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mindre än 30 procent av läsarna kommit kontakt med Contra genom rekommendationer från bekanta eller släktingar. Vi hoppas att Du vill hjälpa till så att fler
kommer i kontakt med Contra på det sättet! Därför skickar vi med detta nummer
av Contra ut ett extra exemplar av Contra – ett äldre nummer. Ge det till den som
Du tror kan tänkas vara intresserad och berätta helst samtidigt om Contra. Eller
skicka tidningen i ett kuvert till den som Du tror kan vara intresserad! Om Du
inte kommer på någon personlig mottagare kan Du istället placera tidskriften i ett
väntrum, på ett bibliotek eller liknande.
Ett annat sätt att ge Contra nya prenumeranter är att Du förser Contra med adresser till lämpliga mottagare av prenumerationserbjudanden. Antingen personer som
Du vet kan vara intresserade eller kanske medlemmar i någon sammanslutning
som har medlemmar vars åsikter är nära Contras! Namnförslag kan Du skicka per
mejl till redax@contra.nu eller skicka in per post till Contra, Box 8052, 104 20
Stockholm.

Inbetalningskort och prenumerationsrutiner

Contras prenumerationer löper sex nummer. Det spelar ingen roll när på året Din
prenumeration börjar, Du får alltid sex nummer av Contra på en prenumeration.
Med det sista numret på Din löpande prenumeration av Contra följer ett brev om
att det är dags att förnya. Du behöver alltså inte särskilt fråga om Din prenumeration fortfarande är aktuell – den är aktuell tills Du får ett meddelande från oss.
Med varje nummer av Contra följer ett inbetalningskort till plusgirot. Det är avsett för dem som vill ge ett bidrag till Contra eller vill beställa varor från vårt sortiment (som Du hittar på Contras hemsida www.contra.nu, klicka på ”Produkter”
i balken mellan vinjettbilderna och huvudtexten på sidan). Det går naturligtvis
också bra att förnya prenumerationen på inbetalningskortet. Prenumerationsavgiften är 175 kronor. Alltfler av våra läsare använder internet för betalningar och
då får vi automatiskt namn- och adressuppgifter. De få tecken som Du kan använda för meddelande till betalningsmottagaren används därför med fördel för att
förklara vad betalningen avser. Räcker inte platsen i rutan på Din internetbank går
det bra att skicka ett kompletterande mejl på bestallning@contra.nu

Fortsatt försenad Contra – men lite bättre
Skolinspektionen
granskar
förskolor för att de ska ha tillräcklig
”genuskompetens”,
det vill säga förmågan att
göra pojkar av flickorna och
flickor av pojkarna. Lyckligtvis
har var tredje förskola misskött sig. Men miljoner och
åter miljoner av skattebetalrnas pengar satsas på antibiologiska projekt. Precis som de
nuvarande genuspedagogernas andliga förfäder för 80 år
sedan satsade på sterilisering
av mindervärdiga, för att förbättra ”folkstammens” natur.
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Det här numret är liksom de senaste numren ordentligt försenat. Därför kommer första numret av Contra ut först i mars (sista numret för förra året kom ut i
januari i år). Vi jobbar på att ta igen förseningen och vi har denna gång lyckats
med att ta igen ytterligare en vecka. Men räkna med att Contra kommer att vara
försenad även för de närmsta numren. Notera att förseningarna inte påverkar Din
prenumeration. Prenumerationerna räknas per nummer, inte per tidsperiod. En
prenumeration räcker till sex nummer av Contra.
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Genushysteri på dagis
Svenska staten satsar varje år stora belopp
på ”genusvetenskap”. Den som tagit del
av denna ”vetenskap” på universitetsnivå
brukar vara chockerad. Det har inget
med vetenskap att göra. Desto mer
med språngfeminister (feminister som
är spritt språngande galna). Det finns
inom ”genusvetenskapen” olika teorier,
som alla sägs förklara verkligheten,
men i själva verket bara säger något om
tänkesättet hos den som skapat teorierna.
Helen Lindberg skrev häromåret en
doktorsavhandling som granskade femi
nistiska samhällsteorier (hon tog upp
fyra olika till granskning, kärlekskraft,
särartsfeminism, radikalfeminism och
queerfeminism, se vidare förklaringarna
i rutan). Helen Lindberg konstaterade att
alla fyra teorierna gjorde anspråk på att
kunna förklara och förstå bakgrunden till
ojämlikhet och maktrelationer. Hon drog
slutsatsen att de olika teorierna ledde
skilda slutsatser och att de alla byggde
på ideologiska snarare än vetenskapliga
grundvalar och att de alla uppvisade
brister på intern hållbarhet. Teorierna
var enligt Helen Lindberg lite som
marxismen, ett sätt att förklara samhället
som inte så mycket brydde sig om hur

Feminismens olika
skepnader

Kärlekskraft är något som formu
lerats av Anna Jónasdóttir och går
ut på att det ”patriarkala systemet”
ger fördelar åt män som kan utnyttja
kvinnors kärlek.
Särartsfeminism medger att det finns
genetiska skillnader mellan könen
och att detta ger kvinnor och män
delvis olika roller i samhället, men
att de rollerna ska ses som likvärdiga
och jämställda. Uppfattningen har
numera marginaliserats inom den
feministiska rörelsen och det finns
få som företräder den utåt.
Radikalfeminismen talar om att den
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samhället fungerar, utan istället justerar
verklighetsbeskrivningen så att den
passar in i teorin. Det blev ju också klart
när de olika skolorna skulle samlas inom
Feministiskt initiativ att de knappast
kunde förenas med varandra.

Könet som en ”social
konstruktion”

Utgångspunkten för genusstollarna är att
könet påstås vara en ”social konstruktion”.
Så är det naturligtvis inte. Könet är ett
biologiskt faktum och vi vet från alla

sven.enberg@contra.nu
mänskliga samhällen att det är skillnad
på mäns och kvinnors uppgifter och
agerande. Numer vet vi till och med att det
som en gång i tiden kallades vetenskap om
att det på Nya Guinea och Samoa skulle
finns matriarkalt styrda samhällen med
en annan rollfördelning än den som gäller
i resten av världen i själva verket var en
buff. Den amerikanska författarinnan
Margaret Mead, som blev världsberömd
på sina böcker om Samoa och Nya Guinea,
avslöjades av (oberoende av varandra)
Martin Orans och Derek Freeman. Men
”patriarkala strukturen” i samhället
är så djupt rotad att det inte räcker
med politiska och sociala reformer.
Vetenskap, filosofi, konst, litteratur,
allt måste ändras eftersom det är
uttänkt av män för män. Könet ses
som en social konstruktion.
Queerfeminismen är ytterligare
ett steg bort i det blå jämfört
med radikalfeminismen. Själva
sexualiteten betraktas också som en
social konstruktion och det spelar
ingen roll om sexuellt umgänge
sker med det egna eller det motsatta
könet.
(Källa: Wikipedia)
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det var sedan Margaret Meads böcker
fått stå oemotsagda i femtio år och skapat
just föreställningen att kön är en social
konstruktion. Alla hade tagit till sig av
hennes ”banbrytande” studier och ingen
hade kontrollerat saken på plats. När så
skedde föll allt ihop som ett korthus.
Myten om könet som en social
konstruktion är sedan länge antaget
som en politisk sanning i Sverige.
För att rätta till verkligheten införs nu
”genuspedagogik” vilket innebär att man
försöker göra pojkar av flickorna och
tvärtom. Till allas vantrevnad naturligtvis.
Det märkliga är att de som förnekar att
skillnaderna mellan könen huvudsakligen
är biologiskt betingad samtidigt brukar
ta Charles Darwins tankar om arternas
uppkomst till sitt hjärta. Just Darwins
teorier handlar mycket om urvalet genom
naturligt urval och hur urvalet styrs av
könens konkurrens om att fortplanta
sig och att det i den konkurrensen finns
klara och biologiskt bevisbara skillnader
mellan könen.

Men Darwin då?

Men Darwins teorier glöms snabbt bort
när genusvetenskaparna kommer fram.
Mårten Hjelmqvist, som är doktor
i biologi, skrev nyligen på Newsmill
om detta. Han säger att skillnaderna
i könscellernas storlek (ägg är stora,
sädesceller är små) leder till att olika
egenskaper gynnas i urvalsprocesser
inom de olika könen, så kallat sexuellt
urval eller selektion. Eftersom honor
ofta är den begränsande faktorn för
hur många avkommor en hane kan få,
uppstår konkurrens mellan hanarna om
tillgången på honor. Det leder i sin tur
till att egenskaper hos hanar som gör
att de får större framgång hos honorna
gynnas. Därför är till exempel ofta
hanar större och mer aggressiva än
honor. För honorna, som ofta har ett
begränsat antal ägg och därmed kan få
färre antal avkomma jämfört med hanar,
är det andra egenskaper som gynnas.
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Honor försöker självklart också välja en
eller flera partner som gynnar hennes
reproduktiva framgång och därför är
till exempel honor ofta mer kräsna i
partnervalssituationer och ofta det könet
som tar hand om avkomman. Det är
alltså i grunden skillnaderna i äggcellerna
mellan könen som styr urvalsprocesserna
hos hanar och honor och därmed skapar
de olika könsrollerna.
Selektionen leder till att könen hela
tiden förändras för att få övertaget över
det andra könet. Och för varje art har
urvalsprocesser skett under en mycket
lång tid och med all säkerhet varierat
under artens historia. Det gör att vi
förväntar oss en stor variation inom
könsrollerna hos olika arter, även om den
grundläggande orsaken till könsrollerna
kan förklaras med skillnader i storlek och
antal könsceller mellan könen. Därför
finns det en stor variation i naturen i
hur hanar och honor beter sig och vilka
egenskaper de har.
Från system där hanar enbart bidrar
med sädesceller, till system där det
enbart är hanen som tar hand om sina
ungar eller honor som konkurrerar om
hanar. Det finns till och med exempel på
omvända könsroller hos exempelvis vissa
fågel- och fiskarter. Som konstaterades
ovan är påståendet att det skulle
förekomma bland människor en bluff.
Urvalsprocesserna för könsrollerna har
helt enkelt samverkat, växelverkat och
påverkats av miljön och den evolutionära
historien, vilket har gett upphov till alla
variation vi ser i naturen, oss människor
inkluderat.
Det är viktigt att påpeka att det inte
finns några vetenskapliga belägg för att
könsroller skapas utifrån eller är något
som man kan välja. Lika lite som man
kan välja andra egenskaper.

Vetenskapligt belagda
skillnader

En som studerat könsskillnader veten
skapligt är Anna Servin, som för några år
sedan skrev en doktorsavhandling om en
mycket ovanlig sjukdom som kan drabba
flickor, Congenital adrenal hyperglasia,
CAH. Sjukdomen innebär att flickorna
under fosterstadiet producerar höga doser
av manligt könshormon. När barnet är fött
testas det för en rad sjukdomar och CAH
är en. Sjukdomen är ärftlig och när man
upptäcker ett fall vidtar medicinering som
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Sådan klädsel (från 1980-talet) är olämplig när dagens genuspedagoger har varit i
farten
ska hålla nere hormonerna på en normal
nivå. Men under graviditeten utvecklades
hjärnorna olika hos de flickor som hade
sjukdomen och de som inte hade den.
Servin testade sammanlagt 58 barn
grupperade efter normala flickor, flickor
med lindrig CAH och flickor med svår
CAH. Flickorna sattes på golvet omgivna
av leksaker, typiska pojkleksaker och
typiska flickleksaker. De filmades och
Servin mätte hur länge flickorna lekte
med de olika leksakerna. Ju mer manligt
hormon flickorna haft, desto mer lekte
de med pojkleksaker. Gruppen med
svår CAH ägnade mindre än halva tiden
åt flickleksaker, jämfört med gruppen
normala flickor. När barnen fick välja en
av tre leksaker att ta hem tog de normala
flickorna en boll eller en docka (och en
enda en bil). De som hade svår CAH
valde i första hand bilen och inte en enda
valde en docka. Den här studien handlade
alltså om flickor som behandlades som
flickor och genom medicinering hade en
normal hormonnivå, men en hjärna som
var manlig till sin karaktär. Slutsatsen är
uppenbar, det är biologin som styr och
feministteoretikernas antaganden är inte
hållbara vid en vetenskaplig granskning.

Genuspedagoger ska motverka
traditionella könsroller

Trots att könsskillnaderna är naturliga
och en följd av Darwins evolutionslära
sätter skollagen upp ett mål om att
”könsstereotyper” ska motverkas hos
barnen. För det anlitas ”genuspedagoger”.
Nyligen krävde Miljöpartiet att varje
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förskola i Stockholm skall få tillgång
till en ”genuspedagog”, som kan
höja
”genuskompetensen”.
Detta
eftersom förskolorna ”brister i sitt
jämställdhetsarbete och inte i tillräcklig
utsträckning lever upp till läroplanens
bestämmelser om att försöka motverka
traditionella könsmönster”. Bara i
Stockholms stad ska det vara värt att satsa
tio miljoner av skattebetalarnas pengar på
detta under ett enda år.
Det var Skolinspektionen som gjorde
granskningen av jämställdhetsmålen. Var
tredje förskola ”skötte sig inte”, vilket
troligen var de skolor som fick mest
pluspoäng från barn och föräldrar, det vill
säga skolor där pojkar får vara pojkar och
flickor får vara flickor.
I Stockholm finns en förskola som
överskrider det mesta av vad man kan
föreställa sig i verklighetsfrämmande och
anti-biologiskt beteende. Det är förskolan
Egalia på Åsögatan 66 i Stockholm som
tar hand om ett trettiotal barn med hjälp
av kommunala bidrag. Egalia har gått så
långt att de i vissa sammanhang till och
med avskaffat orden ”han” och ”hon” för
att ersätta dem med ”hen”. Lekarna ska
vara könsneutrala och pojkar ska fås att
leka flicklekar och vice versa. Dessutom
har förskolan en särskild faiblesse
för homosexualitet, bisexualitet och
transsexualitet. Snövit och Törnrosa är
bannlysta bland sagoböckerna, istället är
det extremistlitteratur om bögar, lebbor
och liknande som används. Egalias chef
Lotta Rajalin har i en tidningsintervju
förklarat att man vidgar barnens perspektiv
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genom att om barnen till exempel leker
”mamma, pappa, barn” och de blir osams
om vem som ska vara mamma så berättar
de att det går utmärkt att ha två mammor.
Eller varför inte tre…
Oberoende psykologer menar att det
finns en betydande risk att verksamheten
inte bara neutraliserar könsskillnader utan
feminiserar alla elever. I förlängningen
ser man att lekar som att förvandla pinnar
till svärd snart kommer att motverkas och
det manliga könets naturliga uttryckssätt
kommer att förtryckas.

Antibiologi:
Sterilisering och genuspedagogi
samma andas barn

På 1920-talet gick vänstern i spetsen
för ett annat anti-biologiskt projekt

genom att införa sterilisering. Lag
stiftning initierades och drevs på
när socialdemokraterna befann sig i
regeringsställning, men lades på is under
tider med borgerlig regering. Det förslag
som ursprungligen väckts 1922 kom
därför till proposition först 1934, då det i
den av Per Albin Hansson undertecknade
propositionen hette att sterilisering skulle
genomföras för ”förhindra mindervärdig
avkomma… [och] psykiskt (därmed
inbegripet
moraliskt)
undermåliga
individer”. Sammanlagt 63 000 personer
steriliserades innan vanvettet stoppades
1976. Lagarna tillkom på initiativ från
socialdemokratiska kvinnor, men med
full uppbackning av andra som ansåg
att den moderna vetenskapen stod så
högt att den kunde rätta till naturens
misstag. Ledande motståndare till

steriliseringspolitiken var prästerskapet
som inte vill störa Guds skapelseordning.
I Riksdagen hölls brandtalet (ja det enda
talet mot steriliseringslagarna) av Hjalmar
Hammarskjöld, oberoende högerman
och före detta statsminister. De som var
medlemmar i Högerpartiet (Allmänna
Valmansförbundet) höll tyst, eftersom de
visste att de skulle bli uthängda för sina
i tidsandan felaktiga åsikter. Idag tycks
det vara samma sak med genushysterin.
Vänsterteoretiker som anser att människan
vet bättre än Darwin (Gud kan man ju
inte nämna i sammanhanget, eftersom de
här personerna tror mer på Darwin än på
Gud) har positionerat sig på samma sätt
som steriliseringsanhängarna på 1920och 1930-talen. De som har en annan
uppfattning tvingas till tystnad.
.

