och det finns ett fåtal Contra-läsare som har både 10 och 15
nummer kvar på sin prenumeration. Prenumerationssystemet är uppbyggt
så att det ska ge läsarna vad de betalar för.

Contra på Facebook

Contra finns nu också på Facebook. Sedan tidigare har det funnits en
”grupp” på Facebook, dit Contra-läsare varit välkomna för att få information om bland annat nya nummer av tidskriften Contra. Den tjänsten
kommer att finnas kvar. Sök på Contra på Facebook så hittar Du Contraguppen.
Du kommer om Du gör en sökning också att hitta Contras egen Facebook-sida. Om Du klickar för ”gillar” kommer Du att få information om
uppdateringar. Du kan på Facebook-sidan göra Dina egna kommentarer
till de artiklar som läggs ut på sidan. Du kan dock inte lägga ut eget nytt
material. för att göra det hänvisar vi till Contras anslagstavla på internet,
http://www.contr.nu.
Om Du inte hittar Contras Facebook-sida vid en direktsökning så är
den fullständiga adressen: http://www.facebook.com/pages/Contra/128635870583878

Rättelse

I föregående nummer av Contra smög det in sig ett fel i artikeln om Birgitta Almgrens Stasi-bok. Journalisten Kjell-Albin Abrahamsson är ett
av de 57 namnen som hon fick tillgång till via SÄPO. Av beskrivningen
framgår dock att det egentligen inte finns något material mot Kjell-Albin
Abrahamsson. Han presenteras under täcknamnet ”Arnold”. och har varit
i kontakt med östtyska ambassaden som ett led i sitt journalistiska arbete i
Östeuropa. Enligt Stasi var han ”informell medarbetare” registrerad 1980,
men kopplades snart bort på grund av sina kontakter med polska Solidaritet. Han är gift med en polska och bosatt i Polen. Kjell-Albin Abrahamsson förhördes av SÄPO 2001, som avförde ärendet, eftersom ingen brottslig verksamhet kunde konstateras.
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Dags att säga nej till FN?

När jordens mest bisarre och
hårdföre diktator, Nordkoreas
Kim Jong-il, avled i december
2011 höll FNs generalförsamling
en tyst minut för tyrannen.
Samma gällde FNs Råd för
mänskliga rättigheter, som
fylls av sådana fyrbåkar för
mänskliga rättigheter som
Kuba, Kina, Saudiarabien och
(fram till våren 2011) Libyen,
då under ledning av Muammar
Khadaffi.
Händelsen är signifikativ för ett FN som
blivit till en diktatorernas fackförening,
där demokratierna i Väst mest får vara
med för att någon ska betala. I FN är det
folkrätten, inte de mänskliga rättigheterna
som står högt. Ordet ”folkrätt” används
på svenska för vad som på engelska
kallas ”international public law”. Den
svenska termen är ganska missvisande,
det hela handlar om att det som definieras
som stater har vissa juridiska rättigheter,
det må sedan vara en stat som styrs av
en diktator eller en utvecklad demokrati.
Folket kan vara helt utan inflytande
(som i Saudiarabien, Kina, Kuba eller
Khadaffis Libyen), men staten har ändå
alla rättigheter enligt FN-systemet för
folkrätt.
Sverige har sedan länge drivit linjen
om FN som det godas apostel. Skolbarn
indoktrineras från småskolan att FN alltid
har rätt och FN-dagen, den 24 oktober
har gjorts till allmän flaggdag. Till en del
förklaras det kanske av att profiler med
anknytning till Sverige haft framträdande
roller i FN-systemet. Dag Hammarskjöld
var 1953–1961 FNs generalsekreterare.
Han var nummer två på den posten och

CONTRA 6/2011

hittills har det bara funnits åtta innehavare
av ämbetet. Nummer sju, Koffi Annan,
är gift med en svenska (född Nane
Lagergren, dotter till riksmarskalken
Gunnar Lagergren) och har sommarstuga
i Blekinge. Visst måste FN vara bra,
nästan en ”svensk” organisation.
I USA är hängivenheten inför FN inte

cg.holm@contra.nu
alls så entusiastisk och på högerkanten
är det många som kräver att USA ska
lämna en organisation som i så många
sammanhang motarbetar USAs intressen,
men också motarbetar en sund ekonomisk
utveckling och demokratiska rättigheter
för folken.
Länge har sådana tankar helt lyst med
sin frånvaro i Sverige, men debattören
Fredrik Segerfeldt lät under 2011 ge

Fredrik Segerfeldt har skrivit en bok som
sågar hela FN-systemet. Det system där
Saudiarabien, Libyen och Kuba ska stå
fram för mänskliga rättigheter.

www.contra.nu

ut boken FN Spruckna drömmar, som
systematiskt går igenom FNs brister. Det
är ingen munter läsning.
FN har tre huvuduppgifter:
• att arbeta för internationell säkerhet
(motverka krig)
• att främja ekonomisk utveckling
• att främja mänskliga rättigheter
Fredrik Segerfeldts slutsats är att
FN har misslyckats på alla sina tre
huvudområden.

Säkerhetspolitiskt fiasko

Vad gäller säkerhetspolitiken är det bara
vid två tillfällen som FN har fungerat
som det var tänkt.
Det första tillfället var vid Koreakriget,
då sydsidans försvar mot det nord
koreanska anfallet skedde under FNflagg. Orsaken till att FN överhuvudtaget
engagerade sig vid det tillfället var att
systemet just då inte fungerade som det
var tänkt. Sovjetunionen, med permanent
plats och vetorätt i FNs säkerhetsråd,
bojkottade mötena och på grund av detta
kunde FN besluta om att sätta in militära
resurser för att stoppa det nordkoreanska
anfallet. Vid den här tidpunkten var
det dessutom så att Kinas plats i FN
innehades av Republiken Kina, det fria
Kina på ön Taiwan, och därför hade
inte heller kineserna invändningar mot
FNs engagemang. Det kommunistiska
Kina ställde sedan upp med Folkets
Befrielsearmé på angriparnas sida, vilket
skedde när den militära utvecklingen såg
ut att leda till Nordkoreas befrielse.
Det andra tillfället var vid Gulfkriget
1990–1991. Saddam Husseins Irak hade
ockuperat FN-medlemmen Kuwait och
förklarat att Kuwait var Iraks nittonde
provins. Berlinmuren hade just fallit och
Sovjetunionen var raskt på väg mot sin
upplösning. Kina hade just skakats av
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massakern på Himmelska Fridens Torg
och kommunistregimen var inte säker
på om den hade kontroll över sitt eget
land. Dessa två omständigheter gjorde
att vare sig Kina eller Sovjetunionen
lade in sitt veto mot FNs aktion för att
återge Kuwait landets suveränitet (Sovjet
röstade till och med för). Vi bör notera
att det handlade om ”folkrätt” och inte
”mänskliga rättigheter”. Visserligen var
det så att de mänskliga rättigheterna var
något mindre nedtrampade i Kuwait än i
Irak, men inte heller i Kuwait levde folket
i ett fritt land.
Varken i Korea eller Kuwait hade FN
några egna trupper att sätta in. Det var
vid bägge tillfällena USA som stod för
huvuddelen av den militära insatsen.
Men många andra länder deltog med
begränsade styrkor. I såväl Korea som
Kuwait engagerade sig Sverige på
sjukvårdssidan, vilket var en integrerad
del av FNs militära insatser.
Vid andra tillfällen har FN inte ens
tagit upp stora internationella konflikter
på agendan. Sovjets invasion av Ungern
1956 och samma lands invasion av
Tjeckoslovakien 1968 var inte ens uppe
till behandling i FNs säkerhetsråd.
Folkmordet i Rwanda 1994 kunde
genomföras med FNs tysta medgivande.
Sedan några år fanns FN-trupper på

plats. Chef för FNs fredsbevarande
operationer var vid den här tidpunkten
blivande
generalsekreteraren
Koffi
Annan. När ledningen för FNs styrkor
på plats bad om direktiv i samband med
att de såg vad som var på gång att hända
fick de från Koffi Annan svaret att det
inte kom på fråga att FN skulle ingripa
mot de vapenförråd som byggts upp av
regeringen. Det handlade om machetes
som under de kommande månaderna
användes för att mörda 800000 tutsier.
Idag pågår rättegångar mot de ansvariga
för massakrerna i Rwanda vid den
Internationella Rwanda-tribunalen med
säte i Arusha i Tanzania. Inga åtgärder
har dock vidtagits mot dem som hade
resurser att förhindra det som de visste
skulle ske. En av dem blev istället FNs
generalsekreterare.
Något liknande hände ungefär
samtidigt i det forna Jugoslavien. FN
hade utlovat beskydd för befolkningen i
vissa isolerade städer i norra Bosnien. De
hade i utbyte lämnat ifrån sig sina vapen.
När serbiska styrkor avancerade begärde
lokala befälhavare från FN flygstöd för
att slå ut anfallsställningarna. Det fick de
inte. När serberna avancerade på marken
gjorde de holländska trupper som skulle
skydda staden Srebrenica ingenting. Det
kostade 8000 invånare i den lilla staden

livet. Högsta chef för FNs fredsbevarande
styrkor var även vid det här tillfället Koffi
Annan.
Listan på FNs misslyckanden kan
förlängas med konflikter som Darfur,
Bangladesh, Östtimor och så vidare.
Men hur var det med den ”arabiska
våren”. I Egypten och Tunisien
klarade befolkningen själv av att störta
diktatorerna Mubarak och Ben Ali
(som för övrigt bägge var betrodda
medlemmar i Socialistinternationalen,
den internationella organisationen för
socialdemokratiska partier, i vilken även
det svenska Socialdemokratiska Partiet
ingår). Annat var det i områdets värsta
diktatur Libyen, där Muammar Khadaffi
inte tvekade att skjuta ner dem som gjorde
uppror (och när han inte litade på sina egna
rekryterade han legotrupper från Afrika
söder om Sahara för att göra det jobbet).
Här fattade faktiskt Säkerhetsrådet beslut
som möjliggjorde de militära insatser
som till slut stoppade Khadaffis framfart.
Och för en gångs skull var det inte USA
som var huvudansvarigt för den praktiska
insatsen, utan snarare Frankrike och
Storbritannien. Europas militära brister
visades dock tydligt i operationens
inledning. Det var bara USA som med
kort varsel kunde få fram fungerande
flygstridskrafter. Och det var USA som

När det började
brännas i Bosnien
drog sig FN-styrkorna
tillbaka,
så var fallet inför
massakern i Srbrenica, som kostade 8000 människor livet. Chefen
för de fredsbevarande styrkorna,
Koffi Annan, blev
senare befordrad
till FNs generalsekrterare. Bilden
här är inte från
Srebrenica utan
från en kroatisk
katolsk kyrka i
Bosnien,
som
sköts sönder och
samman. UN Photo/John Isaac.
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stod för större delen av operationerna
i början. Med tiden tog fransmän,
britter, danskar, norrmän med flera över
(och en liten symbolisk obeväpnad
närvaro från svenska flygvapnet, sedan
oppositionsledaren Håkan Juholt sagt
nej till fullskaligt svenskt deltagande).
Det var visserligen FN som genom ett
beslut av Säkerhetsrådet öppnade för
operationerna mot Libyen, men det var
NATO som genomförde dem.
Om vi flyttar blicken vidare i den
arabiska våren så finner vi att alla effektiva
operationer i Syrien har blockerats på
grund av ryskt veto i Säkerhetsrådet.
Syrien har alltså fritt fram att meja ner
demokratiaktivister i sitt eget land (det är
ett tydligt exempel på skillnaden mellan
folkrätt och mänskliga rättigheter, enligt
folkrätten har Syrien alla rättigheter att ta
hand om situationen i sitt eget land och
andra länder har inga rättigheter att lägga
sig i).

Utvecklingspolitiskt fiasko

Det finns en FN-kommission för hållbar
ekonomisk utveckling. Ordförande i den
kommissionen är Zimbabwe. Zimbabwe
var under namnet Syd-Rhodesia en
välmående enklav i en fattig omgivning.
De goda förutsättningarna för jordbruk
utnyttjades för framgångsrik produktion
av tobak och livsmedel. Det fanns gott
om mat i Syd-Rhodesia och mycket
skickades på export. Det fanns också en
spirande industri. Idag hamnar landet
på plats 178 av 179 på Wall Street
Journal’s Economic Freedom Index.
Från att ha varit ett relativt välmående
land med framtidsutsikter har Zimbabwe
förvandlats till Afrikas fattighus. Från
livsmedelsexport har det blivit svält och
undernäring. Framgångsrika jordbrukare
har berövats sin mark och ersatts av
anhängare till presidenten, som inte vet
ett dyft om jordbruk (kunniga anställda
hos storbönderna har jagats bort från
egendomarna). Mycket av de rika
jordarna ligger i träda, andra utnyttjas
synnerligen ineffektivt. Mellan 1994 och
2010 halverades landets medelinkomst.
Just det landet har getts rollen som
ledare för FNs kommission för hållbar
ekonomisk utveckling!
FNs utvecklingsorgan UNDP är inte
mycket bättre. Förutom att verksamheten
styrs av länder som fullständig
misslyckats med sin egen ekonomiska
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utveckling (Sierra Leone, Burkina Faso,
Kongo, Kuba, Argentina och Jemen
till exempel) så drivs organisationens
praktiska verksamhet av ett koppel
vänsterorienterade akademiker som tror
på socialism istället för kapitalism som
utvecklingsredskap. Detta får naturligtvis
tragiska konsekvenser för befolkningen i
de fattiga länderna. Och intresset för att
stoppa rent missbruk av organisationens
resurser är minimalt. När svältkatastrofen
drabbar Nordkorea (helt och hållet på
grund av landets ekonomiska system)
ställer världens länder (inklusive USA),
FN och UNDP beredvilligt upp med
nödhjälp. En inte obetydlig del av
hjälpen tycks emellertid inte ha gått
till de svältande utan till diktatorn
Kim Jong-ils lyxliv. En del kritiker
har uppskattat att så mycket som 100
miljoner dollar hamnade hos regimen,
inte den svältande befolkningen. UNDP
hemligstämplar allt som har med saken
att göra, så det går inte att utreda vad som
egentligen har hänt. Fredrik Segerfeldt
sammanfattar i sin bok: ”Den ideologi
som styr utvecklingssamarbetet i FN
kan sammanfattas som att utvecklingens
hinder finns i det internationella
systemet, centralplanering är nödvändigt
och staten är lösningen snarare än
problemet. Bistånd är centralt. När
näringsliv och företag tas upp är det ur
ett problematiserande perspektiv. Frågor
som institutioner och tillväxt ignoreras.
Att nyckeln till utveckling finns i de
fattiga länderna själva ignoreras. Att de
skulle kunna utvecklas på precis samma
sätt som alla andra länder som någonsin
tagit sig ur fattigdom, det vill säga genom
marknadsdriven produktivitetstillväxt,
finns inte på agendan.”

