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Den tidigare Gulag-fången Janis Rozkalns träffade under
sin tid i fångläger en man som
hade saker att berätta om Raoul Wallenberg. På omslagsbilden ser vi Janis Rozklns stå
vid det nya Wallenbergmonumentet utanför Arvfurstens
Palats (Utrikesdepartementets
lokaler finns där) på Gustaf
Adolfs torg i Stockholm. Han
håller i Raoul Wallenbergs
symboliska bronsportfölj.
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Alex Milits död

Alex Milits föddes Pankjavista i Estland 1932, i den del av Estland som senare
under Sovjet-tiden flyttades över till Ryssland och hans hembygd ligger därför numera i Ryssland. Själv hade Alex en estnisk pappa och en rysk mamma.
Alex kom till Sverige som tolvåring 1944. Han talade nio språk och utnyttjade
sina goda kunskaper i svenska, estniska och ryska för en omfattande översättningsverksamhet (Alex Milits Språkbyrå). Bland annat översatte han det estniska nationaleposet Kalevipoeg till svenska. Han medverkade också flitigt
med nyheter och artiklar i media om det på den tiden slutna Sovjetunionen.
Tidvis arbetade han för BBC och Radio Free Europe. En av de nyheter som
kom till Väst genom Alex Milits försorg var myteriet på den sovjetiska fregatten
Storozjevoj, som från Riga satte kurs på
Gotland i november 1975, men stoppades
av sovjetiska styrkor med några timmar
kvar till svenskt vatten (myteriledaren
Valerij Sablin arkebuserades senare).
Alex Milits skrev flitigt i den nu sedan
länge nedlagda Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning, den kanske sista riktiga
kvalitetstidningen i Sverige
Han var länge en klippa i bakgrunden
till de rörelser som arbetade för Östeuropas och Baltikums frihet. Under Contras
första år hjälpte han vid åtskilliga tillfällen till med material och översättningar.
Han bedrev också ett omfattande arbete
till stöd för dissidenter och avhoppare i
Sverige.

Har Du en lokal på förslag?

Contras finanser är som alltid ansträngda. Vi ber de läsare som har möjlighet att
ställa upp med ett bidra till utgivningen av Contra. Kan ges per plusgiro 85 95
89-4.
Vi vill samtidigt undersöka möjligheterna att sänka kostnaderna. Sedan fjorton år hyr Contra lokaler vid Södra Station i Stockholm. Lokalen är på 55 kvadratmeter och användes tidigare mycket för redaktionsarbete, men tjänar också
som bibliotek, arkiv och möteslokal. Den tekniska utvecklingen har gjort att
redaktionsarbetet nu är decentraliserat och mest sköts från redaktionsmedlemmarnas privata datorer, som alla är uppkopplade med bredband. Möten sker för
det mesta bara en gång i veckan, vilket gör att lokalen känns underutnyttjad
och onödigt kostsam. Men Contra har ett fint bibliotek och ett arkiv, som vi
behöver fortsatt tillgång till. Vi har 32 hyllmeter böcker, troligen Sveriges finaste antikommunistiska bibliotek, därutöver 23 hyllmeter med tidskrifter och
klippsamlingar samt tre stora arkivskåp. Det vore synd att skingra en sådan fin
samling, som arbetar i frihetens tjänst. Men 55 kvadratmeter behövs inte. En
lokal behöver inte heller längre ligga så bra till kommunikationsmässigt som nu,
eftersom det sker allt färre möten på lokalen. Har Du ett tips på en enklare lokal
i Stockholmsområdet? Kontakta i så fall Contras redaktion på telefon 08-720
01 45 eller redax@contra.nu. Lokalen får gärna vara betydligt mindre än den
nuvarande, ja hälften skulle säkert räcka. Vårt nuvarande kontrakt löper ut den
30 september 2013.
Ett alternativ till en ny billigare lokal är om Du själv har behov av en lokal och
kan tänka Dig att dela med Contra.
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Förre Gulag-fången Janis Rozkalns:

Någonstans hos KGB finns det en
Wallenberg-dossié som de aldrig
visat oss
Janis Rozkalns tillbringade som dissident flera år i Gulag innan Sovjetunionens fall. Där träffade han en fånge som sett namnet ”Raoul Wallenberg” och
en adress skriven med latinska bokstäver på en byrå fången beordrades att
flytta i Vladimir-fängelset.

På en bänk. Vid ett nyligen invigt monument tillägnat Raoul Wallenberg, vid entrén till Utrikesdepartementet vid Gustaf
Adolfs torg i Stockholm träffar jag Janis
Roskalns, en lettisk politisk frihetskämpe
mot den ryska ockupationsmakten. Han
tillbringade många år i Gulag. Janis (som
vi berättat om i Contra nummer 5 2007
och 1 2008) är i hög grad berörd över att
det finns ett monument över Raoul Wallenberg på Gustaf Adolfs torg. Invigt
16 augusti 2012 av statsministern, Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren,
konstnärerna Gustav och Ulla Kraitz
(Gustav arresterades av ryssarna i Budapest bara två dagar efter Raoul) och Olle
Wästberg, huvudansvarig för ”Wallenberg-året” 2012 (100 år efter Raoul Wallenbergs födelse 4 augusti 1912, Raoul
Wallenberg föddes på Kappsta i Lidingö,
tre månader efter sin fars död).

Medfången Josyp Terelya

Janis Rozkalns berättar att han i
träffade Josyp Terelya, en ukrainsk
katolik som tillbringat mer än 30
år i Gulag. Terelya flydde inte
mindre än nio gånger! En gång
insvetsad i ett oljefat som efter
diverse mutor kördes ut ur lägret
med Josyp under en dubbelbotten
och olja över den dubbla botten.
Janis tillbringade ett och ett
halvt år tillsammans med Terelya
i ett straffläger norr om Sverdlovsk (idag Jekaterinburg, den
stad där tsarfamiljen mördades
1918) och hade därför möjlighet
att tala en hel del om Terelyas tidigare liv – Janis släpptes ur KGBs
straffläger i februari 1987. Janis
hade genom sin verksamhet blivit
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Gulag

”omöjlig” i Sovjetunionen och försågs
med ett ”judiskt” pass och skickades mot
Israel. Ronald Reagan krävde att judar
skulle få lämna Sovjet och landet översvämmades snart av judiska pass. Resan
skulle gå via Wien, men eftersom Janis
inte var jude valde han att i Wien flyga
vidare till Tyskland istället för till Israel.
Han tillbringade flera år i Tyskland, innan
Sovjetunionens fall och Lettlands självständighet, vilken gav honom möjlighet
att återvända till sitt hemland. Idag bor
han i Riga och har fått Lettlands högsta

cg.holm@contra.nu
ordensutmärkelse ”Tre stjärnors orden”
av andra klassen.
När Janis Rozkalns kom till Tyskland
berättade han om att han träffat Terelya i
lägret norr om Sverdlovsk och han vidarebefordrade Terelyas uppgifter om vad
skett bara några år tidigare i Vladimirfängelset, cirka 20 mil öster om Moskva.
Omkring 1982 kunde Terelya ha suttit

där. Det är känt (och av ryssarna medgivet) att Raoul Wallenberg efter gripandet
i Budapest den 17 januari 1945 fördes till
Ljubjanka, KGBs fängelse i Moskva. Vad
som hände sedan är osäkert. Enligt officiella sovjetiska uppgifter dog Wallenberg
i en hjärtinfarkt den 17 juli 1947. Varför
en då 35-årig frisk man plötsligt skulle
dö i hjärtinfarkt är dock svårförklarat.
Många vittnesmål säger att Wallenberg
förflyttades från Ljubjanka till Vladimirfängelset.
Janis Rozkalns hade kontinuerligt
kontakter med Josyp Terelya, men sista
gången de talades vid om Wallenberg
var 1985. Sista gången de talades vid
var 1988. Terelya dog i Kanada, troligen
2009.
Terelya hade en gång beordrats att flytta
ett sängskåp från cell 46 på våning 2 till
cell 53 på våning 3 i Vladimirfängelsets
byggnad nummer 2, det var bara ett par år
innan han träffade Rozkalns 1986–1987.

Den ukrainske dissidenten och Gulag-fången Josyp Terelya
hälsar på påven Johannes Paulus II. Han flyttade en gång
ett sängbord i Vladimirfängelset. Det hade texten ”Raoul
Wallenberg”

www.contra.nu

Byrå med
Wallenbergs namn

Han hade hört talas om Raoul
Wallenberg, för i Vladimir talades
det under en tioårsperiod friskt
om Raoul Wallenberg. Fångarna
fick ingenting veta officiellt. Man
skickade därför runt en ”häst”. En
pinne med tråd och en liten kapsel
på. Ihopsnott ett litet brev, ungefär som en halv cigarettfimp. Det
fanns ett nummer på paketet, ett
nummer som avsåg till vilken cell
det skulle. Genom springor utefter ytterväggen gick kapseln. Man
knackade med morse i väggarna
och skickade informationen vidare.
”Hästarna” gick dag och natt, om
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vem som släppts, vem som kommit ny
till fängelset, vem som skvallrat och vad
någon sett. Eller hört.
Och han noterade att ”Sverige Raoul
Wallenberg” var skrivet, antagligen med
kulspetspenna, på skåpets baksida. Därutöver fanns namnet Miranda Martina
skrivet på skåpet. Dessutom fanns det
en troligen svensk adress, men eftersom
Terelya var ukrainare och van vid kyrilliska bokstäver hade han svårt att lägga
den konstiga adressen på minnet.
Terelya berättade även för Rozkalns
att han den 10 april i andra byggnaden
stött ihop med någon som han antog var
Wallenberg. Utifrån kläder och utseende.
Genom ”hästarna” berättades att Wallenberg hölls i isoleringscell under annat
okänt namn. Utlänningar hade som regel
fel namn i fängelserna.

Samtal med Wallenbergkommissionen och UD

Uppgifterna om skåpet väckte uppmärksamhet, särskilt som det funnits så många
andra uppgifter om Wallenberg från Vladimirfängelset. Rozkalns bjöds in till Sverige för tre dagars samtal om uppgifterna.
Han träffade både myndigheterna och
Wallenbergs familj. Det var 1987–1988
och samtalen genomfördes med lettisk
tolk i ett hus utanför Stockholm.
Flera gånger inskärpte Rozkalns att
man inte fick gå till officiella inrättningar
med de namn han givit dem. För då skulle
de namngivna utsättas för hot.
Efter det att Rozkalns lämnat sina
uppgifter reste representanter för den
svensk-ryska Wallenberg-kommssionen
flera gånger till Ryssland för att gräva vidare. Men de gjorde enligt Rozkalns ett

fundamentalt misstag, de försökte ändå
komma vidare genom hänvändelse till
myndigheterna, som ombads leta fram
vittnen. Sådana vittnen fick naturligtvis
en påhälsning och hotades av KGB, som
effektivt förklarade vad som var lämpligt
att säga och inte. Det är osäkert om något
av vittnena fick sätta livet till i dessa händelser. Wallenberg-kommissionen hade
mer än tio personer, främst fängelsekunder och fångvaktare, som identifierats
och besökts redan 1990 (i några fall hade
man bara handlingar att gå igenom). Det
var personer som uppgett sig träffat Wallenberg i Vladimir-fängelset.

27 sidor utrivna
ur fängelseliggaren

En av dem var georgiern Gogiberidze,
som Rozkalns själv inte träffade. Han befann sig en tid i Vladimirfängelset byggnad 2 i cell nummer 23 tillsammans med
Berias kumpan Mamulov. Efter det skulle Wallenberg ha suttit tillsammans med
en fånge som hette Sharia. Denna typ av
information cirkulerade bland de intagna.
Ett tiotal sådana berättelser i gränslandet
mellan dikt och verklighet cirkulerade
och de har publicerats tidigare. Men Rozkalns träffade personligen Gogiberidze.
Klarhet om de tio berättelserna kunde
man endast ha nått genom noggranna
efterforskningar i samband med Sovjetunionens fall Det är för sent nu.
För övrigt hade Gogiberidze en fängelseliggare där 27 av de numrerade sidorna
var utrivna. Under vanliga förhållanden
sliter man aldrig ur sidor ur KGBs eller
andra arkiv. Man hemligstämplar istället
hela akter. Det vittnar om att Kreml haft
en stor önskan att gömma den riktiga in-

formationen om Wallenberg. De utrivna
sidorna handlade just om de år när Gogiberidze kunde ha varit tillsammans med
Wallenberg.
Otto Scgheggl, journalist född i Wien
1921 var i Vladimirfängelsets sjukstuga
mellan de 16 april och 28 maj 1955. Där
påstod han sig ha träffat Wallenberg.
Denne man skulle Rozkalns ha kunnat
söka upp för att undersöka saken vidare.
Men han fick aldrig någon förfrågan av
Wallenberg-kommissionen, så han släppte saken. Allt är därmed insnott i dimma.
Totalt hade det kunnat göras något åt ett
hundratal vittnesbörd, men i väst har man
inte förstått KGB och dess agerande.
En person som under decennier arbetat vid Vladimir-fängelset (bland annat
som sjukvårdsbiträde), Varvara Larina,
intervjuades 1993 av den rysk-svenska
kommissionen om vad hon sett i fängelset. Hon berättade att hon inte kände till
fångarnas namn och att de enda tillfällena då hon sett fångarnas ansikten var när
hon följde med på sjukbesök i fångarnas
celler. Hon berättade om en fånge som
levde isolerad i cell 49 på tredje byggnaden i block 2. Fången var 170 centimeter
lång, hade mörkt hår och smalt ansikte.
Larina uppskattade att fången varit i Vladimir från mitten av 1950-talet och in på
1960-talet. Hon kom särskilt ihåg honom
för att han talade ryska med en brytning
som inte var tysk. När Larina förevisades
ett antal fotografier pekade hon genast ut
Raoul Wallenberg (på ett fotografi som
aldrig publicerats). Det finns ett flertal
andra personer som gjort påståenden om
Wallenberg i Vladmir-fängelset, men efter en påhälsning från KGB har de snabbt
ändrat uppfattning. Larina är unik på så
sätt att hon faktiskt vidhållit sina uppgifter även sedan KGB hälsat på.

Svenska regeringen
borde kräva mer

Raoul Wallenbergs registerkort från Ljubjanka-fängelset i Moskva (från rysk TV)
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Janis Rozkalns menar att den svenska regeringen borde ha skött intervjuerna på
ett annat sätt, inte ha gått den officiella
vägen utan diskret ha sökt upp personerna
för att få dem att berätta innan de fick påhälsning av KGB. Inte heller skulle man
efteråt ha nämnt för någon vilka vittnena
var. För annars skulle de verkligen ha fått
känna av KGB. Han gör därmed en appell till den svenska allmänheten
• Svenska folket måste medvetandegöras om att någonstans finns fortfa-
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rande en fet dossié på vilken det står
skrivet Raoul Wallenberg.
• Den finns i Moskva
• Svenska regeringen måste göra allt
för att få ut denna dossié.
Bland annat finns ju papper om varför
Wallenberg blev kvar i Sovjet och hur
hans liv slutade. ”Smoltsov”-rapporten
om att den friske Wallenberg dött i hjärtinfarkt i juli 1947 är ju inget att sätta tilltro till.