Svensk stalinist i etiopiskt fängelse

Martin Schibbye och Johan Persson är
när detta skrivs fängslade i Etiopien. De
har dömts för att de tagit sig in illegalt
i landet och för att ha samverkat med
gerillarörelsen i Ogaden. Vi önskar inte
att herrarna Schibbye och Persson ska
sitta en dag till i etiopiskt fängelse. Men
det beror enbart på Contras storsinthet
och vaktslående av principen att även
Din fiende ska ha yttrandefrihet. Men
så här är det. Schibbye är som gammal redaktör för Revolutionär Kommunistisk Ungdoms tidning Rebell,
medarbetare i Flamman, Proletären
och FiB Kulturfront samt mottagare av
Jan Myrdals Robespierre-pris en man
som alldeles säkert inte har en generös
inställning till yttrandefrihet. Tvärtom
är han beundrare av Stalin, Kim Il-sung
med flera och anhängare av väpnad revolution i Sverige. Åtminstone om man
ska tro på vad han skrivit själv.
När Ungdomsstyrelsen häromåret
upptäckte att RKU ansåg att Sverige
bara kan omdanas genom revolution
och drog in bidragen (det var på Göran Perssons tid som statsminister),
var det Schibbye som skulle rädda
bidragen. Att den stat som ska störtas
inte ville ge RKU mer bidrag var ”en
inskränkning av föreningsfriheten och
demokratin”, protesterade Schibbye i
Göteborgs-Posten. Ungdomsstyrelsen
skrev så här: ”Det som motiverar Ungdomsstyrelsens avslag är att det finns
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formuleringar i RKUs politiska plattform som är tveksamma i förhållande
till framförallt principen om folkstyre
och rösträtt. Den principen innebär att
den politiska ledningen i ett land utses
genom fria val mellan olika alternativ
och att alla myndiga medborgare får
delta på lika villkor samt att respekt för
majoritetsbeslut gäller. I RKUs plattform finns idag skrivningar som kan
uppfattas som att det inte går att rösta
bort kapitalismen utan att det måste ske
genom revolution, att det är legitimt att
ta makten med våld om det skulle krävas och att respekten för det nuvarande
folkstyret och politiska majoritetsbeslut kan ifrågasättas. Det står var och
en fritt att hävda dessa åsikter i Sverige. Men de ryms inte inom de kriterier
för bidrag till ungdomsorganisationer
som riksdag och regering beslutat om
samt de demokratiprinciper som är förbundna med kriterierna.”
P1s program Kaliber granskade RKU
och upptäckte att Stalins massmord av
RKU kallas ”överhetens lögn”, att proletariatets diktatur är ”den högsta formen av demokrati” och att RKU sprider
hyllningsrapporter från besök hos regimerna i Nordkorea, Vietnam och Kuba.
Kaliber skriver på sin hemsida: Revolutionär Kommunistisk Ungdom reser
med jämna mellanrum på så kallade
”brigadresor”. Flera gånger har resorna
gått till kommunistiska enpartistater:
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1996 åkte man på officiell inbjudan till
Kuba, 1999 åkte man på officiell inbjudan till Vietnam, och 2000 åkte man
på officiell inbjudan till Nordkorea.
Biljetterna har resedeltagarna själva
betalat, men Ungdomsstyrelsen har
känt till resorna och godkänt dem som
en del i organisationens ”demokratiska
fostran” av barn och ungdomar. Så här
skriver en av resedeltagarna i en reserapport över Nordkorearesan: ”Mitt
första minne från norra Korea är en gigantisk staty över landets förre ledare
och nationalsymbol Kim Il Sung. Jag
kan ju avslöja att detta inte var den
enda staty vi skulle lägga blommor på.
Varje ställe vi senare kom till; skolor,
lantbruk, museer med mera, hade alla
sin egen Kim Il Sungstaty. Visst är jag
kritisk till vissa inslag i norra Korea,
men det är viktigt att poängtera att även
om man kan ha åsikter om norra Korea
är det viktigt att de får ha kvar sin frihet
och sitt självbestämmande.”
"Folkrätten och FN ger alla stater rätten att välja en egen väg” skrev Schibbye till försvar för Nordkoreas diktator
Kim Il-sung. Och visst, FN är diktatorernas fackförening och folkrätten
är ett hjälpmedel för varje diktator att
konsolidera sin ställning. Folkrättens
principer leder ofta till raka motsatsen
mot mänskliga rättigheter. För folkrätten ger all rätt till den som kontrollerar
en stat. Och ingen rätt till folket.
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Börsrobotarna och
finanskrisen

Börsrobotar, "svarta lådor" eller högfrekvenshandel förändrar aktiemarknaden i grunden. Roger Klang pekar på de risker som finns när maskinerna tar över och styr utan att
ta hänsyn till bolagens fundamenta utan mer analyserar kursrörelsens mekanik.
Vem betalar priset för
högfrekvenshandeln med ”svarta
lådan”?
Hedgefondförvaltare, banker och aktie
mäklare använder sig idag av något som
man kallar ”svarta lådan” för att tjäna
pengar på ”buggar” i finanssystemet.
Det handlar om att med teknikens
hjälp vara snabbare än en människa.
”Svarta lådan” köper och säljer under
loppet av mikrosekunder. Det kallas
högfrekvenshandel.
Aktörerna
har
utvecklat dataprogram (”algoritmer”)
som analyserar ”mönster” i handeln, utan
att ta hänsyn till bolagens verkliga värde.
Datorerna söker av hundratals eller
tusentals aktier världen runt och försöker
hitta onormala mönster i handeln. Sådana
hittades förr av skickliga börsmäklare,
men det tog minuter eller till och med
timmar. Nu sker det på mikrosekunder.
En aktör vinner på att handla blixtsnabbt
och det gäller att ha en snabb uppkoppling
och till och med ha en kort ledning.
Signalerna går ju inte med mer än ljusets
hastighet… I Stockholm är det möjligt att
hyra en kvadratmeter i samma rum som
Börsens huvuddator. Det kostar 30.000
kronor i månaden. Alla som hyr plats där
får exakt lika lång kabel till huvuddatorn..
Vanliga börsmäklare, för att inte tala
om småsparare, hamnar hopplöst efter.
Deras uppkopplingar kräver sekunder,
inte mikrosekunder. Och dessutom måste
handelsmönstren analyseras…
Det finns företag som säljer
ekonomisk information som överförs på
millisekunder elektroniskt, vilket är bra.
Man ska komma ihåg att ekonomiska
framsteg går hand i hand med att
människor rör sig över gränserna och
att information sprids. Motsatsen heter
Nordkorea, vilket innebär svält för
nordkoreanerna, och därför vill jag inte
ha det så i Sverige.
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Förlust av folks levebröd eller
marknadsaktörernas skådespel?
Den 6 maj 2010 inträffade en ”kapi
tulation” (stock market capitulation, en
dramatisk dykning på aktiemarknaden).
Det hade varit en dålig dag på New Yorkbörsen. Kurserna hade gått ner med 3
procent. Klockan 14:42 störtdök Dow
Jones index med ytterligare 6 procent på
fem minuter. Klockan 15:07 var kurserna
tillbaka på samma nivå som klockan
14:42. Kapitulationen var fiktiv och
orsakad av datorer. Den hade uppstått på
grund av en datorbugg. Ingen förklaring
stod att finna på marknaden.
Amerikanska finansinspektionen (SEC)
tog fem månader på sig för att utreda
saken och kom fram till följande: Ett

roger.klang@contra.nu
stort fondbolag hade sålt ovanligt stora
mängder av indexkontrakt (4,1 miljarder
dollar). Marknaden var tunn och efter ett
tag saknades köpare. De ”svarta lådorna”
köpte först på sig fondbolagets kontrakt,
men började sedan sälja till varandra till
allt lägre priser. Så störtdök hela börsen.
Men vad händer om de svarta lådorna,
orsakar en börsnedgång som inte är fullt
så dramatisk som den 2010? Säg att en
svart låda får spel och grundlöst och
oregelbundet hackar sig nedåt i indexet
och drar andra svarta lådor med sig i en
moderat nedgångsspiral och inte tar sig
upp igen som den gjorde 2010? Kan det
vara så att en världskris kan uppstå på
grund av ett sådant datorfel i framtiden?
Den 6 maj 2010 följde människorna inte
med maskinerna nedåt. Anledningarna
var främst dessa fem:
1) Spekulanterna upplevde inte att de
känslomässigt hann med i de svarta
lådornas ”pessimistiska självmords
dykning” på börsen.
2) Dykningen var så dramatisk och
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ogrundad att man på NASDAQ
mycket snart drog slutsatsen att
felet emanerade från en datorbugg.
3) Dykningen reverserades till en lika
dramatisk stigning efter bara fem
minuter.
4) Ingen tycktes handla när dyket
pågick på Dow Jones, så den
psykologiska effekten på börsmäk
larna uteblev.
5) De aktörer som var uppkopplade
till direktdatalänken upplevde inte
den elektroniska ”förskjutningen”
på Dow Jones och kunde indirekt
bromsa eventuellt paniskt beteende.
Börserna i USA var under loppet av
fem minuter som ”the boy in the
bubble”.
Människan hindrade en katastrof, som
kunde ha inträffat om det bara var
maskiner på Börsen. Finns det kanske
anledning att förbjuda maskinell
”dopning”
(högfrekvenshandel)
på
aktiemarknaden?
För att besvara den frågan så måste
vi illustrera en fullt tänkbar situation
där en eller flera av de svarta lådorna
uppträder mer som människor i grupp
och drar med sig både människor och
andra svarta lådor nedåt över en längre
tidsrymd, fluktuerande och i en hastighet
som människan emotionellt kan hänga
med i. Någon enskild mäklare kapitulerar
för det fiktiva digitala trycket och drar
med sig två andra, som drar med sig fyra
andra och så vidare. Efter några dagar
och nyhetssändningar senare så har vi en
lågkonjunktur som speglar människors
verkliga
och
snabbt
förändrade
sinnestillstånd och som inte längre kan
spåras till en datorbugg eftersom den
ekonomiska nedgången blivit negativt
emotionellt
självuppfyllande,
och
människor tycker sig därför inte ha
någon anledning att söka efter en orsak
utanför psykologins område. Worst case
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Stockholmsbörsen låg i över 100 år vid Stortorget i Gamla Stan, men har
nu flyttat ut till en gammal hamnbyggnad i Stockholms frihamn (och gått
ihop med den amerikanska NASDAQ-börsen). Robotarna tar över alltmer
av börshandeln och då gäller det att ha så kort sladd som möjligt, för det
handlar om millisekunder. Börsen hyr ut plats för datorer i samma rum som
börsens huvuddator, så att alla får samma avstånd. Pris 30.000 kronor per
månad för en kvadratmeter. Inget för småsparare.
scenario.
Ibland kan man hitta en spuriös (spu
riös=oäkta, som ger sken av) kausalitet
(kausalitet=orsakssamband), till exempel
att ett storföretags aktie dykt oväntat
mycket över en tidsrymd. Sådana
dykningar är inte ovanliga och kan
sträcka sig från en minut upp till några
år. Ett annat spuriöst orsakssamband kan
vara en begränsad bankkris, t.ex. som
omstruktureringen av den fransk-belgiska
storbanken Dexia, en av de banker som
har lånat ut mest pengar till Grekland och
Italien och därför är i farozonen. Belgiska
staten köpte och räddade den belgiska
delen och den franska delens framtid
är ännu oklar. En sådan händelse skulle
kunna tolkas som en utlösande faktor
på den desperation som följer i spåren.
Och det fanns mycket riktigt en specifik
säljorder från en investmentfond som i
pengar var på en ovanligt stor summa,
4,1 miljarder dollar, och som sades ha
triggat blixtkraschen den 6 maj 2010.
Efterforskningar om vad som verkligen
har hänt tar tid. Det finns inte någon
myndighet som av regeringen har
tilldelats uppgiften att efterforska vad
som hänt. Den enda statliga institution
som forskar i finanskrascher är SEC,
den amerikanska finansinspektionen.
Världsbanken forskar också, men enbart
i globala kriser. Fem minuters-kraschen
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2010 tog fem månader för SEC att reda
ut och då är ändå slutsatserna, trots den
långa handläggningstiden, omtvistade.
När slutsatserna dras kan finanskrisen
mycket väl redan leva sitt eget liv. Ju
längre tid som går mellan starten av
krisen och svaret, desto troligare är det
att de negativa känslorna i befolkningen
hinner bli cementerade och irreversibla.
Och vad händer om man inte hittar någon
bugg, trots att den finns där?
Finns det något effektivt försvar mot
lådornas nyckfullheter?
Om handeln helt styrs av svarta
lådor, som slåss med varandra med
millisekunder som vapen riskerar vanliga
människor att hamna i en situation där de
inte längre kan tjäna pengar på Börsen.
Varför ska de då finnas där? Varför ska
de ställa upp med kapital som inte ger
någon avkastning? Industrin får problem
att generera kapital och när Börsen blir
ointressant som investeringsobjekt ham
nar allmänhetens pengar istället troligen
på bostadsmarknaden, där en bubbla kan
blåsas upp.
Men det är nog inte i första hand den
breda allmänheten som drabbas av de
svarta lådorna. Den breda allmänheten
sparar i aktier med år som perspektiv.
Det finns dock traders, dels i de stora
mäklarhusen, men också i form av
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privatpersoner som är daytraders och
som fått ett uppsving när det blivit
möjligt att handla från den egna datorn
med hjälp av lågprismäklare som Avanza
och Nordnet.
Men denna typ av traders har handlat
med perspektiv på några timmar. De
kan ha köpt och sålt samma aktie flera
gånger per dag. Något som har jämnat ut
ojämnheter i kurssättningen och i stort sett
förbättrat effektiviteten på marknaden.
Men den som handlar i perspektivet
timmar blir hopplöst efter när andra
handlar i perspektivet minuter, sekunder
och millisekunder. Den ena banken efter
den andra har också mycket riktigt lagt
ner sina tradingavdelningar, sedan det
visat sig att denna kassako inte längre
kan leverera några vinster och daytraders
har blivit ett mer sällsynt fenomen i
affärstidningarnas spalter, troligen för att
de inte längre kan göra några vinster och
därmed sakta försvinner från marknaden.
Har svarta lådor några övriga
allvarliga implikationer för världens
ekonomier?
När kabelns längd blir avgörande för
framgången på marknaden skapas en ny
sorts protektionism, en postglobalistisk
protektionism. Dopningen på finans
marknaderna i Västvärlden är inte bra
för globaliseringen och därför så är
den inte bra för tillväxt och välstånd.
Enskilda aktörers doping kan rentav vara
en bidragande orsak till den rådande
finanskrisen och en starkt bidragande
orsak till det att stora delar av världen
inte tycks ha förmågan att återhämta
sig från den ekonomiska krisen som
inleddes 2008. Eftersom dopingen kan
jämföras med tullmurar mellan länder där
några länder favoriseras framför andra
genom att dessa länder ligger närmare
epicentrumet NASDAQ. Redan år 2006
var en tredjedel av alla EUs och USAs
aktieaffärer drivna av algoritmer eller
automatiska program, 2009 stod sådana
program för 73 procent av all amerikansk
aktiehandel.
.
C G Holm har bidragit med synpunkter
under arbetet med artikeln.
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Lågt i tak i Svenska kyrkan
Helena Edlund, som är fängelsepräst
i Malmö och dessutom verksam i
Tygelsjö-Västra Klagstorps församling
har uttryckt synpunkter som inte
uppfattas positivt av vissa tongivande
kretsar inom Svenska kyrkan. I Kyrkans
Tidning har Helena Edlund skrivit ”Det
är i många fall, enligt kyrkans officiella
uttalanden, värre att kritisera islam
än kristendom. En kristen får vackert

det inte är hotfullt att andra tycker
annorlunda. Edlund menar att det är
hotfullt för kristenheten om det som
andra tycker innehåller sådant som är
diametralt skilt från kärnan i det kristna
budskapet. Hon tycker att man ska läsa
Koranen och jämföre den med Nya
Testamentet, då blir saken tydlig.
”Den stora faran för kristen tro är
när kyrkans företrädare kan göra bättre

Hon berättar att det till och med
förekommit att personer med en annan
religion blivit faddrar vid dop i Svenska
kyrkan!!!
Får man diskutera omskärelse?
Den kända prästen Annika Borg skrev
tillsammans med bland andra förre
folkpartiledaren Bengt Westerberg,
författaren P C Jersild och aktivistiske
ateisten Christer Sturmark en artikel
för införande av förbud mot omskärelse
av småpojkar. Annika Borg menar
att omskärelse inte får ske förrän när
individen själv kan göra ett medvetet
val.
Hennes artikel väckte kritik från
bland andra Anna Karin Hammar,

Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstad, menar att det inte är hotfullt mot Svenska
kyrkan att andra (icke-medlemmar) tycker annorlunda.