Rättighetspolitiskt fiasko

FNs tredje huvuduppgift är mänskliga
rättigheter. FNs Kommission för de
mänskliga rättigheterna blev välkänd
när den valde Libyen under Muammar
Khadaffi till ordförandeland 2003.
Kommissionen fick så dåligt rykte att den
avskaffades och ersattes av ett ”Råd för
mänskliga rättigheter”. Rådet hade färre
medlemmar än Kommissionen, men
medlemmarna var på inget sätt bättre.
Medlemskretsen ändras något genom
åren, men hela 45 länder är vid varje
tillfälle med i Rådet. För närvarande
hör Kina, Jordanien, Pakistan, Ryssland,
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Saudiarabien, Kuba och Bahrein till
medlemmarna. Om man ser till Rådets
verksamhet är det två saker som står ut.
Det ena är den ensidiga inriktningen på att
rikta resolutioner och annan verksamhet
mot Israel. Den andra att framställa kritik
mot islam som angrepp på de mänskliga
rättigheterna. Under perioden 2006–
2010 antog Rådet 32 resolutioner som
fördömde Israel (det var nästan hälften
av alla resolutioner). Det var under den
period som Sudan begick övergrepp i
Darfur (som föranledde Rådets ”oro”
(”concern”) i en enda resolution. I övrigt
har inga fördömanden av några länder
ingått i resolutionerna. Däremot har man
antagit resolutioner som innebär att kritik
av islam ska betecknas som ”rasism”. När
det gäller frågan om kritik av religioner
har den vid upprepade tillfällen initierats
av de Muslimska Staternas Organisation
(med 59 medlemmar). De vill i stort sett
förbjuda sekulär och icke-muslimsk kritik
av islam och beteckna den som ”rasism”.
I en speciell fråga har man dock beslutat
att frågan inte alls ska behandlas. Det
är frågan om mord på homosexuella på
grund av deras sexuella läggning. Det är
i många muslimska stater dödsstraff för
homosexualitet och det är känsligt att den
frågan tas upp.
Den 12 mars 2007 föreslog Sveriges
utrikesminister Carl Bildt att Rådet
skulle ta upp Kubas inställning till
mänskliga rättigheter till granskning.
Den kubanske FN-ambassadören Juan
Antonio Fernandez Palacio replikerade
inför Rådet: ”Med den konfrontativa
naturen i sitt uttalande tog han oss tillbaka
i tiden, till de inte så ärofulla dagarna
av svensk imperialism, vilken fyllde
grannländerna med blod och smärta, av
vilka flera led av kolonialt slaveri under
deras erövrande stövel” ”Till skillnad
från Sverige är Kuba ett land av rättvisa
och inkludering. På Kuba förföljer man
inte migranter eller försöker genomföra
etnisk rensning genom att släppa in i
landet endast dem vars hår- och hudfärg
stämmer in på rasprofilen hos de forna
vikingaerövrarna. Representanten från
Sverige ska komma ihåg att Kuba är
medlem av detta råd, Sverige står utanför,
för landet har inte förtjänat sin plats här”.
Det är från Kuba människorna flyr. Det är
till Sverige människorna flyr. Men det är
Kuba som väljs till medlem i FNs Råd för
Mänskliga Rättigheter.
.

5

Brist på dygder skapade
finanskrisen
Förklaringarna till den finans
kris som började redan 2008 och
som nu, för att använda Anders
Borgs ordval, är inne i andra
halvlek har varit många. Det
har handlat om giriga bankirer,
korruption i finansbranschen,
spekulation, avregleringar och
politiker som har tvingat eller
åtminstone stimulerat en alltför
hög och riskabel belåning. Men
den främsta anledningen till
krisen är helt enkelt att hushåll
och stater har lånat för mycket.
Varför har denna lånekultur
uppstått?
Inom
nationalekonomin
jobbar
man främst med teorier om incita
mentsstrukturer, institutioner, resurs
allokering och svängningar i relativpriser.
Dessa teorier har sina förtjänster och kan
förklara mycket, men det ger inte hela
bilden av den ekonomiska utvecklingen
i världen. Tidningen Axess har utgivit
ett temanummer (nr 8 2011) om hur
normlösheten påverkar den globala
samhällsekonomin.
Nima Sanandaji och Tino Sanandaji
definierar normer som osynliga regler
för hur man ska uppföra sig mot andra
människor, till skillnad från skrivna lagar
som stiftas av makthavare. En stor del
av dessa normer överförs eller traderas
från tidigare generationer via familjen,
skolan, vänner och andra frivilliga
sammanslutningar. Normeringsprocessen
sker för de flesta omedvetet men inpräntar
vissa beteendemönster hos den yngre
generationen via morötter och piskor.
Ett skötsamt beteende såsom att arbeta,
spara, motionera och äta sunt skapar en
psykologisk belöning, medan ett dåligt
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beteende såsom att slösa pengar, lata
sig, äta skräpmat och dricka för mycket
alkohol ger en psykologisk bestraffning.
Många psykologer menar att människor
behöver dessa normer för att utöva
självkontroll. En majoritet av svenska
befolkningen erkänner att de inte sparar
lika mycket som de önskar att de skulle
göra. Med starka normer kommer fler
att kunna utöva självkontroll och spara
mer, vilket Sparbankernas historiska
utveckling visar.

Arbetsmoral och ansvarstagande

Normer förändras dock över tiden i takt med
att förutsättningarna och miljön förändras.
Ett typexempel på en normförändring

fredrik.runebert@contra.nu
är svensk 1900-talshistoria. Enligt
nationalekonomen Assar Lundbeck har
Sverige haft en mycket stark arbetsmoral
och en hög grad av ansvarstagande. Den
gamla stammen är känd för att inte vilja
ligga samhället till last, de vill arbeta
och göra rätt för sig. Dessa inpräntade
preferenser
härstammar
från
de
självägande bönderna som skiljer Sverige
från många andra europeiska länder, som
under medeltiden hade ett feodalsystem.
När välfärdsstaten började byggas ut
under tidigt 1900-tal var det den starka
arbetsmoralen och ansvarstagandet som
gjorde att det blev möjligt att successivt
föra över alltmer uppgifter på staten.
Svenskarna utnyttjade inte systemet
om det inte var helt nödvändigt. Den
starka arbetsmoralen gjorde att skatter
kunde betalas in till staten som i sin tur
finansierade statliga reformer. Den starka
ansvarskänslan gjorde att systemet inte
överutnyttjades.
Med tiden började dock svenskarna
anpassa sig efter de incitament som en
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stor välfärdsstat medför. Det blev mindre
lönsamt att arbeta och mer lönsamt att
söka bidrag. Folk började överutnyttja
systemet på 1970-talet och framåt.
Det blev även mer intressant att ägna
sig åt skatteplanering på bekostnad av
produktionsutvecklingen.
Normförändringen var så stor att den
kunde mätas av forskarna, bland annat
med World value survey som grund. Den
studien undersöker normer och attityder
i olika länder under olika tidsperioder.
Där syns det tydligt att svenskarna över
tid har blivit mer vänligt inställda till att
överutnyttja systemet. På senare tid har
dock den utvecklingen avstannat i takt
med att samhällsdebatten har börjat handla
mer om arbetsmoral och bidragsfusk.
Kanske är det på detta område som
Alliansregeringen har gjort mest nytta med
sina skattereformer och uppstramande
av det sociala försäkringssystemet.
Tyvärr kvarstår problemen inom
utbildningssektorn då Sverige, enligt
OECD:s Pisa-undersökning, ligger under
det internationella genomsnittet vad gäller
matematik och naturvetenskap. Ännu
värre är att Sverige hamnar på tredje
plats bland de länder där läsförmågan
har försämrats mest över tiden. Inom
matematik och naturvetenskap har
utvecklingen varit ännu sämre. Det
tyder på att flitens dygd har eroderat och
fortsätter att göra det.

Inget straff för ansvarslöshet

Även i USA har en normförändring skett
i form av att väljarna inte har bestraffat
ekonomisk ansvarslöshet. USA har under
en lång tidsperiod haft budgetunderskott,
men på grund av den höga tillväxten som
till stor del skapades av Ronald Reagans
skattesänkningar, har inte statsskulden
ökat nämnvärt. För ett decennium sedan
var statsskulden i USA 35 procent av
landets BNP. Efter George Bush åtta år vid
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Sverige har traditionellt haft normer som byggt på arbetsmoral och personligt
ansvarstagande. Det har inte varit socialt accepterat att överutnyttja bidragssystemet
och det har därför kunnat utformas generöst. Inställningen till bidragen ändrades med
början på 1970-talet, en påfrestning som systemet inte klarat av. Här en interiör från
Göteborgs Remfabrik 1943, då det fortfarande gällde att inte ligga samhället till last.
makten ökade statsskulden till 54 procent
och efter fyra år med Barack Obama har
statsskulden passerat 100 procent. Den
fiskala konservatismen som kännetecknat
amerikanarna verkar ha försvunnit.
Väljarna har sedan Bush tillträdde som
president inte haft några större problem
med att politikerna har ökat utgifterna
mer än intäkterna. Tidigare hade väljarna
straffat politiker som inte skött ekonomin
ordentligt. En ytterligare oroväckande
utveckling är de amerikanska hushållens
ökade belåning och sjunkande sparkvot.
Under 1950-talet till och med 1970-talet
sparade amerikanen en tiondel av sin
disponibla inkomst. Men året före
finanskrisen, det vill säga 2007, var
hushållens sparande nere på 2 procent
av den disponibla inkomsten. Det är
mot den bakgrunden man ska förstå den
relativt nyuppkomna tea-party rörelsens,
i vissa fall, fundamentalistiska krav på
besparingar, minskad stat och ekonomisk
balans.
Även i Sverige finns en stark opinion
bland äldre som kräver en ökad spar
samhet. Utifrån teorin om den själviska
economic-man borde de äldre vara minst
oroade av en hög statlig belåning eftersom
de får ta del av nyttan med de lån som tas,
men kan lämna över notan för lånen till
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nästa generation. Men i verkligheten är
det främst äldre svenskar som anser att
Anders Borg gör rätt när han prioriterar
amortering av statsskulden framför
skattesänkningar. Yngre tycker däremot
att skattesänkningar eller utgiftsökningar
går före amortering av den i dag relativt
låga statsskulden.

Normer i Syd- och Nordeuropa

Normernas betydelse blir ännu tydligare
när man jämför Sverige med Grekland.
EU-länder såsom Sverige, Finland och
Tyskland har skött sina ekonomier väl,
medan länder i södra Europa såsom
Grekland, Italien, Portugal och Spanien
har utvecklats till rena låneekonomier.
Korruption, svartjobb och bidragsfusk
är mer utbrett i dessa länder jämfört med
länderna i norra Europa.
Sverige och Grekland är relativt lika
vad gäller skattestrukturen med många
skattebaser och höga skattenivåer.
Skillnaden är att i Sverige betalar
man in den skatt som riksdagen har
bestämt. OECD uppskattar att den svarta
marknaden utgör 7 procent av den svenska
ekonomin medan motsvarande siffra i
Grekland är 24 procent. Korruptionen
bland statsanställda är så utbredd att
många läkare kräver ”gåvor” av sina
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patienter, trots att lagstiftningen stipulerar
att vården ska vara gratis. Korruptionen
skapar också slöseri med skattepengar då
statsanställda i högre grad maximerar sin
egen plånbok än använder skattepengarna
på det mest effektiva sättet.
Tilliten
mellan
människor
är
mycket högre i Sverige, och i andra
nordeuropeiska länder, än i de södra
delarna av Europa. Avsaknad av normer
såsom arbetsmoral, ansvarstagande och
sparsamhet leder till att människor misstror
varandra. För att ett välfärdssystem
ska ha en möjlighet att överleva måste
det bygga på tillit. Men om systemet
belönar bidragstagande framför arbete,
skatteplanering framför entreprenörskap
och låntagande framför sparande, då
kommer människor att anpassa sig efter
det och normerna förändras. Ingen vill
sitta med Svarte Petter och vara den
som blir utnyttjad av alla andra. Därför
börjar allt fler se om sitt eget hus och
planerar sitt liv efter statens incitament.
Svenskarnas tillit har minskat över tiden,
men det är mycket långt kvar tills Sverige
är på samma nivå som Grekland.
En samtidig utveckling är den stigande
känslan av att vara kränkt när saker och
ting inte går som man vill. När någon
förlorar sitt jobb, inte får det betyg som
man vill ha eller när grannen har råd
att köpa en finare bil väljer många att
känna sig kränkta i stället för att höja
sin egen ambitionsnivå. Det har blivit en
rättighet att få ett jobb, att få bidrag från
staten eller att ha samma levnadsnivå
som den som jobbar hårdare. Theodore
Dalrymple skriver i Axess temanummer
att västvärlden har fostrat barbarer
genom snällismens ideologi. Ett brott
renderar löjligt låga straff samtidigt
som bidragsberoende är mer lönsamt än
arbete. Utbildningsnivån har sackat efter,
samtidigt som många invandrare uppvisar
högre kompetens än de infödda. Med
andra ord subventioneras arbetslöshet
via arbetslöshetsunderstöd, samtidigt
som lediga arbeten upptas av invandrare.
Dalrymple använder de våldsamma
kravallerna i Storbritannien som ett
tydligt exempel på normernas förfall i
västvärlden där flit inte längre premieras.
Ungdomarna har inte fått den moraliska
vägledning från det vuxna samhället som
de behöver för att klara sig på egen hand.
Därav upplopp och kravaller när det
naturliga steget hade varit att kavla upp
ärmarna och jobba hårdare.
.
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SÄPO talar klartext om våldsbejakande islam
Två somalier och en irakier
åtalades för att ha planerat
mord på konstnären Lars
Vilks i samband med ett
konstevenemang i Göteborg.
Vilks var inte på plats, men det
var uppenbart att de åtalade
trodde att så var fallet. De
greps med knivar och åklagaren
hänvisade till telefonavlyssning
i rättegången. När detta skrivs
har de åtalade släppts, men
dom har inte avkunnats. Att
de släpps indikerar att straffet
blir högst tre månaders fängelse
eftersom de suttit fängslade från
den 11 september (!) till den 28
december 2011.
Det fanns en hel del bakgrundsmaterial
i rättegången. En av de mer intressanta
bilagorna till åtalet var en promemoria
från SÄPO om ”våldsbefrämjande
islamistisk radikalisering och ideologins
roll”. Vi återger här delar av promemorian.
Eftersom promemorian är för lång för att
återge i sin helhet har Contras redaktion
gjort sammanfattande texter för de delar
som inte citeras direkt ur promemorian.
Contras sammanfattningar återges med
kursiv stil, promemorians originaltext
med rak stil. Avsnitt som utelämnats
utan sammanfattande text markeras
med tre punkter, … Några kommentarer
från Contras redaktion finns inom
[hakparentes].
SÄPO börjar med att förklara att
”våldsfrämjande radikalisering” förut
sätter en ideologi som mobiliserar till
våld. Islam kan vara en sådan ideologi,
men de flesta muslimer tillhör inte
åskådningar som är våldsbefrämjande.
En betydande del av de mest dödliga
attentat som genomförts i världen under
de senaste tio åren har motiverats eller
legitimerats med en våldsfrämjande
islamistisk ideologi som kan betecknas
som
al-Qaidainspirerad.
Al-Qaida
uppstod under 1980-talet som en av flera
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organisationer som bedrev våldsamt
motstånd mot den sovjetiska invasionen
i Afghanistan. När kriget i Afghanistan
var slut sökte sig al-Qaidas heliga
krigare till andra platser där islam
och muslimer ansågs stå under anfall
eller utsattes för orättvisor. Motståndet
organiserades antingen mot uppfattade
illegitima regimer i muslimska länder,
som Algeriet, eller mot icke-muslimsk
aggression mot muslimer, exempelvis i
Bosnien och Tjetjenien.
Under 1990-talet uppstod i alQaidainspirerade kretsar även en central
idé om att slå till mot de icke-muslimska
fienderna på deras egen mark. Attentaten
i USA 11 september 2001, Madrid 11
mars 2004 och London 7 juli 2005 är
konsekvenser av denna idé. Denna
tanke blir grunden för det som idag kan
betecknas en al-Qaidainspirerad global
social rörelse. Denna rörelse är inte
ett sammanhållet globalt nätverk eller
organisation, utan hålls samman av en
ideologi och ett antal lokala eller regionala
nätverk, som delvis knyts samman genom
officiella deklarationer av allianser och
personliga kontakter. Sådana personliga
kontakter kan etableras via Internet,
sociala nätverk i hemlandet eller genom
resor till konfliktzoner som Somalia, Irak
och Afghanistan där syftet är att utbildas
eller delta i våldshandlingar.
Det finns både gemensamma drag
och debatter inom al-Qaidainspirerad
ideologi. Ett centralt och gemensamt drag
är att begreppet jihad (strävan) tolkas
som en individuell plikt för alla muslimer
att delta i väpnat motstånd mot islams
fiender. De islamiska traditionerna om
jihad som primärt en andlig strävan att
leva som god muslim och medmänniska
kritiseras
inom
al-Qaidainspirerad
våldsfrämjande islamism, där jihad
främst – och ibland endast – handlar
om väpnad kamp. Variationer och inre
debatter handlar om hur kampen bäst ska
föras, vilka måltavlor som ska prioriteras
och hur det muslimska samfundet ska
styras…

