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Den svenska skolan har defintivt hamnat på efterkälken – om
vi jämför oss med närliggande
länder som inte varit utsatta för
kommunistiskt styre. Toppar gör
Finland, som jämte Sydkorea är
det land som har världens bästa
skola. Varför är det så mycket
sämre i Sverige? Trots Jan Björklunds försök att ändra på sakernas tillstånd. Läs artikeln på sidan
3! Omslagsbilden visar entusiastiska elever i en Montessoriskola. Vore alla så glada vore det
säkert inga problem med skolan
i vårt land.
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Läsarenkät

I anslutning till Contra nummer 6 2011 skickade vi med en läsarenkät. Vi kunde
av enkäten sluta oss till att medelåldern på Contra-läsarna ökat ordentligt sedan
förra enkäten för vid pass tjugo år sedan. Vi behöver alltså föryngra läsekretsen
högst avsevärt och hoppas på att de som är läsare nu lägger ett ord för Contra hos
den yngre generationen. Barn och barnbarn ligger väl närmast till hands, glöm
inte bort dem! 30 procent av läsarna hade fått höra om Contra från en bekant, det
i särklass vanligaste sättet som läsarna fått kontakt med Contra på. Visst tidningar
och tidskrifter är på tillbakagång, men Contra finns på nätet och med en egen sida
på Facebook! Dock ser vi gärna prenumeranter på papperstidningen, eftersom det
är så svårt att få betalt av nätläsarna…
Läsarenkäten var kopplad till en utlottning av Contra-böcker och de tre svar som
drogs kom från Jöran Lindberg i Stockholm, Lars Johansson i Göteborg och Jan
Marne i Lindesberg. Grattis!

Contra behöver ekonomiskt stöd. Från Dig!

Contra behöver fler prenumeranter, det berättade vi i förra numret. Vi behöver fler
läsare för att sprida de stora fasta kostnaderna på fler betalande prenumeranter.
Men Contra har en annan viktig intäktskälla vid sidan av prenumerationsavgifterna. Bidrag från läsarna. Vi hoppas att Du har möjlighet att ge Contra ett extra
bidrag för att hålla verksamheten igång. Varje år är det hundratals personer som
genom små eller stora ekonomiska bidrag gör det möjligt att fortsätta utgivningen
av Contra. Vi hoppas att Du är beredd att dra Ditt strå till stacken genom ett bidrag
till plusgiro 85 95 89-4.
En liten exklusiv skara tillhör gruppen ”Contras vänner” som genom att bidra
med 5.000 kronor om året har en särskilt stor betydelse för Contras överlevnad.
Contras vänner får ta del av mer information om Contras verksamhet och inbjuds
dessutom till en årlig informationsträff på Contras lokaler i Stockholm. Har Du
möjligheten att ingå i gruppen av Contras vänner ber vi Dig att mejla till redax@
contra.nu eller ringa på 08-720 01 45.

Ny bok av Tommy Hansson

Tommy Hansson har tidigare utgett inte mindre än sex böcker på Contra Förlag.
Nu kommer den sjunde, som har ett ämne lite vid sidan av de övriga. Det är en bok
om ett historiskt ämne, händelser i Tommys hemstad Södertälje på 1600-talet, då
borgmästaren Zacharias Anthelius dömdes för katolska avvikelser och halshöggs
1624. Se boken som en skrift om religionsfriheten.
Contra Förlags böcker finansieras inte via Stiftelsen utan helt privat. För undvikande av missförstånd går inte en krona av Ditt bidrag till Stiftelsen till finansiering av Contras bokutgivning.
Boken Religionsfrihetens martyrer Borgmästaren i Söder Tällije och hans katols
ka trosfränder är på 215 sidor och kan rekvireras från Contra för 240 kronor inklusive porto. Enklast sker beställning genom insättning av beloppet på plusgiro
85 95 89-4, skriv ”Södertälje” på talongen/internetgireringen.

www.contra.nu
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Svensk skola på efterkälken
Sydkorea och Finland brukar ligga i topp när man genomför
världsomfattande jämförelser av resultatet i olika länders skolsystem.
Sverige ligger långt ner i tabellerna.
Den finns flera internationella jämförelser
mellan skolresultat. De oftast omtalade
undersökningarna är ambitiöst upplagda
och man har vinnlagt sig om att eliminera
faktorer som skulle kunna påverka
jämförbarheten negativt.
PISA och TIMSS är de mest välkända
studierna. PISA står för Programme
for International Student Assessment.
TIMSS står för Trends in International
Mathematics and Science Study. TIMSS
och PISA har ungefär samma rangordning
mellan länderna. Vi nöjer oss därför
med att här ta upp PISA, eftersom det
intressanta landet Finland inte deltar i
TIMSS:

Läsande och
matematikkunskaper
jämförs i 65 länder

PISA är omfattande och görs vart tredje år
i regi av OECD. Men även icke-OECDländer deltar. Studien görs vart tredje år
och gäller 15-åringar, det vill säga den
åldersklass som slutar i grundskolan eller
motsvarande. Senaste studien gjordes
2009 med en färdig rapport vid årsskiftet
2010/2011. Studierna är omfattande och
det handlar om minst 5 000 elever i varje
land, som får genomföra ett flera timmar
långt prov som betygssätts med en
internationell måttskala (i en del mindre
länder finns det inte så många som 5 000
elever i en årskull, då ska alla elever i den
aktuella årskullen delta i provet). Det är
inte ett kunskapsprov utan en test av hur
eleverna kan tillämpa de kunskaper de
antas ha förvärvat. I år är det dags för en
ny testomgång, så de nu senast tillgängliga
undersökningarna är tre år gamla, då
sammanlagt 65 länder deltog. PISA är
delat på fyra delar, läsning, matematik,
naturkunskap och problemlösning. Inför
varje studie väljer man ut ett av områdena
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som årets fokusområde. År 2009 var
fokusområdet läsning.
För första gången var Kina med i
studien 2009, men då var det begränsat
till Shanghai, Hongkong och Macao.
Shanghai nådde toppresultat och över
träffade till och med Sydkorea och
Finland, både i läsning och matematik.

sven.enberg@contra.nu
Någon entydig förklaring till det utmärkta
resultatet finns inte, men en sannolik
delförklaring är att en stad som Shanghai
sugit åt sig eliten från det stora landet
Kina och att elitens barn presterar bättre.
Kineserna själva hänvisar gärna till den
konfucianska utbildningstraditionen och
pekar på höga resultat i andra områden
från den konfucianska kulturkretsen
som Sydkorea, Japan och Singapore.
Helt klart är att Kina har ett mycket
konkurrensinriktat
utbildningssystem

som gynnar bra resultat i en test som
PISA.
Konfucius var en kinesisk filosof
(551–479 f Kr), han var ”meritokratins”
fader och utvecklade det utbildningsoch befordringssystem som gjorde att
Kina under kejsartiden tog tillvara sin
intellektuella elit, men också med tiden
fastnade i ett system där receptivitet
premierades på kreativitetens bekostnad,
i praktiken att byråkratin vann på
entreprenörskapets bekostnad.

Varför ligger Finland i topp?

Finland, som har deltagit i många PISAstudier, uppvisar konsekvent goda resultat
på alla delområdena. Studiedelegationer
reser till Finland från hela världen för
att få en förklaring. Det goda resultatet
förklaras inte av utbildningssystemet i sig
men enligt finnarnas egen bedömning av
disciplinerade elever, ett högt respekterat
läraryrke (vilket gör att det är en elit

Läsning
PISA-studien 2009 Sverige och grannländer

Finland

Neder- Norge
länderna

Estland

Island

Polen

Tyskland

Sverige

Dan- Lettmark land

Litauen Ryssland

Finland toppar sedan många år PISAs jämförelser. Sverige ligger långt efter och i den
här jämförelsen slår vi bara Danmark och tre länder i det forna Sovjetunionen.

www.contra.nu
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som söker sig till lärarhögskolorna, i
Sverige brukar det ofta finnas fler platser
än sökande till lärarutbildningarna),
god lärarutbildning och ”pedagogisk
konservatism”
(katederundervisning),
låg invandring (de flesta får all
undervisning på sitt modersmål, finska
eller svenska), tidiga betyg och därmed
möjlighet att identifiera problem samt
ett konsekvent och snabbt åtgärdande av
inlärningsproblem. Betyg kommer redan
i tredje eller fjärde klass och enklare
omdömen från första klass.
Redan i förskolan sätts speciallärare in
som ger anpassad extraundervisning åt
dem som har problem. Finnarna menar
att en tidig insats ger resultat. Det kan
handla om individuell undervisning
eller undervisning i mycket små grupper
under en period på 8–10 veckor. För
det mesta räcker det med en sådan tidig
insats, sedan är eleven uppe på banan och
kan följa resten av skolan i den ordinarie
klassen.
Jouni Välijärvi vid det pedagogiska
forskningsinstitutet
vid
Jyväskylä
universitet har sagt att detta tillväga
gångssätt skiljer Finland från andra
nordiska länder. I Sverige väntar man
på att eleverna ska bli ”socialt mogna”,
under tiden hamnar de på efterkälken. I
Finland ingriper man tidigare. Det finns
ingen Skolinspektion och det finns inga
nationella prov. Ansvaret ligger på lärare
och rektorer. Men Finland har som nämnt,
i motsats till Sverige, ett positivt urval
till lärarutbildningen. I Sverige verkar
skolväsendet ha förstörts av flummiga

pedagoger från 68-generationen.
Det förtjänar att påpekas att Finlands
framgångar i PISA-studien är ännu
mer markant för de svagaste eleverna.
Finland har bra resultat för medeltal,
men ännu bättre resultat för den svagaste
fjärdedelen. Toppgruppen utmärker sig
inte lika mycket.

Sverige på efterkälken

I Sverige har vi fallit tillbaka i
de
internationella
jämförelserna,
men
överlärare
Jan
Björklund
(utbildningsministern) har bestämt sig
för att det ska bli bättring. Bättre ordning,
tidigare betyg, högre krav och bättre lärare
hör till dagordningen. Folkpartiet brukar
ha högre lärarlöner på dagordningen,
vilket livligt applåderas av lärarfacken.
Det finns dock en hake med högre
lärarlöner, om de gäller för den mediokra
lärarkår vi har idag så får vi skattebetalare
betala mer för samma usla resultat. Men
visst måste lärarlönerna höjas. Idealet
vore om det kunde göras enbart för dem
som idag överväger läraryrket. Idag vet
ungdomar som väljer studiebana att
läraryrket är dåligt betalt och dessutom
saknar social status. Efterfrågan på
lärarutbildningsplatser är låg.
Det här är en utveckling som påbörja
des på allvar 1966 när löneutjämningen
fick till följd att lärarna inte skulle få lika
höga löneökningar som andra grupper.
Läraryrket (åtminstone gymnasielärarna)
var välbetalda och var socialt högt ansett.
Allmänheten såg upp till lärarna. När
lärarna inte fick rimliga lönehöjningar

Matematik
PISA-studien 2009 Sverige och grannländer

Finland

Neder- Tyskländerna land

Estland

Island

Danmark

Norge

Polen

Sverige

Lett- Litauen Ryssland
land

Finland toppar också denna jämförelse. Och här är Sverige efter också Danmark. De
tre östländerna ligger efter Sverige, men notera att både Estland och Polen ligger före.
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utlystes en strejk som pågick fem veckor
hösten 1966. Staten svarade med lockout
som ekonomiskt knäckte lärarfacket
(SACO), som fick ge upp sina lönekrav
för decennier framöver. Läraryrket
devalverades till ett yrke med medellön
och ganska mediokert socialt anseende.
Det tog visserligen decennier innan
lärarkåren helt hade devalverats på det
sätt som skett, men nu är vi där, och
det kommer att ta decennier att komma
tillbaka till en position där vi borde vara.

Det handlar inte om pengar

De som har borrat sig ner djupare i
siffrorna konstaterar att det bara i liten
utsträckning handlar om pengar. Andreas
Schleicher, som arbetat åt OECD med
studierna, säger att tillgängliga resurser
bara svarar för 9 procent av de olika
resultaten. Det handlar istället om
hur resurserna utnyttjas. Flera av de
mest framgångsrika länderna har stora
klasser, men duktiga lärare. Mindre
framgångsrika länder kan ha små klasser,
men usla lärare.
Brasilien beslöt att vara med i den
första PISA-studien år 2000. Dåvarande
presidenten Fernando Cardoso insåg
att landets skolsystem var uselt och var
beredd att göra något åt det. Brasilien
kom sist i läsjämförelsen, men Cardoso
satte igång att reformera skolsystemet,
reformer som sedan fortsattes av hans
efterträdare Inácio Lula da Silva. Bland
de åtgärder som infördes var ett minsta
belopp som spenderas per elev och högre
lärarlöner. Det spelade framförallt roll i
de fattiga områdena där undervisningen
var sämst. Staten har också gett
studiebidrag för att fattiga familjer
ska låta sina barn gå i skolan längre än
tidigare. Resultatet har märkts genom
att Brasilien gått uppåt i jämförelserna,
även om det fortfarande är långt kvar till
västerländsk och östasiatisk nivå (men
inte så långt till Latinamerikas bästa land,
Chile). Uppgången gäller också främst
läsning och naturkunskap. Matematiken
halkar fortfarande efter. Men samtidigt
som Brasilien raskt förbättrar situationen
rasar grannlandet Argentina utför. Den
populistiska presidenten lovar guld och
gröna skogar på ”de rikas” bekostnad
och varför ska då människorna anstränga
sig genom att skaffa en bra utbildning.
Resultatet kan bara bli ett. Tillbakagång
och ökande fattigdom.
.
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Naturkunskap
PISA-studien 2009 Sverige och grannländer

Finland

Estland

Neder- Tyskländern land

Polen

Norge

Danmark

Island

Sverige

Lett- Litauen Ryssland
land

Finland toppar också denna jämförelse. Och liksom i matematikjämförelsen är det bara
Lettland, Litauen och Ryssland som ligger efter Sverige. Notera att det är på det na
turvetenskapliga området som Sveriges genom historien berömda vetenskapsmän har
funnits (Linné, Scheele, Arrhenius med flera) och det är på den naturvetenskapliga ba
sen som våra stora och framgångsrika multinationella företag har skapats (ABB, Alfa
Laval, SKF, AstraZeneca med flera).
Läsning

1 (-) Shanghai		
2 (1) Sydkorea		
3. (2) Finland		
4 (3) Hongkong		
5 (-) Singapore		
6 (4) Kanada		

556
539
536
533
526
524

7 (5) Nya Zeeland		
8 (15) Japan		
9 (7) Australien		
10 (11) Nederländerna
11 (12) Belgien		
12 (25) Norge		
13 (14) Schweiz		
14 (13) Estland		
15 (24) Island		
16 (9) Polen		
17 (-) USA		
18 (8) Liechtenstein		
19 (18) Tyskland		
20 (10) Sverige		
21 (6) Irland		
22 (23) Frankrike		
23 (19) Danmark		
24 (16) Taiwan		
25 (17) Storbritannien
26 (27) Ungern		
27 (31) Portugal		
28 (21) Macao		
29 (33) Italien		
30 (28) Lettland		
31 (20) Slovenien		
32 (36) Grekland		
33 (35) Spanien		
34 (26) Tjeckien		
35 (34) Slovakien		
36 (30) Kroatien		
37 (40) Israel		
38 (29) Luxemburg		
39 (22) Österrike		
40 (32) Litauen		
41 (37) Turkiet		
42 (39) Ryssland		
43 (-) Dubai		
44 (38) Chile		
45 (45) Serbien		

521
520
515
508
506
503
501
501
500
500
500
499
497
497
496
496
495
495
494
494
489
487
484
484
483
483
481
478
477
476
474
472
470
468
464
459
459
449
442
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

(44) Bulgarien		
(42) Uruguay		
(43) Mexiko		
(47) Rumänien		
(41) Thailand		
(-) Trinidad		
(51) Colombia		
(49) Brasilien		
(50) Montenegro		
(46) Jordanien		
(52) Tunisien		
(48) Indonesien		
(53) Argentina		
(-) Kazachstan		
(-) Albanien		
(55) Qatar		
(-) Panama		
(-) Peru		
(54) Azerbajdzjan
(56) Kirgisien		

429
426
425
424
421
416
413
412
408
405
404
402
398
390
385
372
371
370
362
314

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(12)
(13)
(20)
(14)
(17)
(15)
(19)
(29)
(26)
(23)
(18)

Belgien		
Australien		
Tyskland		
Estland		
Island		
Danmark		
Slovenien		
Norge		
Slovakien		
Frankrike		
Österrike		

515
514
513
512
507
503
501
498
497
497
496

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

(25) Polen		
(21) Sverige		
(16) Tjeckien		
(24) Storbritannien
(27) Ungern		
(28) Luxemburg		
(35) USA		
(22) Irland		
(37) Portugal		
(32) Spanien		
(38) Italien		
(31) Lettland		
(30) Litauen		
(34) Ryssland		
(39) Grekland		
(36) Kroatien		
(-) Dubai		
(40) Israel		
(43) Turkiet		
(41) Serbien		
(33) Azerbajdzjan
(46) Bulgarien		
(42) Uruguay		
(45) Rumänien		
(47) Chile		
(44) Thailand		
(48) Mexiko		
(-) Trinidad		
(-) Kazachstan		
(49) Montenegro		
(52) Argentina		
(51) Jordanien		
(54) Brasilien		
(53) Colombia		
(-) Albanien		
(55) Tunisien		
(50) Indonesien		
(56) Qatar		
(-) Peru		
(-) Panama		
(57) Kirgisien		

495
494
493
492
490
489
487
487
487
483
483
482
477
468
466
460
453
447
445
442
431
428
427
427
421
419
419
414
405
403
388
387
386
381
377
371
371
368
365
360
331

Rangordning 2009 och rangordning 2006
inom parentes. Streck innebär att det inte
finns jämförelsedata för 2006. Siffran till
höger visar medelpoängen i PISA-provet i
matematik 2009.