Helena Edlund, fängelsepräst i Malmö,
vill att Svenska kyrkan ska försvara den
kristna religionen, inte i en allmän ”snällhetskultur” ta sig an också andra religioner.
acceptera diverse framställningar av
Jesus med motiveringen att gudsbilder
ju måste få ifrågasättas. Samtidigt
emotsätter sig kyrkan publicering av
muhammedkarikatyrer med hänvisning
till att muslimer kan känna sig kränkta.
Är det inte rimligt att samtliga gudsbilder
bör kunna ifrågasättas? Tydligen inte”
Är Svenska kyrkan en försvarare av
den kristna religionen eller av islam?
Edlund misstycker till Svenska kyrkans
naiva ”snällhetskultur” som samma
vecka stödjer Pride-festivalen och en
religion som förespråkar dödsstraff för
homosexuella. ”Men sådana frågor får
inte ställas. Islam ska skyddas från all
form av provokation och konfrontation
intill absurditetens gräns.”
Biskopen i Karlstad Esbjörn Hagberg
hävdar att kyrkan ska levandegöra
kärleksbudskapet genom att visa att
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karriär genom att, i våra svenska kyrkor
hålla muhammedmässor i ”gud och
allahs” namn än genom att verka för att
den kristna kyrkan förblir kristen.
När Helena Edlund publicerat artikeln
i Kyrkans Tidning fick hon hundratals
kommentarer via brev, mejl och telefon.
De flesta positiva, kommentarer från

cg.holm@contra.nu
”vanliga” medlemmar i Svenska kyrkan
eller i andra kyrkor. Några negativa
kommentarer kom från kyrkopolitiker
och några präster.
Helena Edlund menar att kyrkan kan
välja mellan tre alternativa vägar. Att
tona ned den kristna teologin, fokusera
på att driva för tillfället populära
samhällsfrågor och ökat samarbete
med andra religioner, att formulera en
tydligare kristen identitet med fokusering
på kärnverksamheten och samarbete med
andra kristna kyrkor och samfund, eller
för det tredje att göra ingenting. Helena
Edlund menar att Svenska kyrkan valt
det första alternativet.
Vilket har lett till att många inte längre
känner igen sin kyrka. Kyrkan har tappat
omsorgen om de egna. Kyrkan blir
en ”politiskt korrekt, mångsysslande
intresseförening med religiös rekvisita”.
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Annika Borg, som bland annat sålt sina
tjänster som ”företagspräst”, har skrivit
under en artikel som vill förbjuda omskärelse av omyndiga.
lillasyster till förre ärkebiskopen K G
Hammar (den ärkebiskop om vilken
en församlingsadministratör i Täby
församling sa, så snart K G Hammar
gjort ett uttalande i medierna ökar antalet
utträden ur Svenska kyrkan de kommande
dagarna). Anna Karin Hammar var själv
ärkebiskopskandidat 2006 och hamnade
på fjärde plats i omröstningen och arbetar
nu med själavård och teologi inom
Uppsala ärkestift. Anna Karin Hammar
vände sig med anledning av Annika
Borgs artikel till domkapitlet och ställde
bland annat följande två frågor:
”är det förenligt med codex ethicus för
präster och för präster i Stockholms stift
att vara motståndare till religionsfrihet
i allmänhet och till en sedvänja som
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Anna-Karin Hammar, stiftsadjunkt i
Uppsala, anmälde Annika Borg till domkapitlet, för att Borg påstods vara ”motståndare till religionsfrihet”, själv vägrade hon att i media förklara vad hon
menade.
utgör en viktig identitetskälla i judisk
och islamsk tradition i synnerhet?”
(varifrån hon fått att Annika Borg skulle
”vara motståndare till religionsfrihet
i allmänhet” är inte förklarat och
obegripligt).
”Är det förenligt med codex ethicus
att vara med i en tankesmedja som
verkar för sekulär etik om detta innebär
att religionsfrihet inte erkänns som
individens frihet och rättighet utan
som underordnad den sekulära statens
ramar?”
På ”Teologifestivalbloggen” – en del
av Svenska kyrkans officiella hemsida –
skriver Anna Karin Hammar: ”Nu blev
kritikernas krav på statligt förbud mot
omskärelse av gossebarn ett kamprop
mot judisk och muslimsk existens i
Sverige. Man skulle kunna tro att det
var sverigedemokraterna som hittat
på det, men nej, bland initiativtagarna
finns utredaren mot främlingsfientlighet
[Bengt Westerberg] och en präst [Annika
Borg].”
Också Elisabet Gerle, präst i Uppsala
ärkestift och etikprofessor, kritiserade
Annika Borg. Hon skrev: ”Annika, du vet
precis som jag att den svenska staten har
en del på sitt samvete när det gäller det
judiska folket. Liksom Svenska kyrkan.
Men som vi försöker göra upp med.
Därför blir jag orolig o ledsen när du rör
dig så nära det bruna”. Varifrån hon fått att
Annika Borg skulle var ”nära det bruna”
är inte förklarat och obegripligt. Gerle
anmäldes till domkapitlet för sitt inlägg,
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Elisabet Gerle, präst och etikprofessor, anklagar Annika Borg för att vara
”brun”.
men friades, domkapitlet i Uppsala beslöt
enhälligt att inte vidta några åtgärder mot
Gerle.
Gerle vägrar att uttala sig i frågan när
Kyrkans Tidning frågar henne och när
Sveriges Radio tar upp frågan vägrar
både Gerle och Hammar att kommentera
sina inlägg och skrivelser. De mobbar en
präst genom infama skrivelser till olika
instanser i den kyrkliga hierarkin och
vägrar att ens kommentera vad de skrivit
inför en bredare publik.
Om nu domkapitlet i Uppsala inte vidtar
några åtgärder mot Gerle, så är det mer
osäkert vad som händer i fallet Annika
Borg, som ska hanteras av domkapitlet
i Stockholm. Istället för att som i fallet
med Elisabet Gerle avföra ärendet beslöt
man att inhämta ett yttrande från Annika
Borg.
Helena Edlund, prästen som vi berättade
om i början av artikeln, kommenterar
i Kyrkans Tidning kampanjen mot
Annika Borg: ”Stiftsadjunkten Anna
Karin Hammar har uttryckt sin ’oro’
över prästen Annika Borg som vågat sig
på att dels förespråka svenskt förbud för
omskärelse av pojkar, dels förespråka ett
samhälle där mänskliga rättigheter måste
gå före religiösa dogmer. Ingen ska med
religionsfriheten som vapen, kunna kräva
särlagstiftningar eller undantag. Ursäkta
mig, men vad är det som är provocerande
med detta? Är det inte självklarheter
Annika Borg säger? Den kristna kyrkan
har aldrig varit, och bör inte vara, en
mångreligiös intresseförening där det
ena är så gott som det andra. Låt andra
samfund advokera sina åsikter. Det är inte
en uppgift för Svenska kyrkan att företräda
andra religioners intressen.” Helena
Edlund skriver att ”präster är livrädda
för att uttala sig kritiskt eller gå emot
strömmen. Straffet blir hårt och signalen
till prästerna att de kan, likt Annika Borg,
bli ett fall för domkapitlet”.
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Folkkyrka?
Svenska kyrkan har länge slagit vakt om
sin roll som ”folkkyrka”. Det vill säga en
kyrka där skilda kristna trosåskådningar
ska ha ett hem och där det ska vara
möjligt för alla kristna att vara aktiva
och söka en religiös hemvist. En kyrka
med ”låga trösklar”, som är öppen och
tillgänglig för alla. Folkkyrkotanken
härrör från 1800-talets Tyskland och
anammades tidigt av Socialdemokraterna.
Men öppenheten och de låga trösklarna
verkar vara på väg bort. Intoleransen mot
kvinnoprästmotståndare var ett första
aktivt slag mot folkkyrkotanken. De som
hade ”fel” åsikt i kvinnoprästfrågan
uteslöts till att börja med från högre
befattningar i Svenska kyrkan och
allteftersom tiden har gått har det nästan
blivit omöjligt för kvinnoprästmotståndare
(som ofta varit de som haft den mest
levande tron) att över huvud taget verka i
Svenska kyrkan. Nu tycks det gå samma
väg med den politiska korrektheten och
inställningen till andra religioner. Den
som inte ansluter sig till en allmänreligiös
utslätad och låt oss använda ordet
”okristen” agenda har ingen framtid i den
politisk korrekta Svenska kyrkan.
Det är signifikativt att det har cirkulerat
en lista för öppenhet i kyrkan, men att
initiativtagarna till den listan känner sig
tvungna att vara anonyma för att inte
äventyra sin framtid i kyrkan. Du hittar
listan på http://www.namnlista.se/oppendebatt-i-svenska-kyrkan. I uppropet heter
det: ”Vi som är del av denna plattform
har inte en gemensam övertygelse i
syndfrågan eller i diskussionen kring
manlig omskärelse. Vi är dock helt
övertygade om att kyrkans enda ärliga
framtid finns i den öppna debatten. Vi
vill kunna föra ett samtal kring viktiga
teologiska frågor utan att känna oss
rädda och utan att använda Domkapitlen
som maktmedel för att genomdriva en
teologisk agenda.  Nätverket kommer att
finnas på Facebook. Plattformen ser ut så
här:
1.Offentlig och fri debatt om Svenska
kyrkans identitet
2.Framåtsyftande debatt
3.Saklig debatt utan personangrepp”
När detta skrivs är det bara 76 personer
som undertecknat listan. Annika Borg
och Helena Edlund hör bägge dit. Kan de
räkna med att bli respekterade för vad de
är i Svenska kyrkan imorgon?
.
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Äganderättens försvagning
Den borgerliga alliansregeringen har
inte hållit ögonen på en utomordentligt
viktig fråga för frihet och demokrati,
äganderätten. Man har ägnat stor
möda åt att fila på statens utgifter för
trygghetssystemen, arbetslinjen och lite
skatterabatter. Men det är frågor som
regleras med varje års budget och med
direktiv till berörda myndigheter.
Äganderättsfrågor hanteras i mycket
högre grad i grundlag och lag. Lika fullt
har alliansen släppt igenom försämringar
i grundlagen och andra lagar. Inte heller
har man styrt upp tolkning och tillämpning
i direktiv till myndigheterna. Detta har nu
resulterat i att myndigheterna flyttar fram
positionerna mot det privata ägandet.
Här är en snabb sammanfattning av
de juridiska beslut som lett fram till
nuvarande tillstånd. EU beslutade för
10 år sedan om ett vattendirektiv som i
princip gjorde allt vatten heligt. Undan
för undan i direktivets implementering
har lagar och föreskrifter inskränkt
ägarnas beslutsrätt över sin egendom.
Parallellt med detta har det varit en
massiv internationell kampanj ledd från
FN om att beskatta luft. Denna kampanj
går under namnet Klimathotet och torde
vara bekant för alla. Långt ifrån alla har
dock genomskådat denna kollektivistiska
attack på frihet och ägande.
Efter senaste svenska riksdagsvalet
stadfästes de nya ändringarna i
Regeringsformen (RF). För denna fråga
är det framför allt 2 kapitlet § 15 som gör
skillnad.
Egendomsskydd och allemansrätt
15 § Vars och ens egendom är tryggad
genom att ingen kan tvingas avstå sin
egendom till det allmänna eller till någon
enskild genom expropriation eller något
annat sådant förfogande eller tåla att det
allmänna inskränker användningen av
mark eller byggnad utom när det krävs
för att tillgodose angelägna allmänna
intressen.
Den som genom expropriation eller
något annat sådant förfogande tvingas
avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad
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full ersättning för förlusten. Ersättning
ska också vara tillförsäkrad den för vilken
det allmänna inskränker användningen
av mark eller byggnad på sådant sätt att
pågående markanvändning inom berörd
del av fastigheten avsevärt försvåras eller
att skada uppkommer som är betydande
i förhållande till värdet på denna del av
fastigheten. Ersättningen ska bestämmas
enligt grunder som anges i lag.
Vid inskränkningar i användningen
av mark eller byggnad som sker av
hälsoskydds-,
miljöskyddseller
säkerhetsskäl gäller dock vad som följer
av lag i fråga om rätt till ersättning.
Alla ska ha tillgång till naturen enligt
allemansrätten oberoende av vad som
föreskrivits ovan.

mats.jangdal@contra.nu
Det är stycke 3 som av myndigheterna,
framför allt Naturvårdsverket som via
miljöfrågor får hand om allt mer som
påverkar äganderätten, tolkar som
ett fribrev för Naturvårdsverket att
lägga beslag på allt som kan kallas för
miljö. Till det kommer stycket 4 som
Naturvårdsverket tolkat som att alla
markägare är skyldiga att tillhandahålla
och skapa tillgång till natur i den
omfattning verket bestämmer.
Förre KD-ledaren Alf Svensson har
av Länsstyrelsen i Skåne ålagts att sluta
klippa gräset och inte placera placera
ut trädgårdsmöbler på den del av hans
fritidshustomt som Länsstyrelsen anser
ska vara allemansrättsligt tillgänglig.
Makarna Nordkvist har av samma
Länsstyrelse ålagts samma sak, med
tillägget att den lyktstolpe som finns
på tomten, men utanför det som
Länsstyrelsen betraktar som ”tomtplats”,
också ska bort. I båda fallen är tomterna
och deras brukande betydligt äldre
än påfunden ”tomtplatsavgränsning”
och ”allemansrättsligt tillgängligt”.
Retroaktiv lag- eller regeltillämpning
alltså. Nordkvists fick rätt att klippa
gräset i Mark- och miljödomstolen i
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Växjö. Men lyktstolpen ska fortfarande
bort. Ystad Kommun har överklagat till
Miljööverdomstolen.
I Haninge kommun har en man ålagts
att vid vite av 200.000 kr plantera 2500
tallplantor per hektar, som ersättning för
de 18 tallar han högg ner på sin tomt.
Det blir kanske ett par hundra plantor
på den aktuella ytan. Kommunen anser
att ytan ska vara en naturlig skogsbiotop
till vilken i princip allmänheten har fri
tillgänglighet, men inte tomtägaren.
Vi måste få riksdagspolitikerna
att förstå vad som är å färde. Enligt
Naturvårdsverkets tolkning får man inte
sköta sin egen tomt, istället är man tvungen
att vid vite tillhandahålla natur som man
enligt tolkningen av stycke 4 även måste
hålla tillgänglig för allmänheten. Ingen
tycks ställa frågan om Naturvårdsverket
kan diktera vad jag gör på min tomt. Att
exempelvis odla grönsaker, frukt och bär
är inte bygglovspliktigt och odlad mark är
allemansrättsligt sedan länge inte tillåten
att beträda.
I flera steg de senaste åren har Natur
vårdsverket i utredningar och rekom
mendationer ”bestämt” att de enskilda
ägarna saknar rätt till sin egendom.
Ett av dessa är det mer eller mindre
hemmasnickrade begreppet tomtplats,
som är en inskränkning i rätten att
bruka sin egen fastighet. Dessa beslut
har inte utmanats tillräckligt och inte
kommit till allmänhetens kännedom
som de borde. Myndigheterna har varit
mycket uppfinningsrika i att kombinera
gamla lagar som strandskyddslagen,
miljöbalken, skogsvårdslagen med flera,
med nya och med maktspråk i juridisk
dräkt fått sin vilja fram.
I november 2011 presenterade man sin
utredning om allemansrätten. Den var ute
på remiss fram till 10 februari. Många
berörda organisationer och enskilda gör
nu sitt yttersta för att svara och få ett
stopp på den fortsatta socialiseringen. Nu
gäller det att bjuda motstånd mot de röda
och gröna aktivister som infiltrerat våra
myndigheter.
.
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Contras notisavdelning har i detta nummer
sammanställts av C.G. Holm. De källor
som refereras är inte direkt citerade, utan
texten är Contras sammanfattning av originalkällan om inte annat markeras med
citationstecken.