Svenske ambassadören
gjorde bort sig

Kanske var det så, menar Janis Rozkalns,
att Wallenbergs öde beseglades när Sverige visade noll intresse för en utväxling,
när Stalin antydde intresse om att få tillgång till nio militärer som flytt till Sverige 1945. Bland annat en kvinnlig läkare
som flytt från Kaliningrad. Ett officiellt
erbjudande kom till Sveriges ambassadör
i Moskva om detta. Svenska regeringen
avslog erbjudandet. Stalin drog slutsatsen
att Raoul Wallenberg inte var värd något
i svenska ögon. Wallenberg kunde alltså
inte utnyttjas för något. All information
gömdes därför av sovjetmakten.
Och när svenske ministern (ambassadören) i Moskva Staffan Söderblom
den 14 juni 1946 träffade Stalin i en unik
audiens. Söderblom framlade enligt sin
egen rapport till UD i Stockholm för Stalin tanken att Wallenberg fallit offer för
rövare i Ungern. Stalin kunde mycket
väl av detta uttalande dra slutsatsen att
svenskarna alls inte var intresserade av
att driva Wallenbergs sak. Han visste då
mycket väl att Raoul Wallenberg befann
sig i Ljubjanka bara någon kilometer från

Dossiéer av den här
typen fanns för alla
fångar. Också för Raoul Wallenberg. Janis
Rozkalns är säker på
att den fortfarande
finns kvar. Svenska
regeringen måste begära fram den!
Kreml.
Inte heller när de nya uppgifterna kom
fram 1987–1988 var intresset för att sätta
tryck på ryssarna särskilt stort. Hur kunde till exempel kommissionen bara låta
sig nöjas med att KGB plötsligt ”på en
hylla” hittade Wallenbergs pass, glasögon och anteckningsbok i samband med
den rysk-svenska Wallenberg-kommissionens arbete. Janis Rozkalns menar att
det naturligtvis var så att KGB hade bra
ordning på sina handlingar och arkiv och
att det passade att lämna dessa saker vid
detta tillfälle. Det hade varit ett självklart
tillfälle att följa upp fyndet. Vad fanns
mer på samma plats?
Kommissionen fick lägga fram sin sak i
rysk TV och efterlysa vittnen. Ett telefonnummer gavs dit det gick bra att ringa.
Det var bara så att en siffra i telefonnumret var fel. Kommissionen fick inte
ett enda samtal. Vad som hände dem som
ringde kan vi bara gissa.

Janis Rozkalns sitter på det nyinvigda Wallenberg-monumentet på Gustaf Adolfs torg i
Stockholm och betraktar Raoul Wallenbergs portfölj. Portföljen finns där, men inte mannen som bar den; hans öde beseglades kanske av svensk diplomatisk oskicklighet.
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Konferens i Moskva

I samband med 100-årsminnet av Raoul
Wallenbergs födelse hölls en minnesvecka med start den 29 maj, arrangerad
av den ryska människorättsorganisationen Memorial. En konferens i Moskva
med deltagande av bland andra svenska
regeringens samordnare för Wallenbergåret Olle Wästberg (tidigare bland annat
chefredaktör för Expressen och svensk
generalkonsul i New York), författaren
av en ny Wallenberg-biografi Bengt Jangfeldt samt historikerna Johan Matz, Nikita Petrov och styrelseordföranden för
Memorial Arsenij Roginskij.
Nikita Petrov var, till skillnad från en
del andra av deltagarna, av uppfattningen
att Wallenberg avlidit den 17 juli 1947.
Men detta inte på grund av hjärtattack,
vilket är osannolikt för en ung man, även
”en ung man som lever under förhållanden som liknade allt annat än ett semesterhem”. Petrovs uppfattning är att
Wallenberg mördades genom en giftinjektion, vilket var något som tillämpades
på den tiden. Han beklagade också att det
sedan mitten av 1990-talet blivit allt svårare att få ut dokument och uppgifter om
vad som hänt i fängelserna. Det är dessutom något som särskilt gäller utlänningar.
När det gäller ryssar kommer sanningen
fram ibland och fången får posthum upprättelse. När det gäller utlänningar blir
det en nationell prestigefråga och bromsarna slår till omedelbart. Det gällde Wallenberg och det gällde massakern av de
polska officerarna i Katyn.
Memorials ordförande Arsenij Roginskij avslutade seminariet med att ”vi har
ännu inte nått klarhet i fallet Wallenberg,
men vi kommer att få det”.
.

5

Jag jobbade på kibbutz i Israel
Långt innan staten Israels grundande bildade judar i området kollektivjordbruk
som kallades kibbutzer. Den första redan 1909. Kibbutzerna var tänkta som socialistiska mönstersamhällen och i början var till och med barnuppfostran kollektiv. Många kibbutzer bildades i de obebodda träskmarkerna runt Genessaret
och i öknarna i söder – de skapade fruktbara jordbruk där inget funnits tidigare.
Idag är kibbutz-rörelsen på stark tillbakagång. Detta socialistiska experiment är
lika misslyckat som alla andra socialistiska rörelser. Idag ombildas kibbutzer till
privatägda företag. Men fortfarande finns några kibbutzer kvar, som gärna rekryterar idealistisk arbetskraft från andra länder. Isak Nygren åkte till Israel och
arbetade på kibbutz två månader förra sommaren.

Jag kan nog med med största sannolikhet
säga att det är ytterst få människor som
betraktar sig själva som höger på den
politiska skalan, som har varit på en kibbutz. Vad är då en kibbutz? Många tänker på kollektivjordbruk i Israel. Det är
nästan sant. Det har varit mer av sådana
kollektivjordbruk förr i tiden. Numera är
det inte lika mycket. Jag själv som betraktar mig som konservativ libertarian,
med tyngdpunkten på den konservativa
delen, har trots det arbetat på en kibbutz
som volontär. Jag kommer skriva främst
om personliga erfarenheter från hur det är
att leva på en kibbutz.
Jag arbetade som volontär på Kibbutz Revivim under två månader under
år 2011. Mitt arbete hade ingenting med
jordbruk att göra. Det fanns en olivodling
i området, men eftersom jag var där under sommaren, så var det inte skördetid
då. Jag arbetade bland annat med att renovera saker, vika tvätt, diska stora serveringsfat som brukar finnas i storkök
samt arbetade i deras plastfabrik. Fabriken heter Raviv för övrigt. Det finns även
mjölkproduktion på kibbutzen.

Mitt i Negevöknen

Kibbutz Revivim grundades år 1943,
och ligger mitt i Negevöknen, strax söder om Beersheva. Revivim är liksom de
flesta kibbutzer sekulär, med en stark socialistisk prägel. Det finns även kibbutzer
som är starkt religiösa, men de är snarare
undantag. Revivim är en av få kibbutzer
som lyckats bevara stora delar av den gemensamma ekonomi, som tidigare präglade alla kibbutzer. Men ibland gör verkligheten sig påmind och många kibbutzer
har tvingats bli kapitalistiska för att inte
gå i konkurs. Revivim verkar ha klarat
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sig från detta, men har ändå infört vissa
saker såsom privat ägande och att man
får betala för att äta i deras matsal. Tydligen var det fria måltider tidigare, men
kibbutzmedlemmarna utnyttjade detta så
mycket att man måste avskaffa det. Exempel på detta var att de kunde plocka
på sig kyckling för att ta hem den, istället
för att köpa egen kyckling i mataffären
som fanns där, för dem som vill laga mat
hemma. Eftersom jag åt mycket kyckling
och åkte ofta in till Beersheva för lönen
jag fick, eftersom Beersheva var den närmaste staden, så fick jag inte så mycket

isak.nygren@contra.nu
pengar över. Kyckling var definitivt dyraste maten på Revivim.
Jag fick möjligheten att träffa en av
kibbutzens grundare. Han heter Shmulik
Issakov och var den sista grundaren som
fortfarande lever. Jag har för mig att han
var född 1922. Han var för övrigt med i
Dagens Nyheter den 13 juni 2006. Jag
fick möjligheten att besöka honom hemma vid ett tillfälle, eftersom hans hem är
som ett museum. Han samlar bland annat
på pipor och tändare. Jag var den förste
personen på hela kibbutzen som kunde
översätta artikeln i Dagens Nyheter som
han har hemma. I pappersupplagan stod
det om att han hade haft en tändare i sin
ägo under 40 år, som visade sig vara vad
en svensk FN-soldat hade tappat i Gaza
på 1960-talet. Denne soldat fick alltså
tillbaka sin tändare efter 40 år. Internetupplagan handlar istället om Shmuliks
syn på kibbutzernas framtid. Jag hade
ingen möjlighet att samtala med honom
utan att använda tolk. Han kunde nämligen ingen engelska och jag kan ingen
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hebreiska eller ryska.

Kibbutzerna får det allt svårare

Kibbutz-rörelsen får det allt svårare att
existera eftersom de har framtiden emot
sig om de inte blir kapitalistiska, vilket
egentligen går emot deras ideologi.
Även om jag är antisocialist så finns
det vissa positiva saker med kibbutzer.
Det finns en stark gemenskap där. Bland
volontärerna fanns det också en viss gemenskap. Det fanns även stora kulturella
skillnader beroende på vilket land man
kom ifrån, framför allt när det gäller synen på arbete. Vissa personer kunde vara
riktigt arbetsskygga, och det får mig att
fundera varför man är där i så fall. Jag
som svensk arbetade hårt och det gjorde
även koreanerna. Vi gnällde aldrig. De
som definitivt var latast var sydafrikanerna.
På Revivim tjänar alla lika mycket,
men det finns såklart en viss skillnad beroende på vad man hade för ställning där.
De som var kibbutzmedlemmar tjänade
en viss summa som var jämlik beroende
på vad man jobbade med. Ulpanstudenterna (de studerar hebreiska och arbetar
halva tiden för att täcka studiekostnaderna) tjänade ingenting medan vi volontärer tjänade cirka 80 kronor per dag. Den
enda belöningen av hårt arbete som man
kunde få var att sluta tidigare på dagen.
För mig var det sällan några långa dagar.
Oftast kunde jag jobba klockan 8–14.
Jobbade jag på tvätteriet kunde jag sluta
klockan 12 på grund av arbetsbrist där.
Man hade i regel en timmes lunch. Även
om det var hårt arbete så är det inget man
blir utarbetad på, med tanke på antalet
timmar man arbetade. Dock kunde det bli
jobbigt att arbeta i gassande sol mitt i ök-
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Kibbutzer är socialistiska kollektivjordbruk, som för en tynande tillvaro i Israel. Huvudgatan i kibbutzen
Revivim med matsalen i fonden. Förut var det gratis mat i matsalen, men det fungerade inte i praktiken.
var en bild på några skadade. Dessa var
är passiva när de ska arbeta. I socialisnen, samtidigt som man arbetar extra hårt
araber eller beduiner (det är ingen större
tiska miljöer är missbruk med andra ord
med att bära tunga saker. Under dagarna
skillnad mellan dessa folkgrupper), och
mycket utbrett. Jag är dock inte förvånad.
kunde det vara ungefär 34 grader varmt.
de skulle förmodligen bli helt återställda,
Det är inte så konsigt när rotlösa unga
Vid ett tillfälle arbetade jag ute och min
såvitt jag kunde se på deras skador. Man
vuxna frivilligt väljer att bosätta sig på
chef skjutsade mig med traktorn till utanfår lite andra perspektiv i livet när man
en kibbutz permanent. När det gäller alför kibbutzen för att ta hand om ett nedlever så nära där man faktiskt kan bli träfkoholkonsumtionen var det ingen större
sågat träd som hade styckats upp. Dessa
fad av raketer. Jag skulle antagligen få
skillnad mellan de unga kibbutzmedlemstycken var stora och min chef skulle åka
mycket starkare reaktioner om jag hade
marna och volontärerna. Dock var haschiväg för att hämta förstärkning åt mig.
befunnit mig i städer såsom Ashkelon elmissbruket mer utbrett bland kibbutzDock var jag klar med trädet när de kom
ler liknande, där det är vanligt att raketer
medlemmarna. Det är helt förståeligt att
tillbaka. Det var extra jobbigt den dagen
landar.
man vill fly verkligheten när man lever i
för det var tydligen 48 grader i skuggan.
Revivim är väl förberedd utifall det
en socialistisk miljö.
Dock fick jag hjälp med att plocka upp
skulle
komma raketer mot området. Det
skrot som skulle läggas i olika containrar.
fanns
ett
flertal skyddsrum. Jag vet dock
Eftersom vi blev klara ganska snabbt tog
Förberedd på anfall
inte
hur
många
det var exakt.
chefen mig och två australiensare till sitt
Revivim är känt för att den före detta
kontor där vi fick dricka massor i ett luftpremiärministern Golda Meir har bott på
konditionerat rum.
Jag saknade såsen…
kibbutzen, och det präglar en hel del där.
Efter två månader i Israel så kände jag att
Man ser också att Revivim är tillräckligt
jag saknade vissa saker där. Förutom släkt
gammal för att hamna mitt i konflikterna
Hårt arbete en självklarhet
och vänner så saknade jag regn och sås
under kriget 1948. Även om de egyptiska
Jag ser stora skillnader mellan socialispå maten. Det är ju inte kosher att blanda
soldaterna aldrig attackerade kibbutzen,
terna på kibbutzerna och socialisterna i
mjölkprodukter och kött. Dock var kibså var kibbutzen förberedd på strider. Tur
Sverige. På kibbutzerna är det en självbutzen inte särskilt noga med kosher när
för kibbutzmedlemmarna att det inte blev
klarhet att man arbetar hårt. I Sverige är
man hade möjligheten att äta räkor vid
några strider. De hade förmodligen inte
socialisterna närmast arbetsskygga.
vissa tillfällen. Skaldjur är inte kosher.
haft en chans med tanke på hur extremt
Det som jag skulle betrakta som negaAndelen pengar som blev över av lönen
liten kibbutzen var då.
tivt på kibbutzen var att de som latade sig
var inte mycket. Det motsvarade ungefär
Jag bodde ungefär fem mil från Gapå arbetet ändå fick samma lön som de
20 kronor. Det är inte mycket med tanke
zaremsan, så man blev präglad av konsom arbetade hårt. Det innebär i längden
på att det är ungefär lika dyrt i Israel som
flikterna där, även om vi aldrig råkade ut
att de som arbetar hårt slutar göra det och
i Sverige.
för raketbeskjutning så långt in i landet.
på så vis passiviserar man arbetet. Det
Skulle jag göra om något liknande i
Däremot läste jag om att det skedde ragör att utvecklingen saktas ner.
framtiden? Nej, det skulle jag nog inte
ketskjutning in i Israel nästan dagligen
Något jag reagerade på var att den utgöra i första taget. Det var för det första
från Gazaremsan, och oftast landade de
bredda alkohol- och drogkonsumtionen.
alldeles för socialistiskt och att jag beungefär 2-3 mil ifrån Revivim. Det var
I genomsnitt drack man alkohol ungefär
fann mig mitt i öknen. Jag som hatar ökdock sällan någon som blev träffad, även
tre gånger i veckan. Det fanns vissa pernen ända sedan 2005 då jag befann mig i
om det faktiskt hände medan jag var där
soner som rökte hasch flera gånger om
Saharaöknen.
.
nere. Jag såg i en israelisk tidning att det
dagen. Då är det inte så konstigt att de
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Svenskar går i exil för att
slippa Jan Björklund
Det finns en liten grupp svenskar
som förföljs med blåslampa av
utbildningsminister Jan Björklund. Det har gått så långt att
alltfler flyr landet och beger sig
i exil. Vanligen till Åland. Det
handlar om det fåtal föräldrar
som arbetar med hemundervisning av barn. Totalt handlar det
om ett åttiotal barn, som tidigare kunnat använda en undantagsparagraf i skollagen. Den
möjligheten stängdes 2011 och
sedan dess hotas barn som får
hemundervisning av viten och i
förlängningen att de ska tas från
sina föräldrar.

fortfarande en paragraf som ger möjlighet
till undantag från skollagen om det finns
”synnerliga skäl”. För normala familjer,
normala föräldrar och normala barn finns
det naturligtvis inga ”synnerliga skäl”. I
den gamla lagen skulle hemundervisning
medges om den framstod som ett fullgott
alternativ till den vanliga undervisningen
och om behoven av insyn i verksamheten
kunde garanteras.
Med olika speciella stöd har kategorin
med speciella problem minskat och det
har blivit av helt andra skäl som familjer
har bedrivit hemundervisning. Några för
att de misstycker till den svenska skolans
religionsundervisning, men den gruppen
är liten. De allra flesta har engagerat sig i
hemundervisning för att de anser att undervisningsformen ger bättre möjligheter
till en god utbildning.