Rangordning 2009 och rangordning 2006
inom parentes. Streck innebär att det inte
finns jämförelsedata för 2006. Siffran till
höger visar medelpoängen i PISA-provet i
läsning 2009.
Det kan noteras att studier visar att det
danska språket är så svårt att lära sig att
eleverna hamnar ett år efter jämnåriga
i andra länder och att man på Taiwan
använder en mer komplicerad kinesisk skrift
än den förenklade version som används på
fastlandet.

Matematik

1 (-) Shanghai		
2 (-) Singapore		
3 (3) Hongkong		
4 (4) Sydkorea		
5 (1) Taiwan		
6 (2) Finland		
7 (9) Liechtenstein		
8 (6) Schweiz		
9 (10) Japan		
10 (7) Kanada		
11 (5) Nederländerna
12 (8) Macao		
13 (11) Nya Zeeland

600
562
555
546
543
541
536
534
529
527
526
525
519

Svenska skolan håller inte måttet enligt internationella jämförelser. Och inte blir det bättre. En tuff uppgift för Jan Björklund.
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Peak Whale eller Peak Oil?
Du har säkert hört att oljan är
en ändlig resurs och det ska vara
”förnyelsebara
energikällor”
för att en energikälla ska bli
godkänd av miljönissarna. Inte
ens uran är för övrigt godkänt
enligt dessa. Uran är förvisso inte
förnyelsebart, men Moder Natur
låter energin i uran sakta klinga
av genom naturligt radioaktivt
sönderfall. Om vi inte passar på
att utnyttja energin nu kommer
den att ha gått till spillo för
mänskligheten inom bara några
få miljarder år, vilket inte biter
på dem som kallar uran för
”icke förnybart”. En realist må
tillägga att mänskligheten har
gjort sitt på den här planeten
långt innan uranet förbrukats
genom naturligt sönderfall.
Utgångspunkten för dem som talar om de
ändliga energikällorna är att de inte har
någon aning om hur ekonomi fungerar.
Om det blir ont om olja (i förhållande
till tillgången) kommer priset att reglera
detta automatiskt. Det blir – med högre
oljepriser – lönsamt att utvinna andra
tillgångar än de som är lönsamma idag.
Vi kan till exempel se hur det idag är
lönsamt att utvinna olja i djuphavet (inte
bara i Nordsjön, som inte är ett djuphav)
eller genom bearbetning av tjärsand. Vid
ännu högre priser blir det även lönsamt
att utvinna olja genom oljeskiffer och till
och med bearbetning av kol…
En annan sak som de som oroar sig
för oljan missat är att den tekniska
och ekonomiska utvecklingen hela
tiden förändrar förutsättningarna för
världsmarknaden.
För
femhundra
år sedan var salt den viktigaste
internationella varan. Salt var det enda
fungerande konserveringsmedlet och
salt transporterades långa vägar och till
höga kostnader. Den som kontrollerade
saltutvinning och saltets transportvägar
hade en avgörande strategisk fördel.
Saltskatt var i många länder statens
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viktigaste inkomstkälla.
På 1700- och 1800-talet ersattes
saltets strategiska betydelse med kolet.
Kol var avgörande för den industriella
revolutionen och kol var nyckeln till
Englands centrala roll i den ekonomiska
utvecklingen. Mycket riktigt varnade
nationalekonomen Stanley Jevons år 1865
för att kolet skulle ta slut (han var bland
ekonomer ensam om den varningen).
Idag är alla kolgruvor i England nedlagda,
men den brittiska industrin rullar vidare
utan nationella koltillgångar. Och i andra
länder finns i praktiken obegränsade
koltillgångar som utvinns till betydligt
lägre kostnader än vad som var aktuellt i
de engelska kolgruvorna.

Oljeförbrukningen i Sverige
har halverats på trettio år!

I slutet av 1800-talet började oljan växa
i betydelse, från att ha varit en kuriositet
till att bli en strategisk tillgång och idag
är oljan något av det som kolet var på
1800-talet och saltet på 1600-talet. Men
toppen är redan sedan länge passerad i
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den industrialiserade världen. När den
första oljekrisen bröt ut 1973 förbrukade
Sverige cirka 30 miljoner kubikmeter
oljeprodukter. Nivån sjönk något de
kommande åren, men det var först den
andra oljekrisen 1979 som fick till stånd
en rejäl sänkning av volymer till omkring
15 miljoner kubikmeter under 1990-talet.
Under 2000-talet började volymerna
sjunka igen och 2011 var förbrukningen
12,8 miljoner kubikmeter. Framförallt
handlar det om att eldningsolja nästintill
försvunnit som uppvärmningsmetod.
Volymerna eldningsolja är tillbaka
till 1940-talets nivåer. (Källa Svenska
Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet).
Det finns domedagsprofeter, med
fysikprofessorn Kjell Aleklett i spetsen,
som talar om ”Peak Oil”. De hävdar att
när oljeproduktionen nått sitt maximum
kommer världsekonomin att krympa.
En samlad ekonomkår ställer sig helt
oförstående till Alekletts hypoteser och
när Nationalekonomiska föreningen
2006 skulle ordna en debatt om ”Peak
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Oil” lyckades man inte hitta en enda
ekonomiskt skolad debattör som trodde
på Aleklett. Mötet blev en förkrossande
sågning av själva tanken på ”Peak Oil”.
Morris Adelman citerades på mötet,
han
sammanfattade oljemarknaden
enligt följande: ”År 1944 var världens
samlade oljereserver 51 miljarder fat.
Under perioden 1945–1998 utvanns
605 miljarder fat och de samlade olje
reserverna 1998 var 1035 miljarder fat…”
Aldeman har också gjort en mer modern
sammanfattning av samma frågeställning.
År 1970 hade världen oljereserver på 612
miljarder fat. Under perioden mellan 1970
och 2003 producerades 767 miljarder
fat och det fanns kvar 1028 miljarder i
reserver vid periodens slut… Från 1944
till 2003 ökade reserverna från 25 års till
44 års förbrukning.

Reservernas storlek
beror på priset!

Men egentligen är det ointressant att
tala om reserver utan att tala om priser.
En reserv är ju en tillgång bara så länge
kostnaden för att utvinna reserven ligger
under marknadspriset på olja. Vid låga
priser är reserverna små, vid höga
priser är reserverna stora. Det kommer
alltså alltid att finnas en ändlig mängd
reserver, men den mängden är beroende
av priset på råoljan. Vid högre priser ökar
reservernas storlek.
I dagarna har Erik Lakomaa, forskare
vid Handelshögskolan, gett ut en skrift
med titeln ”Peak Whale, Peak Oil”.
Utgångspunkten är att valolja var en
nyckelresurs på 1800-talet, den användes
nämligen i oljelampor. Valfångsten satte
valstammen under ett hårt tryck och det
fanns faktiskt en akut risk för att valarna
skulle utrotas. Lösningen kom i form
av petroleum. När valoljeproduktionen
började svaja kom snart lysfotogenen
som ersatte valoljan som främsta
belysningskälla. Och en tid senare
kom elektriciteten… Även om världen
upplevde ”PeakWhale” någon gång i
slutet av 1800-talet blev det inte en värld
i mörker. Tvärtom.
Tekniken för produktion av lysfotogen
togs fram 1851, men det var först
1859 som petroleum blev en stor
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produkt genom borrning
Höga priser höjer
i Pennsylvania. Den fick
utbud och sänker
mycket snabbt genomslag på
efterfrågan
marknaden. Men bara efter
Höga priser leder till ökat
några år (1874) började man
intresse för att prospektera
varna för att oljan skulle ta
efter nya oljefyndigheter.
slut. Oljan tog inte slut, men
Men också till investeringar
varningarna för att oljan ska
i teknik för utvinning av
ta slut inom en inte alltför
mer svårtillgängliga fyndig
avlägsen framtid har fortsatt
heter. De kanadensiska tjär
alltsedan dess.
sandsfyndigheterna har till
År 1886 förklarade chefs
exempel varit ointressanta att
geologen i Pennsylvania,
utvinna när oljpriset har legat
J P Lesley att oljan skulle
under 50 dollar. Ingen skulle
ta slut inom tio–tjugo år.
heller ge sig på projektet med
Oljan var ett kortvarigt
oljeutvinning ur tjärsand om
och övergående fenomen.
priset tillfälligt når 60, 70,
År 1909 förklarade US
80 eller 100 dollar per fat.
Geological Survey att oljan
I normalfallet har priserna
skulle ta slut 1934. År 1922 Oljetillgångarna har ständigt visat sig vara större än den nära förestå
efter sådana toppar fallit
sköt man på slutpunkten till ende katastrofen att oljan ska ta slut. Det närmaste en riktig oljekris vi
tillbaka till den lägre nivån
1942. År 1939 fanns det bara varit var när valoljan hotade att ta slut under 1800-talet.
på 30–40 dollar. Skulle för
menade 2009 att den konventionella
olja för tretton års produktion enligt
väntningarna däremot bli ett varaktigt
oljeutvinningen kommer att nå sin
amerikanska inrikesdepartementet. Sedan
oljepris över 50 dollar per fat, så skulle
topp 2020 – om det inte görs några nya
tolv av dessa tretton år gått förnyade man
investeringar göras i de anläggningar
stora fynd. Men tittar man närmare
prognosen. Det fanns fortfarande bara
som behövs för att bearbeta tjärsanden.
på begränsningarna i hans uttalande
olja kvar för tretton års produktion. Men
När de investeringarna väl gjorts blir
”nya stora fynd” och ”konventionell
produktionen fortsatte även efter 1964.
bilden en helt annan, då blir det lönsamt
oljeutvinning”, så blir det dags för honom
Och så har det fortsatt, inte minst genom
att utvinna olja så snart priserna ligger
att tänka om. På 1950-talet var det inte
den så kallade Romklubben, ett allmänt
över de rörliga utvinningskostnaderna.
tal om att utvinna olja under havsbotten
Ragnarök-troende sällskap. Romklubben
Anläggningarna för bearbetning finns ju
(utom i vissa grunda områden som i
talade om jordens undergång, inte bara
redan och det är meningsfullt att utnyttja
Maracaibo-sjön i Venezuela). Under
genom oljebrist utan genom allt annat
dem så länge oljepriset överstiger de
1970-talet blev Nordsjön det stora nya
möjligt elände. År 1972 förklarade man
rörliga utvinningskostnaderna. Samma
utvinningsområdet, på cirka 300 meters
att oljan skulle ta slut inom tjugo år. Idag
princip som för tjärsanden gäller så kallad
djup. Idag kan olja utvinnas på 3000
har de tjugo åren gått och tjugo år därtill,
fracking där man använder hydrauliskt
meters djup. Och sedan Birols uttalande
utan att oljan tagit slut.
tryck och nya borrtekniker för att öka
gjordes 2009 har stora fyndigheter gjorts
utvinningsgraden i existerande fält.
utanför Brasilien. De fyndigheterna
Oljan tog slut i Polen och
Tekniken är dyr, men lönsam om priserna
fördubblade i ett slag Brasiliens kända
kontinuerligt håller sig på en hög nivå.
(nästan) i Rumänien, men vad
oljereserver. Då förtjänar det att tilläggas
Hela tiden måste dock investerarna tänka
gjorde det?
att erfarenheten säger att de inledningsvis
sig för, blir det verkligen bestående
Men på sina ställen har oljan faktiskt
uppskattade oljereserverna normalt visar
prisökningar?
tagit slut. ”Peak Oil” i kontinentalsig innehålla åtminstone sex gånger så
Skulle priserna öka är det ju för övrigt
Europa nåddes redan 1913. De stora
mycket olja som man ursprungligen
inte bara på utbudssidan det händer något.
oljeproducenterna då var Polen och
räknade med.
Efterfrågesidan påverkas också, åt motsatt
Rumänien. Idag utvinns ingen olja i Polen
En jämförelse mellan gamla och nya
håll. Vid höga priser ökar till exempel
och Rumänien var visserligen strategiskt
oljereserver visar därför för det mesta att
andelen dieseldrivna bilar, vilket totalt
viktigt för den tyska krigsmaskinen
de gamla oljereserverna är större. Det är
minskar bränsleförbrukningen. Eftersom
under Andra världskriget, men idag
först efter en tids drift man inser vad som
dieselmotorer är bränslesnålare än de
är Rumänien obetydligt som oljeland.
verkligen finns i reserverna.
bensindrivna Otto-motorerna sjunker den
Rumänien är världens fyrtionde största
Som nämnt ökar reservernas storlek
totala efterfrågan om priset ökar, när folk
oljeproducent med en produktion på 0,1
med priset. Och priset varierar kraftigt.
köper bränslesnåla dieselbilar istället för
procent av världsproduktionen och en
Räknat i fasta priser var oljan på 1860-talet
törstiga bensinbilar. Vi vet dock att det tar
volym som är ungefär en fjärdedel av
dyrare än idag. Fram till oljekrisen 1973
15–20 år att byta ut bilparken, så ändrat
Danmarks.
sjönk priserna på råoljan kontinuerligt.
beteende idag (när en majoritet köper
Men tron på att oljan tar slut lever kvar.
Pristoppar har senare uppnåtts 1979 och
dieselbilar) kommer inte att slå igenom
Fatih Birol, som är chef för Internationella
2008. Men pristopparna har följts av
fullt ut förrän på 2030-talet.
.
Energirådet (IEA), ett OECD-organ,
prisfall.
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Geopolitiken är tillbaka!
Hur påverkas historien, nationerna och konflikter mellan nationerna
av saker som befolkningens storlek, de geografiska förutsättningarna,
energitillgångar, internationell handel med mera? Det är frågor som
behandlas inom geopolitiken. Det var Rudolf Kjellén som skapade
termen geopolitik. Efter Andra världskriget föll geopolitiken i
bakvatten, men nu är det återigen en levande vetenskapsdisciplin.
Contramedarbetaren Bertil Häggman har skrivit en bok om
geopolitiken. Här presenteras några av de grundläggande tankarna.
Geopolitik är ett idag ofta bortglömt
ämne. Men geopolitiken är och har varit
avgörande för många politiska konflikter
genom århundradena, för att inte säga
årtusendena.
Författaren Bertil Häggman har ställt
samman en bok som behandlar just
geopolitiken Geopolitik – en introduktion,
Recito förlag. Hans utgångspunkt är
att geopolitiken fått ett nytt liv efter
Sovjetunionens fall 1991. Före Sovjets fall
hade vi en bipolär värld i form av det Kalla
kriget. Idag är världen mer multicentrisk
och de ekonomiska hänsynstaganden som
ligger som en viktig faktor i geopolitiken
får allt större betydelse.