Storskaliga kontra
småskaliga attentat

inom den al-Qaidainspirerade rörelsen
som diskuterar strategiska, operativa och
taktiska spörsmål. Det gäller exempelvis
hur målet med rörelsen ska definieras,
om det är överlevnad och effektivitet
som ska prioriteras eller om dogmer och
renlärighet är det viktigaste, samt hur
största möjliga framgång ska nås.
Allt fler framträdande ideologer
propagerar för att al-Qaidarörelsen bäst
för sin kamp som decentraliserade enheter
som på hemmaplan med småskaliga
attentat ska besegra fienden.
Den kanske viktigaste ideologen i
detta sammanhang är Abu Musaab alSuri som skrivit en text på 1600 sidor
[jämför omfattningen på Anders Behring
Breiviks ”manifest”, cirka 1500 sidor]
om hur det globala muslimska motståndet
mot islams fiender bäst ska bedrivas.
Denna text har cirkulerat på Internet
sedan början av 2005. Al-Suri menar
att kampen ska bedrivas ledarlöst av
små självstyrande enheter. Motsvarande
synsätt har därefter förespråkats av
bland annat Anwar al-Awlaki från
2009, tidskriften Inspire [tidskriften har
hyllat den irakiske självmordsbombaren
Taimour Abdulwahab i Stockholm] från
2010, AQAP:s (al-Qaida in the Arabian
Peninsula; ett våldsfrämjande islamistiskt
nätverk i Jemen) tidskrift på arabiska
(Sada al-Malahim) under 2009 och 2010,
men även andra engelskspråkiga språkrör
för al-Qaidas ideologi, som Adam Gadahn
bland annat under 2010.
Denna utveckling mot småskaliga
attentat innebär inte att al-Qaida
inspirerade aktörer har övergivit
ambitionerna att genomföra storskaliga
attentat. Dessutom är skiljelinjen inte
skarp mellan storskaliga och småskaliga
attentat – både avseende omfattning av
förberedelser och målval. Exempel på
småskaliga attentat är när en individ eller
en liten fristående grupp planerar att döda
en person som ses som en fiende. Exempel
på storskaliga attentat är när en grupp,
kanske med hjälp från nätverk i utlandet,
planerar att genomföra koordinerade
bombningar mot civila mål. Det finns
exempel på båda typer av planeringar på
senare år i Europa.

Det finns en växande ideologisk tradition
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Kränkningar av profeten
Muhammed som motiv

De
huvudsakliga
kategorierna
av ideologiska motiveringar och
legitimeringar av våldsdåd bland alQaidainspirerade aktörer är att dessa
genomförs som försvar mot eller
vedergällning för:
• att islam står under våldsamt anfall från
den icke-islamiska världen (t.ex. USA:s
invasioner av Irak och Afghanistan,
Israels bildande på muslimsk mark,
Indiens styre över Kashmir samt regimer
i muslimska länder som inte anses följa
sann islam), eller/och
• att personer kränker islam som religion
och dess symboler (t.ex. karikatyrer av
profeten Muhammed, skändningar av
skriften Koranen).
Motivet om försvar mot anfall mot
muslimer har från begynnelsen haft
central betydelse och kvarstår som
bevekelsegrund hos al-Qaidainspirerade
grupper och individer för våldsdåd, men
detta motiv har alltmer kompletterats
av motivet kring kränkningar. Mordet
i Nederländerna i november 2004 på
Theo Van Gogh, som producerade
en islamkritisk film, är antagligen
det första viktiga exemplet på hur
upplevda kränkningar motiverat en alQaidainspirerad person, som ingick i ett
holländskt nätverk av likasinnade, till att
genomföra en våldshandling.
I och med den globala uppmärk
samheten först från 2005 kring dansken
Kurt Westergaards karikatyrteckningar
av profeten Muhammed, och sedan från
2007 även svensken Lars Vilks teckning
av profeten Muhammed som rondellhund,
har just Skandinavien kopplats samman
med kränkningar av islam. Tidningar i
andra länder, bland annat i Europa, har
också publicerat dessa karikatyrer eller
teckningar. Ett antal misslyckade eller
avvärjda attentatsplaner i Europa och
Nordamerika, efter mordet på Theo Van
Gogh, har troligen delvis motiverats av
upplevda skandinaviska kränkningar av
profeten Muhammed:
• I juli 2006 genomförs ett attentatsförsök
i Tyskland mot tåg vilket delvis
motiveras som vedergällning för
Muhammedkarikatyrerna som första
gången publicerades 2005 i den
danska
tidningen
Jyllandsposten.
Attentatsförsöket
misslyckas
då
sprängladdningarna inte detonerar.
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Den irakiske självmordsbombaren Taimour Abdulwahab (här på kombinerad
semester och terrorutbildningsresa vid
Döda havet i Jordanien) var en av många
som anslutit sig till våldsbejakande islam. SÄPO redogör i en promemoria för
denna typ av terrorisms bakgrund och för
många av de terrordåd som genomförts
eller nästan genomförts runt om i världen.
• I september 2006 grips nio personer i
den danska staden Odense, misstänkta
för att planera attentat mot olika mål i
Danmark. Tre av dessa personer döms
för brott. Sju månader före gripandet
säger en av de dömda på Internet att
han avser att döda konstnären bakom
Muhammedkarikatyrerna.
• I februari 2008 grips tre personer i Århus,
Danmark, misstänkta för att planera att
döda Knut Westergaard. De två tunisier
som grips utvisas medan dansken släpps
på fri fot kort efter gripandet.
• I oktober 2009 griper amerikanska
myndigheter två män, Tahawwur Hussain
Rana och David Coleman Headly,
misstänkta för att planera terrorattentat
mot Jyllandsposten.
• I oktober 2009 griper amerikanska
myndigheter Colleen LaRose för att,
tillsammans med personer bland annat
på Irland, ha planerat mord på Lars Vilks.
Individerna i Irland grips i mars 2010.
• I januari 2010 tar sig en med yxa
beväpnad person med kopplingar till den
somaliska islamistiska terrororganisation
al-Shabaab in i Knut Westergaards hem i
syfte att döda honom. Westergaard lyckas
låsa in sig i ett rum och larma polis som
sedan griper förövaren.
• I maj 2010 utsätts Lars Vilks hem för
ett brandattentat. Kort därefter grips två
personer som är bröder. De åtalas och
döms därefter i Tingsrätten för försök till
mordbrand. Hovrätten fastställer slutligen
fängelsedomarna på två respektive tre års
fängelse.
• I juli 2010 grips tre personer i
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Norge, vilka misstänks för att planera
bombattentat mot flera mål, däribland
Jyllandsposten i Danmark.
• I september 2010 utlöser Lors Doukaev
av misstag en sprängladdning i ett hotell
i Köpenhamn som troligen är avsedd att
skickas med brev till Jyllandsposten.
• I december 2010 genomför Taimour
Abdulwahab ett attentat i centrala
Stockholm. Endast han själv dör. I de
ljudfiler han skickade med e-post strax
före attentatet nämner han Lars Vilks i
negativa ordalag.
• I december 2010 grips fyra personer
i Danmark och en person i Sverige
misstänkta för att planera attentat mot
Jyllandspostens lokaler i Köpenhamn.
Fyra av personerna är bosatta i Sverige.
• I september 2011 skickas Kurt
Westergaard hem i förtid av norsk
säkerhetstjänst under ett besök i Oslo.
En man stoppas av polis misstänkt för
att planera attentat mot Westergaard men
släpps direkt.

Förgrundsgestalter inom
modern våldsbejakande islam

SÄPO går sedan över till att beskriva
några av förgrundsgestalterna i alQaida och deras ”tänkande”. Abdallah
Azzam (1941–1989) var tidigare
aktiv i Muslimska Brödraskapet och
samarbetade med Usama bin Laden om
bildandet av al-Qaida.
Enligt Azzam är det varje muslims
individuella plikt att delta i våldsam kamp
för att försvara muslimskt territorium som
står under anfall från icke-muslimer…
Anwar al-Awlaki var fram till sin död i
september 2011 en globalt inflytelserik
våldsfrämjande islamistisk ideolog. Hans
religiösa och politiska ideologiska tal,
lektioner och texter spreds på otaliga
webbsidor och han kom på senare år
att direkt inspirera ett antal personer till
attentat, attentatsförsök och attentatsplaner
som avvärjdes. Hans föreläsningar
behandlade allt från generella religiösa
levnadsfrågor till uppmaningar att ta
till våld. Delvis uppvuxen och utbildad
i USA, kunde han effektivt anpassa sitt
budskap till en publik både i väst och
i resten av världen. Anwar al-Awlaki
föddes 1971 i New Mexico, södra USA.
1991 återvände han med sin familj till
Jemen där han senare kom att studera
islam. 1991 återvände han till USA för att
studera vid Colorado State University och

9

började 1994 att arbeta deltid som imam.
Tre av attentatsmännen i de kommande
11 septemberattentaten närvarade under
denna period vid hans predikningar…
Anwar al-Awlaki släpptes ur fängelse
efter 18 månader och från och med denna
tidpunkt började han öppet och otvetydigt
att förespråka våld mot islams fiender.
Al-Awlaki hade vid denna tid kontakt
med personer i AQAP (al-Qaida in the
Arabian Peninsula), men fungerade trots
detta troligen främst som våldsfrämjande
ideolog med global räckvidd. Det var vid
denna tidpunkt som han gav talet ”The
Dust Will Never Settle Down”... I detta
tal omnämns både de danska och svenska
karikatyrkontroverserna
och
Lars
Vilks nämns vid namn en gång. Vidare
innehåller talet en mängd utläggningar
om och exempel på när det är legitimt att
döda personer som på olika sätt kränkt
islam eller profeten Muhammed. Anwar
al-Awlaki… menar att det är en plikt för
muslimer att döda den som förbannar/
plågar (curse) profeten Muhammed och
att detta brott är det värsta av alla brott.
Just den svenska karikatyrhändelsen,
menar al-Awlaki, är den värsta form av
förbannande/plågande av Muhammed.
Al-Awlaki säger inte rätt ut att Lars Vilks
bör dödas, men talet är ändå i sin helhet
att betrakta som en argumentation för att
det är legitimt och till och med en plikt
för muslimer att döda dem som kränkt
islam, däribland Lars Vilks.
Anwar al-Awlaki har figurerat i
utredningar av flera terrorattentat,
attentatsförsök och avvärjda attentats
planer i Europa och Nordamerika:
• I november 2009 dödar Nidal Malik
Hasan tretton personer med ett skjutvapen
på Fort Hood militärbas i Texas. Han
hade 2001 närvarat vid en predikning av
Anwar al-Awlaki. Dessutom hade han
tiden före attentatet direkt kommunicerat
med Anwar al-Awlaki via e-post.
• I december 2009 försöker Umar
Farouk
Abdulmutallab
detonera
en sprängladdning ombord på ett
passagerarplan mellan Nederländerna och
USA [kalsongbombaren]. Abdulmutallab
hade återkommande kontakt med Anwar
al-Awlaki via Internet. Vidare besökte
Abdulmutallab Jemen och utbildades där
för attentatet och träffade då möjligen
Anwar al- Awlaki personligen.
• I maj 2010 försöker Faisal Shazhad
detonera en bilbomb på Time Square i
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New York, men attentatet misslyckas och
han grips. Shazhad har i förhör berättat
att han inspirerats av Anwar al-Awlakis
tal som finns tillgängliga på Internet.
• I maj 2010 knivhugger Roshonora
Choudhry den brittiske parlaments
ledamoten Stephen Timms. Choudhry
hade – enligt idag tillgänglig information –
inga kontakter med andra våldsfrämjande
islamister utan radikaliserades genom att
framför allt lyssna på Anwar al-Awlakis
predikningar på Internet. Choudhry
angav i förhör att även al-Qaidaideologen
Abdallah Azzam haft betydelse för hennes
beslut att försöka döda Stephen Timms.
• I oktober 2010 hittas en sprängladdning
på East Midlands Airport som är avsedd
att detonera i ett flygplan på väg till
USA. Hjärnan bakom attentatsförsöket är
troligen Ibrahim Hassan al-Asiri som står
i kontakt med Anwar al-Awlaki.
• I december 2010 grips Mohamed Osman
Mohamud av FBI efter en så kallad
”sting-operation” där en FBI-agent agerat
medgärningsman. De hade tillsammans
planerat ett bombattentat vid invigningen
av ett offentligt julgransträd i Portland,
Oregon, i USA. FBI misstänker att
Mohamed Osman Mohamud inspirerades
av Anwar al-Awlaki.
• I juli 2011 grips Naser Jason Abdo
av amerikansk polis. Bland hans
tillhörigheter återfinns skjutvapen och
sprängmedel. Han misstänks för att ha
planerat att upprepa Nidal Malik Hasans
attack mot Fort Hood och har enligt
uppgift nämnt Anwar al-Awlakis namn
i förhör. Vidare återfanns en artikel av
tidningen Inspire bland hans ägodelar.

Tidskriften Inspire

Inspire gavs ut från Jemen i sju nummer
före dess upphovsman Samir Khan – även
han delvis uppväxt i USA – dödades.
Inspire var en snyggt producerad och
globalt uppmärksammad engelskspråkig
islamistisk våldsfrämjande tidskrift där
tal och skrifter av bland annat Usama
bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Anwar
al-Awlaki och Abu Musaab al-Suri
publicerades. Vidare hyllades våldsam
kamp och personer som deltagit i eller
försökt utföra attentat, som Nidal Malik
Hasan, Umar Farouk Abdulmutallab,
Faisal Shazhad, Roshonora Choudhry och
Taimour Abdulwahab. Tidskriften spred
instruktioner bland annat om hur bomber
kunde konstrueras och uppmanade alla till
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att delta i kampen. Samir Khan dödades
tillsammans med Anwar al-Awlaki av
amerikansk militär i september 2011...

Abdullah al-Faisal

Abdullah al-Faisal föddes 1963 i
Jamaica som Trevor Forrest. Familjen
var medlemmar i Frälsningsarmén, men
vid 16 års ålder konverterade Forrest
till islam och tog så småningom namnet
Abdullah al-Faisal. Han började studera
islam och arabiska och tillbringade åtta
år i Saudiarabien vid Imam Muhammed
universitetet. Runt 1992 flyttade han till
Storbritannien där han började föreläsa
både i moskéer och på andra platser. Han
föreläste om skilda ämnen. Abdullah
al-Faisal hamnade med tiden i konflikt
med sin hemmamoské och startade
egna studiecirklar. Hans verksamhet tog
alltmer formen av politisk aktivism och
han började uppmana till våldsam jihad
och att bland annat judar och hinduer
borde dödas. Han greps 2002 och dömdes
2003 till nio års fängelse för uppmaning
till rasistiskt hat och mord. I domstolen
framkom uppgifter att Abdullah alFaisal predikat för dömda terrorister
som ”skobombaren” Richard Reid och
Zacarias Moussaoui, som dömdes i
amerikansk domstol för delaktighet i
planeringen av 11 septemberattentaten
[”den tjugonde kaparen”], samt en av
männen, Germaine Lindsay, bakom
självmordsattentaten
mot
Londons
kollektivtrafik den 7 juli 2005. Fyra år
efter domen blev Abdullah al-Faisal
villkorligt frigiven och deporterades till
Jamaica.
Abdullah al-Faisal fortsätter idag att
predika och besöka olika länder, även
om länder som Kenya försökt deportera
honom… Det finns en oöverskådligt
stor mängd predikningar av honom
tillgängligt på Internet, men exempelvis
i en predikning från 5 september 2011
argumenterar han för att personer som
kränkt islam måste dödas.
SÄPOs promemoria fortsätter med
en beskrivning av den somaliska
terrororganisationen
al-Shabaabs
ideologiska bakgrund och koppling
till al-Qaida, samt avslutas med en
förteckning över ett antal tillfällen när
Lars Vilks hotats med döden från olika
våldsbejakande islamistiska personer
och organisationer.
.
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Partyhelg med Skatteverket

”Tre timmars föreläsning. Det var den
enda arbetsrelaterade programpunkten
under Skatteverkets konferens. Resten
av tiden bestod av rekreation och fest.
Men de anställda uppmanades rapportera
tiden som kompetensutveckling. Notan
landade på 119.000 kronor.” Så beskriver
Aftonbladet Skatteverkets konferensresa
till Ystads havsbad för personalen. Så
här beskriver Skatteverket vad som
gäller för andra: ”Ett litet inslag av nöje
och rekreation under resan innebär i
regel inte att resan blir skattepliktig för
den anställde. Om inslaget av nöje och
rekreation har en mer framträdande roll
kan dock resan, helt eller delvis, betraktas
som en skattepliktig förmån för den
anställde” (och då blir det sociala avgifter
på förmånen för arbetsgivaren).
Det tillhör nog undantagen att
konferenser och resor ordnas för ”nöjes
skull”. Däremot är det i näringslivet
sedan länge en vedertagen sanning att
sociala evenemang bidrar till att bygga

lag på arbetsplatsen och därmed är en
lönsam investering. Skatteverket lever
säkert också efter den normen, även om
man predikar en annan norm till sina
”kunder”.