Vältalig ordförande för Riksorganisationen för Hemundervisning, ROHUS,
är Jonas Himmelstrand, som efter flera
års kamp mot Uppsala kommun gav upp
och flyttade till Åland i februari i år. Där
kan hans tre barn leva vidare i en svenskspråkig miljö och familjen har dessutom
bara ett par timmars båtresa till sitt gamla
hemland, släkt och vänner. Och så länge
familjen är skriven på Åland, riskerar den
inte att drabbas av Björklunds bulla, inte
ens under sina Sverige-besök. I Finland
har föräldrarna ansvaret för barnens undervisning, i Sverige är det staten (som
skickat ansvaret vidare till kommunerna).
I Finland har man läroplikt, det vill säga
föräldrarna är skyldiga att se till att barnen lär sig något. I Sverige finns det skolplikt, föräldrarna har skyldighet att skicka
barnen till skolan, om de lär sig något där
är en sekundär fråga.

Hemundervisning tillåten i alla
demokratiska länder
– med två undantag

Nya skollagen förbjöd
hemundervisning

Hemundervisning har tidigare varit något
som främst förekommit för barn med speciella problem, barn som inte kunde anpassa sig i vanliga skolor. Och det finns
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Hemundervisning är tillåtet i så gott som
alla demokratiska länder. Sverige och
Tyskland är undantag. Den tyska skol-

cg.holm@contra.nu
lagen är från 1938, då Adolf Hitler var
kansler. Den svenska skollagen är från
den 1 juli 2011 med Jan Björklund som
chefsarkitekt. Häromåret fick en tysk familj politisk asyl i USA för att Tyskland
vägrade att medge familjen hemundervisning.
De familjer som i Sverige tidigare
bedrivit hemundervisning har i flertalet
fall råkat ut för problem med de lokala
skolmyndigheterna i samband med den
nya skollagen och under det gångna året
har ett tiotal familjer flytt från Sverige,
främst till Åland, men också till Danmark, för att komma undan den svenska
lagen. Att det ska behövas är märkligt
eftersom FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs konvention om
ekonomiska, sociala och kulturella rät-
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tigheter och Europakonventionen om de
mänskliga rättigheterna alla slår fast att
föräldrar har frihet att trygga en religiös
och moralisk uppfostran och utbildning
som står i överensstämmelse med deras
egen övertygelse. ”Rätten att välja den
undervisning som skall ges åt barnen,
tillkommer i främsta rummet deras föräldrar” heter det i FN-deklarationens artikel 26:3. Förre generalsekreteraren i FN
har på en direkt fråga svarat att den här
artikeln även omfattar rätten till hemundervisning. FNs speciella rapportör om
mänskliga rättigheter i undervisningen
Vernor Muñoz kritiserar Tyskland: ”det
bör noteras att utbildning inte bara får reduceras till en fråga om närvaro i skolan…
distansinlärning och hemundervisning är
godtagbara alternativ… med tanke på att
föräldrarna har rätten att välja lämplig
typ av undervisning för sina barn”

Hemundervisade barn
visar bättre studieresultat

Hemundervisning är en växande – och
framgångsrik – rörelse. I USA hemundervisas cirka 2 miljoner barn (en fördubbling
på 15 år) och i England 100 000. Ja även i
Ryssland uppges det finnas 100 000 hemundervisade (med statens medgivande). I
länder som Kanada, Australien och England är det ungefär 5000 hemundervisade
barn per 9 miljoner invånare. I våra nordiska grannländer 700–800, medan det i
Sverige är 75 – och i Tyskland 65.
En studie som gjorts vid University of
Maryland i USA på 20 000 hemundervisade barn visade att resultaten var goda
och att de konsekvent visade bättre studieresultat än barn i kommunala eller privata skolor. De visade sig också, vilket
kanske kan verka märkligt, vara betydligt
mer involverade i föreningsliv och socialt
arbete och i största allmänhet vara nöjdare
med livet. De hemundervisade barnen är
i genomsnitt mer socialt mogna och trots
att de inte har några betyg tas de emot av
de ledande universiteten i USA – och klarar universitetsutbildningen fint. Andelen
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De allra flesta väljer
hemundervisning av
sekulära pedagogiska skäl

Familjen Himmelstrand utanför sitt radhus i Uppsala. Sedan Uppsala kommun krävt
280.000 i vite för att de hemundervisat sina barn har de flyttat till Åland, där reglerna
är som i alla andra demokratiska länder (med undantag för Sverige och Tyskland).
hemundervisade som går vidare till universitet är högre än för andra barn.
I en kanadensisk studie konstaterade
man att även hemundervisande lärare
med låg utbildning uppnådde bättre utbildningsresultat än den vanliga skolan.
Jonas Himmelstrand menar att förklaringen till detta är att människan är skapad att leva i åldersintegrerade grupper
och inte i ålderssegregerade, som är det
normala i skolan.
Också den sociala träningen fungerar
normalt sett bra. Barnen i hemundervisning har mer direkt tillgång till föräldrarna än skoleleverna, som är 25–30 per
lärare,

Myndigheterna försöker
krossa hemundervisande
familjers ekonomi

För familjen Himmelstrand, som tidigare
bodde i Uppsala, började hemundervisningen med att äldste sonen hade autismliknande problem och i samförstånd
med kommunen och skolan ordnades
hemundervisning under sex år. När mellandottern skulle börja skolan var familjen så nöjd att den ville fortsätta med
hemundervisning också för henne, något
som kommunen accepterade i tre år. Sedan var det emellertid stopp och 2008 fick
man beskedet att dottern skulle börja i
skolan annars skulle familjen bli föremål
för en social utredning. Familjen överklagade beslutet till länsrätten och vann.
Men kommunen överklagade till kammarrätten, och då vann kommunen. När
den nya lagen infördes i juli 2011 blev
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läget ännu svårare och lagom till jul förra
året fick familjen ett brev från kommunen
att de vill utdöma ett vite på 180.000 kronor för förra årets hemundervisning (vilket avsåg ett av barnen som hemundervisats med den gamla ”liberala” skollagen)
och det aviserades att ett liknande belopp
skulle utkrävas för det pågående läsåret
(det blev 100.000 kronor i påbackning).
Någon dialog med familjen ville man inte
föra. Beskedet kom via rekommenderat
brev och det ansvariga kommunalrådet,
moderaten Cecilia Forss, ansåg inte att
hon hade anledning att diskutera saken
närmare med familjen. Det fanns också
antydningar om att kommunen skulle
göra en ”social utredning”, vilket är en
synnerligen ingripande och kränkande
sak för alla som drabbas.
Resultatet blev att familjen tidigare i år
flyttade till Åland, där det inte finns något
förbud mot hemundervisning. Däremot
ett krav på att eleven ska få de färdigheter
och kunskaper som elever i den vanliga
skolan får. Kontrollen sker genom prov
och intervjuer i hemmet.
Barn som gått i hemundervisning väljer ibland att gå i den vanliga skolan i
nian för att få ett avgångsbetyg som kan
användas vid intagning till gymnasiet.
För den som gått vidare och kanske även
gått i gymnasiet i hemundervisning finns
möjligheten att få betyg via distansundervisning från USA – ett high school diploma är användbart för intagning även till
svenska universitet.

www.contra.nu

Jonas Himmelstrand menar att familjen
genom de internationella konventionerna
har rätt att ordna hemundervisning. Det
enda sättet att förena den nya svenska
skollagen med konventionstexten är att
tolka de ”synnerliga skälen” i undantagsparagrafen som att den gäller religiösa
och filosofiska skäl. Det är uppenbart
att det är just religiösa skäl som ligger
bakom den hårda svenska lagstiftningen.
Regering och riksdag har önskat blockera
möjligheten till religiös indoktrinering
genom hemundervisning. Men för familjen Himmelstrand har inte det varit motivet: Jonas Himmelstrand menar att det i
huvudsak är helt sekulära skäl som ligger
bakom att man väljer hemundervisning.
Det är bara 5 procent av fallen som grundas på religiösa skäl, familjer med starka
religiösa övertygelser är för det mesta
helt tillfreds med kristna friskolor. I Himmelstrands fall handlar det om sekulära,
pedagogiska skäl. De tre huvudskälen till
att välja hemundervisning är pedagogisk
frihet, att man har ett barn med särskilda
behov eller ett barn som varit utsatt för
mobbning. För Contra konstaterar han
att det är en krävande uppgift att bedriva
hemundervisning och att det i praktiken
bara är möjligt för personer som har fria
yrken med möjlighet att disponera den tid
som undervisningen kräver. Egna företagare, exempelvis konsulter, kan lyckas
med uppgiften. Barn har en fantastisk
förmåga att lära sig, det behövs ett mycket kraftigt arrangemang för att få stopp på
den driften, skolan kan vara ett sådant arrangemang.

Även på Öland hotar
man med socialen

På Öland har familjen Sandberg tre barn
som deltagit i hemundervisning med
kommunens medgivande, fram till och
med sommaren 2011. Det började med
att en son mobbades i skolan och mådde
allt sämre, problemet löstes med hemundervisning och från skolan gjorde man
hembesök en gång i månaden för att
kontrollera framstegen. De var tillfredsställande och sonen mådde snart bättre.
Sedan har kommunen med hänvisning
till den nya lagen nekat tillstånd och vill
utdöma 375 kronor i vite per dag, till
dess barnen kommer till den kommunala
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skolan (det är bara hälften av
ran och fastslog att omhändertaganvad Himmelstrand krävs på).
det enligt Lagen om vård av unga
Kommunen har också beslutat
(LVU) ska vara tillfällig och att
om en social utredning om fakommunen har skyldighet att verka
miljen Sandberg, sedan rektorn
för en återförening av den biologisför den skola där barnen inte
ka familjen. Dominic har vid det här
går gjort en anmälan. Makarna
laget hunnit bli elva år och är fortfaMarita och Tomas Sandberg
rande placerad i en fosterhem, även
skriver i sitt överklagande av
om Christer och Annie Johansson
kommunens beslut: Enligt Eufortfarande har det formella ansvaret
ropakonventionen (Artikel 2)
för vårdande av sonen.
får ingen förvägras rätten till
En sak som kan noteras i samundervisning. Vid utövande av
manhanget är att familjens juridiska
skolundervisningen måste staombud, den stridbara juristen Ruby
ten (i Sveriges fall kommunen) Christer, Dominic och Annie Johansson vid ett tillfälle när Harrold-Claesson, vägrades att få ta
respektera föräldrarnas rätt att föräldrarna tillåtits besöka sin son, som har omhänderta- del av handlingarna om Dominic.
tillförsäkra sina barn sådan ut- gits eftersom föräldrarna hemundervisat honom.
Hon överklagade socialtjänstens bebildning och undervisning som
slut och Kammarrätten fastslog att
står i överensstämmelse med
handlingarna skulle lämnas ut. När
föräldrarnas religiösa och filosofiska
hon inte fått handlingarna på sex månasåg risker för pojkens framtida utveckövertygelse. Vår filosofiska övertygelse
der vände hon sig till Kronofogdemynling, han släpade efter i motorisk färdigär att våra barn får en mer individanpasdigheten för att få del av de handlingar
het och hade dessutom två hål i tänderna.
sad utbildning tillsammans med oss försom Kammarrätten fastslagit att hon hade
I den rättsliga prövningen anfördes också
äldrar med hemmet som bas, konstaterar
rätt att få ta del av. Offentliga handlingar
som argument att Dominic hemundermakarna Sandberg. Eftersom Sveriges
ska lämnas ut skyndsamt om någon begär
visades. Det var rektorn i den skola där
riksdag antagit en lag som kan stå i strid
det. Först sedan tidningen Världen idag
Dominic inte gick som anmälde familjen
med Europakonventionen har kammarbörjat skriva om saken skickades handtill socialen.
rätten gett Sandberg och två andra famillingarna. Förvaltningsrätten har för övDominic har sedan 2009 varit placerad
jer prövningstillstånd.
rigt sett till att få Ruby Harrold-Claesson
hos en fosterfamilj, medan det pågått en
Det finns fortfarande ett par familjer
avkopplad från ärendet. Hon har gjort sig
omfattande aktivitet i olika domstolar.
som kämpar vidare med hemunderviskänd genom att i ett flertal fall vända sig
Kommunen försökte ta ytterligare ett steg
ning, trots att de nekats tillstånd. Men det
till Europadomstolen i ärenden om barnframåt genom att i slutet av förra året beär i kommuner som haft en mer försikomhändertaganden. I tingsrätten är hon
gära att vårdnaden skulle flyttas över till
tig inställning när det gäller att tillgripa
dock fortsatt godkänd som ombud för fafosterfamiljen, då skulle omhändertaganekonomiska sanktioner och viten. Några
miljen.
.
det inte vara tillfälligt längre. Gotlands
familjer har skrivit sig utomlands, fast
tingsrätt avslog dock kommunens begäde bor kvar i Sverige och tillämpar hemundervisning. Men fler har emigrerat,
särskilt under det sista året, sedan lagen
ändrades.
Waldorflärarutbildningen också stoppad