Dubbla momsen avskaffad

I Contra nummer 5 2011 berättade vi
att så kallade app:ar belastades med
dubbel moms om de var utvecklade i
Sverige. Många app-utvecklare var på
väg att flytta från landet eftersom de
skulle betala moms både i Sverige och
i ett annat land (exempelvis Luxemburg
som är distributionscentral för Apples
app:ar). En grundregel i momssystemet
är att momsen bara ska betalas i ett land,
men svenska skattemyndigheter tyckte
annorlunda i denna en av de hetaste nya
branscherna. Till slut gav man med sig
och avskaffade den dubbla app-momsen.
Varför det skulle ta över ett år att klara
ut att moms bara ska betalas en gång och
att gällande EU-fördrag tydligt sa att det
inte var i Sverige momsen skulle betalas
är dock svårt att förstå.

Fiskare fick inte A-kassa

För att få verka som yrkesfiskare måste
man ha fiskelicens. En fiskare blev av med
sin fiskelicens och fick alltså inte fortsätta
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att fiska. Han överklagade beslutet om
den indragna licensen och sökte om
A-kassa tills saken var uppklarad. Det
gick inte. Själva överklagandet ansåg
A-kassan vara att han ägnade sig åt sitt
yrke och alltså inte var behörig att få
utbetalning från A-kassan. Han måste
överklaga också A-kassans beslut och
i Förvaltningsrätten fick han rätt. Ett
överklagande av en indragen licens kan
inte betraktas som arbete. A-kassan ska
betala.
(Företagarombudsmannen)

AFA i farten i Eskilstuna

Fascistorganisationen
AFA
(uttytt
Antifascistisk aktion, men ser man på
deras ”politik” och deras aktioner är
fascistisk en passande beteckning för
organisationen) trakasserar nu Eskilstuna.
Organisationen har vid flera tillfällen
attackerat kristdemokraternas lokal.
Trots att fönster var sönderslagna med
stenar lades utredningen ner av polisen
med motiveringen att ”brott inte kan
styrkas”, inte med att ”spaningsuppslag
saknas” eller bevissvårigheter. Nej,
”brott kan inte styrkas”. Den moderate
kommunfullmäktigeledamoten
Oli
wer Mamcarz fick huset där han
bor och familjens bil nedklottrad av
AFA. En av Sverigedemokraternas
fullmäktigeledamöter har fått en sten
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inkastad genom vardagsrumsfönstret
kombinerat med hotelser undertecknade
av AFA.
Klassiskt Liberala partiet hade ett
möte i Eskilstuna. På väg hem från
mötet blev Fredrik Nyqvist överfallen
av fascisterna, misshandlad, slagen
till gatan och avsvimmad. Han fördes
till lasarettet där en hjärnskakning
konstaterades. Några dagar senare fick
en annan medlem i Klassiskt liberala
Partiet ett brev hem från AFA – och
bokstäverna AFA sprayade på sin dörr. I
brevet stod det: ”Som du antagligen vet
så misshandlades två medlemmar i ditt
parti efter torsdagens distriktsmöte. Detta
var endast en liten försmak av vad som
händer om ni gör några fler försök att
etablera er här i Eskilstuna. Vi kommer
aldrig att acceptera liberal politik eller
andra angrepp på arbetarklassen, och
detta kommer inte att passera obemärkt
förbi. Vi ger er nu en chans att lägga ner
all politisk verksamhet. Om ni inte gör
detta kanske just du blir nästa person att
bli fysiskt påmind om konsekvenserna
av att bedriva arbetarfientlig politik.
Antifascistisk Aktion”. Klassiskt Liberala
Partiet är ingen stor rörelse, partiet fick
716 röster i riksdagsvalet 2010. Förvisso
fler än antalet sympatisörer med AFA,
men dock en ganska blygsam skara.
(Eskilstuna-Kuriren, Folket)

Mer från Eskilstuna-polisen

När vi ändå behandlar polisen i Eskilstuna
kan det vara på sin plats att berätta om
polisens ”insatser” i samband med en stor
skogsbrand år 2008. Branden ägde rum
i Näshulta, cirka tre mil från Eskilstuna.
Trots avståndet kändes röklukten in
till sta’n. Det tog två veckor att släcka
branden och sammanlagt 50 hektar
skog totalförstördes. Branden startade
vid en lägerplats vid sjön Trehörningen.
En grupp lärare och annan personal
från Rekarnegymnasiet hade varit på
fiskeutflykt och grillat på grillplatsen
vid sjön. Där startade branden. Trots
de stora värdena blev det aldrig någon
formell förundersökning. Bara en enkel
polisutredning. Det var osedvanligt lätt
att inringa de misstänkta, eftersom det
vid grillplatsen fanns ett vindskydd och
där hade lärarna skrivit in sig dagen då
branden startade. Polisen ringde ett enda
samtal till en av lärarna i gruppen. Denne
förklarade att det säkert kommit några
andra efter lärargruppen. De hade lämnat
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platsen vid tvåtiden på eftermiddagen.
Branden upptäcktes först vid kvällningen
då folk många kilometer från brandplatsen
kände röklukten. Den som besiktigar
brandplatsen ser hur branden spridit sig
från grillen i vindriktningen. Eftersom
det var huvudsakligen klippterräng de
första femtio meterna har branden till
en början sakta letat sig fram i sprickor
med vegetation. Det är över 3 km till
närmast normalt använda bilväg. Det bor
en man i en stuga alldeles vid början av
den skogsväg som leder till fiskeplatsen.
Det är inte varje dag det går några bilar
på den vägen. Mannen i stugan har inte
sett någon trafik efter fiskegästerna
från skolan. Men polisen köpte rätt av
berättelsen att det måste ha varit någon
annan som startade branden eftersom
lärarna släckt så ordentligt efter sig.

Äntligen lyckades
man klämma åt någon!

Ekobrottsmyndigheten sysselsätter drygt
430 personer. Enligt myndighetens
verksamhetsberättelse ligger tyngdpunk
ten på skattebrott och bokföringsbrott.
Men myndigheten sysslar också med
otillbörlig påverkan på aktiehandel och
insiderbrott. Tidigare har myndigheten
bland annat åtalat folk som följt
insiderreglerna som de presenterats på
Finansinspektionens hemsida. Finans
inspektionen hade redogjort felaktigt
för reglerna, myndigheter tar inte något
skadeståndsrättesligt ansvar för felaktig
information, bara för myndighetsbeslut).
Den börsbolags-VD som läst vad som
gällde på Finansinspektionens sida
och gjorde precis som där stod blev
sedan dömd, eftersom det var lagen och
inte den felaktiga informationen från
Finansinspektionen som gällde. Det
kan noteras att myndigheten inte förde
ett enda insiderbrott till åtal under hela
2011. Det var också under 2011 som ett
av myndighetens största mål, målet om
insiderbrott för ”Nordeamannen” och
”Cevianmannen” avdömdes. Bägge blev
frikända.
Ett ärende ledde dock till fällande dom.
Den kände aktiespararen ”Löparn” som
under 25-30 år försörjt sig på aktiehandel
och ofta framträtt med synpunkter och råd
till marknaden dömdes i början av 2012
till villkorlig dom och 32.000 kronor i
böter för ”otillbörlig marknadspåverkan”.
Vad som hände var följande. ”Löparn”,

12

som också sköter sin brors aktieportfölj,
råkade tryck på säljknappen för 10 000
aktier i bolaget NeuroVive. Det var
broderns aktier som såldes. ”Löparn”
ansåg att aktierna sålts för billigt och han
gav sig omgående i kast med att köpa
tillbaka dem. Delvis genom att han sålde
aktier från sin egen portfölj. Det blev en
rad transaktioner som domstolen hävdar
”uppenbart att handeln, som B E medgett,
inte haft kommersiella skäl och att den
således inte kan betraktas som legitim”.
Riktiga skurkar kan dock tryggt
fortsätta sin verksamhet utan att behöva
störas av ekobrottsmyndigheten.

Inget särintresse

Anders Borg, senare uppbackad av
Fredrik Reinfeldt, har hänvisat till
Svenskt Näringsliv som ett ”särintresse”.
Motsvarande nedlåtande tongångar har
inte annat än undantagsvis använts om
LO, som under ”De nya moderaterna” får
chansen att sätta agendan i exempelvis
arbetsmarknadspolitiken. Det var fak
tiskt Håkan Juholt som var först med
att säga det högt. Näringslivet är inget
särintresse, det är näringslivet vi alla,
inklusive de som är verksamma i den
offentliga sektorn, lever på. Det sa Håkan
Juholt på Folk och Försvars konferens i
Sälen, den konferens där han i ett annat
sammanhang gjorde bort sig så ordentligt
att han tvingades avgå.
När Juholt efterträtts av Stefan Löfven
var en av de första sakerna Löfven sa att
näringslivet inte är ett särintresse utan ett
allmänintresse. Både Juholt och Löfven
tycks i denna fråga vara mer att lita på än
Reinfeldt!

Men här skötte
sig Reinfeldt bra

I pariledardebatten i Riksdagen den 18
januari höll Jonas Sjöstedt sitt första
anförande som ledare för Vänsterpartiet.
Fredrik Reinfeldt hälsade honom
välkommen i sin nya roll samt fortsatte
med följande avhyvling:
”Jonas Sjöstedt gick med i Vänster
partiet kommunisterna 1983, sex år
innan murens fall och sju år innan
partiet slutade att kalla sig Vänsterpartiet
kommunisterna. År 1983 rasade
löntagarfondsdebatten i Sverige. C-H
Hermansson, en tidigare partiledare, stod
i denna riksdag, uttryckte sig och sade:
Vi kommunister tycker. C-H Hermansson

www.contra.nu

har av Jonas Sjöstedt utpekats som en
person som han ser som ett föredöme.
”Jonas Sjöstedt gick med i
Vänsterpartiet kommunisterna och vill i
dag få oss att tro att han gjorde det för att
han inte trodde på kommunismen. Det är
ungefär som att säga till svenska folket
att jag gick med i Moderaterna för att jag
inte trodde på frihet. Jag tror inte riktigt
att det håller.
”Det vi hörde nu var en mycket tydlig
vänsterledare av ett slag som vi känner
igen. Allt var bättre när ni kallade er för
kommunisterna. Egentligen har allting
gått snett sedan dess.
”Grundproblemet är vår öppna eko
nomi,
globaliseringen,
Europeiska
unionen och det gränsöverskridande.
Mycket riktigt beslutade er kongress att
förbjuda bemanningsföretag och införa
sex timmars arbetsdag. Vi ska lämna EU,
och vi ska förbjuda visstidsanställningar.
Förbuden står som spön i backen.
Återregleringen och tron att vi kan föra
tillbaka Sverige till 70-talet eller ännu
tidigare finns fortsatt kvar.
”Var är förnyelsen, Jonas Sjöstedt?
Det är precis samma gamla budskap
från ert parti oavsett om det bara heter
Vänsterpartiet
eller
Vänsterpartiet
kommunisterna.”

Dubbelspel om luncher

Förmånen av fri lunch var enligt
Skatteverket värd 84 kronor år 2011. För
den som åt lunch på en personalrestaurang
eller liknande ingick moms med 16
kronor och 80 öre. Vid årsskiftet sänkte
restaurangmomsen från 25 till 12 procent.
Det skulle medföra att lunchpriset
automatiskt gick ned till 75 kronor. Istället
tillkännagav Skatteverket att förmånen av
fri lunch ökat från 84 kronor till 88 kronor!
En av de större personalrestaurangerna i
Stockholm har sedan ett decennium tagit
exakt samma pris som den fria lunchen
enligt Riksskatteverket. Det vill säga
84 kronor 2011. Vid årsskiftet sänktes
listpriset till 80 kronor (några kronor i
ökade kostnader tog man tydligen ut).
De som äter sin lunch där på företagets
(det är som brukligt inte en restaurang i
egen regi utan en entreprenör som sköter
maten) får nu betala skatt för en förmån
på 88 kronor, fast den utomstående gäst
som betalar själv bara behöver betala 80
kronor. Den sänkta restaurangmomsen
kompenseras till största delen av ökade
förmånsskatter!
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Tito-torget

Kjell Albin Abrahamsson skriver
i en krönika i Skånska Dagbladet
om att Balkan ännu inte rensat bort
diktatorerna. Han berättar att den
slovenska författningsdomstolen förbjöd
huvudstaden Ljubljana att uppkalla
en gata efter Jugoslaviens diktator
Josip Broz Tito, eftersom det strider
mot ”människovärdets grundläggande
värderingar”. Titos partisaner dödade
300 000 politiska motståndare i Slovenien
under Andra världskriget, långt fler än
antalet dödade utländska ockupanter.
Sedan 1992 har man hittat 540 massgravar
i Slovenien, i en av dem fanns lämningar
efter 15 000 människor. Efter Andra
världskriget blev det lugnare, men varje
år dömdes 450 politiska motståndare till
fängelse.
Tito var en populär diktator – inte i
Jugoslavien, men väl i Sverige. ”Jag
är övertygad om att det ekonomiska
system som byggts upp i Jugoslavien
tillhör en av vårt århundrades mest
betydelsefulla sociala innovationer”
skrev S-riksdagsmannen Bo Södersten
på den tiden det begav sig. Tito hamnade
aldrig i Sovjets ledband, men diktatur och
kommunism härskade likväl.
Kjell Albin Abrahamsson berättar
att huvudgatan i Sarajevo, Bosniens
huvudstad, heter Marskalk Tito. I
Makedoniens huvudstad Skopje heter
huvudgatan officiellt Makedonija, men
på gatskyltarna står det ”ulica Marszal
Tito” och i Kroatien, som förväntas bli
medlem i EU nästa år heter ett av de stora
torgen i huvudstaden Zagreb Tito-torget.