Bok makulerad i Uppsala

Hela upplagan av en bok skriven av
forskaren Max Scharnberg drogs in
och makulerades. Boken hade titeln
Textual Analysis of a Recovered Memory
Trial Assisted by Computer Search for
Keywords och behandlade ett välkänt
rättsfall från början av 1990-talet där en
pappa och mamma i Södertälje dömdes
för att ha våldtagit sin dotter under flera
år. Efter domen började dottern berätta
om ritualmord och nedgrävda barnlik i
trädgården och att hon sålts till män som
skulle ha förgripit sig mot henne. En del
av männen var namngivna och vid flera
tillfällen skulle lillasyster ha varit med.
Inga lik hittades i trädgården och inga
barn saknades i Södertälje. Lillasyster
visste ingenting och av storasyster
påstådda ögonvittnen visste ingenting.
Med tiden fick föräldrarna resning, men
bara moderna blev friad. Pappan fick sänkt
straff. Fallet togs till utgångspunkt för den
ökända radikalfeministen Eva Lundgrens
bisarra skriverier. Till historierna hörde
att ett namngivet hovrättsråd och hans

tonårsdotter skulle ha slaktat och ätit upp
barn!
Storasyster vistades hos en fostermor
som fått uppfattningen att flickan utsatts
för övergrepp. När polisen blev inblandad
hade storasyster dock inget att berätta,
inte förrän fostermodern bearbetat
flickan i ytterligare veckor. Lillasyster
eller påstådda vittnen hade dock inget
sett. Fallet har föranlett två böcker, den
ena av fostermodern Birgitta Allmo, den
andra av Max Scharnberg. Scharnberg
fick anslag från Vetenskapsrådet för att
granska fallet och det resulterade senare
i en bok som utgavs i Universitetets
Acta-serie. Där drogs dock hela upplagan
in och makulerades. Anledningen till
makuleringen påstås officiellt vara att
Scharnbergs ansökan om anslag från
Vetenskapsrådet saknade prefekten
vid pedagogiska institutionen Lennart
Wikanders underskrift. Det var också
Wikander som beslutade om indragning
och makulering. Eva Lundgren var
fram till början av 2011 professor vid
”tvärvetenskapliga avdelningen för
samhällsvetenskaplig genusforskning”
och ansågs ha stort inflytande på
Universitetet i den meningen att hon
kunde driva sin genus”forskning” med
statlig finansiering.
Max Scharnbergs bok finns att ladda
ner på nätet på http://www.yakida.se/
max/maxbok.pdf
(Crime News)

Dödshot mot kristna
somalier i Rinkeby

I Rinkeby har fyra kristna somalier (som
inte bor i Rinkeby) uppträtt på torget och
berättat om Jesus. Lars Mörling är pastor
i den närbelägna Husbykyrkan och när
han var på väg till torgmötet fick han se
en ung somalier komma springande till
en bil där det satt tre andra somalier. De
pratade svenska med varandra.
–Det är någon som talar om Jesus på
somaliska på Rinkeby torg, säger mannen
som kommer springande från torget.
–Va, är det ingen som dödar dem, svarar
en av männen i bilen.
Mörling är pastor i en församling dit
flera muslimska konvertiter sökt sig, och
han har själv sett en film där al-Shabaab
i Somalia (som själv lagt ut filmen som
propaganda på nätet) skär halsen av
kristna somalier. De som utför mordet har
själva huvudkåpor på sig. Al-Shabaab har
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värvat rekryter i Rinkeby, en del har rest
ner till Somalia och stupat i de interna
striderna i landet.
Också Sveriges Radios somaliska re
daktion uppmärksammade aktionen
på Rinkeby Torg, som bestod av att en
somalier höll en predikan på femton
minuter och en annan bad en bön. I en
debatt på den somaliska radion deltog
en imam från moskén i Rinkeby. Han
framhöll att det är varje muslims
skyldighet att döda dem som lämnar
islam. Inslaget låg kvar flera veckor på
Sveriges Radios hemsida innan det efter
en polisanmälan togs ner.
(Dagen)

Vindkraft hålls under
armarna av staten

Du har säkert läst om vindkraftens stora
framgångar under det senaste året. Och
visst har produktionen ökat, men det
beror på enorma subventioner. Varje kWh
som produceras av vindkraftbolagen
genererar cirka 40 öre i betalning
från elkonsumenterna och 20 öre från
subventioner (”elcertifikat”). Det är klart
att Saab hade gjort lysande vinster om
staten hade tvingat köpare av andra bilar
att bidra med 150.000 kronor för varje
såld 300.000 kronors Saab… Så går det
inte till på bilmarknaden, men väl på
elmarknaden.
Det går trots de gigantiska sub
ventionerna knackigt för de stora
vindkraftsföretagen. Danska Vestas,
som är världens största tillverkare av
vindsnurror, gjorde en förlust på 83
miljoner euro under tredje kvartalet
2011. Arise Windpower introducerades
på den svenska börsen i april 2010 och
har sedan dess tappat 40 procent av
börsvärdet. Bolaget redovisade tredje
kvartalet en vinst på 3,8 miljoner,
men det var efter särskilda bidrag till
vindkraftsparken i Jädraås i Hälsingland
på 9,1 miljoner. Det rensade resultatet
blev alltså en förlust på 5,3 miljoner.
Konkurrenten O2 misslyckades helt med
sin börsintroduktion och fick dra tillbaka
erbjudandet.

Olydigt Migrationsverk

Regeringen (och Riksdagen) har öppnat
för arbetskraftsinvandring för personer
utanför EU. Naturligtvis behövs det
vissa praktiska regler för att hålla
rena lycksökare borta och för att inte
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arbetskraftsinvandring ska användas
för att kringgå andra regler. De reglerna
ska utformas Migrationsverket. Nu
har verket kommit på ett knep att
stoppa all arbetskraftsinvandring på
städområdet. Efter beställning från LO
och Socialdemokraterna kan man anta, de
har varit de (jämte Sverigedemokraterna)
främsta motståndarna mot arbetskrafts
invandring. Migrationverket har bestämt
att den som vill anställa en person i
städbranschen ska visa att företaget kan
betala den anställdes lön i två år!! Finns
det över huvud taget några företag som
kan visa att de kan garantera de anställdas
löner i två år? I så fall skulle de snart bli
offer för giriga ”styckningskapitalister”
som skulle hävda att det finns ineffektivt
kapital i företaget. Under de första tre
kvartalen 2011 fick 539 utländska städare
arbetstillstånd.

Sopcirkus

I Stockholm har det funnits tre
återvinningsstationer, en för de västra
förorterna, en för de södra och en för
innerstaden. Innerstadsstationen har varit
belägen i ett bergrum under Vanadislunden.
Bergrummet ägs av Stockhoms stad,
men hyrs ut på långtidskontrakt till
renhållningsföretaget Liselotte Lööf.
Fram till årsskiftet hyrde Stockhoms
stad tillbaka en del av bergrummet för en
återvinningscentral. Vid upphandling av
en ny kontraktsperiod uteslöts Liselotte
Lööf, eftersom staden ansåg att företaget
hade ouppklarade skatteaffärer och
sådana företag ska genast underkännas
i en upphandling. Lislotte Lööf anser
själva att de skött skatterna rätt och saken
är föremål för rättslig prövning (företaget
förlorade i första instans, men har
överklagat). Alldeles oavsett detta verkar
det som om det, om Liselotte Lööf skulle
förlora vid domstolsprövningen i högre
instans, är så att företaget ändå är uteslutet
från stadens upphandling för evärderlig
tid. Följden är att 300 000 människor
har blivit av med sin återvinningscentral
(som tog emot över 4000 ton sopor 2010)
och nu tvingas köra flera mil extra och
dessutom betala biltullar för att bli av
med sina grovsopor.

Kommunala biografer
också i Sverige

I Norge är biografer ett kommunalt
monopol. Visserligen är det många
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kommuner som tycker att det är jobbigt
att driva biografer och därför arrenderar
ut rätten, men i botten är det ett monopol.
Myndigheterna måste kontrollera att
inga olämpliga filmer visas. Så är det
inte i Sverige, men sedan några år har vi
nästan monopol här också, sedan sista
stora konkurrenten till SF, Sandrews
(kort återuppstånden under namnet
Astoria) lades ner. På sina håll finns det
dock mindre lokala biografer. Men mitt i
City, inte långt från de andra biopalatsen,
ligger det en kommunal biograf. Klarabiografen, som ligger i Kulturhuset.
Biografen har så totalt misslyckats med
marknadsföringen att det i praktiken inte
är någon som känner till dess existens.
Klara-biografen har bara föreställningar
lite då och då, 78 sittplatser och visar
filmerna gratis! Skattebetalarna står
för notan. Även i Örebro, Norrköping,
Karlstad och Borås finns det kommunala
biografer. I Borås kostar en biljett bara 50
kronor, i Karlstad 70. Skattebetalarna står
för resten.

Inga svar

Samfälliga
pressrapporter
berättar
att på en debatt mellan de fyra parti
ledarkandidaterna i Vänsterpartiet, Jonas
Sjöstedt, Ulla Andersson, Hans Linde
och Rossana Dinamarca, i Göteborg den
14 november, var det ingen av de fyra
som kunde ge ett klart svar på frågan
om de ansåg USA eller Kuba vara mest
demokratiskt. En repris på ett gammalt
problem för Lars Ohly. I efterhand har
Jonas Sjöstedt hävdat att det bara var
Linde och Dinamarca som uttalade sig i
frågan. Han brukar inte vara så tystlåten
annars, men den här gången var han det.
Publiken ville säkert höra svaret ”Kuba”.

Åsa Natasja Linderborg

är kulturchef på Aftonbladet och gammal
ombudsman i Kommunistisk Ungdom
(som numer har bytt namn till Ung
Vänster). Hon har varit framgångsrik
som skribent och samtidigt som hon
slåss för högre skatter skatteplanerar hon
duktigt med sina bokinkomster, enligt
Johan Lundberg på tidningen Axess.
Inom ramet för bolaget Åsa Linderborg
AB har hon dels lagt undan någon miljon
i periodiseringsfonder och dessutom sett
till att maximera uttaget av utdelning
istället för lön, något som sänker skatten
från 67 till 30 procent. Alla lever inte som
de lär.

CONTRA 6/2011

”Gröna Jobb”-tsaren åkte ut
snabbare än kvickt

I nummer 2 2010 av Contra berättade vi
om de ”tsarer” som utsetts av president
Obama (och i några fall av president
Bush). En ”tsar” i modern amerikansk
politisk tappning är en person med stort
inflytande över politiken inom ett visst
område, som utsetts direkt av presidenten,
och eftersom vederbörande inte ingår i
den normala administrationen, som är
underställd regeringen, har kandidaterna
inte prövats av Senaten, som annars
normalt är föreskrivet.
En av ”tsarerna” var utsedd för att ta hand
om ”gröna arbeten”. Han hette Van Jones
och blev kortlivad på sin post. Han hade
en bakgrund i diverse obskyra marxistiska
organisationer och meningsmotståndare
kunde snart gräva fram en video där han
kallade republikanska kongressledamöter
”assholes”. Han hade engagerat sig för
den dömde polismördaren Mumia AbuJamal och han hade 2004 ställt sig bakom
ett upprop som hävdade att ”president
Bush mycket väl avsiktligt hade låtit
attentaten den 11 september 2001 ske”
(inom ramen för organisationen 911truth.
org).
Van Jones karriär som tsar blev bara ett
halvår gammal.

dem som konverterar från islam (och då
är att notera att 10 procent av Egyptens
befolkning är kristna). 54 procent vill
ha könssegregerade arbetsplatser och 54
procent anser att självmordsbombningar
kan vara befogade. Vid jämförelse med
den allmänna opinionen kan till och med
Hosni Mubarak framstå som en liberal.

Förr var det kommunismen,
nu är det islamismen

Egyptisk framtid

som skapar svält på Afrikas Horn.
När Etiopien kontrollerades av den
marxistiske diktatorn Menghistu (som
numera lever som gäst i Robert Mugabes
Zimbabwe) var det år efter år hungersnöd
i ett av jordens mest bördiga områden.
Det var kommunismen som skapade
hungersnöden. En av förklaringarna var
att all jordbruksmark förstatligades –
bönderna fick bara arrendera mark av
staten. Ingen brydde sig längre att sköta
diken och gärdesgårdar, konstbevattning
och stenröjning, när de inte själva
(eller deras barn) fick glädje av arbetet.
Sedan det ekonomiska systemet har
förändrats har Etiopien återigen blivit
självförsörjande med livsmedel (även om
dåligt väder naturligtvis kan vara skadligt
även i ett kapitalistiskt system).
Nu när svälten inte längre drabbar
Etiopien är det istället grannlandet Somalia
som inte klarar livsmedelsförsörjningen.
Men Somalia har fallit sönder i olika delar
och det är markant olika förhållanden i de
olika delarna av landet. I Somaliland i den
norra delen av landet har boskapsskötseln
kommit igång och Somaliland är återigen
en stor exportör av får och getter till
Saudiarabien och Jemen (getter är en
viktig ingrediens i pilgrimsmånaden
haj i Mekka). Somaliland har faktiskt
genomfört flera fria val i rad, trots att det
formellt betraktas som en del av Somalia.
I nordost finns Puntland, där försörjningen
under senare år till stor del bestått av
sjöröveri, men nu börjar det en gång så
framgångsrika fisket komma igång igen.
Delvis med hjälp av kapital som flödar in
från somalier bosatta utomlands. Söder om
Puntland ligger den lilla del av landet som
kontrolleras av den ”lagliga regeringen”,
det som en gång var landets kornbod,
men som under senare år blivit ett elände
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Efter de första valen i Egypten utan
Mubarak ser det dystert ut för sekulära
och kristna. Mer eller mindre extrema
islamister har tagit hem två tredjedelar
av platserna i parlamentets underhus
(överhuset är inte valt än). Problemet
är inte att egyptierna får ett parlament
som svarar mot den allmänna opinionen,
utan att den allmänna opinionen saknar
respekt för minoriteternas rättigheter.
PEW Research Center heter en ameri
kansk opinionsundersökningsorganisation
som arbetar mycket i länder utanför
Västvärlden. I en studie av Egypten år
2010 (dvs innan den ”arabiska våren”)
konstaterade PEW att 82 procent av
egyptierna vill att straffet för otrohet ska
vara stening. 77 procent vill ha spöstraff
och amputationer som straff för stöld
och rån. 84 procent vill ha dödsstraff för

av torka, svält och inbördesstrider. Men
allteftersom inbördesstriderna har avtagit
och det till och med kommit lite regn,
så har situationen blivit bättre även där.
Men i det av islamisterna i al-Shabaab
kontrollerade området längst i söder
är svälten fortfarande dominerande.
Trots att omgivande områden i Kenya,
Etiopien och Somalia också drabbats av
torkan är det värst i al-Shabaabs område
längst i söder. Milisen lägger beslag på
en tredjedel av skörden för att försörja de
militära styrkorna. De har förbjudit sång
(som ju är ett viktigt inslag i all afrikansk
kultur). De som inte deltar i bönen
straffas med piskrapp, kvinnorna tvingas
dölja sina ansikten och folksamlingar på
mer än fyra personer upplöses med våld.
Flyktingar berättar att milisen hindrat dem
från att som brukligt använda flodvatten
för att bevattna sina jordar. Al-Shabaab
gör också sitt bästa för att förhindra
att somalierna själva ska ordna till sin
situation. För två år sedan attackerade en
självmordbombare avslutningsceremonin
för landets läkarstudenter. Nitton personer
dödades, varav nio nyutexaminerade
läkare och en äldre läkare som tjänat som
deras lärare. Två år senare gjordes något
liknande då en lastbil med sprängämnen
exploderade
där
den
turkiska
representationen i Somalia var på väg att
ta emot ansökningar för studiestipendier
i Turkiet. Mördaren hade i förväg spelat
in en video där han förklarade att de som
sökte stipendierna aldrig tänkte på livet
efter detta eller på förföljda muslimer.
Hundra personer dödades, många av dem
med goda utsikter att i framtiden få en
bra utbildning som hade kunnat hjälpa
landet.
Al-Shabaabs senaste metod för att
dra ner området i botten är attacker mot
turister på Kenyas norra kust. Turism
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är den jämte jordbruket viktigaste
näringsgrenen i Kenya. Vid flera tillfällen
under senare tid har al-Shabaab med hjälp
av små motorbåtar gjort raider längs
kusten alldeles söder om gränsen mellan
Kenya och Somalia. I Kenya har man
kidnappat utländska turister och antingen
krävt lösensummor eller helt sonika
slagit ihjäl dem. Syftet är att stoppa en
av de få näringarna som ger människorna
i området någon inkomst. De tycks ha
lyckats. Knappt några turister reser längre
till området.
Islamismen har lyckats med att
driva ner det område de kontrollerar
till samma eländiga status som de
kommunistkontrollerade
områdena
i Etiopien hade för 25 år sedan.