De gamla grekerna…

Självklart måste vi gå tillbaka till de gamla
grekerna för att hitta de första geopolitiska
tankarna. Hekataios från Milos delade
500 före Kristus världen i en kall nordlig
del och en varm sydlig del. Romaren
Strabo betraktade världen med Europa
(Romarrikets kärna) i centrum. Plinius
den äldre såg kommunikationslederna
som de avgörande och det var de romerska
härvägarna, men också sjövägarna över
Medelhavet som var Romarrikets styrka.

Upptäcktsfärderna

Ett raskt hopp 1500 år framåt i tiden.
I och med de stora upptäcktsfärderna
förändrades den europeiska synen
på geopolitiken. Portugal, Spanien,
Nederländerna, Frankrike och England
(tidsmässigt i nämnd ordning) stod för de
nya geografiska upptäckterna och försökte
binda ihop oceaner och kontinenter genom
att etablera lämpliga stödjepunkter.
Tyskarna Alexander von Humboldt och
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Karl Ritter var banbrytande inom den
geografiska vetenskapen vid 1800-talets
början och de var också från dem som de
första geopolitiska tankarna i modern tid
kom. Men termen som sådan myntades
faktiskt av en svensk, Rudolf Kjellén
(1864–1922). Kjellén var en konservativ
tänkare som såg staten som en person,
en organism. Kjellén var lärare i
statskunskap vid Göteborgs Högskola
och 1901 skrev han om statskunskapen
i Uppsala som författningspolitik, i Lund
som sociopolitik och i Göteborg som
geopolitik. Kjellén reste i världen och
besökte USA, Japan och Kina med flera
länder. Han tog till sig av det han såg och
fick uppenbarligen mer sympati för Kina
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än det enligt honom närmast socialistiska
Japan. Tillbaka i Sverige efter en
jordenruntresa 1909 reflekterade han
över Sveriges geopolitiska läge och kom
fram till att Sverige hade gemensamma
intressen med Tyskland för att möta
Ryssland. Under Första världskriget
upprätthöll han därför en protysk linje.
Kjellén skrev: ”Tyskland är… i sin
fulla rätt, då det vill ha en bättre plats i
solen. Alla och ingen har rätt. Ty det är
i grunden inte fråga om rätt. Det är en
fråga om livsmöjligheter i livskampen.”
Kjellén talade om 1914 års idéer
som motsatta 1789 års (frihet,
jämlikhet, broderskap). Ordningen
var det första begreppet i 1914 års
idéer, frihetens motpol. Han var också
kritisk mot jämlikheten och menade
att människor inte var lika när det
gäller självbehärskning, tankekraft, god
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vilja, laster och dygder. Nationen och
nationalitetsprincipen var viktiga för
Kjellén.
Under 1900-talets första år hade
Kjellén sammanställt ett flertal skrifter
med geopolitiska tankar, skrifter som rönt
stor uppmärksamhet i Tyskland. Sverige
var ju på den tiden snarare orienterat åt
det tyska än åt det anglosaxiska hållet,
men efter världskrigets slut drog Kjellén
slutsatsen att England och Ryssland skulle
växa fram som stormakter. I sina skrifter
resonerade Kjellén kring gränser och
stater som organismer. Naturliga gränser
(öknar, bergskedjor, hav) kombinerades
med de mänskligt skapade och sattes
sedan i relation med kommunikationer
och en stats geografiska läge i förhållande
till andra stater. Kjellén såg staten som ett
levande väsen, han såg också staten i ett
tidsperspektiv av ungdom, medelålder och
ålderdom, samt slutligen död. Geopolitik
handlar om de geografiska faktorernas
betydelse för staternas uppkomst, tillvaro
och konflikter.

Kontrollen av transportlederna
och ”hjärtlandet”

Den amerikanske amiralen Alfred T.
Mahan skrev redan under 1800-talet om
vikten att kontrollera transportlederna
och såg av det skälet England som den
enda makt som i dåtidens värld kunde
utöva något som liknade världsdominans.
Men Mahans slutsats var att USA borde
gripa tillfället att stärka sin flotta, bygga
Panamakanalen och stärka sina positioner
i Karibien och Hawaii, USA medverkade
också i Kubas frigörelse från Spanien
genom det spansk-amerikanska kriget
som ledde till Kubas självständighet

CONTRA 2/2012

1902, övertog Puerto Rico från Spanien
1898 och gjorde det gamla kungariket
Hawaii till ett amerikanskt territorium,
också 1898.
Britten Sir Halford Mackinder, som
var verksam under första delen av
1900-talet resonerade kring ”världsön”,
det vill säga Europa, Asien och Afrika
och att den kontrollerades av den som
hade inflytande över hjärtlandet, med
vilket Mackinder avsåg Ryssland och
stäpperna österut. Nyckeln till världsön
var därmed kontrollen över detta
område. Det här var, märk väl, innan
Sovjetunionens bildande och innan
Sovjetunionen (i samband med Andra
världskriget) skaffade sig kontroll över
Centraleuropa.
Mackinder såg den växande
betydelsen för ”hjärtlandet” efter det
att upptäcktsresornas omvälvande
inflytande under perioden mellan
1500 och 1900 gett en stor roll åt
sjömakterna, Storbritannien, Spanien,
Portugal, Nederländerna, länder som
enligt Mackinder inte skulle ha så stark
ställning framöver. Han pekade på
Ryssland och Tyskland som de nationer
som skulle kontrollera hjärtlandet.
Mackinder var en period konservativ
parlamentsledamot och hade en rad
kontakter som gjorde att hans synpunkter
inte bara hade akademisk utan i
högsta grad praktisk betydelse. Under
ryska inbördeskriget var han brittisk
högkommissarie i södra Ryssland (som
delvis kontrollerades av vita styrkor) och
hans slutsats var att det skulle behövas ett
band av oberoende stater som buffert mot
Ryssland. Han förordade självständighet
för Estland, Lettland, Litauen och
Ukraina. De tre förstnämnda var själv
ständiga under hela mellankrigstiden,
medan Ukraina fick nöja sig med
bara något års självständighet, innan
bolsjevikerna tog makten. Den ukrainska
självständigheten kom sedan inte förrän
1991.

Naturtillgångar och befolkning

Geopolitiken handlar inte bara om den
fysiska kartbildens konsekvenser, utan
också om naturtillgångar. Den brittiske
geografen James Fairgrieve var verksam
vid tiden för Första världskriget och han
pekade på kontrollen av energitillgångarna
som en vital fråga i geopolitiken. För
Fairgrieve var energi till stor del liktydigt
med kol.
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världskriget och hans son Albrecht,
som dock inte var geopolitiker i pappas
anda, deltog i kuppförsöket mot Hitler
1944 och avrättades.
De geopolitiska tänkarna ansåg
redan på 1930-talet att Europa var
på väg nedför, medan USA och
Japan var framtida stormakter. Den
grundinställningen delades av både
fransmän och tyskar, som ville
motverka nedgången genom europeiskt
samarbete. Dock hade de olika
åsikter om hur det samarbetet skulle
se ut. Tyskland såg sig som ledare
för samarbetet, inte minst eftersom
Frankrike låg efter i befolkningstillväxt,
medan fransmännen hävdade att de i
sin roll som kolonialmakt hade stora
försteg.
Rudolf Kjellén (1864–1922) var mannen som
Trots att geopolitikerna mot slutet av
skapade termen geopolitik. Han var statsvetare Andra världskriget föll i vanrykte bland
och professor i Göteborg och senare i Uppsala nationalsocialisterna föll de själva
och satt i Riksdagen för högern.
efter Andra världskriget i vanrykte då
deras tänkande ansågs ha koppling till
Tysklands aggressiva politik före och
Fairgrieve menade också att klimatet
under kriget.
hade stor påverkan på den politiska och
ekonomiska utvecklingen. I de kalla
Sjömakt och hjärtland
länderna framtvingades aktiviteter som
Det var först på 1970-talet som
ledde till utveckling och framsteg, medan
geopolitiken kom tillbaka i den
det angenäma klimatet i tropikerna gjorde
akademiska diskussionen och det var
att folk kunde slå sig till ro och njuta av
då den amerikanska och engelska
det som naturen bjöd. Därför, menade
geopolitiken som helt dominerade.
Fairgrieve, var historien koncentrerad
Amerikanen Ray S. Cline utvecklade
till området mellan latituderna 30 och 60
en formel för att sammanväga politisk
grader nordlig bredd.
makt, befolkning, territorium, ekonomisk

Tyskland och Andra
världskriget

Många av Rudolf Kjelléns skrifter var
skrivna på tyska och det geopolitiska
tänkandet i Tyskland utvecklades i hans
anda. Bland andra av Klaus Haushofer,
som dock lade till tankar som inte alls
hade med den svenske geopolitikern att
göra. Denne såg, liksom Kjellén, staten
som en organism och han ansåg dynamik
och expansion vara viktiga faktorer
för en stats styrka. Ett stort territorium
gjorde försvaret lättare och det var också
önskvärt att sprida landets kultur. Detta
tänkande leder oss lätt vidare till den
praktiska nationalsocialistiska politiken,
men så enkelt var det inte. Det fanns
inga rasmässiga inslag i geopolitiken
och Haushofer uttalade sig för en rysktysk pakt, men han var emot paktens
upplösning och förlorade allt inflytande
1941. Han begick självmord efter Andra
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kapacitet, militär kapacitet, strategiska
syften och viljan att följa en nationell
strategi. Cline var inne på att för USA
skapa kontroll över de tre oceanerna
(Atlanten, Stilla havet och Indiska
Oceanen) och den vägen kontrollera
världen.
Britten Colin S. Gray (verksam i USA)
publicerade 1977 skriften The Geopolitics
of the Nuclear Era: Heartland, Rimlands
and the Technological Revolution.
Efter USAs nederlag i Indokina vidare
utvecklade Gray tanken om kampen
mellan sjömakten (USA) och hjärtlandet
(Sovjetunionen). Striden stod främst
enligt den amerikanske geopolitikern
Nicholas Spykman om randområdet i
Eurasien med Västeuropa, som saknade
tillräckligt djup för att kunna försvaras
mot ett sovjetiskt blixtkrig. Gray såg
den sovjetiska expansionismen som ett
direkt arv från tsarens Ryssland, där man
byggt upp en ring av icke-ryska områden
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utvecklingen. Det är dock viktigt att
framhålla att det inte alls är säkert att
Obama kommer att vara amerikansk
president efter årets presidentval.
Många bedömare har också hävdat att
de arabiska frihetsrevolutionerna sedan
2011 bekräftar president George W Bush
syn att demokrati i Mellanöstern är fullt
möjlig.
Geopolitiken och den geopolitiska
analysen är tillbaka med full kraft i
media. Formellt räknas den som en
del av den politiska geografin, men
har också betydelse inom historia och
statsvetenskap. I Danmark har den
klassiska geopolitiken nyintroducerats i
en nyligen utgiven bok av Fritz Wolder,
Kampen om kloden, Hellkon 2011.
.

Spykmans randområde 1944
kontrollerade av Ryssland. Expansion,
varhelst det var möjligt, var Rysslands och
Sovjetunionens genomgående politik.
Sovjet hade nått Stilla havet, men inte
Atlanten. Sovjet var inte intresserat av
stabilitet, utan expansion var det naturliga.
Maktpositionen vidmakthölls och bygg
des ut med styrka, inte förhandlingar.
Den kraftiga satsningen på flottan i det
sovjetiska strategiska tänkandet måste
ses i relation till den tänkta konflikten
mellan sjömakten (Väst) och hjärtlandet
(Sovjet). Sovjet behövde en starkare
flotta för att komma ut i de stora haven
från Kolahalvön (som låg vid sidan av
Atlanten) och från sovjetiska Fjärran
östern, där man måste passera Kurilerna,
Aleuterna och Japan för att komma ut i
Stilla havet.

Sovjets fall

Sovjets grundinställning var alltså
styrka och kompromisslöshet, de såg
på Västs kompromissvillighet och för
handlingsvilja som ett tecken på svaghet.
Först när Ronald Reagan satt hårt mot hårt
och börjat rusta upp öppnade sig Sovjet
för samtal under Michail Gorbatjov.
Men det var en tid när Västs ekonomiska
och teknologiska försprång också ledde
till ett militärt försprång och till sist
Sovjetunionens ekonomiska haveri och
upplösning.
Efter Västs seger i det Kalla kriget
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menade tänkare som Francis Fukuyama
(The End of History and the Last
Man, utgiven 1992) att den gamla
tidens konflikter var över i och med
den västerländska liberalismens totala
seger. Det visade sig dock inom några
år att det fanns nya dimensioner i de
stora världskonflikterna, inte minst
den framväxande fundamentalistiska
islamismen. Samuel Huntington lan
serade den nya dimensionen på
konflikterna i artikeln (och senare
boken) The Clash of Civilizations, där
han presenterade konflikterna mellan de
olika kulturkretsarna i världen som de
grundläggande konfliktlinjerna (väster
ländsk, muslimsk, indisk, slaviskortodox, konfuciansk, japansk och
latinamerikansk kultur). Huntingtons
tankar är omstridda och de kan inte sägas
ha blivit grunden i någon västerländsk
strategi. Möjligen kan Bush-doktrinen,
om Västs intresse att försvara demokratin
som styressystem även i länder där
regimen står på amerikansk sida i andra
konfliktdimensioner, ses som en sådan
linje. Men Bush-doktrinens innehåll
är inte längre gångbar under Obamas
mer pragmatiska politik och den kan
inte heller lätt sättas samman med det
traditionella geopolitiska tänkandet
som ser till geografiska förhållanden,
folkmängd och strategiska resurser
som avgörande för den historiska
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Bertil Häggmans bok Geopolitik – en
introduktion (2009) kan beställas från
författaren Bertil Häggman, Baltes väg 1,
Boalt, 280 64 Glimåkra.

Överst Världsön i centrum, i mitten Nordoch Sydamerika i centrum och underst
världen sedd från Arktis.
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Fel kön

Peter Dalle, som just regisserat filmen
”En fiende att dö för”, berättar i en
intervju att det inte blir några fler filmer i
Sverige: ”Eftersom jag har fel kön får jag
inga medel från Filminstitutet och det är
helt vansinnigt och konstigt att det man
har mellan benen ska styra fördelningen
av pengarna. Alla ska så klart ha samma
möjlighet men i min värld borde de bästa
manusen vara dem som är aktuella”.

Borgholms kommun
stoppar andakter

Borgholms kommun stoppar andakterna
för äldre. Sedan över tjugo år har Svenska
kyrkan och frivilliga ordnat andakter för
dementa och andra äldre i Lötskolan, som
ligger cirka tio meter från kommunens
”dagverksamhet” för åldringarna vid
Klockaregården. Tonvikten har legat på
gammaldags psalmer och varannan vecka
har 20–25 personer deltagit. Nu är det slut
på det efter ett beslut i Socialnämnden.