Miljardsvindel

Argentina är känt för sin ansvarslösa
ekonomiska politik – alltsedan Juan
Perons dagar på 1940-talet och till
idag. Åren 2001–2002 kraschade
ekonomin totalt, den argentinska
staten slutade att betala sina räntor och
amorteringar, vilket främst drabbade
amerikanska och europeiska pensionärer
vars pensionspengar var placerade i
statsobligationer, tyvärr även argentinska
sådana. Man skulle kunna tro att
placerarna lärt sig att hålla sig borta
från argentinska statspapper, men den
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ekonomiska återhämtningen i landet har
gjort att man återigen ställt upp. Dagens
peronister har utvecklat tekniken för att
lura av västerländska pensionärer pengar.
Eftersom den argentinska valutan är högst
osäker har man lånat upp pengar i form
av realränteobligationer, det vill säga
långivarna ska först få en ersättning som
motsvarar inflationen och sedan en ränta
därutöver. Men den som kontrollerar
definitionen på inflationen bestämmer
också hur dyra lånen blir. Därför har
Argentinas två senaste presidenter,
makarna Kirchner, infört allt hårdare
restriktioner kring inflationsinformation.
De skickade sin hantlangare Guillermo
Moreno
till
motsvarigheten
till
Statistiska Centralbyrån, Indec, där han
berättade att priserna inte fick öka. Helt
har prisökningarna inte upphört, men
det officiella talet är nu 5–10 procents
inflation, medan det verkliga värdet är
20–30 procent. Ett flertal oberoende
institut har gjort prismätningar, men
deras verksamhet har förbjudits. En
av statistikerna som fick sparken av
Moreno berättar att en av hans första
åtgärder var att ta bort decimalerna på
inflationssiffrorna. En baggis? Nej, om
inflationen är 1,9 procent i månaden
blir årstalet med en hederlig beräkning
25,3 procent, medan det med Morenos
metod blir 12,7 procent. Men det var
bara början. Myndigheten räknar med
priskontrollernas officiella priser istället
för de som folk verkligen måste betala
(för varor till de kontrollerade priserna
går inte att få tag på). Och så vidare.
Personer som har gjort oberoende
prisundersökningar har ställts inför rätta
och även kastats i fängelse. Antalet
oberoende prisundersökningar sjunker
drastiskt och tidningen The Economist,
som varje vecka publicerar tusentals
ekonomiska indikatorer från hela världen
beslöt att sluta med de argentinska
siffrorna. De officiella är bara båg och
om Economist skulle anlita någon av de
privata företagen skulle vederbörande
genast råka illa ut i den peronistiska
staten.

Danskarna ångrar sig

Vid senaste valet i Danmark i september
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2011 utsågs en vänsterregering med Helle
Thorning-Schmidt som statsminister. I
regeringen ingick även Radikale Venstre
och Socialistisk Folkeparti. Socialistisk
Folkeparti fick, trots att de har lika
verklighetsfrämmande idéer som svenska
Vänsterpartiet, flera tunga ministerposter.
Till exempel utrikesministern Villy
Søvndal, skatteministern Thor Möger
Pedersen och näringsministern Ole
Sohn. Mindre än ett halvår efter
den nya regeringens tillträde säger
opinionsundersökningarna entydigt att
danskarna vill ha tillbaka den gamle
statsministern Lars Løkke Rasmussen.
Den kärva ekonomiska utvecklingen
medförde att den nya regeringen nästan
med en gång fick skrota de yviga
vallöften som gjorts innan valet. Det
fanns inga pengar. Regeringen skrotade
också planerna på att införa biltullar i
Köpenhamn. Det var ett favoritproijekt
för
Socialistisk
Folkeparti,
men
Socialdemokraterna upptäckte snart att
förslaget var synnerligen impopulärt
bland de många väljare i Köpenhamns
förorter som bilpendlade dagligen.
Utsikterna var att partiet skulle förlora
makten i ett stort antal förortskommuner
och därmed var förslaget dömt.

Polen lyckas bättre

Vi har tidigare i Contra berättat
om hur skiffergasen vänt på hela
energimarknaden i USA (pipelines som
byggts för gasimport vändes för att
istället användas för gasexport!) och
även om hur oljebolagen ansträngt sig att
göra fynd motsvarande de amerikanska
i Europa. Shell borrade efter skiffergas i
Skåne, men lade ner projektet förra året.
Bättre har det gått i Polen. Prospek
teringen har varit framgångsrik och
med början 2014 räknar man med att
gasutvinningen ska komma igång. Olje
bolag som Chevron, Exxon Mobil,
Conoco och Marathon är alla på plats i
Polen. De polska fynden kan mycket väl
vända upp och ner på den europeiska
gasmarknaden. Idag kommer en fjärdedel
av Västeuropas gas från Ryssland och av
övriga leverantörer är produktionen av gas
från Nordsjöfälten (Skottland, Danmark,
Nederländerna) på nedgång. Ryssland,
med det Putin närstående gasbolaget
Gazprom som monopolist när det gäller
export, har en strategisk kontroll över
Västeuropa som många europeiska ledare
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på goda grunder upplever som obehaglig.
Det har hänt mer än en gång att Ryssland
stängt av kranen när man önskat få de
baltiska staterna, Polen eller Ukraina att
dansa efter ryssarnas pipa. De har inte
gjort det med Västeuropa än, men deras
andel av gasförsörjning har heller inte
varit så dominerande som den varit längre
österut, än så länge. En polsk gasutvinning
i den storlek som diskuteras skulle med
en gång ändra det strategiska läget. Den
polska skiffergasen skulle kunna täcka
hela det polska energibehovet i 300 år…
Ryssarna tar redan intryck och Polen
fick betydligt bättre villkor än tidigare i
de förhandlingar om gasleveranser som
fördes förra året. Ryssarnas förhoppning
är att lägre priser ska få Polens intresse för
skiffergas att svalna. Det är inte bara fråga
om att Ryssland vill ha kontrollen genom
att sitta på avstängningskranen, de vill inte
heller att USA ska få det inflytande som
följer av att det främst är amerikanska
bolag som står för kompetensen när det
gäller skiffergasutvinning.

Julian Assange slår ett slag för
Putins Ryssland
Julian Assange,
mannen
bakom
WikiLeaks, har engagerats för att med
början i mars göra tio TV-program på den
ryska statsägda kanalen ”Russia Today”.
Kanalen står Putin-regimen nära och
har utförligt ägnat sig åt ”Occupy Wall
Street”-rörelsen, men knappast alls åt
den ryska oppositionen. Utom när man
smädade den ledande ryske bloggaren och
regimkritikern Alexej Navalny genom att
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jämföra honom med en i princip okänd
brittisk kvinna, Emma West, som vann
kort ryktbarhet genom att någon på
YouTube lade ut rasistiska utfall som hon
gjort på ett pendeltåg. Både Navalny och
West hamnade i fängelse påpekar Russia
Today. Navalny för att han kritiserat den
ryska regeringen, West för att hon skrikit
”You’re not English! Get the fucking out
of my country” till en medpassagerare på
ett pendeltåg.
(The Guardian)

Dödsstraff i Kina

Förra året avrättades uppskattningsvis
4 000 personer i Kina (antalet avrättade
är en statshemlighet, det är bara ibland
som avrättningarna utförs inför publik
på idrottsarenor och liknande). Till
skillnad från andra länder där det nästan
uteslutande handlar om mord som skäl för
avrättning (och i en del muslimska länder
även religiösa ”brott”) så finns det en lång
lista på brott som kan föranleda dödsstraff
i Kina. Inte minst ekonomiska brott. När
man vill visa sin hårdhet mot korruption
passar man på att offentligt avrätta några
ledande mutkolvar, vars motsvarigheter
på andra ställen i Kina fortsätter att
leva gott på mutor till partipampar och
ledande statstjänstemän, något som är en
nödvändighet för att något ska fungera i
Kina. Men det finns också annat som kan
föranleda dödsstraff. År 2009 dömdes
en av landets rikaste affärskvinnor, den
nu bara 31-åriga Wu Ying, till döden
för att hon ordnat med lån till privata
företag. Wu startade med två tomma
händer men byggde med början från sin
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Dödsdömda Wu Ying inför rätta
mosters damfrisering upp en kedja av
damfriseringar och fortsatte sedan vidare
med annan affärsverksamhet. År 2006
ansågs hon vara den sjätte rikaste kvinnan
i Kina. Kinesiska banker är statliga och
lånar bara ut pengar till statliga företag.
Privata företag antas enbart drivas med
egna medel och kapital som kommer
från börsen. I praktiken fungerar det
naturligtvis inte så, då hade de kinesiska
privatföretagen bara varit obetydliga
småföretag. Alla vet hur det går till, men
Wu ska nu plikta med livet. Hennes dom
fastställdes i januari i år av en domstol
på provinsnivå, men sedan en tid ska alla
dödsdomar godkännas av Kinas Högsta
Domstol, så nu har Wus fall skickats dit.
(The Economist)

Solenergifiaskot

Barack Obama har engagerat sig för
alternativa energiformer och en av de
stora statliga satsningarna gjordes på
solenergiföretaget Solyndra som fick
statligt kapitaltillskott på 535 miljoner
dollar och ett besök av presidenten,
kort tid innan företaget gick i konkurs.
Solyndra hade utvecklat en ny form av
solpanel som inte skulle behöva vridas
allteftersom solen flyttade sig. Det blev
ingen kommersiell succé. Priserna på
solpaneler har annars minskat drastiskt
under senare tid, utan att det för den
skull har gjort solenergin lönsam. I
Asien har man byggt upp kapaciteten
för solpaneltillverkning kraftigt, vilket
bland annat drabbat den ledande
norska tillverkaren REC. När bolaget
börsnoterades var det värt 40 miljarder
norska kronor, idag, sex år senare, är
börsvärdet 10 miljarder. Tillverkningen
i värmländska Glava med 300 anställda
lades ned 2011 och flyttades till
Singapore.
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Kalju Mätik berättar om sitt arbete i den
underjordiska oppositionen i Estland
Kalju Mätik föddes den 16
september 1932. Han deltog
i den underjordiska estniska
oppositionens
aktiviteter
och var med i underjordiska
grupper som Estniska Natio
nella Fronten och Estniska
Demokratiska
Rörelsen.
Han var en av grundarna av
Estniska Nationella Själv
ständighetspartiet (1988) och
politisk fånge mellan 1974 och
1980. Här berättar han själv om
sin verksamhet i den estniska
oppositionen.

de baltiska länderna, var kommunismen
mindre populär.
Liberala idéer spred sig också bland
ockupationssoldaterna i de aktuella
länderna. Flera underjordiska grupper
bildades i syfte att uppnå frihet.
Till att börja med var de estniska
frihetsgrupperna enbart estniska och
var därmed ganska isolerade. Men 1969
grundade en ryss från Narva, Sergej
Soldatov (1933–2003), Artem Juskevitsj
(1931–1982) från västra Ukraina och
Oleg-Heldur Tjutrjumov (1921–1984)
i Tallinn en underjordisk organisation
”Sovjetunionens demokratiska rörelse”.
Deras syfte var att samordna och uppegga
den anti-sovjetiska kampen för frihet i

Kommunism och nationalsocialism kan
betraktas som tvillingbröder. De har mer
gemensamt än de har skillnader. Men
det finns en skillnad som kan noteras –
nationalsocialismen var öppet kriminell,
det fanns varken frihet eller demokrati,
ens på papperet. Å andra sidan var
kommunismen extremt förrädisk och
falsk. Verkligheten liknade i allt väsentligt
nationalsocialismen. Men på papperet såg
allt ut att vara fantastiskt. Alla friheter
garanterades av grundlagen.
Så om den nationalsocialistiska
ideologin kan jämföras med ett gift som
har etiketten “gift”, så kan kommunismen
jämföras med ett gift som har etiketten
“medicin”.
Därför är kommunismen mer uppskattad
än nationalsocialismen, hos människor
som saknar praktisk erfarenhet. Men
den skillnaden är också kommunismens
Akilles-häl.
Kommunismen är populär huvud
sakligen i de länder där befolkningen
under lång tid varit avspärrad från
omvärlden och därför inte hört något
annat än kommunistisk propaganda,
exempelvis Ryssland. I de länder där
befolkningen upplevt olika system och
även haft kontakt med omvärlden, som i