Medaljerad Stasi-officer
chef för gasledningen

Kapten Matthias Warnig fick den 7
oktober 1989 guldmedalj för trogen
tjänst åt Nationella Folkarmén. Ordern
om belöningen var undertecknad av
Stasi-chefen Erich Mielke. Det var tredje
gången Warnig fick belöning från Stasi.
Idag får han nytt jobb, chef för den
rysk-tyska gasledningen Nordstream
som passerar strax utanför Gotland.
Styrelseordföranden
heter
Gerard
Schröder, gammal tysk socialdemokratisk
förbundskansler. Warnig arbetade som
Stasi-chef i Düsseldorf och levererade en
rad tekniska underlag från betydelsefulla
företag i Väst. Det har påståtts att han

kort före Murens fall ska ha förflyttats till
Dresden i Östtyskland där KGB-chefen
hette Vladimir Putin. Det framgår dock
inte klart från de 71 sidor om Warnig som
finns i SIRA-databasen.

Baidu

heter den kinesiska motsvarigheten
till Google. Den erbjuder en sök
motortjänst som dock är underkastad
Kommunistpartiets direktiv. Tre huvud
områden ska stoppas genom omlänkade
sökningar, uppvigling mot staten, ille
galt spel och pornografi. Den lite mer
detaljerade listan har kommit ut och
nu vet vi mer om hur omkopplingarna
läggs upp. Falun Gong och Himmelska
Fridens Torg är ju kända sedan tidigare.
Inget om Falun Gong (och därmed inte
heller den svenska staden Falun) och inte
ett ord om det som hände på Himmelska
Fridens Torg i juni 1989. Andra spärrade
begrepp är ”hjärntvätt” och ”handel
med mänskliga organ”. Det säger något
om vad kommunistregimen anser vara
känsligt.
Baidus chef Robin Li har faktiskt vågat
uttala sig kritiskt om censuren och säger
att den förorsakar Baidu extra kostnader.
Twitter är helt förbjudet i Kina.
För vanliga användare är censuren
besvärande, men för mer avancerade
dataanvändare är det inte så svårt att gå
runt spärrarna. Men det gäller bara en liten
oppositionell elit med datakunskaper.
(Computer Sweden)

Grekiska pensioner

har fascinerat och förfärat övriga Europa.
Pensionsåldrar på både 53 och 55 år
har förekommit inom den grekiska
statsförvaltningen. På den privata sidan
är det mer normala pensionsåldrar
kring 65 år. Men det är inte normala
europeiska pensionsvillkor. I Sverige
och i de flesta andra länder samlar
man ihop ett pensionskapital som efter
pensioneringen delas upp över förväntad
återstående livslängd (lever man längre
än genomsnittet hämtas pengar från
dem som lever kortare än genomsnittet).
Det innebär att den som jobbar ett år
extra också kan räkna med att få sitt
pensionskapital ökat. Det innebär att
pensionen blir högre av två skäl, dels för
att pensionskapitalet blir större, dels för
att pensionen ska fördelas över färre år.
I Sverige handlar det om cirka 6 procent
per år för varje extra arbetsår – eftersom
antalet år blir färre kan det bli inemot
10 procent extra pension per år för den
som arbetar ett extra år. Industriländernas
ekonomiska
samarbetsorganisation
OECD har gjort en sammanställning
som heter ”Pensions at a Glance”, som
redovisar hur det ser ut för olika länder.
I en jämförelse som gäller personer med
medelinkomst i åldern 60–65 år ökar
pensionskapitalet med 6 procent för
svenskarna, men åtskilligt mer för andra
länder. För Grekland gäller dock upp och
nedvända världen. Om Du arbetar ett år
extra försvinner 90 procent av det Du
tjänar in som minskat pensionskapital.
Din framtida pension blir inte mindre och
därutöver kan Du räkna med 90 procent
av inkomsten i pension under året med
tidig pension.

Mindre klimatkänslighet

I den annars så politiskt korrekta
vetenskapliga tidskriften Science smög
det härommånaden in sig en artikel
som menade att den internationella
klimatpanelens IPCC förutsägelser om
en temperaturökning på 3 grader (+/- 1,5
grader) bör dras ner till 2,3 grader. Det
är Andreas Schmittner vid Oregon State
University som byggt sin klimatmodell
inte på de senaste 150 årens fysiska
observationer vid väderstationer, utan på
borrkärnor från isarna, fossiler, sediment
etc från de senaste 20000 åren. En del
tidigare liknande studier har gjorts, men
Schmittners är den enda som täcker in
prover från hela jorden.
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Kalla krigets hjältar:

Ronald Reagan lade grunden för
Västs seger i Kalla kriget
När jag nåddes av beskedet
att Ronald Reagan avlidit
2004 befann jag mig på floden
Moldau i Prag ombord på en
sightseeingbåt. Min reaktion
var kluven: dels sörjde jag
en av de stora amerikanska
presidenterna, närmare be
stämt den som lagt grunden
till västsidans seger i det Kalla
kriget; dels kände jag lättnad
över att den svårt alzheimersjuke
Reagan i en ålder av 93 år
äntligen fått sluta sina dagar här
på jorden.
I år är det jämnt 100 år sedan Ronald
Wilson Reagan (1911-2004) föddes i
den lilla staden Tampico i Illinois. Han
och hans två år äldre bror Neil kom från
enkla förhållanden. Fadern, Jack Reagan,
var en alkoholiserad skoförsäljare som
tillhörde en protestantisk irländsk släkt
som ursprungligen hette O´Reagan.
Modern, Nelle Wilson, var den som höll
ihop familjen.
Fadern kallade tidigt den yngre sonen
”the Dutchman” (holländaren) på grund
av lille Ronalds frisyr modell ”holländsk
pojke”, ett smeknamn som med åren
blev bara ”Dutch”. Reagan skriver i sin
memoarbok An American Life (Simon
and Schuster, New York 1990, på svenska
Ett amerikanskt liv, Norstedts 1991)
att han tyckte att ”Dutch” lät tuffare än
”Ronald”, varför han gärna presenterade
sig som ”Dutch Reagan” upp i vuxen ålder.

Sportreporter i Des Moines

Den fyra personer stora familjen
Reagan förde under hela 1910-talet ett
kringflackande liv till följd av faderns
supande, men 1920 slog man sig ner
i Dixon, Illinois som med sina nästan
10 000 invånare var cirka tio gånger
så stort som lilla Tampico. Vid 13 års
ålder började Ronald i skolan Dixon
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High och skrev senare in sig vid Illinoisuniversitetet Eureka, där han läste
nationalekonomi och sociologi.
Reagan var duktig i idrott, men någon
idealstudent var han knappast. Han
intresserade sig betydligt mer för teater,
sport och socialt umgänge än rena studier.
Under studieåren jobbade han extra som
badvakt för att finansiera studierna.
När det blev dags att välja ett stadigt
yrke var det knappast en överraskning
att han blev sportkommentator vid
radiostationen WHO i Des Moines,
där refererandet av basebollaget
Chicago White Sox matcher hörde till
höjdpunkterna. Om anställningen skriver
Reagan så i memoarboken: ”Vid 22 års
ålder hade jag förverkligat min dröm. Jag
var sportreporter.”
Efter den fyra år långa banan som

tommy.hansson@contra.nu
sportreporter väntade militärlivet. Reagan
genomgick militärutbildning och inskrevs
1937 i kavalleriets reserv. När Andra
världskriget rullade igång två år senare
uttogs Reagan för krigstjänstgöring men
tilläts på grund av sin närsynthet inte
tjänstgöra utomlands. I stället kom han
under krigsåren mest att syssla med PRverksamhet och film hemma i USA.

Ordförande i
Screen Actors Guild

Ronald ”Dutch” Reagan hade 1937
provspelat i Hollywood. Han hade
tidigare teatererfarenhet, såg bra ut,
hade talets gåva och var utrustad med
en god fysik, varför han fick skriva ett
sjuårigt filmkontrakt. Bland ett 50-tal
filmer ansåg Reagan själv att hans insats
i ”Kings Row” (Ringar på vattnet) 1942
var den bästa. Ett dramatiskt moment i
filmen är när Reagans rollfigur vaknar
upp i en sjukhussäng med båda benen
amputerade. Han utbrister då: ”Where´s
the rest of me?” Detta blev också titeln
på Reagans tidiga memoarbok från 1965.

www.contra.nu

En annan minnesvärd insats svarade
Reagan för i filmen ”Knute Rockne
– All American”, där han gestaltar
en stjärnspelare i amerikansk fotboll
vid namn George ”the Gipper” Gipp.
Därefter kallades Reagan ofta för just
”the Gipper”, även inom politiken. När
Reagan blev häcklad för att han, nämnda
seriösa filmroller till trots, mest av allt var
en ”B-skådespelare” – det vill säga stjärna
i filmer som aldrig nådde rampluset –
brukade han skämtsamt framhålla att han
i alla fall spelat mot Hollywood-giganten
Errol Flynn.
Det gjorde Reagan i filmen ”They
Died With Their Boots On” (De dog
med stövlarna på) 1941, där han spelar
en officerskamrat till Flynns rollkaraktär
George Armstrong Custer, generalen
vars hela sjunde kavalleri slaktades av
indianhövdingen Crazy Horses krigare i
ett bakhåll vid Little Big Horn. Reagan
hade för övrigt själv spelat Custer i en
tidigare produktion.
1947 valdes Reagan till ordförande i
Screen Actors Guild, den amerikanska
fackföreningen för filmskådespelare,
och skulle kvarstå på den posten i många
år. I början av perioden rullades en rad
kommunistaffärer inom filmindustrin
upp, dels genom Kongressens under
sökning
av
”oamerikansk
verk
samhet”, dels genom senator Joseph
McCarthys antikommunistiska offensiv.
Även om Ronald Reagan vid den här
tiden formellt tillhörde det Demokratiska
partiet och hyllade president Franklin
D. Roosevelts socialistiskt betonade
New Deal-politik, tog han ställning mot
kommunismen och vänsteraktivismen
inom film- och underhållningsindustrin.
Det var också på grund av sin
antikommunism han föredrog det
Republikanska partiet när det gällde
utrikespolitik.

Guvernör i Kalifornien

Åren 1953 till 1962 var Ronald Reagan
anställd som värd för TV-programmet
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General Electric Theater och spelade då
och då även med i dess produktioner.
Programmet vände sig i första hand till
arbetarklassen och fackföreningsanslutna
amerikaner, och det var rätt ofrånkomligt
att Reagan – sedan han ”kommit ut” som
medveten konservativ – skulle sparkas
från sin position.
Adoptivsonen
Michael
Reagan,
en respekterad konservativ skribent
och opinionsbildare, har hävdat att
Reagans avskedande verkställdes efter
påtryckningar från justitieminister Robert
F. Kennedy.
Vare därmed hur som helst – Reagan
anställdes av republikanerna för att
backa upp presidentkandidaten Barry
Goldwater i valrörelsen 1964 och svarade
för ett mycket uppmärksammat tal till
förmån för denne på det republikanska
partikonventet. Det hjälpte nu inte –
Goldwater förlorade stort till den sittande
demokratiske presidenten Lyndon B.
Johnson vilken gjorde sitt bästa för
att framställa Goldwater som en farlig
”högerextremist”, icke minst i Vietnamfrågan. Sedan trappade Johnson själv upp
USAs inblandning i kriget bortom alla
rimliga proportioner.
Ronald Reagan blev efter sitt succé
framträdande
på
partikonventet
kontaktad av några affärsmän och
konservativa republikaner han tidigare
lärt känna under talarframträdanden hos
bland annat Rotary och Moose-orden
och tillfrågades, om han kunde tänka sig
ställa upp i guvernörsvalet i Kalifornien
1966. Reagan var först tveksam men
gav slutligen med sig. Den sittande
guvernören,
demokraten
Edmund
”Pat” Brown, svarade i valkampanjen
för ett rejält slag under bältet. I ett
filmat inslag när han talade inför en
skolklass sade han: ”Barn, ni vet väl att
det var en skådespelare som mördade
president Lincoln. Min motståndare i
guvernörsvalet är skådespelare.”
Browns otidigheter mot Reagan hjälpte
inte – Reagan vann med 58 mot 42
procent och skulle styra Kalifornien från
sitt residens i Sacramento fram till 1975
under en tid, då Kalifornien utgjorde
världens sjunde största ekonomi.

Satte in Nationalgardet

Om sin tid som Kalifornien-guvernör
skriver Reagan följande i sina
memoarer:
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Kampanjmärke från presidentvalet 1980.
”Jag har inte lätt för att skryta, men
jag anser att vi under de åtta åren gjorde
delstatens
administration
billigare,
mindre och effektivare; vi förbättrade
kvaliteten hos de människor som sökte
sig till offentlig tjänst och vi skar ned
administrationens tillväxt tills den låg
i nivå med eller under folkökningen i
Kalifornien.”
Reagan var en aktiv guvernör som
utnyttjade sin rätt att lägga in ett partiellt
veto i delstatsparlamentet inte färre än
943 gånger. Inte en enda gång blev han
nedröstad. Den popularitet han skaffade
sig som guvernör gjorde att han blev
vidtalad att kasta sig in i kampen om att
bli republikansk kandidat i presidentvalet
1968. Han kunde dock inte hota
huvudkandidaterna Richard Nixon,
Nelson Rockefeller och George Romney
(pappa till Mitt Romney) och gav upp
kampen på ett tidigt stadium. Han har
sagt att han blev lättad över att så blev
fallet, eftersom han ännu inte kände sig
mogen för presidentskapet.
Reagans troligen mest uppmärk
sammade insats som guvernör var att sätta
in trupper ur Nationalgardet mot omkring
2000 beväpnade studentaktivister vid
UCLA-universitetet i Berkeley våren
1969. Reagans retorik den gången var av
det mer dramatiska slaget: ”Om det krävs
ett blodbad, låt oss få det överstökat. Inga
fler eftergifter!”
Drastiska ord för en drastisk
situation. Väpnade aktioner och ren
terrorverksamhet hade på sina håll skapat
en rent revolutionär situation i dåtidens
USA. Med Reagans åtgärder, som aldrig
genererade något blodbad, kunde lugnet
och studieron så småningom återställas.
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Mot slutet av sin guvernörstid anlitades
Reagan av president Nixon som ett slags
ambassadör till NATO-länderna, som
Reagan besökte i syfte att öka stödet för
USAs engagemang i Indokina.
Under ett besök i Köpenhamn 1972
framhöll Reagan bland annat, att fälttåget
mot kommunisterna i Vietnam kunde
liknas vid kampen mot nazismen under
Andra världskriget. Då han fick frågan
vad han skulle göra om den vänstervridne
krigsmotståndaren George McGovern
blev president svarade Reagan skämtsamt:
”Jag vet inte. Men jag har övervägt att
låta Kalifornien lämna USA.”