Kyrkoherden Anna Lundin Leander klagar
på beslutet och säger till Kyrkans Tidning
att religionsfrihet inte bara kan definieras
som frihet från religion. Det måste också
finnas ett sätt att tillgodose de gamlas
behov av religion. Socialnämndens
ordförande Eva Karlstroöm (M) anser
dock att det är viktigt att människor inte
tvingas till religionsutövning mot sin vilja
och enligt kommunen gäller det alla eller
ingen, eller i det här fallet ingen eftersom
kommunen ska driva konfessionslös
verksamhet i ett ”mångkulturellt” sam
hälle.
(Barometern, Kyrkans Tidning)

Fastighetsaffärer

Socialdemokratiske statsministern Per
Albin Hansson var så folklig att han
bodde i ett enkelt radhus i Ålsten. ”Per
Albin”-radhus är numer ett begrepp i
fastighetsbranschen. I mars hittade vi två
”Per Albin”-radhus till salu. Bägge var till
salu för det ”folkliga” priset 6,55 miljoner
kronor. Nuvarande statsministern Fredrik
Reinfeldt bodde i villa i Täby minsann.
Han sålde den nyligen ”på grund av
ändrade familjeförhållanden” och sällade
sig därmed till dem som ska betala
rejält för att flytta. När fastighetsskatten
avskaffades (stod i Alliansens valmanifest
2006) krävde den nya finansministern

Anders Borg att fastighetsmarknaden
skulle stå för i princip samma
skatteintäkter som tidigare. Lösningen
blev att istället för att alla ska betala
lite så ska få betala mycket. Och den
skatten belastar rena luftinkomster. När
statsministern och hans fru sålde villan i
Täby fick de 7,5 miljoner kronor. De ska
betala 1 miljon i skatt för försäljningen,
som alltså efter skatt bara räcker till en 87
procent så dyr bostad. Det blev ett radhus
för 5,5 miljoner. Även statsministern och
hans hustru (tills vidare) landstingrådet
med inkomster på 144.000 respektive
uppskattningsvis 100.000 kronor i
månadslön måste alltså byta ner sig till ett
radhus på grund av skatten som drabbar
få med mycket.
Reavinstskatten som det handlar om är
ett samhällsekonomiskt slöseri, eftersom
den motverkar ett effektivt utnyttjande
av landets bostäder. Eftersom skatten
drabbar dem som flyttar så vill inte folk
flytta om det inte är nödvändigt. Det är
alltså en skatt som betalas av barnfamiljer
som får fler barn, skilsmässopar och
personer som tvingas byta bostadsort
på grund av ändrade förhållanden på
arbetet. Personer med ”utflugna barn”,
pensionärer eller änkor/änklingar skulle
drabbas av skatten om de flyttade. Deras
självklara lösning är att stanna kvar,
varför flytta till mindre och dyrare när
man kan bo kvar utan att betala skatt?
Hundratusentals kvadratmeter bostadsyta
slösas därmed bort, eftersom de äldre
paren med utflugna barn, pensionärerna
och änkorna/änklingarna bor alldeles för
spatiöst.

Västerbottens landsting
säger nej!

I resten av landet har McDonalds
kunder finansierat byggandet av ”Ro
nald McDonald-hus”. Du har säkert
sett insamlingsbössorna på disken till
McDonalds restauranger. Företaget
McDonalds liksom Allmänna Arvsfonden
och Barncancerfonden, byggföretaget
Peab och andra betalar också bidrag.
Sammanlagt har mer än 100 miljoner
gått till byggande och drift av Ronald
McDonald-hus som möjliggör för
familjer med sjuka barn (och barnen
själva om det låter sig göras medicinskt)
att bo i hus nära sjukhusen. Hus finns i
Stockholm (Karolinska i Huddinge),
Göteborg (Sahlgrenska), Lund och
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Linköping. Uppsala är på gång. Men i
Umeå blir det inget. Trots att det är det
regionsjukhus (av sex) som har allra
störst behov, eftersom en så stor del av
patienterna bor så långt från sjukhuset att
de inte kan komma dit över dagen. Den
som ser till att det inte blir något är det
rödgrönt styrda landstinget. Landstinget
ställer sig bakom konceptet som sådant
men vill inte ha en koppling till ”ett
företag med vinstintresse”. En motion
från Folkpartiet har avslagits med just den
motiveringen (Moderaterna, Centern och
Kristdemokraterna stödjer motionen).

Utslängda på grund av
fel föredragshållare

Yttrandefriheten sitter trångt på många
håll i landet. Uppsala mansjour bjöd vid
två tillfällen in jämställdhetsdebattören
Pär Ström för att tala om ”jämställdism”.
ABF ställde upp med lokal i utbyte mot
att organisationen fick det statsbidrag
som utgick till arrangemanget (statsstödet
utgår automatiskt till studiecirklar
beroende på antalet deltagare). ABF
förklarade att det skulle ha förekommit
”antifeministiska föreläsningar” arran
gerade av mansjouren, vilket stred
mot ABFs värdegrund. Pär Ström
kommenterar på sin blogg. ”Så kan det
gå om man propagerar för jämställdhet i
Sverige i nådens år 2012”.

tas ut från 61 år, många tjänstepensioner
kan tas ut från 62 år, a-kassa och
sjukförsäkring upphör vid 65, lagen om
anställningsskydd upphör vid 67 och vid
70 skickar Pensionsmyndigheten ut ett
försynt brev till dem som ännu inte begärt
pension och berättar att en sådan kan
hämtas efter anmälan till myndigheten…
Länge har dock svensken levat i tron
att det verkligen finns en pensionsålder
på 65. Det är först på senare år som
pensioneringarna har börjat spridas. Nu
är det bara cirka 70 procent som tar ut
sin pension vid 65, av återstoden fördelar
det sig ganska jämnt mellan dem som tar
ut pensionen tidigare och de som tar ut
den senare, dock med en viss övervikt
för dem som tar ut pensionen före 65.
Många fortsätter dessutom att arbeta
efter pensioneringen, även om det kanske
inte sker på heltid. Av landets 66-åringar
hade 19 procent löneinkomst 1997 och
36 procent 2009.
De nyblivna pensionärerna har dess
utom ganska skapliga inkomster. Det
nya pensionssystemet förväntas ge
50–60 procent av slutlönen, vartill
kommer tjänstepensioner och privata
pensionsförsäkringar. För de som faktiskt
gått i pension de senaste åren ser det dock

betydligt bättre ut. Av personer födda 1943
visade det sig att inkomsten vid 66 års
ålder var 96 procent av medelinkomsten
vid 61-63 års ålder och detta räknat i
inflationsjusterade pengar! Klagomål
från yngre pensionärer kan alltså ganska
bestämt avvisas. Tyvärr kommer det
inte att bli lika generösa ersättningar i
framtiden, men det är en annan sak.
(Siffrorna är hämtade ur en statlig
utredning, Ds 2011:42: Efter 65 –Inte
bara pension).

Krig mot svenskarna

Petra Åkesson har skrivit en C-uppsats i
sociologi där hon intervjuat unga rånare
i Malmö. Hon är själv adopterad från Sri
Lanka och hade därför utseendet ”på sin
sida” för att skapa förtroende som en av
”dem” när hon intervjuade invandrare
som var rånare. Några citat (inspelade på
band): ”När vi är ute på stan och rånar
så krigar vi, vi krigar mot svenskarna”.
”Det kommer en härlig känsla genom
kroppen när vi rånar, man känner sig nöjd
och glad”. Makt är: ”För mig är det när
svenskarna ska lägga sig ner på marken
och pussa mina fötter”. ”När vi ser några
svenskar som verkar rika eller har bra
mobiler så rånar vi dom”
(Dagens Nyheter)

”Killmässa” ordnad av tjejer

I Upplands Väsby har kommunen genom
åren genomfört ett flertal ”tjejmässor” för
att stärka barn och ungdomars självkänsla.
Någon kom på att det kanske skulle kunna
ordnas en ”killmässsa” också, något som
delfinansierades av försäkringsbolaget
Skandias ”Idéer för livet”. Killarna
själva tycks dock inte få förtroendet att
ordna något. Ansvarig från Skandia heter
Mikaela Kolarevic. Projektledaren heter
Louise Dagerholm och från kommunen
är Maria Fälth (ordförande i Social- och
äldrenämnden) ansvarig.
(Vi i Väsby)

Pensionärerna och
det nya pensionssystemet

Sedan
2003
finns
det
ingen
”pensionsålder” i Sverige. Istället finns
det ett antal åldersgränser som har mer
eller mindre med pensionering att göra. En
privat pensionsförsäkring kan tas ut från
55 års ålder. Den statliga pensionen kan
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SOM-institutet vid Göteborgs Universitet gör varje år sedan 1986 en studie av svenskarnas attityder i politiska frågor. Den senaste publicerades i april och vi återger här
en bild som visar uppfattningen av sig själv – höger eller vänster. Notera att ”högern”
vunnit valen 1991, 2006 och 2010, medan ”vänstern” vunnit valen 1998, 1994, 1998
och 2002.
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Könskvotering kostar
Norsk partiledare fick
sparken innan han valts

Sosialistisk Venstrepartis (motsvarigheten
till Vänsterpartiet) Audun Lysbakken
fick den 5 mars sparken från den norska
regeringen sedan det avslöjats vilka
bidrag han beviljat sina vänner och
deras organisationer/företag från sin post
som chef för ”Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet” (fantasifulla
namn på departementen i vårt västra
grannland). Foreningen Skeive Ski, som
har till ”ändamål att bidra till intresset
för deltagande i skidaktiviteter bland
homofila och lesbiska” fick 40.000 kronor
så att homofila skulle kunna realisera
sig själv i skidbacken, Foreningen
SingelSammen! fick 175.000 kronor i
driftsstöd och 124.000 för att utveckla en
egen hemsida som knappt går att skilja
från andra kommersiella kontaktsidor,
men SingelSammen! framställer sig
som en intresseförening för singlar
(med vänsterprofil naturligtvis). Anna
Sigridsdatter Heen och hennes firma
Givende Samliv fick 80.000 kronor för
att arrangera kurser för par som önskar
piffa upp sitt samliv. Jenteforsvaret, en
underavdelning till Sosialistisk Ungdom
och organisationen Seksuell helse- och
trakassering (med en ordförande som
hade bakgrund i Sosialistisk Ungdom)
fick dela på en halv miljon för utbildning
av flickor i kampsport. Till saken hör
att andra organisationer med liknande
verksamhet inte ens fick veta att
bidragen skulle delas ut. Och så vidare.
De generösa bidragen till personer i
Audun Lysbakkens omgivning ledde
till att han fick sparken som minister,
men mångårige ledaren för Sosialistisk
Venstreparti Kristin Halvorsen hade
redan för ett år sedan tillkännagett att hon
skulle avgå som partiledare efter femton
år. Och den ende kandidaten var Audun
Lysbakken. Så bara några dagar efter att
han fått sparken från regeringen utsågs
han till ordförande i ett av partierna som
ingår i den norska regeringskoalitionen.
(Fremskritt, Verdens Gang,
organisationernas hemsidor, Wikipedia)

Apartheid tillbaka

Under
Nationalistpartiets
ledning
(1948–1994) genomfördes apartheid,
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där rasåtskillnad var nyckeln. Sydafrikas
folk delades upp i fyra kategorier
som förväntades föra separat liv. Vita,
negrer, indier och ”färgade” (av blandad
bakgrund). Efter det att Nelson Mandela
tagit över som Sydafrikas president (1994)
avskaffades raslagarna, men de kom
tillbaka i annan skepnad med början 1999.
Och de har bara blivit viktigare. Den vita
och färgade befolkningen är hårt pressade
även i områden där de är i majoritet.
Det råder enligt de nya raslagarna
strikt kvotering enligt raskriterier.
Kvoteringen gäller alla arbetsplatser
med minst 50 anställda och gällde
från 1999 att personalen skulle spegla
den lokala rassammansättningen. Men
kvoteringsgrunden har nu ändrats från
den lokala befolkningssammansättningen
till sammansättningen i hela landet. I
Västra Kapprovinsen är 54 procent av
befolkningen färgad, 19 procent vita
och 26 procent negrer. Men nationellt
gäller 9 procent färgade, 9 procent vita,
79 procent negrer och 3 procent indier.
Lagen är inte genomförd fullt ut än, men
den kan leda till att fyra av fem färgade
i Västra Kapprovinsen får sparken och
ersätts av negrer. Och så många finns
det inte i provinsen, så det måste bli
fråga om en gigantisk folkomflyttning
mellan västra och östra Sydafrika.
De första rättsprocesserna har redan
kommit igång. Författningen förbjuder
rasdiskriminering, men i praktiken är
arbetsmarknadslagarna utformade på ett
sätt som kräver just rasdiskriminering.
(Svenska Dagbladet)

Simundervisning
inskränker
inte på religionsfriheten
En schweizisk muslim vägrade att låta
sina döttrar delta i skolans (samkönade)
simundervisning för att religionen krävde
att barnen skulle lära sig skamkänslor
innan puberteten. Föräldrarna blev åtalade
för att de vägrade att låta döttrarna delta i
simundervisningen och dömdes till 1.500
schweizerfrancs i böter. Motsvarigheten
till kammarrätten har fastslagit domen.
Domstolen fastslog att kravet på att
delta i gemensam simundervisning inte
var någon inskränkning av familjens
religionsfrihet.
(The Local)
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I Norge gäller sedan år 2005 en lag om
att minst 40 procent av ett börsnoterat
bolags styrelse ska vara av vardera
könet. Äntligen har en seriös utvärdering
av lagen gjorts. Det är Kenneth Ahern
och Amy Ditmar vid University of
Michigan som gjort studien ”The
Changing of Boards: The Impact on Firm
Valuation of Mandated Female Board
Representation”. Forskarnas slutsats är
att en påtvingad ökning av den kvinnliga
andelen styrelseledamöter ledde till en
värdeminskning av företaget på 12,4
procent. Utgångspunkten var att styrelsens
sammansättning görs i syfte att maximera
företagets vinst och om företaget
påtvingas restriktioner i det fria valet
av styrelseledamöter kommer resultatet
att bli sämre. I studien konstateras att
styreleserna i genomsnitt blev yngre och
mer oerfarna på grund av den införda
kvoteringsregeln vilket ledde till sämre
resultat, lägre börsvärde och därmed
ökad exponering för fientliga uppköp.
Rapporten konstaterar vidare att det fanns
ett statistiskt signifikant samband mellan
kvoteringen och lägre resultat, högre
kostnader, ökad skuldsättning och fler
misslyckade företagsförvärv. Detta skulle
ju i och för sig förklaras av att styrelserna
blivit mer oerfarna, men det är ju just det
som förorsakats av kvoteringen.