Kalju Mätik
kalju.matik@contra.nu
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hela Sovjetunionen. Genom personliga
kontakter spreds de demokratiska idealen
också inom krigsmaktem. På ubåtsbasen
Paldiski bildades ”Den politiska frihetens
kämpande förbund”. Den främste ideo
logen i den organisationen var marin
officeren Gennadij Gavrilov. Det fanns
en risk för att de oppositionella idéerna
skulle spridas till den styrande eliten.
Insikten om att det även bland icke-ester
fanns intresse för frihetskampen satte fart
även på esterna. Hösten 1971 träffade jag
min gamle klasskamrat Arvo Varato, som
presenterade mig för flera av de aktiva
inom oppositionen. Han uppmanade mig
att skriva ett program för den Estniska
Nationella Fronten, något som jag också
gjorde. Vi var tre som antog programmet
tillsammans, förutom jag och Varato
även Artem Juskevitj, som var en av
den demokratiska rörelsens grundare.
I programmet presenterades förslaget
om en folkomröstning för att avgöra
det framtida styret i Estland. Många av
rörelsens medlemmar var missnöjda med
programskriften. De tyckte att den var för
kort och misstyckte även till förslaget om
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en folkomröstning. De hävdade att om
vi skulle genomföra en folkomröstning
så skulle vi inte erkänna den estniska
republik som grundades 1918. Jag menade
att om vi skulle kräva självständighet så
skulle Sovjet hävda att vi ”frivilligt” hade
anslutit oss till Sovjetunionen. Det skulle
vara svårare att göra invändningar mot
tanken på en folkomröstning. Tjugo år
senare genomfördes folkomröstningen
för att ge härskarna i Kreml ett formellt
motiv för att låta de baltiska nationerna
lämna det sovjetiska broderskapet av
nationer, och därmed också bli av med
alla dissidenter.
Vi började sammanställa den Erstniska
Demokratiska Rörelsens (EDR) program.
Nio personer var engagerade och arbetade
på olika områden. Bara när alla nio
områdena var genomarbetade samlades
gruppen och godkände det samlade
programmet. Huvudinitiativtagare var
Artem Juskevitj, som också var en av
EDRs grundare.När programmet var
färdigt översattes det direkt till ryska
och överlämnades till ryssarna. Samma
skedde med en rad andra dokument.
En av EDRs grundare framförde tanken
på att sammanställa ett memorandum för
att överlämnas till FNs generalförsamling.
Tunne Kelam mötte sina medarbetare
på flera platser och sammanställde
den slutgiltiga texten på engelska. Ett
inledande brev riktat till FNs dåvarande
generalsekreterare
Kurt
Waldheim
sammanställdes också. Vi undertecknade
inte dokumentet, men med hjälp av Matti
Kiirend gjordes sigill. Till att börja med
var man reserverade i Väst, allt kunde
ju vara en provokation från KGB. FN är
en ganska meningslös diskussionsklubb
och jag är övertygad om att ingen av
oss hade några hopp bundna till FN.
Men propagandaeffekten var uppenbar,
särskilt bland ester i utlandet.
Vi försökte samarbeta med letter och
litauer, men utan framgång. På den tiden
kunde man genomföra sådana saker
enbart med hjälp av personliga kontakter.
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Kalju Mätik, en av de ledande dissidenterna i Sovjet-Estland, under ett besök på Contras redaktion i Stockholm 2010. Han berättar om hur han var med och byggde upp den
oppositionella rörelsen i Estland under Sovjet-tiden, vilket bland annat innebar att han
tvingades avtjäna ett sexårigt fängelsestraff.
De människor vi kom i kontakt med hade
samma världsbild som vi, men de var inte
beredda att gå till handling. De av våra
anhängare som hade suttit i GULAG och
som där stött på aktiva oppositionella var
mer framgångsrika. 1979 sammanställdes
den Baltiska Appellen hemma hos familjen
Niklus i Tartu i Estland. Dokumentet
undertecknades av 45 personer, flertalet
litauer. Fyra ester fanns med: Mart
Niklus, Endel Ratas, Enn Tarto och Erik
Udam. Med detta dokument som grund
antog Europarådet 1983 en resolution om
att den baltiska frågan skulle skickas till
FNs kommitté för avkolonisering. Det
behövdes alltså redan på den tiden tre
år för en internationell organisation att
komma igång.
Den kommunistiska diktaturen ansåg
att alla idéer som framfördes, som
inte var i överensstämmelse med den
förhärskande linjen, var extremt farliga. I
strafflagen ingick mord och rån i kapitlet
”Farliga brott”. Antisovjetisk agitation
och propaganda ingick i kapitlet ”Extremt
farliga brott mot staten”. I samma kapitel
fanns också spioneri och sabotage.
I KGBs dossié i ärendet sades att ”I
Moskva och Leningrad har dokumentet
'rysk kolonialism i Estland' spritts,
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liksom programmet för den Estniska
Demokratiska Rörelsen. Med tanke på
det extremt allvarliga i sådana aktiviteter
igångsatte KGB en förundersökning”.
De som organiserat EDR greps i
december 1974. Men vi hade varit under
uppsikt av säkerhetsorganen under en lång
tid innan gripandet. Jag bodde i Tallinns
utkanter, i Nömme, och jag noterade flera
gånger personbilar på den lilla sidogatan,
där det satt två personer i. Ibland ringde
telefonen, men när jag svarade fanns
ingen där. Då trodde jag att det var fel
på utrustningen, men senare kom jag på
att det nog var så att KGB kontrollerade
om någon var hemma, och om ingen var
hemma skulle de kunna genomföra en
inofficiell husrannsakan.
Under den officiella husrannskan den
13 december 1974 stod det klart att det
inte var första gången KGB-männen
var där. En del dokument, inklusive tre
exemplar av memorandumet till FNs
generalförsamling låg i sågspånet i en
vägg, KGB-kaptenen Uno Ojamaa tog
genast fram dessa dokument, men fortsatte
inte letandet, man kunde ju tänka sig att
det fanns fler dokument i närheten. Men
han visste att det inte fanns mer att hitta.
Manuskriptet till Estniska Nationella
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Frontens program låg i en kartong för
fotopapper. Kartongen hade tidigare
funnits på ett gömställe på annan plats,
men när jag tog hem det fick det ligga
i mitt rum. Mannen från KGB öppnade
kartongen, tog undan fotografierna och
tog ut programmet. Husrannsakan tog
14 timmar och sedan sammanställdes ett
protokoll och jag fördes till Vaksali-gatan
och en häktescell. Där växlade vi några
ord med en cellkamrat och föll sedan i
sömn. Jag väcktes snart och skickades
vidare till KGBs lokala kontor på Pagarigatan. Där väntade KGB-majoren Zjukov
på mig, han sysslade bara med viktiga
ärenden. På bordeet framför mig låg ett
exemplar av memorandumet och han
frågade varifrån jag fått det. Jag vägrade
att svara på frågan. Efter det skickades jag
tillbaka till häktet på Vaksali-gatan och
nästa dag fördes jag vidare till Patareifängelset (en byggnad som tidigare hört
till kustartilleriet). KGB förväntade
sig uppenbarligen att vi skulle berätta
vem som skrivit dokumentet. De blev
besvikna. Vi kunde hålla hemligheter.
Soldatov visste säkert vem som skrivit
dokumentet, för han hade översatt det till
ryska. En gång när jag besökte Juskevitj sa
han: ”På det sättet var du också inblandad
i skapandet av memorandumet”. Och han
la med ett vänligt leende till ”den store
konspiratören”. Visst var jag en stor
konspiratör, när jag inte ens för min bäste
vän berättade att jag också var inblandad i
framtagandet av dokumentet. Han var en
liknande konspiratör. Han skrev en bok
på ryska med titeln ”Rysk kolonialism
och den nationella frågan”. Han berättade
att han översatt boken från ukrainska. I
GULAG frågade jag ukrainarna om de
kände till en sådan bok. Ingen gjorde det.
Efter det att Estland blivit självständigt
läste jag i en bok skriven av Sergej
Soldatov att Juskevitj själv skrivit ”Rysk
kolonialism och den nationella frågan”.
Med en sådan nivå på konspirationerna,
när var och en bara visste den lilla del
som var absolut nödvändig, kom de flesta
aktiva i de underjordiska aktiviterena
undan med rena förskräckelsen.
I oktober 1975 var det rättegång i
Estniska Sovjetrepublikens Högsta
Domstol. K. Mätik och S Soldatov
dömdes till sex år. A. Juskevitj och M.
Kiirend fick fem år i GULAG (hård
regim, läger för politiska fångar).
Den
12
november
1975
skickade sekreteraren i Estniska
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Kommunistpartiets
Centralkommitté
J Käbin ett brev till Centralkommittén
i
Sovjetunionens
Kommunistiska
Parti, där det bland annat sades: ”en
grupp individer som under inflytande
av utländska radiosändningar blivit
bekanta med borgerligt-nationalistiska
och
antisovjetiska
publikationer,
satte själva igång med fientliga antisovjetiska aktiviteter... På grundval av
resultatet av den nämnda rättegången
sände
Etniska
Kommunistpartiets
Centralkommitté information till stadens
distriktskommittéer varigenom de aktiva
i partiet informerades om vad som
hänt. Dessutom kommmer händelsen
att användas för att stärka vaksamheten
och den politiska utbildningen bland
republikens invånare”.
Som en följd av många aktioner
har självständigheten för Estland
återupprättats.
Propagandaskyltarna
har ersatts, även om innehållet i stort
sett inte blev emotsagt. Enligt den postkommunistiska politiska mytologin vann
vi vår frihet med sång. Om vi blev fria
genom att sjunga kan man fråga sig
varför vi inte blev fria redan 1869 när
den första all-estniska sångfestivalen
genomfördes. Det var förvisso också
nödvändigt med sång, men den tid när
saker som den ”sjungande revolutionen”
och den ”baltiska vägen” (en mänsklig
kedja genom hela Baltikum) genomfördes
hade vi redan sedan länge betalat för
vår självständighet med blod. Blod som
spillts av krigare och skogsbröder, genom
GULAG-domar för våra oppositionella.
Det var då bara nödvändigt att skriva ut
en enkel check.
Även om informationsblockaden
under Sovjet-tiden var hård, visste ändå
befolkningen en del. Sommaren 1951,
efter gymnasiet, tillbringade jag två
veckor vid den flygtekniska skolan i
Kazan. Jag såg Ryssland för första gången
och började förstå hur sovjetmänniskorna
tänkte. Vi var åtta som reste dit och sju
som återvände. Under tiden bodde vi i
tält och kunde se och höra sovjetfolket.
En ung ryss berättade för en annan att han
planerade att söka in vid en KGB-skola.
Den andre avrådde honom: ”Det är inte
en bra idé. De kan skicka dig till Litauen.
Där pågår kriget”. Den väpnade striden
gav oss inte genast friheten, men den
gav ett bidrag så att vi till slut blev fria.
Alla aktioner för att återupprätta Estlands
självständighet gav sitt bidrag.
.
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Ockupationsmuseet
i Tallinn

Ockupationsmuseet i Tallinn ligger
nedanför Domberget (Toompea) i
Tallinn, på Toompea-gatan 8. Det är inte
en särskilt stor byggnad, men i den visas
historien om den kommunistiska och den
nationalsocialistiska ockupationen av
Estland 1940–1991. Museet öppnades
2003.
Museets chef heter Heiki Ahonen.
Han var känd dissident under
Sovjettiden och satt både i Patareifängelset och i arbetslägret i Perm.
Andres Küng skrev följande om Heiki
Ahonen: ”Under många år var han en
av förgrundsgestalterna i den estniska
oppositionen. På grund av sin patriotiska
hållning och kamp för de mänskliga
rättigheterna och demokrati blev
han
tidigt
uppmärksammad
av ockupationsmakten”. KGB gjorde
husrannsakan hemma hos Heiki Ahonen i
Pärnu, och lade beslag på en estnisk flagga

(förbjuden på Sovjettiden) och dikter av
Maria Under samt en skrivmaskin. Jag
arbetade själv för Heiki Ahonens frihet
under Sovjettiden och han finns omtalad i
min Contrabok Mitt möte med KGB.
Han har nu under flera års tid byggt upp
museet. Museet har en hemsida på http://
www.okupatsioon.ee
I museets lokaler hålls föredrag och
seminarier, där gamla Gulag-fångar får
komma till tals. Museet har tv-monitorer
som visar många olika dokumentärfilmer
om ockupationen samt massor av
sovjetiska saker såsom gamla KGB-bilar,
telefonhytter, sovjetiska flaggor, gamla
dörrar från Patarei-fängelset med mera.
Ann-Mari Lahti
Contra har tidigare berättat om Stalin
World i Litauen och KGB-museet i Vilnius
(nr 4/2009), Terrorns Hus i Budapest
(2/2007) och Kommunistmuseet i Prag
(2/2002)

På ockupationsmuseet i Tallinn visas bland annat fängelsedörrar från fängelser där
okcupationsmakten spärrade in oliktänkande och bilar som varit i säkerhetstjänsten
KGBs ägo.
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Ask lägger locket på om Stasi igen
Under hösten diskuterades
flitigt om det inte var dags att
släppa de 57 namnen på den
svenska Stasi-listan (svenska
medborgare som Stasi ansåg sig
ha värvat). Kraven kom från
sex av Riksdagens partier (bara
Miljöpartiet och Vänsterpartiet
höll tyst). Det hela slutade
med ett antiklimax i februari.
Justitieminister Beatrice Ask
har efter överläggningar med
alla riksdagspartierna kommit
fram till att det inte ska bli
några ändringar och beslutet
är fastställt i en skrivelse till
Riksdagen.

statens kännedom. Freivalds svarade
nekande på frågorna. Moderaten Lennart
Fridén riktade liknande frågor till
Freivalds efterträdare Thomas Bodström.
Senare tog moderaten Hans Wallmark
och folkpartisten Carl B Hamilton upp
stafettpinnen och riktade sig till den
moderata justitieministern Beatrice Ask.
Hon hade samma inställning som sina
socialdemokratiska företrädare. Fortsatt
locket på.
I samband med publiceringen av
professor Birgitta Almgrens bok Inte
bara spioner sommaren 2011 kom kraven
på fri information om de svenska Stasimedarbetarna från alltfler partier. Under
hösten 2011 krävde kristdemokrater,
folkpartister, centerpartister, sverige
demokrater och socialdemokrater att
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partier till diskussioner i frågan kunde
man få intryck att något var på gång.
Men det visade sig handla om att få
partierna att få sina riksdagsledamöter
att hålla tyst. I en skrivelse till Riksdagen
av den 9 februari 2012 meddelar
Beatrice Ask i praktiken att partierna
är överens om fortsatt hemligstämpel.
Trots att företrädare för så gott som alla
oppositions- och regeringspartier krävt
ändring och trots att moderaterna var
de som gick i bräschen för en ändring
under tiden med socialdemokratisk
regering, lyckas nu Beatrice Ask sy
ihop en överenskommelse som innebär
fortsatt hemligstämpel! Den centrala
motiveringen i skrivelsen tycks vara:
”Det innebär exempelvis att enskilda
som utgångspunkt inte ska behöva tåla
att uppgifter om personliga förhållanden,
exempelvis misstanke om brott, är
tillgängliga för envar”. Regler finns i
Offentlighets- och sekretesslagen där det
i flertalet fall som nu är aktuella handlar
om sjuttioårig sekretess. För det avslutade
kapitlet om det nationalsocialistiska
Tyskland har man sedan tidigare släppt
alla handlingar till och med 1949
fria. Det skulle naturligtvis gå bra att
fatta ett motsvarande beslut om det
avslutade kapitlet om Östtyskland, en
stat som upphörde att existera den 3
oktober 1990.

Genom åren har många politiker
registren skulle öppnas. Det handlade
argumenterat för att namnen på ”Stasidock om enskilda personer, inte partierna
svenskarna” ska släppas. Det handlar
som sådana. Moderaterna höll tyst.
enligt Säpo om 57 personer. Samtliga
När justitieministern inbjöd övriga
utom de som avlidit eller flyttat utom
lands samt ytterligare två personer
har tidigare kontaktats av polisen,
så de är väl medvetna om att de
varit föremål för polisens intresse.
Alla brottsutredningar är nedlagda,
antingen på grund av att brott inte
kunnat styrkas eller på grund av att
det gått tillräckligt lång tid för att
eventuella brott ska vara preskriberade.
Två personer (ett äkta par) dömdes
1971 till fängelse för förberedelse till
spioneri.
Folkpartiledaren Lars Leijonborg,
moderaterna Hans Hjortzberg-Nord
lund, Sten Andersson (som gick över
till Sverigedemokraterna när Malmömoderaterna inte ville sätta upp honom
på valbar plats inför valet 2002) och
Bertil Persson samt kristdemokraten
Lennart Sacrédeus vände sig redan år
2000 till dåvarande justitieministern Stasi-forskaren Birgitta Almgren har skrivit två böcker
Laila Freivalds och frågade om det inte om Stasi. Den andra av böckerna, som beskrev namvar dags att ompröva hemligstämpeln, nen på den så kallade Stasi-listan, väckte på nytt kranu när namnen kommit till svenska ven att listan skulle offentliggöras.
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Vilka är de 57?
Med anledning av hur het frågan
om hemligstämpel varit (i våra
grannländer har uppgifterna släppts)
så har det cirkulerat spekulationer om
att det skulle finnas både framträdande
socialdemokrater och moderater på
Stasi-listan. Så är dock inte fallet. De
dokument från Stasi som publicerats
och intervjuer med tidigare Stasimedarbetare visar att Stasi inte alls
hade några problem att få information
från ledande företrädare för det
svenska samhället. Stasi behövde inte
rekrytera några agenter på toppnivå,
eftersom de fick allt de ville utan att
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Beatrice Ask följer sina socialdemokratiska företrädare Laila Freivalds och
Thomas Bodström och fortsätter att säga
stopp för ett släppande av de svenska Stasi-namnen. När Freivalds och Bodström
var justitieministrar krävde tre av de fyra
allianspartierna att namnen skulle släppas. I höstas började även socialdemokraterna luta mot att namnen skulle släppas, men nu har Ask talat med alla åtta
riksdagspartierna och locket kommer att
fortsätta att ligga på. Contra har hittills
knäckt sex av de 57 namnen.
göra några rekryteringar. Istället inriktade
man sig på att rekrytera personer på
mellannivå och lägre nivå inom samhälle
och industri. De informationer som
Birgitta Almgren har sammanställt om
de 57 svenskarna visar också med all
önskvärd tydlighet att det inte handlade
om några politiska kändisar. Den enda
nationella kändisen som funnits med
på listan är radiomannen Kjell Albin
Abrahamsson. Hur han hamnat på listan
är oklart, men han berättade i förhör med
Säpo att han behövde ha yrkesmässig
kontakt med östtyska myndigheter för
att kunna genomföra sitt arbete som
östeuropakorrespondent åt Sveriges
Radio i Warszawa. Säpo lät sig nöja
med detta och Kjell Albin Abrahamsson
har genom åren gjort sig känd för sina
positiva reportage om Solidaritet och
Polens frigörelse från kommunismen.
Han vore naturligtvis med den
bakgrunden en drömvärvning för Stasi,
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men i det tyska materialet finns det inga
konkreta uppgifter om att han skulle ha
gjort någonting för Stasi. Det enda som
finns är uppgifter om att Stasi betraktade
honom som inofficiell medarbetare. Han
har själv berättat i ett radioprogram om
att han fanns med på Stasi-listan.
Marianne Ersson (tidigare Marianne
Möschler) har framträtt och förnekat
att hon skulle ha arbetat för Stasi, men
i de tyska dokumenten finns en hel del
substans (i motsats till hur fallet var med
Kjell Albin Abrahamsson). Ersson var
verksam i Lottakåren och rektor vid en
skola i Hudiksvall. Journalisten Björn
Jensen har också framträtt offentligt och
försvarar än idag sin positiva hållning till
Östtyskland. Han hade goda kontakter
inom det Socialdemokratiska partiet
och rapporterade initierat bland annat
från SSUs kursgård Bommersvik. I
övrigt har Contra kunnat identifiera en
kyrkoherde i en mindre församling i
Luleå stift. Där handlar det om Stasimedverkan i Östtyskland där framförallt
en av kyrkoherdens studiekamrater på
teologiska fakulteten vid Humboldtuniversitetet i Berlin råkade illa ut och
hamnade två och ett halvt år i fängelse
efter angivan från kyrkoherden. Vidare
handlar det om en ingenjör vid Volvo,
som bor i Göteborg och dennes före
detta hustru som är bosatt i Skene i
Västergötland. Det handlar alltså om rätt
alldagliga personer och inte om några
personer med inflytande i statsapparaten
eller något av partierna.
Det fanns dock sådana också, men de
var inte formellt värvade som agenter åt
Stasi. Välkänd är den socialdemokratiske
riksdagsmannen Stellan Arvidsson, som
brukar kallas den svenska grundskolans
fader. Grundskolekonceptet utvecklades
under en tid när Stellan Arvidsson flitigt
umgicks med ansvariga för det östtyska
skolväsendet. En annan person som inte
heller var agent var djurparkschefen i
Kolmården, Ulf Svensson, som hade en del
centrala uppdrag för Socialdemokratiska
Partiet och framförallt väl kände många
centralt verksamma socialdemokrater,
något som Stasi använde sig av utan
att någonsin värva honom som agent.
Arvidsson och Svensson tillhörde de
människor som gjorde allt Stasi ville utan
att det handlade om en värvning.
I grannländerna sägs mer
I våra grannländer har man släppt
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informationen friare än vad vi gjort. I
Finland har uppgifterna från Stasi och
Rosenholz-kartoteket (som tillhandahölls
av CIA som lyckats få tillgång till uppgifter
som inte ens den västtyska regeringen
lyckades få tag på) blivit tillgängliga, men
Högsta Förvaltningsdomstolen har vid två
tillfällen nekat att släppa den så kallade
Tiitinen-listan, en lista som den västtyska
underrättelsetjänsten skickade till finska
regeringen 1990 och som innehöll en
förteckning över finländska medborgare
som västtyska underrättelsetjänsten hittat
i Stasis arkiv. Den finska radion Yle har
i början av 2012 publicerat material om
den finske matematikprofessorn Lassi
Päivärintas verksamhet för Stasi. Han har
tidigare sagt sig ha haft helt oskyldiga
kontakter med östtyskar, men det
framgår av Yles material att han lämnat
inte mindre än 29 rapporter till Stasi
och genomfört ett flertal utlandsresor i
samband med Stasi-uppdragen. Flertalet
rapporter var topphemliga och handlade
om ett militärt radarövervakningssystem
som östtyskarna var intresserade av.
Päivärinta brukade träffa sin kontaktman
vi Stasi, Thomas Runst, i Stockholm.
Den finska listan omfattar 18 namn.
Alpo Rusi skrev en bok med titeln
Tiitisen lista, där han hävdade att ett
av de 18 namnen var Finlands förre
statsminister socialdemokraten Kalevi
Sorsa. Rusi citerar förre chefen för
Skyddspolisen Juhani Väänänen som
källa för uppgifterna om Sorsa. Rusi
säger att Vääsänen två veckor före sin död
berättade för honom om Sorsa. Tiitinen
själv säger att han nog skulle minnas om
Sorsas namn stod på listan. Själva listan
är inlåst hos Skyddspolisen.
Rusis bok bygger på intervjuer med
gamla Stasi-officerare och arkivmaterial
från både Finland och Tyskland.
I Danmark har myndigheterna vid flera
tillfällen gett forskare möjlighet att ta del
av material som handlar om det Kalla
kriget, även när det varit material som
berört enskilda personer.
Men i Sverige fortsätter hemlighets
makeriet. Politiker i opposition kräver
frisläppande, men så snart de hamnar i
regeringsställning blir uppfattningen en
annan. Nu har justitieministern lyckats
binda upp alla riskdagspartierna kring att
inga ändringar ska ske. Vi får se om några
”backbenchers” kommer att fortsätta att
driva frågan.			
.
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Wilhelm Röpke