På Gotland omhändertogs
en pojke – omhändertagandet
har nu pågått i tre år

En artikel om hemundervisning är inte
komplett utan en redovisning av fallet
Dominic Johansson. Det grövsta övergreppet hittills i hemundervisningsfrågan
och ett övergrepp som skedde under den
gamla skollagens tid. Dominic bodde på
Gotland och hemundervisades av sina
föräldrar. År 2009 var hela familjen på
väg till mammans hemland Indien. På
Arlanda störtade polisen ombord på flygplanet som redan var lastat och förde
bort Dominic, åtta år. Föräldrarna sattes i
häkte. Socialen på Gotland hade beslutat
att Dominic skulle omhändertas för att de
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Det är inte bara hemundervisningen
som sitter trångt. En annan alternativ
pedagogik, Waldorf-pedagogiken, har
klara problem. Inemot 5 000 elever
går i 38 Waldorf-skolor. De får skolpeng som andra friskolor. Men de har
problem med lärarförsörjningen. Waldorflärarhögskolan i Stockholm har
länge utbildat lärare i samarbete med
Stockholms Universitet och den ”vanliga” Lärarhögskolan. Stockholms
Universitet har sagt upp avtalet då
man anser att Waldorflärarhögskolan
har ovetenskapliga inslag i sin kursplan. Regeringen har inget intresse att
hålla en privaträttslig lärarutbildning
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under armarna. En överenskommelse
har dock träffats om fortsatt finansiering för de studenter som redan börjat
den fyråriga utbildningen. Men i höst
har man inte (hittills) kunnat ta in nya
studenter. Arbete pågår för att ordna
med alternativ finansiering av Waldorflärarhögskolan. Alternativa undervisningsmetoder sitter trångt i Folkpartiet Liberalernas Sverige. Men man
medger dispens från det nya kravet på
lärarlegitimation för dem som arbetar
i Waldorf-skolor. Waldorf-skolornas
särkännetecken är framförallt större
roll för konstnärliga aktiviteter i skolundervisningen.
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Skattebetalarna ska
betala fotbollsträningen

En dom i förvaltningsrätten i Malmö har
fastslagit att en ensamstående mamma
inte själv behöver ta sin tioårige son till
fotbollsträning två gånger i veckan. Mamman ansökte om en ”kontaktperson”, eftersom hon inte orkade ta med sonen till
fotbollsträningen, men gärna ville att han
skulle vara med. Stadsdelsförvaltningen
avslog begäran, eftersom de menade att
det var något kvinnan borde sköta själv.
Kvinnan överklagade till förvaltningsrätten, ja formellt var det sonen som överklagade till förvaltningsrätten, men det
skedde genom kvinnan som var pojkens
vårdnadshavare. Förvaltningsrätten ansåg att sonen hade rätt att gå på fotbollsträning och klarade inte mamma av saken
så var det skattebetalarnas sak att ordna
transporten. Två av Förvaltningsrättens
ledamöter reserverade sig mot beslutet.
(Metro)

Grönsaksfascister slår till

I Umgransele i Västerbotten har grönsaksfascisterna i ”Djurens befrielsefront”
slagit till. De skar sönder 17 av företaget
Umlax kassar och släppte ut 520 000
småfiskar (öring och regnbåge) i Umeälven. Skadorna uppgår till flera miljoner
kronor och företaget tvingades sparka
två personer på grund av sabotaget. DBF
klottrade ner en dörr i närheten med sina
initialer och ”De vilda fiskarna”. I ett
senare uttalande har DBF hävdat att de
”befriat 500 000 individer som får möjlighet att ta beslut, vila, hitta mat och en
chans att få kämpa för sin överlevnad”.
Ägaren till Umlax har utlyst en belöning
på 100.000 kronor om skurkarna kan tas
fast.
Polisen är notoriskt dålig på att ta fast
grönsaksfascister och rättsväsendet brukar i de få fall det blir rättegång vara
särskilt eftergivet och se de antidemokratiska grunderna för aktivisterna som
en förmildrande och inte en försvårande
omständighet.
(Västerbottens-Kuriren)

Invandringskatastrof

Irakier sin kom till Södertälje under
2000-talet har enligt Södertälje kommun
egen försörjning till cirka 20 procent.

Möjligheterna att lösa Sveriges arbetskraftsbehov genom invandring, som en
del förespråkar, synes alltså vara ganska
begränsat.
(Dagens Nyheter)

Förbud att rädda liv ersätts
med skatt på att rädda liv

I Stockholm är det sedan två år förbjudet att köra med dubbdäck på Hornsgatan
(för att Contra ska nå sina läsare har vi
högaktningsfullt struntat i förbudet, alternativet hade varit en omväg på ett par
mil, tänk vad mycket ”hemsk” koldioxid
det hade blivit). Nu ska skatten ersättas
av en särskild skatt på dubbdäck. Trafiksäkerhetsstudier visar att dubbdäck
räddar åtskilliga liv varje år. Inte i Stockholms innerstad, men det är inte så ovanligt att bilar faktiskt används för att köra
mellan olika platser, till exempel platser
där dubbdäck är nödvändiga för att klara
vinterväglaget.

Obalans i rättsprocessen

Juridikprofessorn Mårten Schultz har pekat på en allvarlig obalans i den svenska
rättsprocessen. Åklagarna tar sig alla
friheter när det gäller att via presskonferenser och läckor till media sprida sin
version av vad som skett, medan försvaret ofta beläggs med munkavle i form av
yppandeförbud. Det blir då straffbart att
yttra sig om saker som har med brottsutredningen att göra. Åklagarsidan kan
dock fortsätta och har till och med grundlagsskydd för att sprida uppgifter i egen
sak. ”Fru Justitia ritas med en bindel för
ögonen. Blind för parternas egenskaper.
Man ibland tar hon av bindeln. Och binder den över ena partens mun”.

Miljömuppar på Länsstyrelsen

I Norrbotten finns det många nitiska miljötjänstemän på Länsstyrelsen, som sätter
många krokben för samhällsutvecklingen. Landshövdingen Per-Ola Eriksson
talade klartext på ett seminarium i våras:
”Det finns för många miljömuppar i debatten. Jag har blivit JO-anmäld och jag
är beredd att ta emot fler JO-anmälningar.
Vi har gott om stränder i Norrbotten och
på sikt tycker jag att överprövningsrätten ska tas bort”. Inte oväntat protesterar
tjänstemännen mot sin egen högsta chef.
(Piteå-Tidningen)
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A-kassan

Arbetslöshetskassan i Sverige är, i motsats till nästan alla andra länder, en facklig angelägenhet. I andra länder är det
vanligen staten som driver arbetslöshetsförsäkringen.  Att det inte är privata försäkringsbolag som normalt driver sådana
försäkringar beror dels på att det finns ett
stort socialt inslag, dels att försäkringsbolagen har svårt att klara ”moturvalet”,
de som är säkra på att de aldrig skulle
kunna råka ut för arbetslöshet skulle
aldrig teckna någon försäkring, medan
de som löpte stora risker alldeles säkert
skulle teckna en försäkring. Premien
skulle därför hamna skyhögt över en genomsnittskostnad för arbetslöshet, vilket
skulle göra att ännu färre ville vara med
och att premierna drog iväg ännu mer...
De svenska a-kassorna drivs med ett
par undantag av fackförbund. Undantagen är dels ett fåtal kassor som drivs av
företagarorganisationer, dels den statliga
alfa-kassan, som är öppen för alla. Ja alla
a-kassor är öppna för alla, men de kan
vara avsedda för en viss yrkeskår eller
en viss bransch. Till exempel akademikernas, metallarbetarnas, elektrikernas,
transportarbetarnas och så vidare. Alla,
även de som inte är med i facket, har rätt
att gå med i den a-kassa som passar för
den egna arbetsuppgiften. Ibland kan det
vara förnuftigt för den som är på gränsen
mellan två kassors verksamhet att välja
den som har lägst avgifter eller är känd
för att fungera smidigt och inte strula.
Alfakassan är alltså öppen för alla branscher. Och alla personer. Den är en ganska ny företeelse. Den inrättades så sent
som 1998 och det var första gången som
något gjordes för dem som inte ville ansluta sig till en kassa som sköttes av facket. Det var stort motstånd från de ”vanliga
kassorna” när Alfakassan kom till, men
nu har alfakassan 80 000 medlemmar.
I valet 2006 ingick i Alliansens valmanifest att det skulle bli en allmän arbetslöshetsförsäkring. Fackföreningarna var
emot. De använder a-kassan som rekryteringsargument och allmänheten har inte
förstått att de har alla möjligheter att vara
med i a-kassan utan att vara med i facket.
Anledningen till att det är ett krav att akassorna ska vara öppna är att det är staten
som står för den största delen av a-kassornas utbetalningar. Kassorna får in cirka 4
miljarder i avgifter. Men utbetalningarna
till arbetslösa är 14 miljarder. Staten står
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för mellanskillnaden.  När Alliansen vunnit valet 2006 tillsattes en utredning om
obligatorisk a-kassa som inte resulterade
i något alls. Den obligatoriska a-kassan
stod inte med i valmanifestet för 2010.
Alliansen hade en annan åtgärd som
genomfördes snabbt efter valsegern
2006. A-kassorna skulle betala en större
andel av de totala kostnaderna för arbetslösheten. Tanken var att de höjda
avgifterna för a-kassorna skulle hålla tillbaka löneökningstakten i branscher med
hög arbetslöshet. Effekten blev att det
snabbt blev stor skillnad på avgifterna i
de olika kassorna. Tidigare hade avgifterna knappt varierat alls. Lägsta avgift
var 85 kronor i månaden och högsta 120.
Skillnaden berodde nästan enbart på hur
stor kassan var (enklare att administrera
stora kassor) och om kassan var välskött
eller inte. Efter reformen 2007 blev skillnaden mellan 85 och 444 kronor (2012).
Några av kassorna med hög arbetslöshet
blev riktigt dyra. Till exempel teateranställdas och musikernas kassor. På ett år
sjönk medlemskapet i a-kassorna med
10,5 procent, från 3,8 till 3,4 miljoner.
Facket gick emot regeringens grundidé
om premier i relation till arbetslöshetsrisken genom att slå ihop kassor med höga
avgifter med kassor med låga avgifter.
Så gick till exempel lilla teateranställdas
kassa (med hög arbetslöshet) ihop med
Unionens kassa (med normal till låg arbetslöshet). Själva grundidén med reformen för a-kassornas avgifter försvann
genom den typen av motåtgärder.  I Almedalen i år föreslog folkpartiledaren
Jan Björklund att regeringen skulle backa
från avgiftsreformen och istället gå tillbaka till sitt gamla förslag om obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring. En högst rimlig
åtgärd som de andra allianspartierna inte
har nappat på än. Det är ett effektivt redskap att tala om för allmänheten vem som
egentligen betalar arbetslöshetsersättningen (staten, inte facket). Det är också
en möjlighet att anpassa arbetslöshetsförsäkringen till de förmåner som gäller i
andra grenar av socialförsäkringen. Idag
är det så att många mycket hellre vill vara
sjukskrivna (som ger högre ersättning)
än arbetslösa (som ger lägre ersättning).
Mycket resurser läggs ner på att avgöra
vilken försäkring som är den rätta och
mindre nogräknade personer fifflar till sig
ersättning enligt det mer generösa systemet. Med samma regler blir det ointressant om det är den ena eller andra försäk-
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ringen som betalar. Resurser kan ägnas åt
väsentligheter istället för åt oväsentligheter.  Dessutom skulle en obligatorisk akassa föra in många av dem som på grund
av korta anställningar i olika branscher
ligger helt utanför systemet i en av socialförsäkringens viktigaste skyddssystem.
Dags att tänka om och gå tillbaka till
de reformlöften som gjordes 2006 och
som aldrig infriades. Och att köra över
fackföreningarna. Det är ju faktiskt
inte de som betalar. De bara lyckas inbilla sina medlemmar att så är fallet.

Vård för papperslösa

Svensk sjukvård är ett försäkringssystem
med en mycket generös täckning av de
försäkrades sjukvårdsbehov. För att få
tillgång till sjukvård ska man vara inskriven vid Försäkringskassan. Den återvändande utlandssvensk som inte hunnit
registrera sig (eller den utlandssvensk
som är på semester i Sverige) lär sig omgående att det är en försäkring och ingen
allmosa. Det blir till att betala fulla priset
eller att vara utan sjukvård. Betalning av
försäkringspremien sker genom att den
ingår i skatten. Alla som är inskrivna vid
Försäkringskassan betalar en premie avpassad till den egna inkomsten och betalningsförmågan. Är den noll täcks kostnaden av de som har betalningsförmåga. Så
fungerar det också för svenskar som är på
besök i andra länder. I EU och vissa andra
länder (exempelvis Australien) gäller att
svenskar får utnyttja det landets försäkring i utbyte mot att det landets invånare
får tillgång till den svenska försäkringen
när de är i Sverige. Men för svenskar som
är i andra länder, exempelvis Thailand,
Nya Zeeland eller USA, för att inte tala
om Afghanistan, Somalia och Irak, är det
bara att betala fullt pris. I bästa fall har
man en sjukförsäkring som står för kostnaden (ingår i de flesta hemförsäkringar).
Annars står man själv för hela notan.  Nu
har Moderaterna och Miljöpartiet kommit överens om att svenska försäkrade
ska stå för sjukvårdskostnaden för en rad
människor som olagligt befinner sig i landet. De är inte inskrivna vid Försäkringskassan och de betalar inga premier, som
alla som är registrerade i Sverige gör. De
flesta det handlar om arbetar svart för att
få ihop till sin försörjning och är alltså
det som vanligen kallas skattesmitare.
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Vaccinationsvägrare

Mer kontroll!

En kommission som tillsattes i Norge efter Anders Behring Breiviks terrordåd vill
göra Norge till lite mer av 1984. Norska
motsvarigheten till SÄPO, PST, anses ha
varit alltför försiktiga med att registrera
enskilda personer, detta efter att PST genom åren utsatts för kritik för att de registrerat för många. Enligt kommissionen
ska inte PST ”låta oron för att bli beskylld
för politisk övervakning” stå i vägen för
att övervaka nätsidor, registrera terrorhot
och misstänkta beteenden. Polisen hade
fått uppgiften att Breivik köpt konstgödning från Polen, men aldrig gjort något
med uppgiften. Hade de gjort något med
uppgiften hade de säkert konstaterat att
han också köpt en gård och därmed lagt
saken till handlingarna. PST ska nu börja
”patrullera nätet” och infiltrera diskussioner på nätet med fiktiva identiteter, tränga
sig in i enskilda personers datorer för att
säkra bevismaterial med mera. Samt
övervaka all elektronisk kommunikation
i samhället genom användning av stora
sökmotorer och nyckelord!