Mordförsök och
invasion av Grenada

Det mindre lyckade försöket att bli
nominerad som presidentkandidat 1968
hade inte avskräckt Ronald Reagan från
att försöka igen. 1976 bröt han således
mot en oskriven regel att man inte fick
utmana en sittande president som man var
partikamrat med. Det struntade Reagan i
och förde in i det längsta en jämn kamp
i primärvalen mot president Gerald Ford,
vilken slutligen tog hem spelet med
överraskande liten marginal. I valet mot
Jimmy Carter var dock Ford chanslös –
USA ville ha förändring.
1980 hade dock Ronald Wilson Reagans
tid kommit. Efter primärvalen stod han
som den självklare segraren före i främsta
rummet förre kongressledamoten, CIAchefen och Kina-ambassadören George
H. W. Bush. Efter en imponerande insats
i den TV-sända debatten mot Jimmy
Carter – Reagans gliring till Carter
”There you go again” blev en klassiker
– vann Reagan en jordskredsseger och
kunde inta sin plats i Vita husets ovala
rum i januari 1981. 1984 besegrade han
Walter ”Fritz” Mondale i den största
presidentvalssegern i USAs historia.
Reagans presidentskap höll dock på att
kvävas i sin linda sedan han beskjutits
och sårats svårt utanför Hotel Hilton i
Washington, D. C. den 30 mars 1981.
Attentatsman var den sinnessjuke John
Hinckley, Jr., vilken ville imponera på
sin idol, skådespelerskan Jodie Foster,
genom att mörda Reagan.
Reagans ”one-liners” på operationsoch sjukbädden har gått till historien. Till
chefskirurgen på Washington-sjukhuset
sade han inför operationen: ”Jag hoppas
ni alla är republikaner.” Kirurgen
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”Mr Gorbatjov. Riv den här Muren!” var Ronald Reagans klassiska uttalande vid Bran
denburger Tor den 12 juni 1987 vid firandet av staden Berlins 750-årsjubileum. En
tidigare amerikansk president, John F. Kennedy, yttrade de lika klassiska orden ”Ich
bin ein Berliner” på samma plats den 26 juni 1963. Två och ett halvt år efter Reagans
tal var Muren borta.
svarade: ”Idag är vi alla republikaner,
herr president.” När han vaknade upp
sade Reagan vidare till den vid sängen
sittande hustrun Nancy: ”Älskling, jag
glömde att ducka.” Reagans tillstånd var
länge allvarligt, men till slut var han redo
att återuppta sin plikter fullt ut.
Attentatsmannen John Hinckley, som
greps på platsen, blev slutligen förklarad
”icke skyldig på grund av sinnessjukdom”
och föremål för sluten vård vilken han
fortfarande åtnjuter.
1983 fick Reagan verkligen visa vad
han gick för sedan stalinisten Bernard
Coard tagit makten i en blodig statskupp
i det lilla öriket Grenada i Västindien
och störtat den auktoritäre socialisten
Maurice Bishop. Det var ungefär som om
den sovjettrogne Rolf Hagel, som bröt sig
ur VPK och grundade APK, hade gjort
uppror i ett Sverige med VPK-ledaren
Lars Werner som statsminister och
mördat denne. Om Coard hade fått hållas
hade Grenada med största sannolikhet
förvandlats till en central stödjepunkt för
sovjetkommunistisk subversion i denna
strategiskt viktiga del av världen.
Hotet från den nya kommunistregimen
fick grannstater som Jamaica och
Dominica att vädja till USA om hjälp, och
Reagan förstod vad de menade. USAs
räddningsoperation på Grenada lyckades
och ett civiliserat styre på ön kunde
återupprättas. En opinionsundersökning
företagen av det amerikanska TVbolaget CBS efter ingripandet visade,
att 91 procent av Grenadas befolkning
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stödde aktionen och var glada över att
kommunisterna störtats.

“Mr. President,
tear down this wall!”

Det av president Reagan beordrade
ingripandet på Grenada – som är temat för
den sevärda filmen ”Heartbreak Ridge”
med Clint Eastwood som regissör och
huvudrollsinnehavare – visade att Reagan
inte tvekade att, om så behövdes, backa
upp sin antikommunistiska retorik med
beslutsam handling. Det stärkte hans kort
inför kommande förhandlingsduster med
den reformsinnade sovjetiske presidenten
Michail Gorbatjov, vars rike Reagan inte
tvekat att kalla ”ondskans imperium”.
Utrymmet räcker inte till för att jag här
i detalj skall redogöra för alla de olika
förhandlingar och avtal som ägde rum
mellan Reagans USA och Gorbatjovs
Sovjet. Det får räcka med att konstatera, att
Reagans offensiva strategi både politiskt,
militärt och ekonomiskt slutligen knäckte
den sovjetiska förmågan att vidmakthålla
terrorväldet över Östeuropa, den militära
närvaron i Afghanistan och framförallt
den långsiktiga förmåga att hålla jämna
steg med Förenta staterna i den globala
kapprustningen.
Ett betydelsefullt inslag i den
amerikanska strategin under Reagan var
rymdförsvarsinitiativet Strategic Defense
Initiative (SDI), något vulgärt kallat ”Star
Wars” (Stjärnornas krig) efter sci-fifilmen med samma namn. Initiativet blev
aldrig verklighet, men blotta hotet därom
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framkallade mardrömmar i Kreml.
1987 yttrade president Reagan sina
kanske mest minnesvärda ord, då han
vid ett möte vid Brandenburger Tor
mellan Öst- och Västberlin uppmanade
Gorbatjov: ”Mr. Gorbachev, tear down
this wall!” Reagan syftade naturligtvis
på Berlinmuren som låg ett stycke bakom
honom. Under resan från USA till Europa
arbetade man på texten till Regans tal.
Varje gång Reagan fick tillbaka texten
från staben hade man strukit de klassiska
orden, men Reagan lade tillbaka dem
igen. Muren föll verkligen två år senare
och många insåg då att det bara var en
tidsfråga innan det en gång till synes
osårbara Sovjetunionen självt skulle
falla. Så skedde vid årsskiftet 1991-92
sedan en klick radikala kommunister
med KGB- och militäranknytning i
augusti 1991 gjort ett misslyckat försök
att återupprätta den gamla ordningen.
Gorbatjov överlevde kuppförsöket
men var slut som politiker. Hans
efterträdare som stark man i det nya,
icke-kommunistiska Ryssland blev
Boris Jeltsin, som i sin tur lämnade över
stafettpinnen till förre KGB-officeren
Vladimir Putin år 2000. Putin som
anser att Sovjetunionens undergång
var 1900-talets största katastrof!

Stödet från Thatcher

Det blev visserligen Reagans efterträdare
och förre vicepresident, George H. W.
Bush, som fick nöjet att presidera över
kommunismens sönderfall som globalt hot
mot den fria världen, men det var Ronald
Reagan som hade lagt den fasta grunden.
Det som möjliggjorde segern över
kommunismen var Reagans övertygelse
om, att den dittillsvarande strategin
att kommunismen skulle ”inneslutas”
eller på sin höjd ”rullas tillbaka” var
otillräcklig och alltför passiv. I stället,
menade Reagan, var det fullt möjligt för
den demokratiska västvärlden med USA
i spetsen att besegra den ondskefulla och
korrupta kommunismen.
Det måste slutligen påtalas att Reagan
inte var helt ensam. Han hade knappast
lyckats i sin offensiva strategi gentemot
sovjetkommunismen – omfattande bland
annat stöd till motståndsrörelser i de
flesta världsdelar – om det inte varit för
viktigt stöd från andra västledare där
Storbritanniens Margaret Thatcher står i
en viss särklass.
.
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Ett nytt Hongkong i Honduras?
Hongkong är en fantastisk plats på jorden. En liten plätt i det stora Kina, utan
andra naturtillgångar än en bra hamn. Miljontals utfattiga människor som flyr
det politiska förtrycket i Kina och en regering som sköttes från andra sidan
jordklotet och där man som en följd av detta såg till att regeringen gjorde så
lite som möjligt. På 1950-talet var Hongkong ett fattigt område dit svenska
hjälporganisationer skickade hjälp för att folk skulle överleva. Efter ett par
miljoner flyktingar från kommunismen är Hongkong idag ett område med en
högre levnadsstandard än Sverige – köpkraftskorrigerad har Hongkong en
bruttonationalprodukt på 45.900 dollar 2010, jämfört med Sveriges 39.100.
Även om Kina sedan 1997 har formell överhöghet över den forna brittiska
kolonin har man varit noga med att inte bryta ner systemets grunder, den höna
som värper guldägg och kan betecknas som den friaste kapitalistiska nationen
i världen.
De framgångarna har nåtts genom
ett system som bygger på fri
marknadsekonomi, så lite regleringar
som möjligt och helt fri handel med
omvärlden.

Sealand och Minerva

Genom åren har en del libertarianer
försökt kopiera Hongkong genom att
skapa artifiella stater. Det har inte blivit
så mycket av experimenten. Mest känt
är kanske furstendömet Sealand som är
beläget på ett fort som britterna byggde
på internationellt vatten under Andra
världskriget och som övergavs 1956.
1967 inrättade sig familjen Bates (prins
Roy, prinsessan Joan och deras son
prins Michael) där och förklarade landet
självständigt. Familjen bor på fastlandet,
men det finns för det mesta någon
tillsyningsman på plattformen. Numera
ligger den inom den utvidgade brittiska
territorialvattengränsen.
Några libertarianer försökte skapa en
ny nation genom att föra sand till några
rev i Stilla Havet, men det nya landet,
som de kallade Minerva, ”invaderades”
1972 av grannen Tonga, som lät naturen
ha sin gång. De två artificiella öarna
återvanns av havet.

Bahía de Trujillo

Nu finns det emellertid andra och mer
högtflygande planer på att bilda en ny
”nation” med uppbackning från Honduras
i Centralamerika. Honduranerna har tänkt
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sig att avsätta mark vid Trujillo-bukten
på Honduras norra kust mot Mexikanska
Golfen. Där tänker man sig att skapa
frizoner som ska kunna etableras av dem
som har idéer och pengar. Utgångsläget
är att Honduras är ett av de fattigaste
och mest brottsdrabbade länderna i
Centralamerika. Många invånare i
Centralamerika försöker via Mexiko
ta sig till USA, där de dels måste ta sig
över gränsen olagligt, dels hamnar i ett
hopplöst underläge eftersom de vistas i
landet illegalt. Trots dessa svårigheter
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står flitigt arbetande centralamerikaner
i USA för en stor del av penningflödet
till de här länderna (i fullständighetens
namn ska sägas att det inte finns så
få centralamerikaner som försörjer
sig på brottlig verksamhet, främst
narkotikahandel, i USA).
Honduranernas tanke är att det ska
bli både mer attraktivt och enklare att ta
sig till frizonerna vid Bahía de Trujillo
än hela vägen till USA. Genom att på
jungfrulig mark starta nya samhällen
ska det bli möjligt att skapa helt nya
samhällsordningar. Tanken är att låta
utländska experter ta hand om driften
av området. Till de områden som
lyckas få den bästa kombinationen av
säkerhet, frihet för företagsamheten och
infrastruktur kommer människor att
flytta. Flytten till mindre väl fungerande
samhällen kommer att vändas till
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utflyttning.
Det finns några drag som är känne
tecknande för Centralamerika: Korruption
och brottslighet. Helt nya samhällen
är lockande för både de korrupta och
för mer traditionella skurkar. Det gäller
alltså från början att sätta stopp för
detta. Regeringen i Honduras har för att
komma dithän i december 2011 tillsatt en
”transparens-kommission” som ska se till
att det blir öppenhet i de nya fristädernas
system. Transparenskommissionen ska
också utse ledande befattningshavare i
de nya fristäderna. Demokrati är tänkt för
framtiden, när systemen har etablerats.
Naturligtvis är det fråga om ett
lågskatteområde, ”staten” är tänkt att få
intäkter genom att hyra ut mark. I början
kommer marken inte att vara värd särskilt
mycket, eftersom etableringarna sker på
landsbygden, där det inte finns någon
infrastruktur att tala om.
De nya fristäderna ska ligga utanför
Honduras jurisdiktion och man ska ha en
egen regering, en egen valuta och egna
val. Polisväsendet, som genomgående
är korrumperat i Centralamerika,
föreställer man sig kunna lejas ut till
utländska företag. Till och med en del
av rättsväsendet ska lejas ut. Domstolar
i första instans ska vara lokala, men
överklaganden ska ske till Högsta
Domstolen på Mauritius i Indiska
Oceanen. Mauritius vill gärna etablera
sig på marknaden för internationell
rättskipning. När det gäller civilrätt finns
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Svenska Memorial
Vi är en grupp som nu bildat Svenska
Memorialföreningen. I skrivande stund
har vi ca 14-15 medlemmar. Vårt arbete
är följande!