– social trygghet i en föränderlig värld
Wilhelm Röpke var en ledande liberal nationalekonom – och medlem i Mont
Pelerin Society – men han utvecklade med tiden alltmer långtgående idéer om
social trygghet inom marknadsekonomins ram.
dessa områden Röpke ansåg att staten
Under andra världskriget rådde
det civila samhället samt att han insåg att
skulle vara stark. En stark stat med
det brist på mat i Europa. För
etik och moral var en förutsättning för att
tydliga gränser.
marknaden skulle fungera väl. Människor
att råda bot på denna knapphet
som inte har möjlighet att fritt köpa sina
var många medborgare i Genève
Låt det civila samhället frodas
produkter på en marknad kan heller inte
tvungna att odla grönsaker i
Med en sådan avgränsning av staten
forma sina egna livsval. Därför måste
kommer det civila samhället att frodas
kolonilotter. När kriget var slut
marknaden fungera väl och tilliten till
igen, såvida inte kulturen har förändrats
fortsatte stadsborna att odla
dess aktörer vara hög. Den som är fri
så pass mycket att vi inte längre är kapabla
måste ha kontroll över sin egen ekonomi.
sina lotter, människor träffades
att ta kontakt med varandra. Det är därför
Men detta betyder inte att människan
naturligt för att så frön,
kulturdebatten är så viktig. För att rulla
ska reduceras till transaktioner på en
vattna, rensa ogräs och skörda
tillbaka staten måste människors idéer
marknad. Världen kan inte göras begriplig
och attityder till sig själva och samhället
grönsakerna av sitt arbete.
enbart via ekonomiska analyser. Det
När de två vännerna och national
ekonomerna Wilhelm Röpke och Ludvig
von Mises promenerade genom staden en
solig dag gick de förbi dessa kolonilotter.
Efter att Röpke förklarat bakgrunden till
grönsaksodlingarna fällde Mises domen:
”Ett mycket ineffektivt sätt att producera
matvaror.”, varpå vännen Röpke svarade:
”Kanske det, men kanske också ett
mycket effektivt sätt att producera
mänsklig lycka.”
Etik och moral en förutsättning för en
fungerande marknad
Här möts två typer av marknadsvänner,
den ene ser främst den ekonomiska
effektiviteten, den andra ser främst den
sociala tryggheten. Båda produkterna är
skapade av friheten och båda är beroende
av varandra. Utan den ekonomiska
effektiviteten blir den sociala tryggheten
omöjlig i längden. Men utan den
sociala
tryggheten
kommer
den
ekonomiska effektiviteten att begränsas
av främlingsfientlighet, protektionism,
isolering och allmänt asociala drag.
Det unika med Wilhelm Röpke, som
anses vara en av de ekonomer som
ligger bakom det tyska undret efter
Andra världskriget, är att han betraktade
marknaden som en mur mellan staten och
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finns nämligen värden bortom utbud och
efterfrågan, som ironiskt nog försvaras
av utbud och efterfrågan.

fredrik.runebert@contra.nu
Människor kan inte förstås utan hänsyn
till den väv av relationer som omger
människan. Trygghet skapas i mötet med
andra människor, inte via en skattesedel
eller via överdrivet säkerhetstänkande
såsom tvångslag att bära cykelhjälm
eller extraskatt på socker. Staten
ska enbart skapa ett ramverk för ett
samhälles funktioner genom att reglera
grundprinciperna. Den främsta uppgiften
för staten är att skydda människor från
våld, hot, tvång och bedrägerier med
mera. Till det har vi rättsväsende, polis
och domstolar. Andra uppgifter är vissa
kollektiva uppgifter såsom brandkår och
sjöräddning, som förvisso inte måste vara
statligt utförda, bara statligt finansierade.
Den tredje uppgiften är att erbjuda en
grundtrygghet som är lika för alla. Staten
garanterar en miniminivå, och allt utöver
denna nivå är det upp till individen själv
att försäkra sig mot ekonomiska risker.
Wilhelm Röpke förespråkade därför ett
statligt trygghetssystem enbart för de
riktigt behövande. Det var främst inom
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förändras.
I en tid där globaliseringen ökar
frihandeln och kontakterna över
gränserna riskerar tryggheten att minska
för dem som i dag är sysselsatta inom
branscher som är dödsdömda, det vill
säga står inför Schumpeters skapande
förstörelse. Vissa vänsterdebattörer
anför detta som ett argument för än mer
omfattande statliga trygghetssystem för
att därmed kompensera en ökad osäkerhet.
Men en sådan lösning förstör bara
konkurrenskraften på lång sikt genom
att fördröja omvandlingsprocessen. Det
leder till ett utdraget lidande. Då är det
bättre att satsa på större social rörlighet
och en mer flexibel arbetsmarknad.
Under industrialiseringen på 1800-talet
och i början av 1900-talet skedde en stor
omflyttning från landsbygd till städer.
Ny teknologi gjorde många arbeten
onödiga. Vissa krävde då att man skulle
slå sönder de mekaniska spinnrockarna
eftersom de nya maskinerna skulle skapa
en massarbetslöshet. Men den stora
massarbetslösheten kom aldrig, med
några undantag under 1920-1930-talet.
Hade profetian besannats att ny
teknologi skapar arbetslöshet hade inte
dagens arbetslöshet stannat på 8 eller 17
procent, beroende på vilken definition av
arbetslöshet man använder. Nya jobb har
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ständigt tillkommit samtidigt som andra
jobb har försvunnit. Denna omvandling
betyder en väldigt omvälvande och
skrämmande period för den enskilde och
detta var grogrunden till de vänsterrörelser
som skapades under 1800-talet.
Socialdemokratin och fackförbunden
samlade arbetarna mot arbetsgivarna för
att stärka förhandlingskraften, något som
är helt okey på en fri marknad. Problemet
kommer när dessa förbund påtvingar
andra som väljer att stå utanför förbunden
vissa regler och bestämmelser. Det var
där utvecklingen gick snett. Socialisterna
hade fått för sig att de visste bättre än
alla andra och att de innehade en rätt
att bestämma över hur andra människor
ska leva sina liv. De trodde sig ha rätt att
rätta in de bångstyriga i ledet. När staten
började expandera kraftigt efter andra
världskriget, med ATP-utbyggnaden
som den stora milstolpen, slogs de
inarbetade relationerna i de svenska
bygderna sönder. Människor bosatte
sig i anonyma lägenheter i anonyma
betonghöghus, belägna i intetsägande
stadsmiljöer. Den praktiska funktionen
gick före människans behov av andlighet,
gemenskap och solidaritet. Den tidigare
spontant
uppkomna
solidariteten
förstatligades och reducerades till en
skattefråga. Solidariteten uppstod inte
längre via mänskliga möten utan via
skattsedlar, där inbetalarna saknade full
kontroll över vart pengarna gick och
där mottagarna lurades till att tro att
pengarna kom från alla och ingen alls.
Medborgarna förvandlades till klienter i
stället för ansvariga subjekt.
Wilhelm Röpke insåg denna fara och
varnade för konsekvenserna av att staten
tar hand om allt. Då medborgarna bli
alltmer beroende av inkomstströmmar
från staten förvandlas individen till en
livegen. Utan eget ägande, eget sparande
och eget ansvar äter staten sig in i frihetens
dygder och gröper ur den medkänsla som
uppstår i mindre samhällen. Det blir
då lönsamt för särintressen att försöka
erhålla förmåner på andras bekostnad och
därmed ställs olika grupper mot varandra.
Utan ett starkt civilsamhälle ligger fältet
öppet för totalitära rörelser.
Storföretagens epok
Statens utbyggnad gick också hand i
hand med rationalitetstron att större
alltid är bättre. Nästan alla politiska
partier utgick från att småföretagandet
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Wilhelm Röpke (1899–1966) var tysk nationalekonom, till en början mycket liberal, senare med konservativa influenser.
Han var en ledande motståndare mot nationalsocialismen och levde i landsflykt i
Turkiet och Schweiz under Hitler-tiden.
Efter kriget arbetade han nära med förbundskanslern Konrad Adenauer och var
en av de främsta arkitekterna bakom det
”tyska undret” (den snabba ekonomiska
tillväxten i Västtyskland under 1950- och
1960-talen)
var något förlegat. 1900-talet skulle bli
storföretagens epok. Enligt Wilhelm
Röpke berodde detta på att småföretagen
är svårare att kontrollera än vad
storföretag är. En överdriven tro på stora
enhetliga system och stordriftsfördelar
växte fram, något som i förlängningen
ledde till ett massamhälle där alla tänkte
någorlunda lika. En parallell utveckling
var centraliseringen av de fackliga
organisationerna som ledde till att
arbetsgivarsidan kände ett stort behov
av att mobilisera och centralisera makten
i försvarssyfte. Detta skulle enligt
arbetsgivarna leda till en motvikt till
fackförbunden, men enligt Röpke ledde
det till en medvikt till centraliseringen av
samhället. Slutresultatet av denna process
blev således kollektivism och likriktning.
I ett sådant samhälle blir människor
rotlösa och svänger från det ena till det
andra såsom ett rö rör sig med vinden.
Det blir en evig jakt på den egna svansen,
i stället för att skapa ett självständigt och
stabilt liv.
Därför är det bättre att återuppbygga
de kontaktnät som slagits sönder i
takt med statens uppbyggnad och
expansion. Välfärd skapas nedifrån, via
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företagare, entreprenörer, innovatörer
m.fl. och inte via sociala ingenjörer
som uppifrån dikterar hur trygghet ska
skapas. Den globalisering vi ser i dag
är en parallell till den utveckling som
följde av industrialiseringen. Precis
som industrialiseringen ledde till stora
vinster för medborgarnas materiella
välfärd leder globaliseringen till högre
välfärd. Problemet är dock vägen dit, den
är snårig och mycket skrämmande för
den enskilde som inte vet hur framtiden
kommer att te sig. Hur kommer jag att
kunna försörja mig själv i framtiden
när alla jobb försvinner till Indien eller
Östeuropa? Vad händer när produkter och
kapital flödar över gränserna? Finns det
något stabilt ankare i tillvaron?
Vad är svaren på dessa frågor och
vad är lösningen på de övergående
problem som många enskilda drabbas
av? Är det mer av statligt ingripande?
Är det en repris av det som hände efter
industrialiseringens destruktiva följder
för enskilda öden? Människor har ett stort
behov av trygghet, det var därför svenska
medborgare lät sig invaggas i illusionen
att ATP skulle fungera på lång sikt.
Det var därför medborgarna lät sina liv
förstatligas och det var därför dåvarande
proletärer valde att bli statliga proletärer.
Men facit visar att vi inte alls har blivit
mycket tryggare och lyckligare. Vi har
blivit alltför känsliga för verklighetens
villkor och vi bryter samman och söker
hjälp på psykakuten när flickvännen gör
slut. Statistik visar också att vi stannar
kvar på våra jobb, trots att vi vantrivs
och mår dåligt, och att svenskar är ett
av de mest sjukskrivna folken i världen.
Förvisso visar lyckoforskningen att vi i
Sverige är bland de lyckligaste i världen.
Men förutom att det råder osäkerhet om
vad man egentligen mäter med frågor
som ”På det hela taget, hur lycklig skulle
du säga att du är?”, är den lyckan bräcklig
då vi saknar rötter och äkta gemenskap.
Lycka är, som Aristoteles sade för 2 400
år sedan, något som produceras och inte
konsumeras.
Wilhelm Röpke trodde att globalisering
och teknologisering kan användas för att
decentralisera och avbyråkratisera vårt
samhälle. Teknologin styr inte våra liv
utan är ett medel för att uppnå våra egna
personliga mål. Det kommer att ta tid att
reparera samhällets mänskliga relationer,
men det är där nyckeln finns till ett friare
samhälle. 			
.
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Nya problem för vindkraften
Myndigheterna tänker sig att vi i framtiden till 10 procent ska försörjas med vindkraft.
Det kräver uppbyggnad av enorma vindkraftsparker med hjälp av gigantiska subventioner. Väl gömda på så sätt att det inte är direkta skattepengar som används för subventioner utan ”elcertifikatavgifter” på vattenkraft och kärnkraft. Riksdagen slipper
därmed ta ställning till det ekonomiskt ansvarsfulla i de gigantiska subventionerna.
Vindkraften tar allt större plats i det
svenska samhället och andelen el som
produceras med vind är nu uppe i
två procent. Vilket kan jämföras med
vattenkraft och kärnkraft med cirka 45
procent vardera.
Vi skulle inte vara där om det inte
betalades
gigantiska
subventioner
till vindkraften. Varje gång Du köper
1kWh el från kärnkraft eller vattenkraft
betalar Du 5 öre för att täcka förlusterna
på vindkraften. Statliga subventioner
är säkra pengar och det börjar nu
växa upp en vindkraftsindustri som
slår vakt om sina egna ekonomiska
förutsättningar. Så fort det yttras något
negativt om vindkraften finns det ett antal
vindkraftsdirektörer som med hjälp av
elcertifikatsavgifterna från de effektiva
energiproducenterna i andra branscher
kan slå ett slag för mer subventioner.
Det finns en lobbyorganisation för
vindkraftsproducenterna som
heter
Svensk Vindenergi. Helst slår man
mot kärnkraften. Den anses inte
”förnyelsebar” eftersom den uran som
används ”förbrukas” Naturen skulle
förbruka den successivt genom naturligt
radioaktivt sönderfall om vi inte skulle
ta tillvara den. Det skulle dock dröja
åtskilliga miljoner år innan det skett den
naturliga vägen, vi skyndar på processen
så att energin kan komma mänskligheten
till godo.
Det finns dock en hel del problem med
vindkraften som kryper fram, men som
gärna sopas under mattan.
Några exempel. Varje år dödas 4 000
fåglar och 5 000 fladdermöss vid landets
1 700 vindkraftverk. Det är ju inte
mycket, men till en del gäller det sällsynta
arter. Och planerna går ut på att tiodubbla
vindkraften, varför vi alltså kan räkna med
tio gånger så många dödade fåglar och
fladdermöss. Då kan det bli kritiskt för
en del sällsynta fladdermusarter. Också
rovfåglar råkar illa ut i vindkraftverken.
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Naturvårdsverket och Energimyndigheten
har gemensamt beställt en studie om hur
djur störs av vindkraften. Det visar sig att
de flesta verken inte har så många ”offer”,
men att de kraftverk som ligger på fel
ställe har desto fler. Fladdermössen gillar
att fånga insekter kring vindkraftverken.
Ett annat problem är is. Iskokor kan
slungas iväg flera hundra meter från
ett vindkraftstorn och är livsfarliga för
dem som rör sig i närheten. Hur isen
lägger sig på vindkraftsvingarna beror
på luftfuktighet och temperatur. En stor
vindkraftspark i Fredrika i Västerbottens
inland tvingades stänga helt på grund av
is under en del av januari. Under andra
perioder står vindkraftverken stilla på
grund av bristande vind – även vid för
hård vind måste vindkraftverken stängas
av.
På Öland planeras en stor vindkrafts
park med 150 meter höga torn. Alvaret på
södra Öland är ett av UNESCOs världsarv,
ett av bara fjorton i Sverige. UNESCO