Brittiska skolor stryker
Förintelsen

Alltfler brittiska skolor stryker undervisning om Förintelsen, enligt en rapport
från Utbildningsdepartementet. Anledningen är att den delen av undervisningen kan stöta muhammedaner bland
eleverna!!!! Många lärare försöker också
smyga undan korstågen, eftersom berättelsen om hur kristna för tusen år sedan
försökte återta de områden som muhammedanerna erövrat med våld, inte stämmer överens med hur saken framställs i
den lokala moskén. Istället ska brittiska
skolor ta fram ”muslimska bidrag” till
kulturen som användningen av siffran
noll och ordet algebra. Verkligheten är
dock en annan. Siffran noll kom visserligen till Väst via araberna, men den
uppfanns i Indien på 600-talet. Ett flertal
skolor i Storbritannien har dessutom helt
avskaffat fläsk i skolmatsalarna.
(The Examiner)
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Gruvstrejken i Sydafrika

I Sydafrika har gruvarbetarnas fackförbund fått en konkurrent i form av ett
mer militant förbund, som inte alls som
det gamla (och större) gruvarbetarfacket
är kopplat till det makthavande partiet
ANC. Det är detta nya gruvarbetarfacks
aktioner som har lett till konflikter och
våld i gruvorna. I den stora platinagruvan
Marikama krävde det nya facket en lönehöjning från 4.000 till 12.500 rand (3.200
till 10.000 kronor) i månaden. Redan
innan polisen ryckte in hade tio personer
dödats under oroligheterna vid gruva, två
poliser, två säkerhetsvakter och tre fackförbundsfunktionärer (från det regeringsvänliga facket). När polisen kom dödades
ytterligare 34 personer. En överenskommelse har nu träffats om löneökningar till
cirka 5.000 rand.
(The Economist)

Nytt högerparti i Japan

Ett nytt politiskt parti, Nippon Ishin no
Kai (Japanska Återuppbyggnadspartiet),
som vill slå ett slag för fri marknadsekonomi har bildats av borgmästaren i
Osaka, Toru Hashimoto. Sju parlamentsledamöter anslöt sig genast till det nya
partiet, som kan få betydelse i det parlamentsval som väntas i höst. Hashimoto
har ett program för att minska byråkratin
i Osaka och en av hans första åtgärder var
att införa ”skolpeng”, för att flytta makten över skolan från politikerna till föräldrarna. Också på nationell nivå vill han
skära i byråkratin och sänka skatterna.
Beslutsfattandet ska decentraliseras och
politikerna ska få mer att säga till om på
byråkraternas bekostnad.

Skattmasen betalade

inte mindre än 104 miljoner dollar i belöning till Bradley Birkenfeld som skvallrade om hur konton på den schweiziska
banken UBS användes av rika amerikaner för att smita undan skatten. Den
hejdlöst stora belöningen ska uppmuntra
andra att skvallra. Birkenfeld själv har
sedan avslöjandet själv fällts för att han
hjälpt klienter att skattefuska.
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Det finns en hel del människor som vägrar att vaccinera sig. Den här gruppen
fick vatten på sin kvarn när myndigheterna i panik genomförde en vaccinationskampanj mot svininfluensan med ett
otillräckligt utprovat vaccin och en hel
del allvarliga biverkningar som följd. I
USA börjar läkarna svara med att vägra
att behandla barn vars förälldrar vägrade
att vaccinera barnen.
I Kalifornien hade man 2010 den största kikhosteepidemin sedan 1947, Offren
är särskilt de minsta barnen, som tidigare
klarat sig med ”hjordvaccination”, det
vill säga genom att så många varit vaccinerade har kikhostan inte kunnat spridas
och det har skyddat även barn som är så
små att de inte vaccinerats. Nu har vaccinationsgraden gått ner så att det kollektiva skyddet för ovaccinerade blir skakigt.
Tio spädbarn avled i kikhosteepidemin i
Kalifornien. För några år sedan hade de
troligen aldrig blivit sjuka.
(Reason Magazine)

Motsvarigheten till DO

heter i USA The US Equal Employment
Opportunity Commission. De har på sin
hemsida lagt upp ett meddelande och
varnat arbetsgivare för att begära gymnasiebetyg av arbetssökande. Att göra
detta kan nämligen bryta mot Federal
Americans with Disabilities Act, genom
att diskriminera mot personer med inlärningssvårigheter, vilket definieras som
ett handikapp.

Piratpartist stoppar
piratkopiering

Julia Schramm, som är partimedlem i
det tyska Piratpartiet, lyckades få en bok
publicerad i vad som beskrivs som en
lönsam affär. Trots att hon förespråkar fri
nedladdning av upphovsrättsskyddat material vill hon nu inte att hennes eget verk
sprids på fildelarsajter.
Hennes bok som heter Klick mich. Bekenntnisse einer Internet-exhibitionistin
kritiserar bland annat västvärldens kapitalism och har släppts både som pappersbok och e-bok. Enligt Torrentfreak
har förlaget betalat henne en förskottsbetalning på 100.000 euro (cirka 850.000
kronor). Hon tvingades även avsäga sig
upphovsrätten på boken.
Kort efter att boken släpptes började en
pdf-version cirkulera på flera fildelarsaj-
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ter. Det har fått Julia Schramm och hennes förlag att börja jaga de olagliga kopiorna som sprids, bland annat lyckades
man ta bort en kopia som fanns på fildelartjänsten Dropbox. Den piratkopierade
versionen som spreds på Dropbox har
nu tagit bort och ersatts med meddelandet: ”Den här filen är borttagen efter begäran av Julia Schramm författarina vid
Random House”. En kopia som tidigare
var upplagd på en av Piratpartiets egna
webbplatser har även tagits bort.

Gazprom

Det ryska olje- och gasföretaget Gazprom, med Vladimir Putin som en av
de största ekonomiska intressenterna,
bedriver oljeutvinning i Arktis. Ryska
Greenpeace konstaterar att oljeplattformen Prirazlomaja har en skyddsberedskap som består av 15 spadar, 15
hinkar och en slägga.
(Miljöaktuellt)

Euron är inte optimal

Robert Mundell fick Nobelpriset i ekonomi 1999 för teorin om optimala växelkursområden. Den går ut på att fastställa hur stora områden som bör ha en
gemensam valuta (man skulle ju kunna
tänka sig att ha en krona i Göteborg och
en annan i Stockholm, men skulle det var
effektivt? Likaså skulle man kunna tänka
sig att ha en valuta i hela världen, men
skulle det vara effektivt?). Vid vårens
World Economic Forum hade J P Morgan
Asset Management satt siffror på några
tänkta monetära unioner och räknat på
hur olika de deltagande staterna skulle
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vara om man mätte med de kriterier som
Mundell tyckte var relevanta (i sammanställningen ingick mer än 100 olika
variabler). Sex fungerande marknadsekonomier i Latinamerika hade bara 19 procents skillnad. Storbritannien och dess
före detta engelskspråkiga delar (Kanada,
Australien med flera) 27 procent, Centralamerika 30 procent, gamla Sovjetunionen 32 procent, Nordeuropa 34 procent,
Ottomanska riket 40 procent, länder med
begynnelsebokstaven M 52 procent och
de 12 största länderna i euron 53 procent.
Sämre passform för euron än för en rent
slumpmässig sammankoppling av nationer alltså.

Folkbildning om Muhammed

En 14 minuter lång sekvens ur en som
film riktigt usel rulle om Muhammed
med titeln Innocense of Muslims (Muslimernas oskuld) har tagits till förebild för
nya våldsdåd i en del muslimska länder.
Filmen ska ha visats i sin helhet en enda
gång på en liten biograf i Los Angeles i
somras.
Den är gjord av egyptiska kopter. Inledningsvis tar filmen upp förtrycket mot
kopter genom att beskriva hur det kan gå
till i Egypten idag. Därefter går filmen
över till att beskriva ”profeten” som ligger bakom islam.
Filmen är, även om den är taffligt gjord,
inte ointressant eftersom den berättar om
viktiga händelser ur Muhammeds liv.
Händelser som det finns all anledning för
en bred allmänhet att känna till. Alla scenerna är inte hämtade ur Koranen, men i
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så fall ur haddhiterna, de berättelser om
Muhammed som skrevs ner under den
närmaste tiden efter Muhammeds död
och accepteras som autentiska av muslimerna.
Ur filmsnutten påminns vi om att Muhammed var omåttlig på kvinnor och att
hans första hustru Khadiya var märkbart
irriterad på sin make när han tog den ena
nya hustrun efter den andra. Vi påminns
också om hur Muhammed gång på gång
kom med nya påbud genom nya texter till
Koranen. Påbud som kom till för att de
passade Muhammed själv. Ja, det gick ju
en gångs så långt att det var Satan själv
som inspirerade till de så kallade ”Satansverserna”, varefter Allah kom tillbaka och lade allt till rätta igen genom
nya ”uppenbarelser” för Muhammed.
Han förklarade tidigt att Allah sagt att en
man inte fick ha fler än fyra hustrur. När
Muhammed blev intresserad av en femte
berättade Allah lägligt för honom att begränsningen till fyra hustrur inte gällde
Muhammed utan bara alla andra (som
inte var lika ”rättvisa” som Muhammed).
Det var vid många tillfällen som Allah
reviderade sitt budskap, för att det skulle
passa Muhammeds kortsiktiga intressen.
Vi får i filmen också en antydan om pedofilen Muhammed (han gifte sig med sexåriga Aisha och ”fullbordade” äktenskapet när hon var nio). I en scen kommer
man in på Muhammeds huvudsakliga
”civila” sysselsättning, stråtröveri, riktat
mot karavantrafiken i området. Det finns
också med en scen hämtad ur haddhiterna
när Muhammed låter avrätta en gammal
kvinna genom att två kameler får dra isär
henne. Och ett lite mer traditionellt mord
med svärd, när Muhammed var intresserad av mannens hustru. Nordisk Familjeboks Uggleupplaga sammanfattar sin utförliga text om Muhammed så här: ”Från
rent etisk synpunkt är M. allt annat än en
stor man; men bristen på strängt sedligt
medvetande och hans oklara tankar öfver
alla andliga ting voro en oundviklig följd
af den tid och det folk han tillhörde”.
Det är bra om människor, muslimer och
andra, lär sig lite mer om vem Muhammed verkligen var. Den i sig usla filmen
ger faktiskt ett litet bidrag till detta.
Den som själv vill se utdraget ur filmen kan gå in på http://www.youtube.
com/watch?v=qmodVun16Q4 eller hela
filmen på http://www.youtube.com/
watch?v=Lgx1_JVxfZE
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Sverker Åström

– svensk utrikespolitiks mörka skugga
Efter den forne toppdiplomaten
Sverker Åströms frånfälle har
hans minne blivit föremål för
diverse hyllningar i form av tidningsartiklar och TV-program.
Utrikesminister Carl Bildt tillhör dem som instämt i hyllningskören. Åström var kanske
mest känd för två saker: han
var en promiskuös homosexuell
och hans namn förekom ofta i
spekulationer om en inte avslöjad spion i den sovjetiska underrättelsetjänsten KGBs sold
i den svenska utrikesledningen.
Som kommer att framgå nedan
hänger dessa två saker intimt
samman.
Carl Sverker Åström var en advokatson
som föddes i Uppsala den 30 december
1915. Under sin studietid i hemstaden
1932–37 läste han in en juris- såväl som
filosofie kandidatexamen. Han engagerade sig under studieåren politiskt i den
pronazistiska Nationella studentklubben,
vilken stod nationalsocialistiska Sveriges
Nationella Förbund (SNF) nära.
1939 anställdes Åström som attaché
vid utrikesdepartementet (UD), men förflyttades snart, mitt under brinnande krig,
till Sveriges ambassad i Sovjetunionen
vilken först var belägen i Moskva men
därefter – i samband med Tysklands invasion i Sovjetunionen – i Kujbysjev
(Samara).

Myten om miljökonferensen

Under sin sovjetiska tjänstgöring kom
Sverker Åström att, vilket framgår av
hans memoarbok Ögonblick: från ett
halvsekel i UD-tjänst (2003), intressera
sig för balettkonsten. Han kom att umgås
flitigt med såväl ballerinor som, vilket
föll sig naturligt med tanke på hans sexuella läggning, manliga dansörer. I Moskva lärde Åström även känna den militäre
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diplomaten och senare spiondömde Stig
Wennerström, med vilken Åström upprätthöll en nära kontakt ända fram till
kort innan Wennerström avslöjades som
sovjetspion.
Efter vistelsen i Sovjetunionen hemkallades Sverker Åström till Stockholm
för att stå till UDs förfogande. Hans fortsatta diplomatiska karriär kom att omfatta
tjänstgöring i bland annat Washington, D.
C., London, New York 1964–70 som FNambassadör, Stockholm 1972–77 som
kabinettssekreterare i UD samt som kronan på verket ambassadör i Paris 1978–
82. Efter sin pensionering hade Åström
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bland annat uppdrag i Beirut i början på
1990-talet.
Det finns en myt beträffande Sverker
Åströms utrikespolitiska bedrifter. Det
har sagts att han skulle ha tagit initiativet
till FNs stora miljökonferens i Stockholm
1972. Detta stämmer inte. Förslaget till
denna konferens kom från Inga Thorsson,
Åströms efterträdare som FN-ambassadör och tidigare ambassadör i Israel, och
Börje Billner.
Åströms insatser bestod i att lägga fram
förslaget inför FNs generalförsamling
samt att inleda konferensens debatt.

Fick inte se sin SÄPO-akt

Sverker Åström förföljdes under hela
sin karriär av ryktet om att vara agent
för den sovjetiska underrättelsetjänsten
KGB. Det är väl känt att han sällan eller
aldrig framförde kritik mot Sovjetunionens göranden och låtanden utom då han
– vid sällsynta tillfällen – var beordrad
av högsta utrikesledningen att göra så.
Efter sin pensionering skrev han upprepade gånger stort uppslagna debattartiklar främst i Dagens Nyheter innehållande
frän kritik mot USA och Israel.
Författaren, dykaren och projektledaren Anders Jallai ägnar en mycket väldokumenterad bloggtext publicerad den
12 juni 2012 åt Sverker Åström och hans
eventuella sovjetspioneri. Om det faktum
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att Åström aldrig lyckades få tillstånd att
studera sin egen personakt i SÄPOs arkiv
skriver Jallai:
”En av anledningarna kan ha varit att
uppgifterna i personakten innehöll namn
på kontakter i väst och namn på dubbelagenter som var källor till Säpo. Normalt brukar Säpo stryka sådana namn
och sedan lämna ut uppgifterna men i
det här fallet har Åström ändå inte kunnat få ut sin personakt. En gissning är att
han medvetet skulle fås att framstå som
KGB-agent. En slags påtryckning från
Säk-tjänsten, att han skulle ligga lågt. För
täta underrättelsekontakter har Åström
haft ända sedan 1940-talet. Jag skulle till
och med kunna gå så långt som att säga
att han sannolikt tillhörde underrättelsetjänsten på något sätt. Det är så att jag fått
se delar av Åströms personakt på Säpo!”
Anders Jallai, som ledde efterforskningarna efter det 1952 försvunna svenska DC-3-planet i Östersjön 2003, träffade
Sverker Åström några gånger och säger
sig ha imponerats av dennes kunskaper
om DC-3an. Sedan Jallai kunnat klarlägga att nedslagsplatsen efter det Catalinaplan, som under spaningar efter DC-3an
sköts ner av ryssarna, flyttats 20 kilometer västerut av svenska försvaret blev
Åström enligt Jallai ”aktiv”. Den senare
var mycket upprörd över att ej ha fått veta
något om förflyttningen.