Det var vid Bahía de Trujllo som Columbus landsteg på amerikanska fastlandet vid sin
fjärde resa. Spanjorerna byggde snart ett fort och rester finns kvar idag. Det är här Honduras regering tänker sig att lämna fältet fritt för att bygga städer utanför Honduras
egen jurisdiktion. Foto: Mbattiti.
det många aktörer på marknaden, till
exempel Stockholms Handelskammare
som inrättat ett Skiljedomsinstitut, som
åtar sig internationella ärenden. I det här
fallet gäller det inte bara civilrätt, utan
domstolen på Mauritius ska även kunna
ta hand om straffrätt.
En nyckelfråga är naturligtvis om man
verkligen lyckas hålla brottsligheten
på mattan i ett system med så få
regleringar. Hongkong är en förebild,
men grannområdet Macau kan ju
vara en avskräckande parallell. Där
lever samhället i och för sig gott på en
spelindustri som är större än den i Las
Vegas (allt spel är förbjudet i Kina, trots
kinesernas traditionella faiblesse för just
spel). Men den industrin kontrolleras av
olika kinesiska brottssyndikat samt den
nyligen avlidne nordkoreanske diktatorn
Kim Jong-ils äldste son Kim Jong-nam

Teorierna bakom

En del av filosofin bakom projektet
i Honduras
har utvecklats av
ekonomiprofessorn Paul Romer vid New
York University. Han slår framförallt
ett slag mot dåliga regleringar som
hindrar en gynnsam utveckling för
befolkningen. Han tar som exempel
prisregleringar på elmarknaden i Nigeria.
Eftersom elbolagen förlorar pengar på
att skaffa nya kunder är det svårt att få
el installerat för fattiga människor, som
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inte kan muta sig fram. När presidenten
försökte lösa problemet genom att lätta
på regleringarna blev det genast kravaller
och regleringarna behölls. De fattiga
förblev utan elektricitet. Den typen av
regleringar måste bort. Och Romer menar
att det är för trögt att genomdriva detta i
ett helt land. Det går bättre i en stad. De
som inte gillar systemet flyttar ut och de
som gillar det flyttar in.
Den
honduranska
regeringen
laborerar med tanken på tre frizoner. En
större, lika stor som Hongkong (1 000
kvadratkilometer) samt två mindre. När
det gäller de mindre frizonerna finns det
två företag som redan tecknat preliminära
avtal med den honduranska regeringen:
Future Cities Development Corporation
och Grupo Ciudades Libres. Det första
företaget har Nobelpristagaren Milton
Friedmans sonson Patri Friedman som
medgrundare. Grupo Ciudades Libres
verkar ha säkrare finansiering genom
kopplingar till en stor amerikansk
livsmedelskedja och Peter Thiel, mannen
bakom betalningstjänsten PayPal och en
av de tidiga finansiärerna av Facebook.
Han lär väl få en eller annan miljard över
när Facebook börsintroduceras.
Under 2012 ska den honduranska
regeringen ta ställning till hur man ska gå
vidare och till med vilka bolag definitiva
avtal ska slutas.
.
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Vi kommer att arbeta för demokrati och
mänskliga rättigheter i Ryssland och i
viss mån i Estland men även övriga Baltikum. Vi kommer att stödja den Ryska
dissidentrörelsen och anordna demonstrationer utanför den Ryska ambassaden
en gång varje månad 2012. Vi har redan
haft en demonstration utanför den Ryska
ambassaden, som bland andra TT fotade
och filmade. Dock har vi inte lyckats få
se vad de gjort. Vi har i skrivande stund
en styrelse på 7–8 personer samt ett beslut på en medlemsavgift på 200 kr per
person. Svenska Memorial kommer att
samarbeta med memorial i både St Petersburg och Moskva. Vi arbetar i Anna
Politkovskajas anda, den journalist som
blev mördad i Moskva för några år sedan
då hon sagt sanningen om Kremls krig
i Tjetjenien. Professor Michail Suprun,
som Contras läsare väl känner till vid det
här laget, kommer att sponsra oss ekonomisk varje år. Även den före detta Gulagfången Kalju Mätik är med i Svenska
Memorial. Han är också vår expertrådgivare för estnisk politik. Michael Suprun
kommer att vara vår expertrådgivare för
rysk inrikespolitik.
Memorial kommer att arbeta på flera
olika sätt. Vi i Memorial kommer att följa
utvecklingen i Ryssland mycket noga och
utvecklingen i Ryssland påverkar också
Baltstaterna och även Sverige. Tack vare
våra många kontakter får vi info direkt
över det som händer i Ryssland. Vi har
redan ryska medlemmar hos oss, nu boende i Sverige. Svenska Memorial satsar
för att arbeta ihop med den ryska disssidentrörelsen och på så sätt arbeta mot
Putinregimens diktatur. Vi nås på mail
adress
memorial@kommunismensbrott.se,. Vi har också nu en blogg vars
adress är www.memorial.bloggo.nu. För
den som vill bli medlem, maila oss!
Ann-Mari Lahti och Maria Walden
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Den nya borgerligheten
Vad innebär borgerligheten
i dag? Länge har begreppet
betraktats som svårdefinierad
och svåravgränsad. Men i
Axess publikation Den nya
borgerligheten försöker tio
skribenter ringa in betydelsen
av borgerliga värderingar.
Redaktörer är Kurt Almqvist och Lotta
Gröning, den sistnämnda känd för att
vara en intellektuell socialdemokrat som
vågar gå sina egna vägar. Grönings förord
skvallrar om en äkta nyfikenhet och valet
av skribenter ger en bred och djupgående
insyn i hur borgerlighetens framtid kan
gestalta sig. Borgerliga partier definieras
i förordet som de partier som har en
konservativ och liberal värderingsgrund.
Borgerligheten kan traditionellt sett
också betraktas som dels en motkraft till
socialdemokratin och socialismen och
dels ett särintresse för den borgerliga
samhällsklassen, dvs. stadsbor och
medelklass.

Den socialdemokratiska
hegemonin bruten

Det första bidraget i antologin kommer från
Svante Nordin som är professor i idé- och
lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han
menar att Alliansregeringen har medfört
att den socialdemokratiska hegemonin
är bruten. För att påvisa det skildrar han
den borgerliga litteraturutvecklingen.
Under 1880-talet utvecklades den
realistiska borgerliga romanen som
skildrade kapitalismen som ett helvete.
Utvecklingen målades i mörka färger
och framtiden utmålades som negativ.
Viktor Rydberg skaldade exempelvis om
en återgång till jordbruket. I förhållande
till Hjalmar Brantings propåer om att gå
”framåt mot socialismen” är Rydbergs
inställning reaktionär och pessimistisk.
Något förenklat kan man säga att dåtidens
romaner gav folket två alternativ, antingen
backa tillbaka till jordbruket eller gå
framåt mot socialismens välsignelser.
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Någon egentlig motbild till socialismen
fanns inte.
När de så kallade tiotalisterna utveck
lade den borgerliga litteraturen blev
kapitalisttypen något mer trevlig och
gemytlig. Men fortfarande utmålades
den som hänsynslös. Ett exempel på det
är Ludvig Nordströms träpatroner som
frustade av livsvilja. Under 1920-talet
började även romanfigurerna eller
diktarjagen att frammana en bild av
dåligt samvete över att ha mer än andra.
Klassmedvetandet väcktes i förhållande
till underklassen. Och under 1960- och

fredrik.runebert@contra.nu
1970-talen började borgerlighetens barn
kräva att kapitalismen avskaffades.
Därmed har borgerligheten under mer än
ett århundrade haft dåligt självförtroende
och därmed stakat ut vägen för
vänstervridningen i Sverige.

Vänstern förlorar mark

Men nu börjar vänstern förlora mark. Under
stora delar av 1900-talet var näringslivet
nationellt inriktat, precis som staten.
Men i dag är näringslivet internationellt
samtidigt som staten fortfarande primärt
är av nationell karaktär. Det ger kapitalet
ett försprång enligt Nordin. Samtidigt
har samhällsklasserna blivit upplösta
och de politiska partierna fungerar nu
som frisvävande entreprenörer som
sätter ihop åtgärdspaket för att attrahera
så många väljare som möjligt. Det finns
inte längre några fasta klienter, vilket de
nya moderaterna torde vara det tydligaste
exemplet på. Tyvärr backar författaren
inte upp denna förändring med exempel
från borgerlig litteratur. Anledningen
kan vara det som skribenten Fredrik
Haage behandlar i sin essä, det stora
ointresset som borgerliga politiker
uppvisar och som var särskilt tydligt när
Alliansen skapades 2004. Kultur var inte
föremål för någon av de arbetsgrupper
som tillsattes för att utkristallisera
Alliansens politik inför valet 2006.
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När Fredrik Haage som nu är politiskt
sakkunnig
på
socialdepartementet
och tidigare chefredaktör för Svenska
Nyhetsbyrån frågade de kulturpolitiskt
ansvariga politikerna inom Alliansen
om kulturpolitiken visade det sig att de
inte ens hade följt diskussionen om en
nationell kanon. Kontrasten var stor mot
den kulturkamp som startades i Danmark
av den dåvarande kulturministern
Brian Mikkelsen. Den etablerade och
vänsterdominerade kultursfären kände
sig hotade av talet om en dansk kanon
och mobiliserade ett starkt försvar för den
relativistiska kultursynen. I Sverige valde
de borgerliga företrädarna att inte ens
försöka utmana vänsteretablissemanget
inom kultursfären. Något retoriskt frågar
sig Haage var den borgerliga Kristina
Lugn håller hus.
Vänstern brukar ofta påtala den
borgerliga dominansen på ledarsidorna
i Sverige, men glömmer att nämna att
kultursidorna är totalt dominerade av
vänstervärderingar. Till skillnad från
vänstervridna tidningar som Aftonbladet
tillåter borgerliga tidningar som Svenska
Dagbladet kultursidorna att bryta mot
den linje som tidningen säger sig stå
för. Sociologen Hans L. Zetterberg talar
om den centrala zonen för att förklara
det faktum att det finns värderingar och
utgångspunkter som upprätthålls av
en viss elit inom ett avgränsat område.
Kulturens centrala zon är enligt Haage
invaderad av vänstern.

Folkhemmet i nytt ljus

Författaren och samhällsdebattören
Anders Edwardsson som via Timbro har
gett ut boken En annorlunda historia.
Folkhemmet i nytt ljus gör också en
historisk tillbakablick för att förklara
dagens borgerlighet. Reformer under
1800-talet som folkskolestadgan 1842,
skråväsendets avskaffande 1846 och
den historiska finansministern Johan
August Gripenstedts skattesänkningar
och avregleringar kom att lägga
grunden för en lång tillväxtperiod. Den
lutherska arbetsmoralen och den stränga
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En av de berömda affischerna från ”Kosackvalet” 1928. Texten var mer på pricken än
dagens läsare kan ana. Socialdemokraterna och Kommunisterna hade ingått ett tekniskt
valförbund, den som röstade på ”Arbetarepartiet” kunde få sin röst räknad till antingen
Socialdemokraterna eller Kommunisterna, beroende på de lokala omständigheterna.
Och Sveriges Kommunistiska Parti var en del av Kommunistinternationalen med hög
kvarter i Moskva, där den internationella verksamheten styrdes av Sovjetunionens Kom
munistiska Parti. Efter den katastrofala förlusten 1928 tänkte Socialdemokraterna om
och blev dominerande i 74 år (1932–2006).
laglydnaden fick i kombination med dessa
1800-talsreformer en explosiv utveckling.
Socialdemokraterna fick en trög start på
grund av partiets marxistiska barlast som
slängdes överbord först under 1920-talet.
Det var först när Per-Albin Hansson
efter kosackvalet 1928 övertog högerns
tankefigur om folkhemmet och laddade
begreppet
med
socialdemokratiska
värderingar, utan några marxistiska
övertoner, som Socialdemokraterna
började få ett fast grepp över svensk
samhällsutveckling.

Jante ersätter Luther

Redan
under
1930-talet
började
socialdemokraterna höja skatter och
reglera samhällsekonomin. De borgerliga
partierna hade då börjat resignera och
utgjorde enbart en bromskloss utan några
egna visioner. Till slut kom de borgerliga
partierna till och med att omhulda
välfärdsstaten som idé. Högern tilltalades
av socialdemokratins marknadsfientliga
politik, Bondeförbundet attraherades av
Myrdalarnas folkavelsambitioner i sin
vilja att bejaka den renrasiga svenska
bondestammen och socialliberalerna av
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de socialpolitiska inslagen. Kohandel blev
därmed en lätt sak för Socialdemokraterna.
Samhällsandan kan även exemplifieras av
att folkpartisten Bertil Ohlin tillsammans
med socialisten Gunnar Myrdal blev
den så kallade Stockholmsskolan inom
nationalekonomin. Rättighetstänket börj
ade få allt större betydelse samtidigt som
Jante ersatte Luther.
Borgerlighetens väg tillbaka som
alternativ i svensk politik påbörjades med
Fälldinregeringarna på 1970-talet, som
egentligen enbart hade funktionen som
en stoppkloss mot långtgående idéer om
löntagarfonder. Bildtregeringen 1991–
1994 blev den första vändpunkten med
talet om systemskifte. Valfrihetsreformer
och
avregleringar
genomfördes
utan att socialdemokraterna gjorde
några egentliga återställare. Det är
först med Alliansregeringen som
socialdemokraternas maktabonnemang är
avslutat. Edwardsson ser en chans till en
borgerlig botgöring för historiska synder.
Men det är osäkert om Alliansregeringen
verkligen kommer ta vara på den
chansen.
Socialdemokraten och statsvetaren
Stig-Björn
Ljunggren
menar
att
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borgerligheten har anpassat sig efter
socialdemokratins värderingar för att
vinna den politiska makten i Sverige.
Även om det socialdemokratiska partiet
har förlorat makten, är det fortfarande
socialdemokratiska värderingar som
styr. Även Ljunggren gör en historisk
återblick och förenas med Nordin och
Edwardsson i slutsatsen att borgerligheten
under 1900-talet var resignerad och
anpasslig. Ljunggren betonar dock att
orsaken till att konsensus uppstod kring
socialdemokratiska värderingar berodde
på att Socialdemokraterna var duktiga på
att ta till sig motståndarnas idéer. Några
exempel på det är studiecirkeln, Konsum,
rösträtten och fackföreningsrörelsen
som inte var några socialdemokratiska
påfund, utan något som andra redan
hade
startat.
Att
fackförbunden
blev så socialdemokratiska berodde
enligt Ljunggren på att den radikala
borgerligheten vände ryggen mot
fackförbunden.

Funktionsprivatisering
Precis som Edwardsson framför
socialdemokratins
reformistiska
syn på utvecklingen talar Ljunggren
om funktionssocialismen där den
privata äganderätten bevarades men
avgränsades via skatter och regleringar.
I dag använder sig borgerligheten av
motsvarigheten till funktionssocialismen,
dvs. funktionsprivatisering. I stället
för att privatisera offentlig inrättningar
inom vård, skola och omsorg väljer man
att smygprivatisera genom offentliga
upphandlingar. Centreringen till mitten
beror enligt Ljunggren på att det parti
som är emot valfrihet kommer att få
problem med väljarna, medan det parti
som är emot välfärdsstaten får lika stora
problem.
Johnny
Munkhammar,
moderat
riksdagsledamot och författare, menar
tvärtom att socialdemokratiska partier
i hela västvärlden har börjat anpassa
sig
efter
borgerliga
värderingar.
Socialdemokratiska regeringar i Nya
Zeeland och Storbritannien har lämnat
den traditionella synen på höga skatter
och hårda regleringar. Socialdemokratiska
partier som inte har anpassat sig till ökad
individualism, valfrihet och avregleringar
har fått problem att attrahera väljare.
Detta i kontrast till vad som gällde under
1900-talet då rollerna var omvända. Men
tack vare Ronald Reagans och Margaret
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Thatchers lyckade liberaliseringsreformer
och tack vare sovjetkommunismens
fall har borgerligheten återtagit pro
blemformuleringsprivilegiet. Att Social
demokraterna i Sverige ändå kunde behålla
makten ända till 2006, med undantag för
Fälldin- och Bildtregeringarna, beror
på Göran Perssons skicklighet och att
ett tydligt alternativ saknades. Med
alliansens bildande kunde borgerligheten
överta socialdemokraternas tidigare
trumfkort;
regeringsduglighet
och
arbetslinjen.
Munkhammar
hoppas
att alliansregeringens politik för
skattesänkningar, minskat utanförskap,
avregleringar och bättre företagsklimat
ska göra att medborgarna blir mindre
beroende av det offentliga. Därmed skulle
också en långsiktig värderingsförskjutning
kunna uppstå.

Trygghetsnarkomanin

Centerpartisten Michael Arthursson, som
är partisekreterare och medgrundare till
den liberala tankesmedjan Fores, skriver
i sitt bidrag om Alliansregeringens
förvaltande och förnyande. Författaren
tar avstamp i David Eberhards tes om den
svenska trygghetsnarkomanin. Den boken
förklarar på ett tydligt sett varför Alliansen
valde att inte tala om systemskiften och
fokusera på gigantiska skattesänkningar.
I stället för att använda frihetsargumentet
kom skattesänkningarna att motiveras
av arbetslinjen som innebär att vi
måste jobba mer. Arthursson menar att
Alliansen gick till val på att ”Vi tar hand
om dig snabbare, rättvisare och bättre.” I
stället för den gamla borgerligheten som
gick till val på ”Vi sänker skatter och tar
bort regleringar, då kan du klara dig mer
på egen hand.”.
I framtiden önskar Arthursson att
borgerliga krafter utanför regeringen
diskuterar fram visioner för den nya
frihetliga borgerligheten som utgår
från människors vardag i stället för
teoretiska konstruktioner. Önskemålet
utkristalliserar sig till tre punkter;
personligt självbestämmande, ökad
öppenhet och långsiktig hållbarhet.
Inom äldreomsorgen känner många
människor sig utlämnade åt ett stort
och oflexibelt system. De äldre får inte
själva bestämma mattider, duschtider och
sovtider mm. Frihetliga argument borde
gå hem inom det området. Den andra
punkten om öppenhet handlar om en
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ökad arbetskraftsinvandring för att möta
de demografiska utmaningarna. Synen
på invandrare kommer att förändras
när majoriteten primärt kommer för att
söka och få jobb. Den tredje punkten
exemplifieras av klimatmålen som kan
uppnås på två sätt. Antingen ökade
regleringar och statliga interventioner
eller också ett bättre företagsklimat som
skapar innovationer för ökad tillväxt utan
negativa effekter på klimatet.