har låtit meddela att vindkraftverk i
den dimensionen inte är förenliga med
skyddet av ett världsarv. UNESCO har
vid två tillfällen dragit tillbaka status som
världsarv, senast landskapet kring Elbes
floddal vid Dresden sedan tyskarna byggt
en ny motorvägsbro över Elbe.
I USA har man också börjat fun
dera på vad som händer med
havsbaserade anläggningar när det
börjar blåsa ordentligt. Vid storm stängs
vindkraftverken ner, men när det är fråga
om en orkan kan tornet blåsa omkull trots
att själva elgenereringen är avstängd.
Tidskriften New Sceintist berättar att
en sjättedel av planerade amerikanska
vindkraftsanläggningar ska stå på
grunt vatten nära kusten. Hälften av de
kraftverken kommer att förstöras under
den beräknade livstiden på tjugo år, enligt
en modellstudie som gjorts vid Carnegie
Mellon University i Pennsylvania.
.

I september 2011 fattade ett vindkraftverk i Tomelilla i Skåne eld. Kraftverket var sjuttio meter högt, men brandkåren kunde inte göra annat än att låta anläggningen brinna
färdigt. Inkapslingen och rotorbladen är i plast och kolfiberkomposit som smälte ned
och spred brinnande flagor. Dessutom var hela anläggningen strömförande. Säkerhetsavståndet sattes till 200 meter.
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Journalisten Anna Politkovskaja sa ifrån
– det kostade henne livet
Anna Politkovskaja (1958–2006) var
journalist på regimkritiska tidningen
Novaja gazeta. Hon föddes i New York
i en diplomatfamilj. Efter hennes död
har många manifestationer genomförts
till hennes minne och hennes namn har
blivit en symbol för det fria ordet. Anna
Politkovskaja, reporter på Novaja Gazeta,
var en av Rysslands mest välkända
journalister. Hon var den enda journalist
som vågade berätta om vad som hände
i Tjetjenien under kriget, i material som
hon samlade under mer än 40 resor till
landet. Anna Politkovskaja mördades
utanför sitt hem den 7 oktober 2006.
Trots dödshot, som tidvis tvingat henne
i exil, fortsatte hon att rapportera från
Tjetjenien, för som hon själv uttryckte
det: ”Om jag visste att andra åkte dit
skulle jag kunna slappna av. Men de åker
inte, så jag känner att det är min plikt att
fortsätta besöka Tjetjenien. Det skulle

Beslan för att skriva om gisslandramat
blev hon livshotande förgiftad på flyget.
Anna Politkovskaja tilldelades Olof
Palmepriset för 2004. På svenska har
hon utöver Rysk dagbok utkommit med
böckerna Tjetjenien – sanningen om
kriget (2003) och Putins Ryssland (2005),
bägge på Ordfront förlag. År 2010 gavs
ett urval av hennes texter ut under titeln
Sanningen, inget annat.
Eva Elmsäter, ordförande för Reportrar
utan gränser i Sverige säger till TT att hon
blev väldigt illa berörd av dödsbudet. –Det
är en klassisk avrättning av en obekväm
journalist. Det händer tyvärr alldeles
för ofta i Ryssland. Stig Fredrikson,
ordförande för Publicistklubben, var lika
upprörd. –Det är fruktansvärt att det kan
hända i Putins Ryssland, när han säger

att han skapat lag och ordning i landet.
Utrikesminister Carl Bildt sa i ett uttalande
att han hoppades Rysslands myndigheter
gör sitt yttersta för att gripa de ansvariga.
–Hennes strid för mänskliga fri- och
rättigheter var en viktig del av arbetet för
ett bättre Ryssland och ett bättre Europa.
Fem år efter mordet på Anna
Politkovskaja kom dokumentärfilmen
Frihetens bittra smak, som handlar om
kvinnan som utmanade makten och
blev mördad. I filmen berättar Anna
Politkovskaja, om sina drivkrafter som
journalist och medmänniska. Filmen är
en berättelse och ett porträtt av en kvinna
som inte kunde sluta skriva om sanningen.
Ett porträtt av en driven och engagerad
kvinna som 2006 mördades utanför sitt
hem i Moskva.
.

maria.walden@contra.nu
vara värre för alla om informationen
saknades.”Då hade Vladimir Putins ende
någorlunda farlige motkandidat i det
skrattretande förutsägbara presidentvalet
blivit oskadliggjord. Ivan Rybkin
hade dock inte mördats. Han hade
tagits omhand på annat sätt. Plötsligt
försvunnit. Plötsligt dykt upp igen,
förvirrad och skandaliserad och, gissar
Politkovskaja, mentalt kemtvättad enligt
KGB-metoden.
Rysk dagbok, Anna Politkovskajas
politiska
loggbok
från
perioden
december 2003 till augusti 2005. ”Det
enda som spelar någon roll i Ryssland
i dag är lojaliteten mot Putin”, skriver
Politkovskaja. Det måste nog betecknas
som nyckelmeningen i hennes bok. Anna
Politkovskaja kunde varken köpas eller
skrämmas till tystnad och detta var ett
oförlåtligt brott. Putins regim har åter
tagit skräcken som sitt främta redskap.
När tjetjenska rebeller belägrade en teater
i Moskva 2002 agerade Politkovskaja
medlare mellan dem och de ryska
myndigheterna. När hon var på väg till
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Anna Politkovskajas rapportering från Tjetjenien avslöjade många sanningar som stod
i bjärt kontrast mot den officiella nyhetsförmedlingen. Hon arbetade på Sovjet-tiden för
tidningen Izvestija. Hon hade en judisk-ukrainsk bakgrund och hennes flicknamn var
det för svensk historia så intressanta namnet Mazepa (Karl XIIs ukrainske allierade
i kriget mot Ryssland). Hon beskrev i sin rapportering de ryska styrkornas övergrepp
mot de tjetjenska rebellerna, vilket ju inte uppskattades i Moskva, som såg dem enbart
som terrorister. Hon var mycket kritisk mot utvecklingen i Ryssland under Putin, men
inte bara mot Putins repression utan också mot att ryssarna inte agerade starkare mot
de inskränkningar som genomfördes. Snart har vi ingen yttrandefrihet kvar, mer än den
som finns på internet skrev hon en gång. Tre män åtalades för medhjälp till mordet (som
skulle ha begåtts av en fjärde man). Alla blev dock frikända i rättegången. Flera av de
som medverkade för att skaffa fram bevis angående mordet på Anna Politkovskaja har
själva mördats.
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Rätten att bära vapen
Vi läser allt som oftast om den
högerinriktade vapenlobbyn
i USA, en grupp som under
ledning
av
inflytelserika
National Rifle Association
(NRA) ser till att det inte blir
några nämnvärda restriktioner
mot vapeninnehav i USA.
Men NRA är inte mer än en
del av sanningen om rätten att
bära vapen i USA, som finns
inskriven i den amerikanska
konstitutionens andra tillägg.
Ordalydelsen är följande:
”En välkontrollerad milis
är nödvändig för en fri stat,
folkets rätt att inneha och bära
vapen ska inte inskränkas”.
Genom åren har dussintals
mål nått Högsta Domstolen,
som har tolkat hur texten ska
tillämpas praktiskt.
Artikeln har inspirerats av
den engelska Bill of Rights
som tillkom 1689 sedan
Jakob II störtats i den ärorika
revolutionen. Jakob II var
katolik och han hade försökt
avväpna landets protestanter
för att stärka katolikernas
kontroll över landet, Jakob hade
samtidigt som han försökte
avväpna protestanterna försett
katolikerna med vapen. Hans

efterträdare Wilhelm III och
Maria II var bägge protestanter
och de återupprättade britternas
urgamla rätt att bära vapen.
Att rättigheten kom in i den
amerikanska författningen är
direkt kopplad till befrielse
kriget. När amerikanerna
förklarat sig självständiga
försökte brittiska trupper
avväpna kolonisterna, som
åberopade rätten att bära
vapen enligt Bill of Rights
och senare andra tillägget
till författningen. Till att
börja var tilläggets viktigaste
funktion att vara ett försvar
mot engelsmännen. Men
andra aspekter som rätten till
självförsvar får inte glömmas
bort.
Under de första decennierna
av det självständiga USA
var det lite si och så med
tillämpningen av andra författ
ningstillägget. Till exempel
beslagtog den nya regimen
hämningslöst vapen som
tillhörde dem som inte var
pålitliga och till dem räknades
främst de som var lojala med
den brittiska kronan, men
också slavar och fria negrer.
Reglering av vapeninnehav

var inte aktuellt förrän efter
amerikanska inbördeskriget.
I samband med kriget var
det många som kom över
vapen, bland annat frigivna
negerslavar. Vapnen togs
från deras forna herrar eller
från stupade eller avrustade
soldater. Det fanns åtskilliga av
staten ej kontrollerade grupper
som försökte avväpna de nya
vapeninnehavarna. Det var
grupper som Men of Justice, the
Knights of the White Camelia
och inte minst Ku Klux Klan.
Grupperna red runt, beslagtog
vapen och hängde negrer som
hittats med vapen. Den tidens
Klan var alltså en av de främsta
anhängarna av vapenkontroll!
Den moderna rörelsen mot
vapenkontroll startades inte
av någon obskyr högerorga
nisation utan av Black Panther
Party, en extrem kommunistisk
sekt. Black Panthers skaffade
sig vapen och patrullerade
gatorna i West Oakland (nära
San Francisco) och gav sig i
kast med polisbrutalitet mot
negrer. De första lagarna om
vapenkontroll
lanserades
som ett svar på Black Panth
ers provokationer. Det var
en republikansk ledamot
i
delstatskongressen
vid
namn Don Mulford som la
fram det första förslaget om
vapenkontroll. Han repre
senterade
det
valdistrikt

där Black Panthers patrull
erade öppet på gatorna.
Förslaget antogs. Kort där
efter körde en konvoj med
ett trettiotal Black Panthers
in till delstatsparlamentet i
Sacramento. Laddade sina
vapen och marscherade upp
på trappan till byggnaden
där Bobby Seale höll ett tal
mot vapenkontroll som han
avslutade med att ”tiden är
mogen för svarta att beväpna
sig själva mot denna terror,
innan det är för sent, innan
Mulfords förslag har blivit
lag”. Efter Bobby Seales tal
gick de beväpnade pantrarna
in i byggnaden och till
åhörarläktaren. Det var helt
lagligt att göra så. Guvernören,
Ronald
Reagan,
skrev
under Mulford-lagen några
månader senare – den första
vapenkontrollagen i USA. Året
därpå, 1968, antogs federala
lagar om vapenkontroll, men
då på förslag av demokraten
Thomas Dodd. Det var efter
våldsamheter i Newark och
Detroit, där extremister sköt
mot poliser från taken, som the
Gun Control Act kunde antas
förvånansvärt snabbt.
Adam Winkler: Gunfight.
The Battle over the right to
bear arms in America. W W
Norton.

1 1987...
Nationalekonomen (och sedermera
professorn) Sven Rydenfelt skrev
en artikel om hur socialismen fört
det rika och bördiga Tanzania ner
till ett absolut bottenläge i Afrika.
Mannen bakom katastrofen var
Julius Nyerere, som genom en
dogmatisk socialistisk politik kört
landet i botten. När artikeln skrevs
hade Tanzania fått utstå 25 års socialism, men sedan dess har det
gått åtminstone något framåt.
Polen var fortfarande en kommunistisk militärdiktatur i Europas
mitt. Landet hade försvunnit från

tidningarnas förstasidor, men konflikten låg latent. Dessbättre skulle
det visa sig att det bara var tre år
kvar till demokratins seger i Polen.
Ett land där diktaturen finns kvar
än idag är Vietnam. Contra hade en
artikel om var fånglägren var placerade för den cirka halva miljon
vietnameser som satt i koncentrationsläger och fängelser. Många
av fångarna hade kämpat för den
demokratiska sidan i Vietnamkriget
och nu placerades de som förlorare och ”klassfiender” i lägren.
I Köpenhamn hade Världsfreds-

rådet under skydd av ett täcknamn
haft en stor konferens. Världsfredsrådet var en kommunistisk
frontorganisation styrd och betalad
av Moskva. Det förekom en hel del
protester mot rådets konferens,
bland annat från tillresande Contra-aktivister i nära samarbete med
danskar, engelsmän, exilryssar och
afghaner. Vid ett tillfälle intog de
protesterande stora scenen i BellaCentret, där konferensen hölls, och
skrek antikommunistiska slagord.

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