”Getingen” sannolikt Åström

Jallai fick möjlighet att studera Åströms
SÄPO-akt under sitt arbete med Wennerström-affären. Det framgick då att
Åström och Wennerström varit goda vänner ända sedan den gemensamma sovjettiden i början på 1940-talet; Wennerström
tjänstgjorde som militärattaché. De båda
sågs veterligt sista gången två månader
innan Wennerström avslöjades som spion
och landsförrädare.
Anders Jallai skriver att han stötte på
Åströms namn en andra gång när han
forskade om DC-3an i den amerikanska underrättelsetjänsten CIAs arkiv i
Washington. Det aktuella dokumentet,
som avbildas i sitt gulnade skick på Jal-

15

lais blogg, rör Förbundet
Sverige-Sovjetunionen
vilket amerikanerna – säkerligen med rätta – betraktade som en kommunistisk frontorganisation.
Såväl Wennerström som
Åström var medlemmar.
Tredje gången Jallai kom
i kontakt med Åströms
namn var då det förekom i
en SÄPO-akt behandlande
det sovjetiska avhopparparet Petrov. Paret, som bland
annat hade tjänstgjort i
Stockholm på 1940-talet,
hoppade av till Australien
1947. Makarna Petrov
hade i förhör med SÄPOs
Otto Danielsson berättat
om en svensk UD-anställd
som gick Sovjets ärenden
med kodnamnet Getingen.
Denne var med all sannolikhet identisk med Sverker
Åström.
Dagens Nyheter hade den
7 juni 1989 en stort uppslagen artikel om att Getingen
inom SÄPO misstänktes
vara just Åström.

”Jag pratade med ordningspolisen på den tiden och de
var ytterligt förvånade när
han /Åström/ umgicks med
minderåriga män (15–16 år)
på Stockholms gator. De reagerade och detta var allmänt
spritt bland ordningspolisen.
Då kan man undra vad han
hade för sig i Moskva? Ja,
det var ju där han värvats, de
komprometterade väl honom
där.”
Vinge fortsätter:
”Jag sa att så länge jag
är Säpo-chef, blir han inte
kabinettssekreterare.
Det
framförde jag till försvarsministern och det blev han
inte heller. Men han blev det
så fort jag hade slutat och då
Palme blev statsminister.”

”Skugga på Palme”

En annan Säpo-operatör som
hade dubier kring Åströms
förehavanden var förre chefen för Säpos kontraspionage, Olof Frånstedt, som även
han citeras av Anders Jallai:
”Det finns bevis mot
Åström i Säpos arkiv, helt
Promiskuös
entydiga bevis men vi kan
inte lägga fram bevisen nu av
homosexuell
flera anledningar. RegeringSverker Åström var en
en har bestämt att det inte får
promiskuös homosexuell
offentliggöras. Jag fick träffa
vilken först på äldre dagar
”kom ut” som bög. Han I nytrycket av sin memoarbok berättade Sverker Åström att han var ho- KGB-avhopparna, makarna
blev då snabbt en omhul- mosexuell, men eftersom hans chefer visste om det kunde han inte bli Petrov några år efter deras
avhopp till väst och då berätdad gay-ikon inom den ho- föremål för utppressning. Ett inte sörskilt trovärdigt påstående.
tade de i detalj om Sverker
mosexuella kommuniteten
Åströms förehavanden och
och dess supporters och
framträdde bland annat i TV som sådan.
skulle ha varit föremål för utpressning:
att han var sovjetisk agent. Palme hade
Om sin läggnings skrev Åström i sin me”Man talade på sin tid mycket om risken
tidigt fått informationer om detta under
moarbok Ögonblick bland annat:
för utpressning. Med tanke på mina bemin tid på Säpo 1962–78. Men han gjor”18–24-åringar är min passion och det
fattningar i UD var jag naturligtvis särde ingenting åt det. Han låtsades inte om
är i den åldern mina älskare alltid varit…
skilt på min vakt och var noga med att
det, vilket var högst märkligt och kastade
Kärlek skapar bara oro och förvirring.”
orientera mina högsta chefer Erlander,
en skugga på Palme själv.”
Det är självklart att det i fallet Åström
Undén och Palme om min läggning. De
Frånstedt berättar i intervjun med Jalspekulerats i att hans sexuella läggning
ryckte på axlarna. Jag har aldrig, så vitt
lai att han sökte upp Åström – det skall
– som tidigare var olaglig i Sverige och
jag vet, varit utsatt för utpressningsförsök
ha varit 1977 – och berättade för den
i en rad andra länder – skulle kunna uti någon form.”
uppburne diplomaten att han kände till
göra en hållhake som sovjeterna kunde
Det är möjligt att Åströms överordnade
Åströms umgänge med den sovjetiske
utnyttja för att få Åström att arbeta för
i den svenska regeringen ryckte på axlarambassadtjänstemannen Satzkievitj. Endem. Sexuell utpressning har sedan långt
na åt Åströms bögeri. Inom Säpo såg man
ligt Frånstedt tittade Åström med sin getillbaka utgjort ett omtyckt redskap i
betydligt allvarligare på saken. Jallai cinomträngande blick på honom och sade
spionerisammanhang. Åström själv förterar i sammanhanget förre Säpo-chefen
endast: ”Jag vet… och du vet.”
nekar emfatiskt i sina memoarer att han
P-G Vinge:
Säpo kunde inte göra något åt Åström
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så länge denne backades upp den svenska
regeringen. Vilket var fallet ända fram till
Åströms död.
Anders Jallai framhåller som sin åsikt
att det är ovedersägligt att ”Åström lämnat för Sovjetunionen viktig information
om Sverige och svenska förhållanden.”
Han menar att man, särskilt utifrån avhopparparet Petrovs uppgifter, ”ändå…
måste klassa Åström som åtminstone
sovjetisk inflytelseagent eller Asset som
det heter internationellt”.
Efter Olof Palmes död har det framkommit att Palme uppmanade såväl den
civila som den militära underrättelsetjänsten att samarbeta nära med de sovjetiska
motsvarigheterna KGB respektive GRU.
Åströms prosovjetism passade som hand
i handske med den inställningen.

Bildt berömmer…

Om de ihärdiga och väl underbyggda spionerimisstankarna mot Sverker Åström
– den förmodade ”Getingen” – framkom inte mycket i minnesskriverierna
efter Åströms död den 26 juni i år. Expressen hade exempelvis den 27 juni ett
uppslag med text av Arne Lapidus om
den färgstarke diplomaten med de många
älskarna. Åströms sodomitiska läggning
framställdes här i enbart positiva ordalag.
Hade han varit heterosexuell hade han
sannolikt framställts som sexmissbrukare.
Anders Jallai uppger på sin blogg att
Sverker Åström var känd för sina många
vredesutbrott för småsaker och att han i
slutet av sitt liv inte hade många vänner
kvar. Det låtsas Expressens skribent inte
om utan skriver:
”Han samlade konst och älskade att
dansa. Hans tebjudningar för den stora
vänkretsen är legendariska.”
I anslutning till artikeln citeras en rad
kända personer angående Åström. Utrikesminister Carl Bildt citeras så här:
”Det är svårt att överskatta den betydelse han hade. Hans tankar var centrala
för den tidens neutralitetspolitiska doktrin, som tjänade vårt land väl under en
viktig period av vår moderna historia.”
Sagt av en borgerlig regeringsmedlem
om en person som bevisligen gick Sovjetunionens ärenden alldeles oavsett om
han var en renodlad KGB-agent eller
möjligen ”bara” inflytelseagent.
.
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Maktens parasiter
Det är inte så svårt att förstå fackets
krav på löneökningar eller vanligt folks
missnöje över sin ekonomiska situation
när man dagligen via media får veta
hur vissa kategorier i maktpositioner
tilldelar sig själva och sin närmaste krets
häpnadsväckande förmåner.
Att en direktör i större företag kan
tjäna lika mycket under ett år som en
industriarbetare arbetar ihop under ett
helt liv väcker inte svårförklarlig avund.
Att politiker, avlönade av folket,
tillåter sig lyxresor, stora lönehöjningar
och generösa avgångsvederlag samtidigt
som de områden de ansvarar för går
med allt större förlust är ännu mer
anmärkningsvärt och oförsvarligt.
Att det privata näringslivet väljer att
spendera sina egna pengar på stolligt
höga löner och så kallade ”fallskärmar” är
deras rättighet. Men att skattebetalarnas
pengar används vårdslöst och moraliskt
förkastligt är en mycket allvarligare
företeelse.

Tragiskt nog är det inte mycket ”vanligt
folk” kan göra åt saken. Hoppet står
troligen till tätare regimskiften. Politiska
majoritetsklaner som fått sitta för länge
vid makten blir nästan undantagslöst allt
odugligare på att genomdriva folkets
vilja. Inte ens rationellt grundade beslut
orkas med.
Strengnäs Tidning har på ett föredömligt
sätt uppmärksamgjort allmänheten på en
lång rad oegentligheter som den politiska
majoriteten gjort sig skyldig till. Ett
av resultaten har blivit att kommunen
beslutet upphöra med att annonsera i
S.T. Så mycket för stödet till den lokala
pressen!
Klyftan mellan kommunledningen
och folket håller på att växa till en
avgrund. Glömt tycks vara att det är för
folkets bästa och inte sitt eget bästa som
kommunens ledning ska arbeta.
Stig G Daun
Stallarholmen

Insemination
Fyra av riksdagens partier avser att stifta
en ny lag som ger kvinnor rätt att skaffa
egna barn via spermabanker med hjälp av
insemination.
I dag finns en omfattande social-psykologisk och evolutionspsykologisk forskning som bekräftar barns behov av båda
sina föräldrar.
Forskarna Richerson & Boyd belade
detta faktum redan år 2005 i sin bok Not
by genes alone. How Culture Transformed Human Evolution.
Här framgår tydligt att inskränkning av
barns rätt till båda föräldrarna leder till
social och kulturell missanpassning.
Frånvaron av traditionsöverföring
(”nonparental transmission”) i vårt moderna samhälle har fått genomgripande
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effekter. Överföringarna från andra källor än föräldrarna, huvudsakligen från
generationskamrater och massmedia,
leder till att kulturell information laddas
med dåligt anpassade idéer (”maladaptive ideas”).
Detta är tydligen något som undgått
politikerna i de fyra partierna.
Ett effektivare sätt att ta död på den aktuella debatten om den så oändligt viktiga
papparollen är svårt att finna.
Att i dagsläget ytterligare begränsa
barns möjligheter till traditionsöverföring via en mamma och pappa genom
anonyma spermabanker för aparta damer
är att lägga lök på laxen.
Stig G Daun
Stallarholmen
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Majoritetens tyranni
Föreställ er en affärsman som tidigare var professor i ekonomi.
Han är en debattglad person
som ofta hamnar i kontroverser efter hårda och tydliga ställningstaganden. Som referenspunkter för sina värderingar
har han Friedrich Haeyk, Milton Friedman, Adam Smith, Robert Nozick, Joseph Schumpeter
och Ludwig von Mises. Dessutom citerar han Ayn Rands
mastodontverk Och världen
skälvde. Är det en svensk affärsman? Kan en Wallenberg göra
så? Nej, beskrivningen ovan
förkroppsligas av den finlandssvenske styrelseordföranden i
Sampo group och Nordea Björn
Wahlroos, som bland annat har
kritiserat svenska statens ägarstyrning av Nordea och dess populistiska utspel om regleringar
av bankväsendet. Just nu är han
aktuell med boken Marknader
och demokrati – Uppbrott från
majoritetens tyranni där balansen mellan makter och motmakter utreds både historiskt och i
nutid.
Björn Wahlroos (född 1952) är alltså styrelseordförande holdingbolaget Sampo
som äger bland annat försäkringsbolaget If och skogsbolaget UPM-Kymmene
och har därför en stor erfarenhet och insyn i hur företag fungerar i verkligheten.
Samtidigt har han en stor förståelse för
ekonomiska teorier då han tidigare varit
professor i nationalekonomi vid Hanken,
Svenska Handelshögskolan i Helsingfors,
samt undervisat på ett antal amerikanska
universitet. Vidare har han arbetat med
investment banking på Föreningsbanken
(den finska) och grundade Mandatum &
Co 1992 med affärsidén att erbjuda rådgivning i frågor om fusioner och företagsförvärv.
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I sin ungdom lockades han av den
marxistiska ideologins läror och förutsägelser. Som övertygad kommunist deltog han som 16-åring i ockupationen av
Gamla Studenthuset. Tyvärr förklarar inte
Wahlroos i sin utgivna bok om varför de
kommunistiska idéerna lockade och vad
orsaken var att han till slut lämnade dessa
ungdomliga villfarelser. Med tanke på
att boken har en omfattande beskrivning
av marxismens brister och felaktiga slutsatser borde en sådan förklaring ha varit
på sin plats. Kanske beror det på att han
lämnade socialismen redan när han var
20 år. I dag är han knuten till det Svenska
Folkpartiet och försvarar marknadsekonomin fullt ut.
Hans främsta kontroverser i Sverige
har bland annat handlat om höga direktörslöner och en väl tilltagen bostadsförmån åt Nordeas verkställande direktör
som lett till hårda diskussioner med alliansregeringens representanter på ban-
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kens bolagsstämma. Han har även hotat
med att flytta Nordeas huvudkontor om
Sverige inför högre kapitaltäckningskrav
än övriga länder eftersom det skadar bankens konkurrenskraft. Kontrasten mot representanter för det svenska näringslivet
är slående. De vågar sällan sticka ut, och
när de gör det går de ihop 27 stycken och
skriver ett brev till Anders Borg.