Det tragiska Nordkorea

Samtidigt som Sydkorea går från
framgång till framgång både ekonomiskt
och när det gäller demokrati och
mänskliga
rättigheter
fortsätter
Nordkorea att utmärka sig som ett av
jordens värsta ställen. Landet uppskattas
ha mellan 150000 och 200 000 politiska
fångar. De som sitter i politiska fångläger
(kwan-li) kan aldrig räkna med att bli
fria (i den mån man kan räknas som fri
om man är inlåst i Nordkorea). Vanliga
brottslingar sitter i kyo-hwa-so och kan
räkna med att bli ”frisläppta”, liksom
även personer som tvångsrepatrierats
från Kina. Enligt ett dekret från Kim
Il-sung 1972 gäller straff för politiska
fångar i inte mindre än tre generationer,
för att ”utrota klassfiendskapen”. Det
finns alltså personer som är födda i
fångläger och som sitter kvar där trots
att de passerat 30. En sådan fånge, Shin
Dong-hyuk , har berättat om sitt öde i en
bok av Blaine Harden med titeln Escape
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from Camp 14. När han flydde från lägret
2005 var han 22 år och hade aldrig sett
världen utanför taggtråden. När Shin var
sex år fick han uppleva hur en av lärarna
misshandlade en jämnårig flicka till döds
för att hon gömt några sädeskorn i fickan.
Shin själv skvallrade som liten på sin mor
och sin bror som planerade att fly. Både
Shin och hans far blev utsatta för tortyr,
eftersom lägerledningen misstänkte att de
var ”medbrottslingar”. Ledningen kom
dock fram till att så inte var fallet och de
två tvingades istället bevittna moderns/
hustruns och broderns/sonens avrättning.
Pappan Shin Kyung Seops öde är okänt.
Han satt i läger från 1965. Han är korean
och därmed klarade sig mamman undan
abort. Om myndigheterna misstänker
att en gravid kvinna i ett fångläger har
blivit gravid med en kinesisk man blir det
tvångsabort, eftersom regimen strävar
efter ”rasrena” koreaner.
(Committe for Human Rights in North
Korea)

Falklandsöarna efter trettio år

Det var trettio år sedan som den argentinska
militärjuntan invaderade Falklandsöarna.
Storbritanniens premiärminister skickade
en flottstyrka som befriade öarna och
återgav invånarna deras demokratiska
rättigheter. Idag använder Argentinas
president Cristina Fernández nästan
samma retorik som generalerna för
trettio år sedan. Delvis på grund av att
den argentinska ekonomin rasar snabbt
utför, på grund av Fernández ansvarslösa
populistiska politik.
Argentina, med uppbackning från
flertalet stater i Latinamerika, anser att
Falklandsöarna ska tillhöra Argentina.
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Bortsett från den geografiska närheten
finns det dock inga skäl som talar för att
Argentina skulle ha någon rätt till öarna.
Öarna ligger 48 mil från det sydame
rikanska fastlandet (räknat från Sverige
skulle vi hamna i Dresden, Warszawa
eller Narva). Öarna upptäcktes av
portugisen Ferdinand Magellan 1520.
Men han brydde sig inte ens om att gå
iland. Den förste som steg i land på de
obebodda öarna var britten John Strong
1690 och det var han som gav öarna deras
namn. Först 1764 skapades en bosättning
på Falklandsöarna, det var fransmännen
som anlade en bosättning på östra
Falkland. Året därpå anlade britterna en
bosättning på västra Falkland. De var
då ovetande om vad fransmännen gjort.
Spanien protesterade mot franska tilltaget
och fransmännen sålde sin besittning till
Spanien 1767. Både den brittiska och den
spanska besittningen övergavs och öarna
blev obebodda igen. År 1832 skickade det
nyskapade landet Argentina ett fartyg till
Falklandsöarna med några soldater. Året
därpå kom britterna och de argentinska
soldaterna tvingades lämna öarna. Några
civila invånare fanns aldrig 1832. Sedan
1833 har Storbritannien kontrollerat
öarna som har 3000 brittiska invånare,
några få med fransk, norsk eller chilensk
härkomst.
Fisket ger en del inkomster och
under de senaste åren har intresset för
oljeutvinning i området tilltagit.

Amerikanska skatter

Skatterna kommer att spela en stor roll
i det amerikanska presidentvalet i höst.
Obama vill avskafffa George W Bush
skattesänkningar för de ”rika”. Faktum
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är dock att hälften av ameriknaerna inte
betalar någon (federal) inkjomstskatt och
redan idag tår de fem rikaste procenten
för 59 procent av skatteintäkterna.
USA har, enligt den ekonomiska
samarbetsorganisationen OECD, de
mest progressiva inkomstskatterna i
den industrialiserade världen. Även om
Fankrike efter presidentvalet där kan
göra dem äran stridig.
Bland de skatter som Bush avskaffade
hör arvsskatten som var upp till 50
procent (Sverige har 0 procent).
Haken med Bush skattesänkningar
var att de var tidsbegränsade, fattar inte
Kongressen nya belsut återgår skatterma
till de gamla nivåerna, vilket skulle
vara förödande för den amerikanska
ekonomin i en skakig konjunktur. Med
ytterst blygsam tidsmarginal förlängdes
skattesänkningarna i slutet av 2011 till
utgången av 2012. Det är bäddat för
ny cirkus i slutet av det här året – efter
presidentvalet.

Bluffsiffror om kinesisk ekonomi

Kina passerade nyligen Japan och blev
världens näst största ekonomi. Sägs det.
En som har en annan uppfattning
är
Ingvild Almås
vid
Norges
Handelshøyskole. Hon har skrivit en
artikel i American Economic Review
som behandlar frågeställningen. Tidig
are använde man sig av mått som
var omräknade efter valutakurserna,
och som alla utlandsresenärer vet är
priserna väldigt olika i olika länder.
Därför gick man över till att räkna med
köpkraftsjusterade omvandlingstal för
valutor (PPP, Purchasing Price Parity).
Det är med de talen som Kina gått upp
på andraplatsen av världens ekonomier.
Almås menar att det är alldeles fel att
använda sig av köpkraftsjusterade tal,
eftersom de inte tar hänsyn till kvalitet.
En stor del av de fattigare ländernas
konsumtion är dessutom egenproducerad
(mat) och det har blivit missvisande
jämförelser just i den egenproducerade
matens värdering. I Indien och Pakistan
använder man exempelvis sötningsmedlet
gur istället för socker, men i ekonomiska
sammanställningar likställs de två, trots att
prisskillnaden är stor. Almås uppfattning
är att den kinesiska ekonomin vid en
rättvis jämförelse bara är en fjärdedel så
stor som den påståtts vara.
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Knapptryckarkompaniet
All makt utgår från folket.
Och de som ska representera
folket är riksdagsledamöterna.
Så står det i regeringsformen.
Regeringens verkställande makt
baseras på riksdagens mandat.
Med andra ord indirekt av
folket. Men vilket mandat har
riksdagsledamöterna?
Klart
är att de är nominerade av
sina partier, klart är också att
väljarna har rätt att kryssa
sina favoritkandidater. Men
när har en riksdagsledamot rätt
att gå emot sin egen regering?
Kommer mandatet från folket
som det står i grundlagen, eller
härstammar mandatet från det
politiska partiet?

blivit varnad av ekonomiprofessor Bo
Södersten som var socialdemokratisk
riksagsledamot 1979-1988. De hade
under många år jobbat tillsammans vid
samma universitetsinstitution, så hon
visste att han kunde överdriva rejält när
han skulle beskriva saker. Inför Pålssons
beslut att kandidera för moderaterna till
riksdagen valåret 2002 sade Södersten
följande: ”Välkommen till den djävligaste
av alla djävliga världar.” De orden följde
henne från att hon kände stolthet inför att
ha blivit invald i demokratins högborg,

större möjligheter att tänka själva, göra
egna analyser och ställa kritiska frågor.
Det var en väldigt stor kontrast mot
den akademiska världen som Pålsson
var van vid. Där gällde motsatsen. Nu
upptäckte hon diskrepansen mellan
de fina högtidstalens beskrivningar av
demokratin och demokratins verklighet.

Grundlagstrixande
och vuxenmobbing

Även Lissabonfördraget är ett exempel
på hur demokratin inte fungerar som
det var tänkt. Inom partigrupperna
fredrik.runebert@contra.nu
fanns många som var motståndare till
fördraget, eller åtminstone kritiska, men
till att därefter ersättas av frustration,
som inte vågade stå upp för det i laddat
irritation och ibland ilska. I boken
läge. Troligen hade inte beslutet tagits
Knapptryckarkompaniet – Rapport från
om alla riksdagsledamöter hade röstat
Sveriges riksdag får läsaren en god insyn
efter sin övertygelse. Och framförallt
Riksdagens arbetsprocesser, villkor och
hade aldrig fördraget godkänts om det
ställning i förhållande till grundlagens
varit föremål för folkomröstning. Mer
formuleringar. Författaren är mest
allvarligt är hur regeringen trixade
känd för att ha konstruerat förslaget
med grundlagen för att baxa igenom
”Alla har nu godtagit regeringens förslag.
till RUT, det vill säga avdragsrätt för
godkännandet av Lissabonfördraget, som
Det är du – bara du – som är ensam kvar.
hushållstjänster.
var ganska långtgående när det gällde
Det är på dina axlar som regeringsmakten
För riksdagsledamöter finns inga
maktöverföring från medlemsländerna till
vilar. Det är du – bara du – som förstör
för miljoner människor. Du
EU. Juridisk expertis ansåg att
är den svaga länken! Ska
beslutet skulle vinna laga kraft
skottet mot regeringen komma
efter två riksdagsbeslut med
inifrån? Från en av de egna?
mellanliggande val eftersom
Tänk efter vad du gör!” Så
fördraget egentligen krävde en
talade statsminister Fredrik
ändring av grundlagen. Men
Reinfeldt till den moderata
regeringen valde att bortse från
riksdagsledamoten Karl Sieg
den starka kritiken från viktiga
frid på ett partigruppsmöte
remissorgan och Lagrådet god
i första kammarsalen inför
kände hanteringen med moti
riksdagsbeslutet om FRAs
veringen att de utgår från att
signalspaning. Den ensamme
regeringen hade rätt. Pålsson
rebellen som vägrade rösta
hade inte så mycket emot själva
för en integritetskränkande lag
fördraget utan kritiserade främst
utsattes sedan för en mobb av
formen för beslutet.
hårda ord. Statsministern hade
De hårda orden från stats
satt tonen med sitt maktspråk
minister Fredrik Reinfeldt, som
Förra riksdagsledamoten för Moderaterna, Anne-Marie Pålsson,
och hade öppnat alla hämningar
säkert kände sig mycket pressad
är docent i nationalekonomi, men fick nog av att sitta i Riksdagen
för de andra i riksdagsgruppen
under dessa dagar, betecknar
utan att hennes kompetens utnyttjades till annat än knapptryckanatt attackera rebellen.
Anne-Marie Pålsson som vuxen
de. Hon ställde inte upp till omval 2010 och lämnade partiet 2011.
Det var inte riktigt så den
mobbing där statsministern
Nu har hon skrivit boken ”Knapptryckarkompaniert”, som är en
tidigare
riksdagsledamoten
agerade mobbledare och satte
uppgörelse med Fredrik Reinfeldt och ”De nya Moderaterna”, men
för Moderaterna Anne-Marie
ribban för de andra att attackera
också med det politiska systemet som det utvecklats i Sverige, oavPålsson hade föreställt sig
personen i stället för personens
sett majoritetsförhållanden, under de senaste decennierna.
riksdagsarbetet. Men hon hade
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åsikter och argument. I sak tyckte Pålsson
då att regeringens förslag på signalspaning
var rimligt, men reagerade starkt på den
verbala lynchningen och på att de flesta
i förstakammarsalen var likgiltiga och
avtrubbade gentemot det som hade
utspelat sig. Formuleringarna kan också
säga något om statsministerns karaktär –
makt går före rätt, en fel knapptryckning är
att likna vid Palme-mordet och framförallt
statsministerns bristande självdistans. Var
det inte statsministern som klagade på
att Carl Bildt hade skällt ut honom inför
riksdagsgruppen när han hade skrivit
en kritik mot bunkermentaliteten inom
Moderaterna på 1990-talet?
Vuxenmobbingen resulterade till slut
i att rebellen gav upp och accepterade
att bli utkvittad. För Pålsson är detta
ett av de tydligaste exemplen på hur
riksdagsgruppen
har
degraderats
till ett knapptryckarkompani och ett
lydigt redskap för regeringen. Eller
som statsministern själv sade till
riksdagsgruppen: ”Vad tror ni att ni är?
Ett remissorgan? Som får tycka vad
man vill? Ni är här för att genomföra
regeringens politik och inget annat.”

Två demokratiska vägar

Här står två demokratisyner mot var
andra. Den ena är riksdagsledamöternas
självständighet och partigruppens rätt att
stoppa förslag från den egna partiledaren.
I sin extrema form blir en sådan riksdag
synonymt med polsk riksdag där alla
talar i mun på varandra och inga reformer
kan genomföras för att regeringsbasen är
flyktig och nästintill obefintlig. Den andra
demokratisynen utgår från statsministerns
åsikt om riksdagens ställning som
knapptryckarkompani. Oavsett vad parti
ledningen och regeringen hittar på i slutna
rum ska partigruppen acceptera det med
hull och hår utan att ifrågasätta. Fördelen
med ett sådant system är att det blir
lättare att bilda ett regeringsunderlag som
kan genomföra det som utlovades inför
valet. Frågan är dock om inte det svenska
systemet både försöker äta och behålla
kakan. I grundlagen finns Riksdagens
oberoende ställning fastlagd, men i det
praktiska riksdagsarbetet är Riksdagen
allt annat än oberoende. Här måste Sverige
välja väg. Antingen inför man ett system
som i USA där maktdelningprincipen
genomsyrar den offentliga makten, då
införs direktval av statsminister. Eller
också erkänner man i grundlagen att
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Riksdagen är ett knapptryckarkompani
och då kan stora besparingar göras genom
att dra ned antalet riksdagsledamöter.
Högerbloggaren Dick Erixon förespråkar
den linjen och anser att Riksdagen
bara behöver bestå av partiledarna och
möjligtvis den närmaste kretsen kring
partiledarna.
Riksdagsledamöternas ställning på
verkas också av att de saknar egna
resurser, de får inga egna anslag från
staten för utredningar och kontors
personal. Alla statliga resurser till
partierna går via partikanslierna.
Det gör att arbetsgivaransvaret ham
nar hos centralorganisationen, eller
partieliten som Pålsson kallar den.
Lojaliteten hos de partipolitiska tjänste
männen kommer därför inte att ligga
hos riksdagsledamoten utan hos
partieliten. Därmed saknas incitament
för riksdagsledamöter med karriärmål
inom politiken att ifrågasätta den egna
partiledningen och den egna regeringen.
Resultatet blir konsensus även i slutna
rum där de genomsyrande debatterna
borde föras internt, om nu partierna
anser att en enad front mot väljarna är
att föredra. Där säger sig Centerpartiet
ha en annan uppfattning och stimulerar
i dag riksdagsledamöter och andra att
öppet diskutera sina ståndpunkter även
om det ger intrycket av ett splittrat parti.
Ambitionen är att öka det politiska
engagemanget och göra politiken mer
intressant.
Även partiernas nomineringsmakt
skapar lojalitetsband till partieliten som
dämpar den fria åsiktsbildningen. En
riksdagsledamot måste hålla sig väl med
partieliten för att ha en chans till omval.
Om inte partieliten och medlemmarna
sätter upp ledamoten på listan har denne
stora problem att själv kandidera och
låta väljarnas röst avgöra. Därför är
lojaliteten hos ledamöterna starkare mot
partiledningen än gentemot väljarna. Vem
minns inte hur det gick för kristdemokraten
Lennart Sacrédeus inför nomineringen
till europaparlamentsvalet 2009? Enligt
partiledaren Göran Hägglund hade han
varit alltför kritisk och inte varit någon
lagspelare. Men i själva verket handlade
det om hans EU-kritiska inställning och
värdekonservatism. Därmed kunde inte
de kristdemokratiska väljarna kryssa för
sin favoritkandidat som i tidigare val fått
många personkryss. Samma öde drabbade
centerpartisten Hans Lindqvist.
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Regeringens makt stärks också av
att en författningsdomstol saknas som
kan stoppa förslag som strider mot
grundlagarna. Lagutskottet som i dag har
till uppgift att granska nya lagar har enbart
en rådgivande funktion och regeringen
är, juridiskt sett, helt i sin rätt att ignorera
protester från lagrådet. Nu har dock en
förbättring mot tidigare ordning gjorts
då det så kallade uppenbarhetsrekvisitet
är borttaget. Tidigare skulle ett
riksdagsbeslut uppenbart strida mot
grundlagen eller mänskliga fri- och
rättigheter för att en lagprövning
skulle tas upp av svensk domstol. Det
avskaffade uppenbarhetsrekvisitet ger
större möjligheter för medborgare att
kräva lagprövning av riksdagsbeslut.