Frihet för familjen

Arthurssons första punkt kan med
fördel kompletteras av kristdemokraten
Malin Appelgrens visioner om friare
familjer. Troligen är det ingen slump att
centerpartisten inte tog upp familjernas
ofrihet som exempel på personligt
självbestämmande. Och det är just
detta selektiva urval av frihetsåtgärder
som Appelgren vänder sig emot. Hon
engagerade sig i Kristdemokraterna
för att familjerna skulle frigöras från
kommunens och statens bojor. Inför
sitt första barns födelse tänkte hon att
hennes liv inte skulle behöva förändras,
hon skulle kunna resa, göra karriär och
gå på pubrundor som hon gjort tidigare.
Men efteråt insåg hon att det inte var
möjligt, och hon kände också att det
inte var nödvändigt. För att kunna vara
hemma med sina barn började hon och
hennes make att planera barnafödandet
efter föräldraförsäkringen. Födde man
ett barn inom 30 månader efter sitt första
kunde man behålla den ursprungliga
föräldrapenningen. Därmed skulle hon
inte tvingas överlämna barnet till en
kommunal förskola. När barnen blev
tillräckligt stora anlitade Appelgren en
privat dagmamma. Men på grund av
att det saknades utvecklingsplaner och
åtgärdsplaner för varje barn höll den
lösningen på att falla. Föräldrarna ville
inte ha några skrivna planer utan tyckte
att de själva kunde diskutera dessa frågor
vid avlämning och hämtning. Men
kommunen stod på sig och dagmamman
fick helt enkelt författa planer för varje
barn, även fast ingen brydde sig om dem.
Trots att centerledaren Maud Olofsson
talade ofta om att besluten skulle tas
vid köksborden, i stället för i riksdagen,
hände inget inom familjepolitiken,
förutom att ett snålt tilltaget kommunalt,
ej tvingande, vårdnadsbidrag infördes.
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Vem betalar?

Janerik Larsson som är konsult på PRPrime och som tidigare varit vice vd
på Svenskt Näringsliv fokuserar i sitt
bidrag på näringslivets frihet. Även
inom borgerliga kretsar, särskilt bland
nymoderater, talas det om kvoteringar
av företagsstyrelser. Han anser att
näringslivet under hela 1900-talet hade
en naiv inställning till möjligheterna
att påverka den sittande regeringen.
Socialdemokraterna fick och får bidrag
från LO, medan de borgerliga partierna
inte vågar ta emot bidrag från Svenskt
Näringsliv. Samtidigt har Svenskt
Näringsliv, eller tidigare SAF, närt
uppfattningen att de bara behöver ringa
upp regeringskansliet för att diskutera
viktiga frågor inom näringslivet. Och det
oavsett vilket parti som sitter där. Därför
har Svenskt Näringsliv under en lång
period inte brytt sig om att skapa nära
kontakter med borgerliga företrädare.
I stället har näringslivet satsat på
opinionsbildning, vars främsta framgång
torde vara att löntagarfonderna stoppades.
I dag är det ingen större skillnad mot
socialdemokratiska regeringar eftersom
Alliansregeringen fler gånger har
markerat avstånd till näringslivet genom
att anklaga det för att vara ett särintresse.
Att kalla den kraft som skapar välståndet
som politikerna sedan fördelar för
ett särintresse är anmärkningsvärt i
sig, men än mer anmärkningsvärt när
regeringen har gått till val på att förbättra
företagsklimatet.

Den amerikanska drömmen

Alice Teodorescu som är ledarskribent
på Barometern-OT skriver om den
borgerliga identiteten och den bristande
argumentationen för borgerlig jämlikhet.
Som parallell till den svenska kulturen
av missunnsamhet beskriver hon den
amerikanska drömmen, där vem som helst
kan börja från botten för att klättra uppåt
i samhället. I ett av Oprahs tv-program
framträdde en ryss som berättade om sin
väg från städare till ägare av en 7-eleven
butik. I Sverige talas det alltför sällan
om klassresor. Det talas mycket om
jämlikhet i möjligheter, men i praktiken
är det alltid jämlikhet i utfall som gäller.
I stället för att diskutera hur hinder för
människors kreativitet ska tas bort talar
man om kvoteringar av kvinnor och
invandrare i företagsstyrelser. I stället
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mer och bli mer spetsiga. Insikten borde
vara att det är lättare att bli älskad av 10
procent och hatad av 90 procent än att få
stöd av 50 procent. Ett sådant parti skulle
också vara mindre beroende av väljarnas
rörlighet.

Skilda perspektiv ger helhet

Kan verkligen näringslivet verkligen beskrivas som ett ”särintresse” som De Nya Mo
deraterna gör? Det är ju näringslivet som står för allt välstånd som de anställda och
ägarna får del av, men också det som fördelas av stat och kommun genom skatterna.
för att skapa incitament för invandrare
att starta företag och börja sin karriär
från botten, ska invandrare gå olika
kurser. I stället för att mäta klassresor
mäter man inkomstskillnader oberoende
av hur inkomstskillnaderna har uppstått.
Den som menar allvar med jämlikhet
i möjligheter inser snabbt att det fria
valet leder till skillnader. Hittills har
borgerligheten inte vågat stå upp för en
borgerlig definition av jämlikhet utan
låtit sig styras av socialdemokratiska
värderingar. I grunden handlar det om
människosynen. Är människan ett offer
som måste kvoteras eller ges bidrag, eller
är människan kapabel att fatta egna beslut
och ta ansvar för konsekvenserna?

Den borgerliga identiteten

Adam Cwejman, som är ordförande
för Liberala Ungdomsförbundet sedan
2009, har utan konkurrens den mest
akademiska texten. Han uppehåller
sig, precis som Alice Teodorescu,
vid den borgerliga identiteten men
utvecklar det med en diskussion om
metapolitik. Metapolitik avser kultur
och sociologi i stället för sakpolitik
och ideologi. Det handlar om att sprida
värderingar och idéer. Ett stort problem
för borgerligheten är att deras idéer har
en låg ställning inom många institutioner
såsom universitet. Ett konkret exempel
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är det påtvingade genusperspektivet som
underminerar den akademiska friheten.
Cwejman anser att ett genusperspektiv
är detsamma som att uppifrån påtvinga
universitet och högskolor ett socialistoch liberalperspektiv på forskningen.
Den politiska styrningen härstammar
från Göran Perssons regering, men
alliansregeringen har inte gjort ett
dyft för att avskaffa den. Författarens
slutsats är att ett långsiktigt systemskifte
kräver att de intellektuella är med på
båten. Eftersom vänstern har övertagit
kultursfären, akademin och många
statliga myndigheter är det svårt för en
regering att skapa riktiga förändringar.
I dag är borgerligheten ett medel
klassprojekt som fokuserar på materiella
värden. För att kunna förändra samhället
på ett djupare plan måste borgerligheten
utöka
sina
resonemang
bortom
plånboksfrågor. Det borgerliga projektet
av dagens datum påminner mycket om
den marxistiska analysen där ekonomi,
arbete och statsfinanser styr utvecklingen.
Avslutningsvis diskuterar Cwejman
den borgerliga partistrukturen som
kan sätta käppar i hjulen för Alliansens
framtid. Fortfarande är det egna partiet
viktigare än att via Alliansregeringen
skapa en varaktig förändring av det
svenska samhället. De mindre partierna
i Alliansregeringen borde nischa sig
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Många av skribenterna tar upp samma
beskrivningar av historien och det kan
bli något tjatigt. Det som kan vara
intressant är de olika tolkningarna
av historieutvecklingen, som att
Munkhammar och Ljunggren kommer
fram till olika slutsatser om vilka
värderingar som råder i samhället. Ett
annat exempel är att Nordin anser att
staten och kapitalet aldrig har suttit
i samma båt, och att det är mindre
sant i dag eftersom många företag är
internationella, medan Ljunggren anser
att staten och kapitalet både historiskt
och i dag sitter i samma båt. Det är också
tydligt vilken bakgrund författarna har, de
med socialdemokratisk bakgrund betonar
socialdemokratins historiska värderingar,
medan de borgerliga debattörerna
betonar ett paradigmskifte i och med
alliansregeringen. Även debattörer från
olika partier inom alliansen uppvisar
olika tolkningar. Medan kristdemokraten
Malin
Appelgren
fokuserar
på
bristerna inom familjepolitiken där
socialdemokratiska värderingar verkligen
dominerar, fokuserar moderaten Munk
hammar på ekonomiska frågor som
mer pengar i plånboken och ökad
frihandel. Michael Arthursson är sin tur
noga med att betona att Anders Borgs
goda finanser är grundade på Göran
Perssons och Olof Johanssons sanering
av statsfinanserna under sena 1990-talet.
Den enda partipolitiska debattör som inte
avslöjar några partipolitiska uttolkningar
är LUF:s ordförande sedan 2009 Adam
Cwejman som till och med föreslår att
Folkpartiet ska upphöra som eget parti
och gå samman med Centerpartiet i
avsikt att slå vakt om Alliansregeringens
fortsatta maktinnehav. För Cwejman är
Alliansen viktigare än partistrukturerna,
som upprätthålls av partipolitiker som är
politiskt närsynta. De ser helt enkelt inte
de stora trenderna i samhällsutvecklingen
för all sakpolitik.
Styrkan med antologin är nog de olika
perspektiven som sammantaget ger
en mer rättvis bild av borgerlighetens
framtid än de enskilda bidragen.
.
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Alla monster måste dö
1978 firar den så kallade
Demokratiska Folkrepubliken
Korea
(Nordkorea)
sitt
30-årsjubileum med flygande
fanor och klingande spel.
Samma år kidnappas den
berömda sydkoreanska skå
despelerskan
Choi
Eunhee och hennes exmake,
regissören Shin Sang-ok,
på order av Kim Jong-il, till
Nordkorea. Den yngre Kim är
nämligen galen i film och vill
förgylla den nordkoreanska
propagandaapparaten
med
de internationellt erkända,
sydkoreanska stjärnorna.
Paret Choi-Shin lyckas fly
under ett besök i Wien 1984 och
kan återvända till Sydkorea,
där de inför en stundom
misstrogen publik berättar
om sina bisarra erfarenheter
som
tvångskommenderade
propagandister för det kom
munistiska Nordkorea.
Historien om kidnapp
ningarna bildar stomme i
boken Alla monster måste dö
(Albert Bonniers förlag 2011)
av Magnus Bärtås och Fredrik
Ekman, som är skriven med
utgångspunkt från en åtta
dagar lång gruppresa till och

i Nordkorea. Författarna, som
är kulturarbetare inom konst
respektive musikdramatik, har
lyckats åstadkomma en såväl
lättläst som initierad skildring
inifrån världens sista renodlade
stalinistdiktatur.
Det kan med visst fog
invändas, att åtta dagar är en
på tok för kort tid att bilda
sig en rättvisande uppfattning
om vilket land det vara
månde – något författarna
säger sig vara medvetna
om. Bärtås och Ekmans
professionella bakgrund gör
dock, att deras iakttagelser
– särskilt när det gäller den
politiska propagandans och
personkultens liturgi och
estetik – blir särskilt intressanta
att ta del av. Icke minst gäller
detta de avsnitt som behandlar
filmens roll i sammanhanget.
Boktiteln Alla monster
måste dö alluderar på den
roll
monsterfilmer
har
spelat i nordostasiatisk film
historia med början i den
japanska ”Godzilla” från
1950-talets början. Vill man
göra en förmodligen alltför
långtgående tolkning av ti
teln kan man inkludera den

undersätsige och sjuklige Kim
Jong-il bland de monstra (som
ju faktiskt är den korrekta
pluralformen av det singulära
”monster”) som till slut måste
gå under.
Vad som kommer att hända i
det hermetiskt tillslutna landet
efter Kims frånfälle är öppet
för spekulationer. Sonen Kim
Jong-un har utsetts till officiell
”tronföljare”, men frågan är
hur stort förtroende denne
åtnjuter i det av militärer
dominerade
toppskiktet.
Helt klart är att det utfattiga
Nordkorea inte kan existera
för evigt i sin nuvarande form.
Exakt när slutet kommer för
denna monsterstat är dock
omöjligt att säga i nuläget.
Bärtås/Ekmans
bok
är
underhållande läsning. I ram
berättelsen skildras den grupp
resa genom landet författarna
deltar i med en lågmäld humor
omfattande både medresenärer
och partianställda guider. Inte
ens de strikta nordkoreanska
guiderna lyckas alltid tygla
detta brokiga klientelet på
resan.
Mycket av det författarna
förmedlar har man läst förr.
Om landet som är världsunikt
genom att det officiellt leds av
en död president, Kim Il-sung.
Som trumpetar ut hysterisk
propaganda till de arma
invånarna på varje tänkbart

sätt.
Som är svårt svältdrabbat
med
miljoner
dödsoffer
som följd, men där de
kommunistiska
härskarna
lägger ner omätliga summor
på ett minnespalats tillägnat
den döde – men på sätt och vis
ändå levande – presidenten.
Som byggt upp en egen
gulag av koncentrationsläger
där hundratusentals ”folkets
fiender” försmäktar under
omänskliga förhållanden. Och
så vidare, och så vidare.
Och där inte den officiella
propagandan överensstämmer
med verkligheten är det alltid
den senare som tvingas stryka
på foten. Detta framgår med all
önskvärd tydlighet av följande
citat ur boken:
”Den kvinnliga guiden i brun
uniform och skärmmössa talar
till oss genom megafon. Hon
sveper med armen och säger
att bergstopparna på det heliga
revolutionära berget alltid är
snötäckta. När vi pekar på
bergen och säger till guiden att
de faktiskt inte är snötäckta,
tittar hon snett förbi oss och
upprepar orden: Bergstopparna
på det heliga revolutionära
berget är alltid snötäckta.”
Tommy Hansson
Magnus Bärtås & Fredrik
Ekman: Alla monster måste
dö. Gruppresa till Nordkorea.
Ett reportage. 219 sidor. Albert
Bonniers förlag.

6 1986...
För tjugofem år sedan fanns inte
friskolor i den mening vi har idag.
Några få skolor drevs, men fick inte
några pengar från stat eller kommun. De som drevs var kända för
att ha bättre undervisning än de
offentligt drivna skolorna, så även
Livets Ords skola för lågstadiet i
Uppsala. Men det var svårt att få
tillstånd för verksamheten. Genom
att Ulf Ekman (avhoppad statskyrkopräst) var impopulär i Svenska
kyrkan och dessutom hade uttalat sig kritiskt om socialismen och
statsminister Olof Palme. Alltså

blev det stopp för skolan i strid
mot både svensk lag och FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Vi berättade om det svenska fartyget Bengt Sture som sänktes mitt i
Östersjön av den sovjetiska ubåten
SC 406. Besättningen (åtminstone
en del av den) överlevde och fördes till Leningrad där spåren efter
dem försvinner.
I en artikel om Sydafrika beskrev
vi hur ursprunget till det sydafrikanska kommunistpartiet, South

African Labour Party, bildats för
att ta tillvara vita gruvarbetares
intressen. Partiet krävde deportation av de kineser som arbetade
i de sydafrikanska gruvorna och
stopp för fler svarta gruvarbetare.
Fackföreningarna lyckades träffa
ett avtal om begränsat antal svarta gruvarbetare, kombinerat med
höga löner åt de vita gruvarbetarna. När gruvägarna sade upp avtalet1922 gick 22000 man ut i strejk.
De strejkande krävde privilegier för
vita gruvarbetare.

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