Historiska jämvikter

Demokrati, marknad och hierarki är tre
organisationsformer som dominerar i olika samhällen och över tiden. Demokrati
är styre och fördelning via rösträtten,
marknaden är styre och fördelning via
fritt utbyte och hierarki är styre och fördelning via centraliserad ordergivning. I
västvärlden har demokrati varit det system som haft företräde under 1900-talet,
men sedan 1980-talet har marknaden
övertagit samhällsorganiseringen mer
och mer. I Kina och andra asiatiska länder är det hierarkin som traditionellt varit
det styrande elementet i samhället. Medan USA har betonat marknadens relativa
betydelse.
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Genom historien har kungamakter och
furstendömen styrt hierarkiskt över sina
undersåtar, men har alltid begränsats av
motmakter såsom olika ständer, främst
adeln. I Sverige och i Storbritannien har
kungamakten sällan varit allenarådande,
utan balanserats av adelns och kyrkans
intressen och inflytande. Många gånger
har svenska kungar tvingats samarbeta
med bondeståndet för att motverka adelns
och kyrkans makt. Därför har äganderätten fått en relativt stark innebörd under
den svenska historien och det är av den
anledningen som Sverige har haft relativt
många självägande bönder, vilket i sin
tur gjorde att Sverige aldrig hade något
feodalsystem att tala om. Den jordägande adeln fick sin ställning genom att de
förlänades mark efter att ha erbjudit sina
tjänster i den svenska armén. Med tiden
blev de ett hot mot kungamakten, vilket
gjorde att adeln fick utstå ett fåtal konfiskationer, eller reduktioner, under främst
1600-talet.
Kyrkan ägde i sin tur stora förmögenheter och markområden genom katolicismens starka ställning i Europa. Men när
Gustav Vasa exproprierade kyrkans egendom under reformationen på 1500-talet
skapades en obalans i svenska samhällets
maktrelationer. Gustav Vasa kom därför
att bli den svenske kung som kom närmast en centraliserad maktkoncentration.
Gustav III lyckades å sin sida komma
närmast idealet om den upplyste despoten
under sent 1700-tal med sina satsningar
på kultur och universitet. Han föll sedan
offer för en konspiration mellan olika
aristokrater, sedan adeln förlorat makt
och inflytande under Gustav IIIs styre.
På kontinenten, såsom i de stater som
i dag är Tyskland, rådde ett feodalt system där suveränen hade kontroll över sitt
område med hjälp av jordägande vasaller som tog ut skatt och erbjöd suveränen soldater. I Ryssland fanns träldom
och i Kina hade den maktkoncentrerande
konfucianismen ett stort inflytande över
samhällsorganiseringen. Starka motkrafter saknades därför under en lång tidsperiod. Krig och oroligheter gjorde också
att markägarnas ställning var svagare än
i länder som Storbritannien och Sverige,
som i princip utgjorde suveräna öar, som
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var lättare att skydda mot
verksamheter,
samtidigt
hot.
som konsumenten skulle ha
Startpunkten för äganhaft rätt att bestämma vilderättens betydelse som
ken form av skogsbruk och
motvikt till tyranniskt styre
djurhållning som de vill
i västvärlden daterar Wahlstödja genom sin köpkraft.
roos till år 1215 då Magna
Men samtidigt kan dagens
Charta undertecknades i
svenska
majoritetsdemoRunnymeade i närheten av
krati innebära att bönder och
Windsor Castle. Den blev
vindkraftsproducenter kan få
en förlaga för senare konstisubventioner för sina verktutioner, främst manifesterat
samheter eftersom de utgör
i den amerikanska konstitustarka särintressen. Då förtionen från 1788.
delarna med bidrag är större
Enligt Wahlroos hade Karl
för den enskilda bonden och
Marx fel i allt, utom när det
den enskilde vindskraftsprogäller den historiska mateducenten än vad kostnaderna
rialismen. Marx såg histoär för varje enskild väljare
rien som en utveckling av
finns det ingen motvikt till
makter och motmakter vars
starka särintressen såsom
motsättning skapade något
LRF och vindkraftslobbyn.
nytt och bättre. Med Marx
Ett parti som Centerpartiet
ord skapade motsättningen
eller Miljöpartiet kan få en
mellan en tes och en antistor påverkan på en minorites en syntes, det vill säga
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indirekt valda deltagare. EU-parlamentet
som däremot är demokratiskt valda har
inte särskilt mycket att säga till om och
varken EU-kommissionen eller ministerrådet är i regel politiskt ansvariga inför
parlamentet. EU-presidenten och EUs utrikespolitiska talesperson är inte folkligt
valda, ingen utanför EU-komplexet hade
innan de valdes hört talas om dem, och få
vet i dag namnet på dem.
Wahlroos kommer slutligen fram till att
det amerikanska systemet med balanserande maktcentra är det närmaste idealet
som man kan komma. En stark verkställ
ande makt i form av exempelvis en president som kan lägga in ett veto på beslut
som parlamentet, kongressen, har fattat.
Ett sådant veto innebär att de två kamrarna i kongressen, det vill säga senaten och
representanthuset, måste få ihop en två
tredjedels majoritet för att förslaget ska
vinna laga kraft. Därutöver finns en författningsdomstol som kan stoppa beslut
som strider mot konstitutionen, som är
ett skydd för minoritetens intressen. Men
detta maktbalanssystem är inte tillräckligt, vilket USAs utveckling, med bland
annat Obamacare, visar. Det behövs en
tydlig gräns för vilka domäner majoritetsdemokratin får fatta beslut om. Enligt Wahlroos handlar det främst om att
erbjuda medborgarna tillgång till odelbara nyttigheter såsom polis, brandkår,
domstolar och infrastruktur samt en viss
rättvisa i fördelningen. Tyvärr framgår
det inte vad en rättvis fördelning innebär,
vilket ändå öppnar fältet för dramatiska
förmögenhetsomfördelningar. En bromskloss skulle, enligt författaren, kunna
vara en oberoende ämbetsmannakår med
personligt ansvar.

Marknadens fria utbyte och företagens hierarkier

En generös tolkning ger vid handen att

det är marknadens krafter som ska hålla
majoritetstyranniet stången. Människor
kan rösta med fötterna genom att handla
från en konkurrerande firma om företaget
är oetiskt eller för dyrt, de kan byta jobb
om de vantrivs eller om chefen är elak,
samt flytta utomlands om skattenivåerna
blir alltför höga eller om arbetsrätten är
alltför rigid. I grunden innebär detta att
majoritetstyranniet begränsas av en institutionell konkurrens. Kostnaderna blir
helt enkelt för stora för att exempelvis
straffbeskatta hårt arbete, hög utbildning
och stora ambitioner.
Marknadens fördel framför andra system är informationsspridningen som
prismekanismen skapar. Wahlroos gör en
lång genomgång av studier kring tesen
om den effektiva marknaden och kommer
fram till att åtminstone finansmarknaden
är i sin helhet en starkt effektiv marknad
som snabbt absorberar ny information. På
vissa andra marknader kan informationen
spridas mindre snabbt och kan därför betraktas som en mellanstark effektiv marknad. Den enda marknad som inte fungerar enligt teorin är arbetsmarknaden där
fackförbund agerar kartellverksamheter
och förstör marknadsmekanismens fördelar. Samtidigt är företagen beredda att
betala en lönepremie för att minska riskerna för kostsamma strejker. Resultatet
leder till att västvärlden i regel har en arbetslöshet på 7–8 procent.
Idén om att rösta med fötterna påminner mycket om Nozicks utopia där människor med gemensamma ideologier och
värderingar kan samlas på en plats och
skapa ett samhälle tillsammans med liktänkande. Wahlroos nämner dock detta
bara i en fotnot och lägger en större tonvikt vid Ayn Rands beskrivning av ett
förfallet och dekadent samhälle där skaparna i världen går ut i strejk för att skapa
ett nytt samhälle baserat på en objektivis-

tisk etik. I verkligheten kan nybyggarna
i USA och den stora emigrationen från
fattigdom och religiöst förtryck från det
gamla Europa utgöra en förlaga.
Till skillnad från Adam Smiths beskrivning av marknaden som en handelsplats
där enskilda aktörer träffas för att komma
överens om ett pris på en vara, fungerar
dagens marknad som ett blandsystem
med både små och jättestora företag. Orsaken till att människor på marknaden
organiserar sig i företag, i stället för att
vara enskilda aktörer på en stor marknad, är främst transaktionskostnader och
skalfördelar. Stora investeringar i en maskinpark inom industrin eller flygplan för
resebolag kräver att fler människor går in
som ägare för att få ihop tillräckligt med
kapital och för att sprida riskerna. Antalet kontrakt och avtal skulle bli mycket
fler om varje aktör på marknaden var en
enskild företagare. Troligen skulle också
prismekanismen fungera sämre då det tar
längre tid att komma överens om ett skäligt pris.
Aktiebolaget var en förutsättning för
industrialiseringen och det stigande välståndet under 1800- och 1900-talen. Innan aktiebolagets födelse löste man problemet med samordning genom partnerskap där jämlikhet rådde. De som ägde
verksamheten var också de som ledde
företaget operativt och därför var det viktigt att alla parter hade lika stor insyn och
lika stort inflytande. Med aktiebolaget
kan den verkställande makten delegeras
till den verkställande direktören och aktieägarna har bolagsstämman, den periodiska rapporteringen och professionella
revisorer som en grovmaskig försäkran
mot missbruk. I sista hand har aktieägaren möjligheten att sälja sina aktier. För
att motverka problemet med att skapa en
intressegemenskap mellan huvudmannen och agenten använder styrelsen, som

Björn Wahlroos har hämtat inspiration till sin bok från en rad Contra-favoriter:

Ludwig von Mises, Friedrich vin Hayek, Milton Friedman och Adam Smith
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utses av aktieägarna, ekonomiska incitament såsom höga fasta löner och bonussystem som i sin bästa form innebär en
flexibel lönesättning som är beroende av
prestationer. När Nordea fick kritik för att
dess vd Christian Clausen fick en mycket
väl tilltagen bostadsförmån retade Wahlroos upp den svenska allmänheten genom
att säga att han hellre hade höjt hans fasta
lön så att Clausen kunde köpa sig en egen
våning. Det säger ganska mycket om författarens syn på ersättningar. Egentligen
är han emot olika anställningsförmåner,
så kallade fringisar. För arbetsgivaren
är det bara krångligt att formulera olika
kontrakt i stället för att ge en enhetlig lön
som mottagaren får fördela som denne
själv önskar. Svensk media ansåg i stället att den stora poängen var att Wahlroos
är tondöv som inte förstod signalvärdet
i vd:ns ersättningar i förhållande till de
personalneddragningar som banken hade
beslutat.
Aktieägare som inte gillar ett strategiskt beslut eller tycker att företaget inte
tar tillräckligt mycket social hänsyn kan
sälja sina aktier på den öppna marknaden. Något som Lundin Petroleums ledning uppmanade sina aktieägare att göra
i samband med Sudan-debatten. För de
aktieägare som inte kan göra en exit på
grund av dålig likviditet i aktiehandeln
eller för att bolaget är onoterat finns det
däremot ett starkt incitament att få mer
insyn och inflytande i verksamheten. Tyvärr saknas en genomgång av hur stora
huvudägare påverkar ett företags organisering och styrning, vilket är en stor
brist i boken. Det måste ju ändå finnas åtminstone en ägare som anger riktningen
för bolagets strategier. Wahlroos menar
nämligen att en intressegemenskap med
målet att maximera avkastningen, gör att
omröstningar på bolagsstämmor och styrelser är kontraproduktivt.

Kritik mot Wahlroos

Under olika tider har olika jämvikter rått
mellan dessa tre domäner och organisationsformer. Därför anser Wahlroos att
det är nationers historia som avgör hur
jämvikterna ska utvecklas i dag. Denna
något konservativa syn gör att författaren
är kritisk till Irakkriget och George W.
Bush vision om att exportera demokrati
till de mörkaste platserna på jorden. Bush
förstod inte vikten av levnadsstandardens
betydelse för demokratiutveckling. Demokratier tenderar att fungera först när
samhället har nått en viss levnadsstandard. Mat i magen, skydd mot våld och
hot är viktigare än rösträtt. Han nämner
Milton Friedmans tes om att marknadsreformer skapar förutsättningar för demokrati. Även om det tar tid. Här glömmer Wahlroos att förklara varför Kina
inte blir mer demokratiskt. Han glömmer
också att Bush satsade starkt på säkerhetsarbetet genom amerikanska trupper
och en gradvis överföring av säkerhetsarbetet till irakiska styrkor. Även marknadsekonomiska reformer genomfördes.
Möjligtvis kan Wahlroos mena att Bush
lade för stor tonvikt på demokratiska val
på bekostnad av marknadsreformer och
säkerhetsarbetet, men då borde Wahlroos
ha utvecklat denna kritik.
Marknader och demokrati är en maktfilosofisk exposé som på djupet redogör
grunderna för hur våra samhällen styrs
och organiseras. Förutom den kritik som
jag redan nämnt finns det några fåtal brister som behöver påtalas. Milton Friedmans teorisyn hyllas som den mest fruktbara eftersom den stipulerar att en teoris
styrka ligger i dess prognoskraft och inte
i hur realistiska premisserna är. Men
samtidigt försvarar han de komplicerade
värdepappersinstrumenten som sägs ha
orsakat den senaste finanskrisen med att
de teoretiska förutsättningarna inte stämde överens med verkligheten. De komplicerade värdepapperna blev felprissatta på
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grund av att de finansiella ekonomerna
utgick från det förenklade antagandet
att andelen inställda betalningar som
gällde just då, när beräkningarna gjordes,
skulle fortsätta in i framtiden. Dessutom
utgick de, på grund av matematiska begränsningar, från att avkastningarna på
tillgångarna var normalfördelade och
ignorerade det faktum att avkastningsfördelningar i verkligheten tenderar att ha
höga svansar, det vill säga väldigt bra och
dåliga resultat är mer förekommande än
vad teorin säger. Förutsägelserna hade ju
fungerat ända tills villkoren på marknaden ändrades, alltså spelar premisserna en
stor roll i fruktbara teorier. Vidare bortser
författaren helt från det civila samhället
som motkraft. Hans inriktning är alltför
marknadsinriktad.
Från vänster kritiseras boken för att
människor utmålas enbart som konsumenter på en marknad, det vill säga
som ekonomiska varelser. Människan är
också en politisk varelse som inte enbart
använder rösträtten för att föra fram sina
värderingar, utan deltar också i den offentliga debatten som påverkar opinionsbildningen. Men människan är också en
social varelse på så sätt att denne gärna
umgås med människor utan att vara ekonomiskt eller politiskt inriktade. Denna
förenkling av människan utgör en blind
fläck hos Wahlroos.
Han har också som bankman svårt att
förklara varför det är rätt att vinsterna är
privatiserade och förlusterna socialiserade. Centralbanker behövs bland annat för
att erbjuda nödkrediter, men det innebär
ju i sin tur att politiker måste ha rätt att
reglera bankmarknaden så att riskerna för
statsstöd minskar. Kan man då verkligen
påstå att banktjänster inte är odelbara nyttigheter? Avslutningsvis ignorerar författaren institutionernas betydelse och nämner inte Hernando de Sotos studier om
institutionernas positiva betydelse för uländers utveckling, när han tar upp äganderättens betydelse. De drygt 450 sidorna
kanske skulle behövt 200 sidor till eftersom allt som borde täckas i ämnet inte har
behandlats tillräckligt djupgående. Men
med dessa invändningar i baktanke kan
den aktuella boken skapa en större förståelse för hur samhällets organisering och
styrning är uppbyggd, samt vilka alternativ som finns till buds för den som vill
göra ett uppbrott från majoritetens tyranni, eller ännu värre från auktoritära eller
totalitära styren.
.
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OS – neutralt eller politiskt korrekt?
En gång i tiden avskaffades de olympiska spelen, på grund av deras hedniska
influens. Det var den kristne romerske
kejsaren Theodosius I (även kallad ”den
store”), som förbjöd spelen cirka år 393
efter Kristus. Första dokumenterade
olympiska spelet hölls i Aten, år 776 före
Kristus, för att hedra de grekiska gudarna.
I slutet av 1800-talet återskapades OS,
genom en idé från den franske aristokraten Pierre de Coubertin. Coubertin hävdade också betydelsen av internationella
idrottstävlingar för att hindra stridigheter
mellan nationer och skapa fred. Framförallt underströk han att sportsamarbetet
skulle främja freden i Europa.
Trots denna politiska morot, för att
få support till att sätta igång OS-spelen
på nytt, har Europa sedan dess haft två
världskrig och står inför en stor turbulens med EU-samarbetet. De olympiska
spelen har varit inblandade i storpolitik,
bland annat när det gäller valet av värdland. Den olympiska rörelsen är oförmögen att göra sitt ursprung till mål – att
främja fred och stabilitet. OS är en tävlan
mellan nationer och inte individer.
När Aten tilldelades 1896 års OS-spel
aktiverades den grekiska nationalismen.
Året därpå bröt det grekisk-turkiska
30-dagars kriget ut.
Den 1 augusti 1936 öppnade Hitler det
11:e olympiska sommarspelet i Berlin,
Tyskland, helt i linje med hans politiska
planer på expansion. Efter att de tyska
nationalistiska socialisterna, med Hitler i
spetsen, kom till makten 1933 hade det
getts klara signaler om att det utövades
antisemitism i Tyskland. Trots antisemitismen blev Tyskland utsett av olympiska
kommittén, som ett passande värdland.
Vid OS-invigningen meddelades, under
musikalisk fanfar, Hitlers ankomst. En ny
OS-ritual invigdes, en ensam löpare bar
en fackla, som hade ett relä från platsen
för de antika spelen i Olympia, Grekland.
Facklan hade tillverkats av Krupp, ett
tyskt företag som var känt för vapentillverkning till Hitlers krigsindustri.
De två följande olympiaderna åren
1940 och 1944 var planerade att hållas
i Helsingfors och London, men blev in-
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ställda, på grund av det krigstillstånd som
rådde i Europa, startat av Hitler.
Kina hade OS 2008 och det var en klar
uppvisning av statism. I den kinesiska
OS-vinjetten förekom perfekta robotmänniskor, som viljelösa former stöpta i
statsapparatens regi.
Årets engelska OS-vinjett hade bland
annat inslag av mångkultur och en bild
från en avbefolkad engelsk by, tydligt demonstrerande kapitalismens förstörelse.
Den kapitalism, som en gång byggde upp
England till ett framstående industriland
med jobb åt massorna. Övrigt material i
vinjetten framstod som ockultism.
I OS-stadgarna står att ”deltagande
idrottsutövare inte får bära religiösa
symboler eller framföra budskap, som är
politiska, religiösa eller reklam.” Vid de
olympiska spelen 1968 i Mexiko gjorde
löpare på prispallen en ”black power-