Svensk demokrati ur ett
internationellt perspektiv

Internationellt sett är Sveriges styrelse
skick unikt. Sverige utgör den ena
extremen där parlamentarismen med
proportionellt valsystem har närapå
slagit igenom helt. USA utgör den andra
extremen där maktdelningsprincipen
dominerar styrelseskicket. De övriga
länderna har oftast ett hybridsystem
som blandar de olika principerna om
parlamentarism och maktdelning. Det
visar en undersökning som riksdagens
utredningstjänst gjorde åt Anne-Marie
Pålsson. Den jämförande undersökningen
baseras på 30 länder, företrädesvis inom
OECD, och utgörs av uppgifter från 2005.
Författaren gör först några reservationer
för brister i undersökningen, såsom att
folkomröstningsinitiativ kan skilja sig
mellan olika länder rent kvalitativt. En
folkomröstning kan ju vara beslutande
eller rådgivande. I undersökningen får
länderna poäng för att de har initiativrätt
till folkomröstning utanför parlamentet,
och poängen är densamma oavsett om
folkomröstningen sedan är beslutande
eller rådgivande.
Jämförelsen baseras på fem dimen
sioner av maktdelningsprincipen; 1. Två
kammarsystem, 2. Författningsdomstol,
3. Presidentstyre, 4. Majoritetsval och 5.
Medborgarinitiativ. Tvåkammarsystem
bygger ofta på att ge olika regioner
eller delstater ett stort inflytande för
att minimera risken för en utbredd
centralstyrning. Författningsdomstolen
slår vakt om grundlagen och minoriteters
rättigheter gentemot majoritetens tvångs
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styre. Presidentstyret avser om den
verkställande makten utses i direktval
och inte indirekt via ett parlament.
Majoritetsvalet ger återigen regionerna
större makt genom att relationen
mellan väljare och valda förbättras. Det
valsystemet har också fördelen att ge
tydliga regeringsalternativ vilket gör
att folket lättare kan utkräva ansvar
för misstag. Vidare minskar systemet
risken för att vågmästarpartier får ett
oproportionerligt stort inflytande över
politiken. Nackdelen med systemet är
bypolitik och att lokala särintressen får
ett oproportionerligt stort inflytande över
den politiska processen. Avslutningsvis
handlar medborgarinitiativ om det finns
institutioner utöver parlamentet som
kan framtvinga en folkomröstning.
Folkomröstningar kan fungera som bra
ventiler när politiker har slutat lyssna
på folket i en viktig fråga, men kan
samtidigt utvecklas till en schweizisk
konsensuskultur där nästan alla politiska
frågor blir föremål för folkomröstning.
Det är varken effektivt eller demokratiskt,
med tanke på att valdeltagandet tenderar
att sjunka när folkomröstningar blir
alltför frekventa.
Resultatet av undersökningen visar att
Sverige står ut genom att inte ha en enda
av de fem maktdelningsinstitutionerna.
Makten i Sverige är i ett internationellt
perspektiv därmed oerhört koncentrerad.
Varken regioner, väljare eller riksdags
ledamöter har något större inflytande på
den politiska processen. Domstolar har få
möjligheter att stoppa förslag som strider
mot grundlagarna. Och minoritetens
rättigheter gentemot majoritetens beslut
är så gott som obefintlig.
Föga förvånande föreslår Pålsson ett
antal åtgärder för att öka maktdelningen
och riksdagsledamöternas oberoende
ställning. Bland annat bör ett
budgetkontroll- och revisionsutskott
införas för att öka riksdagens granskande
makt. Konstitutionella åtgärder är
författningsdomstol, majoritetsval i en
mansvalkretsar och tvåkammarsystem.
Åtgärder för att ändra partiernas
inre strukturer handlar om att det
statliga partistödet ska gå direkt till
riksdagsledamöterna för att minska deras
beroende av partieliten. En annan åtgärd
är att öka den ekonomiska öppenheten
inom partierna och tydligt redovisa
partibidragen. Dagens slutenhet öppnar
upp risken för vänskapskorruption
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och internt maktmissbruk. Ett konkret
exempel är statens försäljning av sex
statliga bolag under alliansregeringens
första mandatperiod. Hur kunde AnneMarie Pålson veta att köparen inte hade
några ekonomiska och vänskapliga band
till den minister som skötte försäljningen?
Den tredje åtgärden handlar om val
listornas utformning där partierna i dag
har en stor makt över utnämningarna.
För att undvika lojalitetsband mellan
partieliten och riksdagsledamöterna bör
det enbart vara medlemmarnas röster som
ska avgöra rangordningen på listorna.
Det är bättre att nomineringen ligger i
händerna på 100 medlemmar i stället för
ett fåtal personer i valberedningen och
nomineringskommittén.

Kritik mot
Knapptryckarkompaniet

Miljöpartisten Birger Schlaug kritiserar
Pålssons bok med att demokratin skulle
bli omöjlig om regeringen ständigt måste
förhandla med fritänkare som nominerats
på grund av sina meriter och inte på basis
av lojalitetsband. Kritiken är orättvis
eftersom Pålsson klart och tydligt visat
i hennes eget värv att hon kan göra
viktiga avvägningar för att inte skapa
en polsk riksdag. I stället för att förenas
med oppositionen om bordläggning av
Lissabonfördraget röstade hon för sin
egen motion om beslutsformen. Efter att
förslaget röstats ned lade hon sin röst på
regeringens förslag som i sin tur följde ett
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beslut från Moderaternas partistämma.
Schlaug har en något cynisk syn på
riksdagsvalen efter att Miljöpartiet kom
in i riksdagen med sin naiva tro att kunna
bryta partiledardiktaturen. Nu anser han
att det är i sin ordning att partierna vaskar
fram starka personligheter som lockar
stora väljargrupper i utbyte mot en hög
riksdagslön.
Lars Tobisson som varit gruppledare för
den moderata riksdagsgruppen fokuserar
sin kritik på att Pålsson både vill minska
partiernas beroende av partistöd och
öka öppenheten för partibidragen. Ett
offentliggörande av partibidragen medför
att valhemligheten kompromissas vilket i
sin tur betyder att partierna blir än mer
beroende av statligt partistöd. Ytterligare
kritik handlar om maktdelningen.
Tobisson tar det amerikanska systemet
som ett avskräckande exempel på hur
den politiska processens effektivitet
skadas. Kritiken missar poängen. Det
är ju trögheten i processen som är en
viktig poäng i maktdelningen. Det är
ett skydd för minoriteternas rättigheter
och ett skydd mot långtgående reformer
som binder upp kommande generationer.
Att USAs system har medfört att
presidenten har haft svårt att få stöd från
kongressen för en nödvändig sanering av
statsfinanserna är ju bara en dimension.
Det bästa för USA är kanske inte att
genomföra ej genomtänkta saneringar
som bygger på kraftiga skattehöjningar.
Är det inte bra att kontroversiella förslag
inte kan genomföras direkt?
Moderaten Erik Weiman anser i sin
tur att riksdagsledamöternas uppgift
inte är att vara självständiga eller trycka
på rätt knappar utan ledamöterna ska
vara marknadsförare av regeringens
politik. Pålsson konstaterar att Weiman
har reducerat riksdagsledamöter till
försäljare. Ingenstans kan man finna det
uppdraget i svensk grundlag.
Vissa tycker att formfrågor är tråkiga
och ointressanta. Men bakom form
frågorna döljer sig viktiga principer.
Att all makt ska utgå från folket är en
utgångspunkt som förpliktar. Knapp
tryckarkompaniet ger förslag på hur
denna princip ska kanaliseras genom
det politiska systemet. Är det genom
en stark riksdag eller genom en stark
statsminister som har sitt mandat
direkt från folket som folkets makt ska
utövas?
.
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Religionsfrihetens martyrer
–om borgmästaren i Södertälje
Religionsfriheten satt trångt i Sverige på 1600-talet. Tommy Hansson har studerat
Södertälje-borgmästaren Zacharias Anthelius som blev ett huvud kortare eftersom
han i hemlighet lämnade den protestantiska tron. Han har skrivit en bok, vars prolog återges här.

Den 11 september 1624 (21 september
efter den nya tidräkningen) fördes
två män i den yngre medelåldern av
bödel, bödelsdrängar och soldater ut på
Stockholms torg. Klockan var nio på
morgonen och vi måste förutsätta att
mycket folk hade samlats – offentliga
avrättningar hörde till tidens mest
uppskattade folknöjen. Det gällde nog
i särskilt hög grad detta i hela riket
uppmärksammade fall.
Till den schavott som hade uppförts
föregående dag för att folkmassan
skulle kunna få en god överblick över
tilldragelsen fördes magister Zacharias
Anthelius, 41-årig borgmästare i staden
Söder Tällije, tillika riksdagsman för
borgarståndet, och den tolv år yngre Georg
Bähr Ursinus, vilken var sekreterare i det
kungliga kansliet på Stockholms slott.
De hade jämte rektorn i Enköpings skola,
Nicolaus Campanius, samt ytterligare
ett antal personer gripits ett halvår
tidigare, misstänkta för att ha förbrutit
sig mot den stränga religionsstadga som
antagits av riksdagen i Örebro 1617. Här
hade i kärva ordalag fastslagits att det
var landsförrädiskt att bli katolik eller
att besöka katolska skolor i utlandet,
vilka var kända för att ge mycket god
undervisning som dessutom var gratis.
Örebro stadga riktade sig främst mot
den katolska ärkefienden Polen och dess
monark Sigismund III Vasa, vilken ännu
av sig själv och sina anhängare ansågs
vara Sveriges rättmätige konung.
Redan innan ständermötet i Örebro
hade antagit denna religionsstadga var
det förenat med livsfara att konvertera
till katolicismen, särskilt om man
misstänktes stå på Sigismunds lönelista.
Det fick Peder Eriksson, alias Petrus
Petrosa, erfara när han avrättades på ett
sällsynt vidrigt sätt under en riksdag i
Örebro 1606. Han hade sänts iväg till
kejsarhovet i Prag på Karl IXs uppdrag
men efter diverse mankelimang förirrat
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sig in i Polen. Hemkommen ställdes han
inför rätta, dödsdömdes och avrättades.
Så gick det även för studenten Henric
Hammerus från Linköping, som befanns
ha smugglat in brev från Sigismund till
konung Gustaf II Adolfs kusin hertig
Johan i Östergötland. Unge Hammerus
avrättades med svärd på Stockholms
torg – nuvarande Stortorget i Gamla
stan – bara någon vecka efter det att
religionsstadgan antagits. Som vi
kommer att få se hade Anthelius, Bähr och
Campanius – den senare halshöggs några
dagar efter de båda andra – aldrig någon
chans. Att alla tre avsade sig sin katolska

tommy.hansson@contra.nu
tro och återvände till den lutherska
protestantismen under den svåruthärdliga
fångenskapen båtade föga. De hade
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alla varit romerska katoliker och rört
sig i katolska kretsar på den europeiska
kontinenten för att därpå ta sig in i Sverige
igen, utan att informera myndigheterna
om sin bakgrund. Detta var enligt Örebro
stadga och även tidigare riksdagsbeslut
strängeligen förbjudet. Dessutom gjordes
försök att hävda att de spionerat för
Polens räkning. Dödsdomarna föll redan
i april och fastställdes i september av
den obeveklige unge konungen. De båda
männen måste ha sett medtagna ut denna
höstmorgon fyra år före regalskeppet
Vasas förlisning i Stockholms ström.
I ett halvår hade de alltså försmäktat i
kalla och fuktiga fängelsehålor, kastade
mellan hopp och förtvivlan, innan de
tvingades inse att för dem fanns bara ett
möjligt slut. Åtminstone Bähr genomgick
tortyr på sträckbänken och genom hårt
åtskruvade järn för att han till äventyrs
skulle klämma fram bekännelser om
eventuella konspirationer med det
polska hovet. Några sådana kunde
emellertid inte extraheras ur någon
av de svårt plågade männen. När nu
Anthelius och Bähr gjorde sig beredda
att möta skarprättaren och justifieras
med svärd på schavotten och att, innan
detta skedde, ställas inför den skränande
pöbeln tycks de ha återtagit sin katolska
tro, i alla fall enligt de akter i ämnet
från Liège som Sven Stolpe stöder sig
på i skildringen av Anthelii och Bährs
öde i sin inträngande Christina-studie.
De båda dödsdömda skall nämligen
ha tillskrivit sin jesuitiske trosfrände
Henricus Schachtius och försäkrat
honom att de ”offrade sig åt Gud som
ett brännoffer för den katolska kyrkan.”
När stunden för deras hädanfärd nal
kades väntade de under ivrig bön på
att bli förda till avrättningsplatsen. Väl
ditkomna skall de båda männen ha böjt
knä och bett för konung Gustaf II Adolf,
drottning Maria Eleonora, herrarna
i riksrådet samt generöst nog också
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för den man som förrått dem, kungens
italienske lutspelare Giovanni Veraldi.
Bähr avrättades först. När det var dags
drog han av sig sin tröja och överrock och
överräckte plaggen till en intillstående;
därefter föll han på knä, läste en bön
och blev halshuggen. Under tiden sökte
en luthersk präst – några andra prästmän
fanns ju inte tillstädes – förmå mäster
Zacharias att ånyo svika sin tro, men i
denna allvarliga stund skall Anthelius
enligt hävderna ha svarat:
–Du är ingen verklig präst. Hur skulle
du då kunna ge mig absolution för mina
synder och räcka mig Herrens lekamen?
Därpå fick Anthelius syn på Bährs döda
kropp med huvudet liggande för sig
och ropade extatiskt till bödeln: –Eja,
låt mig nu också falla för din lie för den
katolska tron! Enligt Stolpe hade mäster
Zacharias nu morskat upp sig så pass att
han demonstrativt höjde sina händer och
krävde att också dessa skulle avhuggas.
De omkringstående fick lugna Anthe
lius, som slutligen även han föll bedjande
på knä innan bödelns svärd föll över hans
nacke. Om Schachtius, eller Schacht som
han egentligen hette, vet vi att även han
dömdes till döden efter att som jesuit
illegalt ha tagit sig in i landet men att
han faktiskt fick nåd av kungen; han
var ju trots allt utländsk medborgare.
Han dog många år senare i Hamburg.
Bährs och Anthelii döda kroppar togs
om hand av rådsherren Johan Skytte och
riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm
– åtminstone den senare var halvbroder
till Gustaf II Adolf – och forslades i en
kärra till Riddarholmen, där de begrovs
nära den nuvarande statyn över Birger
Jarl vid den gamla klosterkyrkans mur. I
det följande kommer det att bli klart hur
denna dramatiska händelse på Stortorget
kunde bli möjlig och hur de avrättades
olycksbröder behandlades av den
lutherska enhetsstaten – nonkonformister
i en hopplös kamp mot ett samhälle
fyllt av skräck, armod, vidskepelse,
sjukdom, krig och myndighetsvåld.
Andra samhällen var inte bättre än det
svenska, i många fall faktiskt värre. .