Britt Louise Körninger
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hälsning”, vilket fick ett enormt symboliskt genomslag. I årets OS fick en kvinna
från Saudiarabien tävla iklädd sin religiösa symbol ”hijab” (slöja).
De antisemitiska strömningarna inom
OS har varit påtagliga, förutom Münchendramat år 1972, där 11 israeliska
Den politiska korrektheten märks
också på jakten på tävlande med
fel bakgrund. Den tyska rodderskan
Nadja Drygalla skickades hem för
att hennes pojkvän (!) kandiderat för
fel parti (NPD). Den grekiska mästarinnan i tresteg Voula Papachristou
blev hemskickad för att hon formulerat ett ”oacceptabelt” skämt på
twitter. Däremot deltog Wojdan Ali
Seraj Abdulrahim Sharkhani i judo
efter påtryckningar från IOK. Hon
hade för några år sedan utan nämnvärd framgång deltagit i en del lokala judotävlingar i USA. Hon blev
utslagen på 82 sekunder i sin enda
match. Sarah Attar från samma land
kom mer än 30 sekunder efter den
näst sista i sitt heat på 800 meter.
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OS-deltagare dödades, så har OS accepterat att Iran vid två tillfällen nekat tävla
mot israeliska idrottsmän, 2004 i judo
och 2009 i simning.
Främmande religioner, kulturer och
ideologier har tagit plats i OS, mycket
härrör sig dock från den hedniska tiden i
Aten. Hitlerhälsningen härstammade från
den ”romerska hälsningen”, som också
använts under olympiader i modern
tid. Hälsningen avskaffades efter andra
världskriget.
Den olympiska facklan har sitt ursprung
från antikens gudar. Några månader innan spelens start sker också en ceremoni
i Olympia, Grekland, som utgår från en
antik ritual, där den olympiska facklan
tänds. Enligt grekisk mytologi representerade elden kontakt med gudarna.
Den olympiska kommittén anser, att
facklan har en politisk betydelse under
dess färd genom nationer. Facklan skall
stimulera nyfikenheten för andra kulturer. Men, den har också inneburit en barriär omkring sig, på grund av uppkomna
demonstrationer mot förtryckarregimer.
Demonstranter har, genom dessa protester, försökt påtala internationellt det förtryck de utsätts för av regimer, som bland
annat är accepterade av OS.
OS använder sig av stor klasskillnad,
genom den stora gruppen VIP-besökare.
Förutom de tävlande med dess medarbetare inom den ”olympiska familjen”,
medlemmar i OS-kommittén och dess
alla paraplyorganisationer, finns det speciellt utvalda med ackrediteringskort t.ex.
journalister, högre tjänstemän eller andra
officiella gäster.
De mastodontiska kostnaderna för OSevenemangen har kunnat bidra som ett
starkt tillskott för att lösa världssvälten
och även skapa dräglig tillvaro för människor i flyktingläger.
Den internationella OS-kommittén
är ett verktyg för internationell politisk
kamp. OS-evenemangen har en prägel
av mångkultur och statism. Symboler på
konservativa västliga grundvärderingar
tillsammans med kristna symboler är i
OS-sammanhang tabubelagt. Det olympiska spelet är antingen neutralt eller politiskt korrekt.
.
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Bostadshyresmarknaden
I en tidigare artikel konstaterade jag vilken stor skada som hyresregleringen har
åstadkommit på den svenska bostadsmarknaden.
Assar Lindbeck, vår mest kände nationalekonom har i sommar gett ut sina
memoarer. Där konstaterar han beträffande hyresregleringen (Dagens Industri
8 augusti 2012) ”Det är inget gott betyg
åt svenska politiker att en tillfällig kristidsreglering tillåts göra skada nästan 70
år efter krigets slut”.
Och han har rätt – om man ser till hela
fastighetsmarknaden, så kan man konstatera att lokalhyresmarknaden och bostadsrättsmarknaden fungerar, men inte
bostadshyresmarknaden – den som är
hyresreglerad.
Det torde alltså inte råda någon tvekan
om att alla inblandade känner till förhållandet. Men vilken skada gör den?
Ett exempel är de många förortsfastigheter i Stockholmsområdet som byggdes
under miljonprogrammet. De är sedan
länge renoveringsmogna, men ingen vill
ta den stora ekonomiska risken att ta sig
an dessa. De belopp som är aktuella är
mycket stora. Vår bostadsminister säger
då – att om nuvarande ägare inte vill göra
det så sälj husen till någon som vill göra
det. Men hur ser framtiden ut för en ny

ägare. Han erbjuds att satsa sina besparingar i ett projekt där Hyresgästföreningen (som är utan ekonomiskt ansvar)
bestämmer hyran och Hyresnämnden i
Stockholm bestämmer allt övrigt av betydelse. Dessutom drabbas man av ett
omfattande regelverk för byggande. Det
gör ingen vettig människa. Inte ens kommunen. Alltså förblir fastigheterna orenoverade, hyresgästerna lidande och kapital
förstörs.
Ett annat exempel. Ungdomar behöver
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lägenheter. Det stela byggregelverk som
vi har innebär att mycket lite åstadkoms
för att hjälpa dessa. I ett friare system
skulle ungdomslägenheter ha byggts för
länge sedan.
Varför har då inget gjorts för att tillgodose marknaden. Jag tror att ett skäl är
att man har fokuserat på fel saker. Det
som diskuterats är hur man skall få låga
hyror. Politikerna övertrumfar varann för
närvarande genom att föreslå subventioner till hyresmarknaden. Senast – använd
våra pensionspengar! (Och när dessa är
förbrukande hur skall vi då få våra pensioner?)
Problemet är hur skall man få många att

bygga och hyra ut bostäder i områden där
det råder brist och hur skall man avveckla
verksamhet där det saknas hyresgäster.
Entreprenören vill inte ha dagens hyreslagar som successivt har bundit upp honom och försvårat för honom att ta egna
beslut i förvaltningen. När dessutom den
nya lagen (år 2009) gett Hyresgästföreningen monopol på att sätta hyror törs man
inte verka inom den branschen.
En avveckling av hyresregleringen är
planerad i den nya Hyreslagen, men vad
man sett hittills kommer den inte att ske
med Hyresgästföreningens medverkan
eller med stöd av Hyresnämnden som det
var tänkt.
Undanta därför från regleringen genom
lagstiftning i en första omgång, lägenheter som är under byggnad, lägenheter
som hyrs ut i andra hand och lägenheter
vid nyteckning av kontrakt. Tillämpa de
begränsningar både vid hyreshöjning och
hyressänkning som anges i förarbetena
till Hyreslagen på alla övriga hyreslägenheter.
Genom sådana åtgärder skulle förtroendet för hyreslägenheter återvända och marknaden så småningom
kunna lösa problemen.
.

Hyresreglering och regleringar vid nybyggnation och renovering förhindrar fastighetsägare från att satsa på nya bostäder. Släpp
regleringarna, så kommer bostadsbristen att försvinna.
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Ukraina
Boken Ukraina kom ut för en
tid sedan. Författare är den
kände reportern Kjell Albin
Abrahamson. Vad vet Medelsvensson om Ukraina? Ja det
stannar nog mest vid EM i fotboll och ukrainska framgångar
i OS.
Kjell Albins bild av detta
väldiga före detta östblocksland är föga smickrande men
ständigt fascinerande genom
författarens kärleksfulla attityd. Han kan rada upp tusen brister, men hjärtat finns i
alla fall hos Ukraina. Det är i
sanning ett kärleksfullt äktenskap.
Hans associationer är ofta
halsbrytande och överraskande. Han ser med stor humor
på Ukrainas komplicerade
historia och politiker då och
nu. Ukrainas förhållande till
Sovjetunionen skildras noga.
Landets kamp för självständighet och misstänksamhet
mot kommunismen sågs naturligtvis inte med blida ögon
av Stalin och hans hejdukar.

Stalin försökte knäcka landets
bönder som betraktades som
blodsugande kulaker – genom
politiskt framkallade hungerkatastrofer, de värsta i början
av 1920-talet och i början av
30-talet. Ryssarna tvingade
bönderna att lämna ifrån sig
all spannmål och därefter skulle de tvångskollektiviseras.
Många miljoner människor
offrades på denna idioti. Det
var inte underligt att många
ukrainare hyllade Hitlers soldater som befriare.
Även efter Sovjets sönderfall har relationerna ofta varit ansträngda. Det var ju inte
längesedan som Putin använde
inställda gasleveranser som utpressningsmedel.
En källa till konflikt har varit språken. Ungefär två tredjedelar av ukrainarna, boende i
den östra delen, talar ryska och
övriga västerut ukrainska som
är ett särskilt språk.
Kjell Albin behandlar inrikespolitiken utförligt men allt
är så tilltrasslat att jag bara kan

göra försök att reda ut det här.
Den orangea revolutionen
för ungefär tio år sedan blev
ju mycket omskriven. Man
hade stora förhoppningar om
demokrati och fungerande
rättsstat. Justjenko sågs som
nationens räddare, i synnerhet
efter den förgiftning som utfördes mot honom. Han valdes
till president och premiärminister blev Julia Timosjenko.
Ukraina skrek efter reformer
men det enda som hände en
följd av år var bråk, bråk och
bråk mellan de nämnda personerna. Allt slutade med att den
ryssvänlige Janukovitj valdes
till president och Timosjenko
avsattes och till råga på allt
dömdes till sju års fängelse för
att ha godkänt ett för Ukraina
ofördelaktigt gasavtal med
Ryssland. Så blev det med den
oppositionen. Synd om Julia
Timosjenko! Hon var i dubbel
mening en ljusgestalt som kunde ha vitaliserat den ukrainska
politiken.
Kjell Albin skriver mycket
om den vackra huvudstaden
Kiev, men där ligger också ett
mycket obehagligt minnesmärke från kriget, Babi Jar,
där många tusen judar sköts
med nackskott och föll ned i
massgraven. Recensenten har
själv besökt platsen där detta
inferno utspelades under en

olycksalig tid. En annan stad
som gjort stort intryck på Kjell
Albin är Lviv som ligger i västra Ukraina. Det var en sorts
kulturmetropol som drog till
sig många intellektuella.
Jag har dragit upp några linjer från denna myllrande rika
bok om Ukraina. En bättre och
roligare information om ett
stort och viktigt land i Europa
finns inte.
Alf Norbäck
Ukraina av Kjell Albin
Abrahamson. Förlag: Silc.
193 sidor.

4 1987...
Contra träffade plåtslagaren Nils
Ström som råkat ut för rena överfallet av skattemyndigheterna Tjugo poliser sattes in mot hans lilla
firma, plånboken tömdes på 4.000
av 4.040 kronor (kontanterna skulle
användas för att betala några stora
räkningar, det var så man gjorde för
tjugofem år sedan). Kronofogden
ville lägga beslag på både särbons
och sonens hus. Först i Högsta
Domstolen fick de drabbade rätt,
särbon med hjälp av Sparbanken
som kunnat gräva fram ett tolv år
gammalt kvitto om vem som betalt

handpenningen på huset – särbon
hade inte själv kvar kvittot och då
utgick skattemyndigheterna från
att det var Nils Ström som betalat
och då ansåg de att det var hans
hus. I taxeringsärendet backade
skattemyndigheterna på 95 proent av sina krav. Nils Ström ansåg
att han inte var skyldig att betala
den sista biten heller, men han gav
sig eftersom han kunde låna ihop
pengarna och bli av en mer än
femårig jakt på honom.
I en annan artikel berättade vi
om frihetskämpar i Ukraina under

Andra världskriget. När tyskarna
retirerade i Ukraina var det inte
Sovjet som marscherade in utan
den ukrainska nationella armén
UPA tog över. Senare kom Röda
armén och slog ut UPA. UPA kämpade mot bolsjevikerna fram till
1953.
Dennis Brinkeback hade skrivit
en bok om den ineffektiva byråkratin som under titeln En byråkrats
bekännelser gavs ut på Contra
Förlag.
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