Fotosession vid
ryska ambassaden
Svenska Memorial genomför i år en
månatlig manifestation vid den ryska
ambassaden på Gjörwellsgatan i
Stockholm. Vid manifestationen pro
testerar vi mot den politiska utvecklingen
i Ryssland och kräver en återgång till
demokrati.
Helt klart är att vi är kontrollerade och
satta under bevakning av FSB, den ryska
säkerhetstjänsten. När vi vid vår senaste
manifestation kom till ambassaden och
pratade med polisen kom Slava från
ambassaden fram och frågade mig vilken
regim jag representerade. Jag sa att jag är
ordförande för Svenska Memorial, vilket
han mycket väl visste. Sedan vi talat mer
med polisen vände jag mig om och där
stod ytterligare en man med bister min.
Jag frågade på eneglska om han kom från
ryska ambassaden och han frågade mig
varför jag ville veta det. Slava gick fram
till mannen och sa till honom på ryska
att det där är Ann-Mari Lahti och hon är
ledare för Svenska Memorial.
Under manifestationen delade vi ut
flygblad och framförde muntligt våra
protester. ”Njet Putin. Da demokrati” och
annat.

Ryska ambassadens FSB-folk och
övrig personal är irriterade på oss. Vi gick
under denna manifestation runt staketet
vid ambassaden och delade ut infoblad
och visitkort till folk som stannade upp
och lyssnade. Inne på ambassadområdet
märktes folk i bilar och folk som kom
ut och både lyssnade och tittade mycket
irriterat.
En av våra styrelseledamöter råkade
på tunnelbanan ut för att en man iakttog
henne mycket noga och när hon försjönk
i en bok höjde han sin proffskamera
och försökte fotografera henne. När han
märkte att han var upptäckt sänkte han
kameran. Men nästa gång hon försjönk i
boken tog han upp kameran igen och tog
ett par bilder. Sedan gick han av tåget vid
nästa station. När styrelseledamoten kom
hem fick hon med två minuters mellanrum
samtal från ett och samma ryska nummer.
Ingen fanns i andra änden av telefonen.
På Memorials manifestation fyra dagar
senare upptäckte hon att mannen med
kameran på tunnelbanan var var samme
man som kom ut från ambassaden och
fotograferade gruppen från Memorial (se
bilden nedan).
Ann-Mari Lahti

Boken kan rekvireras genom att sätta in
240 kronor på Contras plusgiro 85 95 894. Skriv ”Södertälje” som meddelande
till betalningsmottagaren.
En man från ryska ambassaden är ute och fotograferar demonstranterna från Svenska
Memorial (i bakgrunden tidningshusen i Marieberg)
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Utrymme för ett värdekonservativt parti?
Banar statsminister Fredrik Reinfeldt
vägen för ett nytt värdekonservativt
parti?
Har Sveriges statsminister Fredrik
Reinfeldt, moderaterna, sparkat sin
partisekreterare Sofia Arkelsten för att
föra Sverige närmare socialismen? I
samband med Arkelstens avgång ta
lade statsminister Reinfeldt om det nya
politiska läget och hur allvarligt han ser på
det. Allvarsläget är att socialdemokraterna
bytt partiledare och dess nuvarande
ordförande Stefan Löfven, enligt gal
luppundersökningar, fört partiet framåt.
Tydligt är att Reinfeldt fruktar den så
kallade ”Löfveneffekten”, mer än stödet
för socialismens frammarsch i svensk
politik.

Ny partisekreterare –
ytterligare ett steg åt vänster?

Allianspartierna med moderaterna i
spetsen har stegvist tillägnat sig ett
socialistiskt
partiprogram.
Istället
för att mobilisera krafter och idéer
mot socialismen, gör Reinfeldt en
helomvändning och ger partiets viktigaste
uppdrag, partisekreterare, till örebroaren
Kent Persson. Persson är känd för att hans
ideologi är nära Miljöpartiets åsikter samt
att han har sympatier med Mona Sahlins
politiska ställningstaganden.
Klart är att Reinfeldt fiskar vänster
röster inför valet 2014. Han överger de
moderatväljare som vill se ett Sverige
rensat från socialistiska/vänsterinspi
rerande krafter.
Nya Moderaternas partisekreterare
Kent Persson kommer med all sannolikhet
att sätta sin socialistiska prägel på
alliansen. Han har bland annat uttalat sig
för:
• en breddad arbetslinje. En arbetslinje, där
staten går in med arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, brukar alltid se ut efter ett visst
mönster. Det kostar stora skattemedel,
framförallt till konstlade samhällstjänster
sysselsättningsåtgärder i form av vuxen
utbildning och omskolning samt starkt
reglerande lagar med olika former av
subventioner för att privata företag
skall uppmuntras ta emot svårplacerad
arbetskraft.
Utanförskap kostar, men de statliga
arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna
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har också ett pris. Den ”breddade
arbetslinjen”, som moderaterna talar
om, är i stort sett att genomföra det
handlingsprogram, som det socialistiska
blocket har i sina partiprogram. När
statsapparaten lägger sig i arbets
marknaden leder det till en blandekonomi
med planekonomin, som dess förlängda
arm. Det saknas i svensk politik åsikter,
såsom att marknaden får sköta sig själv
med minskad myndighetskontroll och
mindre arbetsgivaravgifter. Den fria
konkurrensen, med en fri marknad

Britt Louise Körninger
britt.louise.korninger@contra.nu

med varor och tjänster samt mindre
reglerade anställningslagar skapar större
omsättning på marknaden även när det
gäller anställningar.
• samarbete i regeringsform med
Miljöpartiet (SvD 8 november 2011
Opinion) Denna inbjudan framfördes
också av Kent Perssons politiska idol
Mona Sahlin hösten 2008. Hon ville från
socialdemokraternas sida inbjuda Mp till
ett framtida regeringssamarbete (DN 5
mars 2011 Allians Sverige)

Kent Persson, moderaternas nye partisekreterare har i Örebro län gjort sig känd
för att vilja samarbeta med Miljöpartiet
och för att sakna ideologisk grund.
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Samarbete med Miljöpartiet?

Vid ett eventuellt allianssamarbete
med Miljöpartiet krävs det nya värder
ingar från alliansens sida, det blir
överenskommelser som strider mot
alliansväljarnas grundvärderingar. Mode
raternas nya partisekreterare har tagit
hänsyn till alliansens avkall i sitt uttalande:
”Jag vill ha ett allianssamarbete som
bygger på att alla partier ges möjligheter
till utrymme, profilering och framgång
men också på ett gemensamt politiskt
utvecklingsarbete som tar sikte på såväl
nästa mandatperiod som tiden därefter.”
(SvD 20 april 2012)
Vid eventuellt regeringssamarbete
med Miljöpartiet kommer De Nya
moderaterna tillsammans med de öv
riga allianspartierna att fortsätta ersätta
det svenska folkhemmet med det
mångkulturella samhället.
Nu i dagarna kommer det också
en rapport från statsvetare om att det
finns risk för att folk flyr alliansens
minsta parti Kristdemokraterna. I se
naste
valet
taktikröstade
många
väljare på Kristdemokraterna. Se
naste väljarbarometern Skop, visade
att Kd endast fick 2,9 procent.
(Skops
väljarbarometer 23
april
2012).
Anledningen till Krist
demokraternas nedgång är den inre
politiska splittringen ifråga om de
värdekonservativa kristna grunderna.
Förutom Kristdemokraternas Göran
Hägglunds ställningstagande mot de
konservativa kristna värdegrunderna,
som partiet en gång byggdes upp på, har
nu också Fredrik Reinfeldt tagit en klar
kurs mot de konservativa fundamenten,
som moderaterna grundlades på. Nu
finns inte länge någon klar politisk
riksdagsopposition mot socialismens
och därmed närliggande ideologiers
utbredning i Sverige. Alliansen går allt
närmare de rödgrönas ideologi. Risken är
att det blir ett stort gallupfall för Fredrik
Reinfeldt och de Nya Moderaterna,
såsom det idag ser ut för Göran Hägglund
och hans Kristdemokrater. Sverige be
höver ett nytt värdekonservativt parti
inför valet 2014, om inte så enbart för
att den politiska mångfalden skall bestå i
Sverige.
.
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Vänsterkristna och den fria debatten
Det är svårt för dem som inte ansluter sig till den dominerande socialdemokratiska linjen att göra sin åsikt gällande i Svenska kyrkan. Att kritisera
att Svenska kyrkan anställer en imam (!!) tas inte väl upp av det kyrkliga
etablissemanget.

Ola Mårtensson från Västerviks-Tidningen
har skrivit ett inlägg på Newsmill där han
tar upp debattklimatet i Svenska Kyrkan.
Vi citerar honom:
”I ett land som Sverige, där social
demokrati och vänsteretablissemang
abonnerat på makten i årtionden och där
vänsteråsikter kunnat tas för sanningar,
blir det ett smärtsamt uppvaknande när
makten inte längre kan tas för given och
de inbillade sanningarna ifrågasätts. Vi
lever i ett land där den politiskt korrekta
eliten hellre propagerar för införandet
av ett hen-begrepp och ett tredje kön,
än rätten för föräldrar att bestämma hur
de ska ta hand om sina barn och hur
gängkriminaliteten i landets tredje största
stad ska bekämpas.
”Sedan sommarens bestialiska terrordåd
i Oslo och på Utøya har konservativa
och allmänborgerliga skribenter och
debattörer, publikationer och sällskap
utsatts för en guilt by associationargumentation från vänsterhåll av sällan
skådat slag. När argumentationen tryter
målas vi konservativa och borgerliga
upp som nyttiga idioter i Anders Behring
Breiviks anda. Syftet är uppenbart – att
smalna av vad som anses vara okej att
diskutera och göra det offentliga rummet
trängre. Frihet, öppenhet och tolerans mot
olikheter propageras visserligen, men
bara så länge alla är fria, öppna, toleranta
och olika på samma sätt.
”Denna guilt by association-diskussion
har tagit sig in i Svenska kyrkan, en
av Sveriges största organisationer
med miljontals betalande medlemmar.
Den gamla folkkyrkans debattklimat
har länge varit smalt och smalare lär
det bli då den under lång tid rådande
socialdemokratiska trosuppfattningen i
profan mening reagerar aggressivt och
osakligt mot oliktänkande.

Seglora Smedja till angrepp

”I torsdags i förra veckan gick Seglora
Smedja med vänsterpredikanten Helle
Klein i spetsen ut i ett angrepp mot de
tre skribenterna och prästerna Christer
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Hugo, Johanna Andersson och Annika
Borg, som driver och skriver på bloggen
Kristen
Opinion.
Vänstersmederna
'kartlade' vad bloggen tagit upp för
ämnen under det senaste året. Det är i
grunden konservativa värden men också
allmänkristna, åsikter och värderingar
som delas av många medlemmar inom

Vi berättade i förr numret av Contra att
det ofta var lågt i tak i debatten i Svenska
kyrkan. Vi är inte ensamma om den åsikten. Ola Mårtensson från Västerviks-Tidningen har tagit upp samma ämne med
en liknande utgångspunkt. Det finns ett
socialdemokratiskt etablissemang inom
kyrkan som smalnar av möjligheterna för
andra åsiktsriktningar att göra sin mening gällande. Men kyrkan är en religiös,
inte en politisk organisation. På bilden
Uppsala domkyrka.
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Svenska kyrkan och kristenheten i stort,
värderingar som på intet sätt kan sägas
vara extrema. Men smederna betraktar
givetvis Hugo, Andersson och Borg som
avfällingar eftersom de inte delar vad
denna krets anser vara sanningar givna
av den högste.

Genusteorier, Occupy-rörelsen
och imamer anställda av kyrkan

”Vad de Hugo, Andersson och Borg
kritiseras för är bland annat att de
ifrågasatt den allmänna politiska
korrektheten inom kyrkan, Ship to Gaza,
genusteorier, islam – en annan och
missionerande religion, Svenska kyrkans
anställning av en imam, påskupproret
och den vänsterradikala Occupyrörelsen.
Skribenterna på Kristen Opinion har
dessutom etiskt problematiserat aborter,
vilket vänsterpredikanterna i Seglora
Smedja ser som ett problem. I slutet av
sin genomgång skriver Segloras smeder:
'Vid en genomgång av det senaste årets
debatter framträder en ruggig bild. Att
högerextrema krafter får näring av en
stundtals urspårad inomkyrklig debatt är
djupt beklagligt.'
”Med andra ord: Dessa frågor ska
inte diskuteras, för om det görs ger
det näring åt högerextrema krafter.
Resonemanget är vare sig särskilt
demokratiskt eller tillåtande, snarar
högst oroande. Vidare tolkar de debatten
inom kyrkan som urspårad då det finns
några står upp för vad de tänker, för
vad deras samvete, övertygelse och tro
säger. De ser debatten som urspårad
för att alla inte sluter upp bakom deras
värderingar som länge uppfattas som
de gängse och rådande. Kyrkan och
kristenheten behöver inte färre debatter,
smalare fåror och misstänkliggöranden.
Kyrkan och kristenheten behöver en
öppen och mångfacetterad debatt. Det
är genom diskussion mellan företrädare
med olika syn på världen och kristen tro
som människor utvecklas och förkovras
i sin tro – inte genom stagnation och
åsiktshegemoni...”
.
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Terroristrättegången
i Köpenhamn
När den här artikeln skrivs
pågår två snarlika rättegångar
i två av våra grannländer.
Bägge rättegångarna började
i april och förväntas pågå till
juni. Den ena, rättegången mot
Anders Behring Breivik i Oslo,
ges flera sidor per dag i våra
vanligaste tidningar. Den andra
rättegången, rättegången mot
Mounir Dhahri, Munir Awad,
Sahbi Zalouti och Omar Abdalla
Aboelazm
i
Köpenhamn,
uppmärksammades något i
inledningen, men har sedan
fallit helt i skuggan av Breivikrättegången.
Krig mellan islam och…

Likheten mellan skurkarna är påfallande.
I bägge fallen handlar det om krig
mellan islam och (för att använda
Breiviks ordval) urbefolkningen eller
(för att använda de fyra andras ordval) de
otrogna. Motståndaren är ett legitimt mål
och kan dödas, även om vederbörande
inte individuellt är skyldig till att ha
gjort en fluga förnär, de tillhör nämligen
motståndarsidan i kriget. I bägge fallen
har målsättningen varit att döda så många
som möjligt.
Huvudskillnaden är att Breivik lyckades
i sitt uppsåt, men att Dhahri, Awad,
Zalouti och Aboelazm misslyckades. En
annan skillnad är att Breivik agerat helt
ensam, men att de fyra i Köpenhamn
agerat tillsammans och även varit
aktiva i organisationer med en likartad
målsättning som de fyra och i åtminstone
ett fall haft koppling till en organisation
som brukar uppmärksammas positivt i
media, mer om det nedan.
Det går av det genomförda och det
planerade dådet dra slutsatsen att de två
bevisar varandras tes att det pågår ett krig
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mellan islam och Väst. Lyckligtvis är det
(än så länge) bara ett fåtal som är aktiva
i det kriget. Men i bägge fallen hoppas
de att det ska bli fler. Och i avvaktan på
det bedöms alla ”på andra sidan” vara
fiender och därmed legitima objekt även
för mord (som enligt de tilltalade inte är
mord utan ”krigshandlingar”).
Eftersom alla som läser andra tidningar
fått veta allt som tänkas kan om Breivik
ägnar vi denna artikel helt åt Dhahri, Awad,
Zalouti och Aboelazm. Deras plan var att
ta sig in på Jyllands-Postens redaktion
vid Rådhuspladsen i Köpenhamn och där
skjuta ner så många som möjligt, samt
dessutom halshugga ett antal och låta
huvudena rulla längs Vester Voldgade.
Förberedelserna hade gått långt. Tre av de
fyra befann sig i en lägenhet i Köpenhamn

cg.holm@contra.nu
när de greps och där och i deras bil fanns
vapen och ammunition samt buntband
för att användas som handfängsel.
Polisen beslagtog en pistol, en k-pist, en
ljuddämpare och 122 patroner, buntband
och 20.000 dollar i kontanter. Genom
avlyssningen av lägenheten var det klart
att trion var redo att gå till aktion samma
dag, de bad till Allah om framgång i
kampen mot de otrogna precis innan
polisen stormade deras lägenhet. Till
saken hör att kronprins Frederik skulle
besöka Jyllands-Posten just den dagen,
men det är inte säkert att terroristerna
kände till detta. Genom telefonavlyssning
har polisen en mycket klar bild över sig
hur planerna såg ut.

Mounir Dhahri – jobbade på
Södermalmsmoskén

Av rättegången hittills framstår det
som att det Dhahri som är något av en
ledare för gruppen. Han har arbetat
som vaktmästare på moskén på Söder
i Stockholm och där utfört enklare
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sysslor. Och fått goda vitsord av moskéns
ledning. Han har dömts för misshandel
av sin sambo och senare av sin hustru
(en annan kvinna). Han har också hotat
två anställda vid 7Eleven till livet, sedan
de inte lånat ut telefonen till honom.
Dessutom har han missbrukat kokain
och dömts för narkotikabrott. Han kom
till Sverige från Tunisien 1993 och fick
permanent uppehållstillstånd 1996.
Han har dock vid flera tillfällen vägrats
svenskt medborgarskap. För personer som
bott så länge i landet som Dhahri vägras
medborgarskap i stort sett enbart på grund
av brottslig verksamhet eller på grund av
avrådan från SÄPO. Han lämnade sin
bostad på Söder sommaren 2008 och
försvann utomlands. Hyran betaldes dock
en bit in på 2009. Uppenbarligen befann
han sig i den laglösa pakistanska provinsen
Waziristan, på gränsen mot Afghanistan.
Där finns utbildningsläger för al-Qaida
och troligen var Dhahri i Miran Shah. Han
återvände till Europa i oktober 2010 och
hämtades med bil i Bryssel av sin gode
vän Sahbi Zalouti (se nedan). Zalouti har
i förhör med SÄPO (publicerat i danska
tidningen EkstraBladet) sagt att Dhahri
när han kom hem från Pakistan hade
fått ”ett uppdrag”. Dhahri behöll sina
kontakter i Pakistan och bara i december
2010 (den månad då han greps) hade
han 88 samtal till Miran Shah. Han
bodde hos Zalouti i en lägenhet som
avlyssnades av SÄPO. På ett av polisens
band hörs han säga att ”de ska alla dö,
utom kvinnorna”. I rättegången har Dha
hri hävdat att han levt ett kriminellt liv
som narkotikasmugglare, detta för att
förklara den stora mängden kontanter han
hade med sig när han greps. En alternativ
förklaring till pengarna är att de kom
från uppdragsgivarna i Pakistan. Danska
säkerhetspolisen PET hävdar att ordern
om ett attentat i Köpenhamn kommer
från pakistanska Lashkar-e-Taiba, den
organisation som låg bakom massakern i
Mumbai i Indien 2008. En massaker som
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kostade 164 människor livet, vartill kom
308 skadade.

Munir Awad – svärson till
ordföranden i Sveriges
muslimska råd

Mest känd av de åtalade är Munir Awad,
som hittills kostat svenska skattebetalare
hundratusentals kronor. Hans flickvän
och senare hustru Safia är dotter till
Helena Benaouda, en finsk konvertit
till islam som är ordförande i Sveriges
Muslimska Råd. En viss reservation ska
göras kring Munirs och Safias äktenskap,
Helena Benouada brukar numer tala
om sin före detta svärson. Han är född i
Libanon, men svensk medborgare. Munir
och Safia åkte till Somalia för ”semester”
2006 (dock sa de till Helena Benaouda att
de reste till Dubai), just då ”islamistiska
domstolarnas förbund” tagit över makten
i södra Somalia och Usama bin Ladin
uppmanat muslimska ungdomar från hela
världen att resa till Somalia för att delta
i kampen. Paret hamnade i konflikten
mellan Somalias regering (uppbackad
av Afrikanska Unionen och Etiopien)
och terroristorganisationen al-Shabaab
och så småningom blev de fängslade av

kenyanska trupper. UD betalade resan
till Sverige, men den räkning som UD
skickade på utläggen betalades inte av
familjen. Entusiasmen från UD att hjälpa
till var därför begränsad när Munir och
Safia ett par år senare greps i Pakistan på
väg mot Waziristan, men efter viss tvekan
hjälpte UD ut paret. När pakistansk
polis stoppade bussen som de färdades
i fann de inte bara Munir och Safia och
parets då tvåårige son utan även den
”svenske” Guantanamo-fången Mehdi
Ghezali. Vidare fanns två män från en
terrororganisation med träningsläger
i Waziristan och en guide som fått i
uppdrag att transportera gruppen till
al-Qaida i Waziristan. Munir och Safia
skickades till Sverige efter bara sex
veckor i pakistanskt fängelse.
Munir greps igen i Köpenhamn mellan
jul och nyår år 2010. Han hade då bott
i en lägenhet som tillhörde en av de
somalier som han träffat på träningslägret
i al-Shabaabs regi.

i Sverige. Han har dömts för stöld och
sexbrott bland annat till rättspsykiatrisk
vård. Det var han som köpte buntbanden
och han hade vid gripandet cirka 5 000
euro i sedlar på sig.

Sahbi Zalouti –
fixade det praktiska

Sahbi Zalouti, bosatt i Järfälla, var inte
med i Köpenhamn. Han är född i Tunisien
och svensk medborgare. Han startade
resan tillsammans med de övriga i en
hyrbil, men hoppade av i Jönköping och
åkte hem. Han greps i Järfälla samma dag
som gripandena i Köpenhamn. Zalouti
var den som hyrde bilen för transporten
från Stockholm till Köpenhamn och det
var han som hade ordnat den lägenhet i
Köpenhamn där de tre greps. Sahbi har,
liksom Munir, gripits av den pakistanska
polisen. En av Zaloutis tidigare inne
boende, Sami Bouras, dömdes i sin
frånvaro i Tunisien år 2010 till tolv års
fängelse för terroristbrott.
.

Omar Abdalla Aboelazm –
född i Sverige

Omar Abdalla Aboelazm har svenskt och
egyptiskt medborgarskap. Han är född

I Hans Majestäts Tjänst
I Hans Majestäts tjänst är titeln på en bok
om Curt Juhlin-Dannfelt och hans tjänst
som militärattaché i Berlin under nästan
hela Hitlers tid vid makten. Bokens
författare, Staffan Thorsell, skriver,
att Dannfelt ”skulle bli Hans Majestät
Konung Gustav V:s man vid Hitlers hov.
I militära angelägenheter var han direkt
underställd kungen”.
Dannfelt kunde på nära håll iakttaga
den tyska upprustningen, och han stack
inte under stol med sin personliga
åsikt, att ”det var Versaillesfreden
som bar skulden till den kommande
utvecklingen”. Den tyska upprustningen
och utvecklingen i Ryssland förändrade
den svenska regeringens inställning
till Tyskland. Kontakter etablerades på
alla plan för att få till stånd ett bra och
vänskapligt förhållande till den tyska
stormakten. Exempelvis inleddes ett
samarbete mellan de båda ländernas
underrättelseorganisationer. Några veckor
efter kristallnatten kom kung Gustav V
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till Berlin för att ge Hermann Göring en
fin utmärkelse.
På Hitlers femtioårsdag den 20 april
1939 fanns general Olof Thörnell,
marinchefen
Fabian
Tamm
och
arméstabens chef Helge Jung på plats.
Mot slutet av 1939 fruktade Dannfelt
att Tyskland skulle angripa Sverige. I
det sammanhanget bekymrade honom
den frispråkiga svenska pressen. Några
artiklar i Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning betecknade han som
”fullkomligt brottsliga” och han krävde
censur av pressen och offentliga yttrande
överhuvudtaget.
Sveriges riksdag var också inne på
samma linje och beslöt sommaren 1940
om stora inskränkningar i den svenska
tryckfriheten. Militär vänskap med
Tyskland som skydd mot Sovjet var
Dannfelts strategi.
Omkring årsskiftet 1939/40 gjordes
närmast desperata ansträngningar för
att påskynda svensk upprustning. Det
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främsta hoppet stod till vapenaffärer med
Tyskland, och statsminister Per Albin
Hansson beslöt att skriva ett personligt
brev till Göring.
Förhandlingar på Karinhall med Gö
ring avlöpte tillfredsställande. Göring
kommenterade nästan varje punkt på
den långa listan över önskade vapen med
orden ”det låter sig göras”.
På hösten 1940 spekulerades det över på
vilken front kriget härnäst skulle utspela
sig. ”Mycket talar för att en uppgörelse
med Sovjet med tiden blir oundviklig”,
skrev Dannfelt. Samtidigt såg han klarare
än de flesta vid den här tiden att USA
framöver skulle spela en stor roll för
krigets utveckling. Detta anade också
Hitlers svenske vän Sven Hedin, som
ovannämnda höst gjorde en succébetonad
föredragsturné över hela Tyskland. Vid
ett bejublat framträdande i Berlin rev han
ner skrattsalvor med repliker om att han
skulle ha varit mycket lyckligare idag om
Columbus aldrig hade upptäckt Amerika
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eller åtminstone om USA
aldrig hade upptäckt Europa.
Tysklands anfall på Ryssland
gav hos många svenska offi
cerare förhoppningar om tysk
seger. Enligt Dannfelt var
den svenska officerskåren
sedan gammalt nästan helt
protysk. ”En för Tyskland och
Finland gynnsam utgång av
det ryska kriget är av vitalt
intresse”, skrev Dannfelts
chef Arvid Richert. Många
ledande svenska militärer ville
att Sverige skulle sluta upp
vid Finlands och Tysklands
sida. Flygstabens chef, Bengt
Nordenskiöld, försåg redan
innan krigsutbrottet tre svens
ka flygflottiljer med en upp
sättning kartor och målpärmar
för att bombplanen skulle hitta
rätt. Det togs också initiativ till
rekrytering av officerare som
tillfälligt skulle gå i tysk tjänst
på östfronten. Denna plan
stoppades emellertid av Hitler,
som ilsknade till när han fick
höra att Sverige tänkte skicka
officerare utan några soldater.
Under ett studiebesök vid
fronten fick Dannfelt hö
ra att hårdheten och seg
heten hos det ryska mot
ståndet
hade
överraskat
tyskarna. ”Ryssarnas dolska
stridsmetoder och fatalism
gjorde kriget i öster oändligt
mycket svårare än det varit i
väster”, förklarade en general.

Redan på hösten 1941 hade
det börjat uppstå tvivel på den
slutliga tyska segern.
På Görings femtioårsdag i
januari 1943 blev han föremål
för den svenska regeringens
hjärtliga lyckönskningar. Gö
ring rapporterades vara vid
glänsande vigör, och han
uttryckte sig i positiva ordalag
om Sverige. ”Ni känner mina
känslor. Ni vet att Sverige
är och förblir mitt andra
fosterland”, sa Göring.
I oktober 1943 kallades
Dannfelt till slottet för att
redogöra
för
krigsläget
inför Gustav V. Kungen var
orolig för hur kriget skulle
sluta. ”Hitler är utan tvivel
att föredra i Europa framför
Stalin” ansåg kungen, och
han underströk, att ett ”tyskt
nederlag skulle utgöra en stor
fara”. Dock ville inte Gustav V
ge nationalsocialisterna någon
sorts allmänt godkännande.
Kungen var väl medveten
om övergreppen i Norge och
Danmark, vilka han hade
talat allvar om med den tyske
ministern i Stockholm.
Dannfelt nämner också
om sin uppvaktning hos ÖB
general Thörnell. ”Han nästan
grät över Tysklands olycka och
jag kunde inte trösta honom
med några förhoppningar om
ett skapligt slut på kriget”
berättar Dannfelt.

Vid en temottagning hos
utrikesminister
Ribbentrop
i krigets slutskede avslöjade
denne intressanta uppgifter.
Den ryske utrikesministern
Molotov hade under sitt besök
i Berlin hösten 1940 försökt att
utsträcka det ryska inflytande
även till Sverige och krävt att
Sovjet skulle få ta kontroll
över hamnar i Göteborg och
vid Öresund. Det var också
vid den tidpunkten som Sovjet
ställde krav på att få lägga
under sig hela Finland.
Under en resa i Tyskland
efter kriget gjorde Dannfelt
en avstickare till processen
i
Nürnberg,
som
han
betecknade som en ”segrarnas
övermodskomedi” och ett
exempel på att det är segrarna
som skriver historia och att
den starkaste alltid har rätt.
En rysk åklagare ledde då
förhandlingarna och Dannfelt
kom osökt att tänka på
Stalins skådeprocesser mot
sina politiska motståndare på
1930-talet. Han vämjdes av
hela spektaklet.
Under många år efter kri
get var Dannfelt också mili
tärattaché i Stalins Moskva.
”Det var som att komma
in i en ny värld”, skrev han
senare. Stalins hemliga polis
arbetade hårt för att isolera
de utländska diplomaterna.
Två kvinnor, som hade hjälpt

honom att bättra på hans ryska,
försvann till Sibirien. Det var
helt enkelt livsfarligt för ryska
medborgare att ha kontakt med
utlänningar.
I Berlin hade han ställt alla
möjliga frågor till den tyska
krigsmaktens attachéavdelning
och ofta fått hjälpsamma svar. I
Moskva var det meningslöst att
fråga eller tala om någonting,
förutom vädret.
Staffan Thorsells bok är
viktig med sina intressanta
inblickar i Sveriges förhållande
till Nazityskland och i dåtidens
tänkesätt och värderingar.
Dannfelt själv var icke helt
opåverkad av den tidens
vanliga föreställningar om ras
och etnicitet. Därom vittnar
hans språkbruk. Men i hans
personliga uppträdande fanns
inget spår av antisemitism.
Vi som lever i dagens
samhälle får akta oss för att
förhäva oss och för att låta
den i Sverige saliggörande
politiska korrektheten, vilken
av en författare har beskrivits
som ”tyckandets tyranni”,
vara ledstjärna för synen på
ifrågavarande tidsepok.
David Stavenheim
Staffan Thorsell: I Hans
Majestäts tjänst. Bonniers
förlag.
Staffan Thorsell har bland
annat varit chefredaktör för
Expressen.

2 1987...
För tjugofem år sedan hade inte
avregleringarna kommit igång. En
reglerad bransch var teko-industrin och restríionerna slog direkt
i Svenssons plånbok. Importen
från lågprisländer kvoterades, utan
att det fanns någon svensk tekoindustri kvar. Istället för att importera från lågprisländer importerade
Sverige från högprisländer, till konsumenternas nackdel. Ett par år
senare började den ena branschen
efter den andra att avregleras och
idag är kläder betydligt billigare än
de var på 1980-talet. En av dem

som citerades i Contra-artikeln
med kritiska synpunkter på kvoteringen var nationalekonomen Carl
B. Hamilton, numer riksdagsman
och Folkpartiets ekonomisk-politiske talesman...
Contra kunde berätta hur Sovjetunionen använda narkotikahandel för att komma åt Västerlandet.
Avhoppare berättade hur det gick
till och inte minst var Kuba (som i
praktiken styrdes av Sovjet då) en
viktig transitpunkt för knarkexport
till USA.
Vi berättade om förryskningen

av Baltikum och att allt fler ryssar
flyttade till de tre baltiska länderna
och trängde undan den inhemska
befolkningen från nyckelpositioner
i samhälle och kulturliv. Det är lyckligtvis en trend som har vänt och
idag är ester, letter och litauer herrar i sitt eget land.
Vi berättade också om hur elektronisk krigföring blev ett allt viktigare inslag i det moderna kriget.
Att störa ut robotars elektronik
skulle kunna bli avgörande i ett
framtida krig.

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