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Omslagsbilden är tagen av Elena Elisseeva och visar mogna
veteax. Vete är en av jordens
tre viktigaste grödor (vid sidan
av ris och majs). Genom den
”gröna revolutionen” femdubblades produktiviteten i veteodlingarna, men produktivitetstillväxten har planat ut. Fram
till 2050 behöver ytterligare 2
miljarder människor få mat.
Lösningen är genteknik, som
motarbetas av miljöaktivister
(Miljöpartiet bland andra). Men
motståndarna har inget svar
på vad annat som ska rädda
mänskligheten från svält.
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Bevaka Din lokaltidning!
Det finns en hel del av intresse som publiceras i landets lokaltidningar. Flera läsare har vänligheten att sända in klipp som kan bli
underlag till artiklar i Contra eller till en notis på gula sidorna. Har
Du möjlighet är Du välkommen att bidra med information från Din
egen lokaltidning!
Contras anslagstavla
hittar Du på Contras hemsida. Debatten går i vågor, ibland är den
intensiv och ibland kan den falna under en vecka eller så. Det finns
något tiotal stamgäster och kanske hundra tillfälliga besökare. Pröva
på Du också. Gå in på http://www.contra.nu och klicka på ”Debattera på Contra” eller ”Diskutera” i balken högt uppe på sidan.

Contra flyttar

Efter 15 år vid Södra Station i Stockholm konstaterar vi att vi inte längre
får ut tillräckligt mycket av det centrala läget för att det ska vara värt
kostnaden. Redaktionens medlemmar är uppkopplade med varandra genom nätet och de fysiska mötena är inte längre lika nödvändiga. Artikelskrivande sker lika bra hemma, som på Contras redaktionslokal. Dock
ska sägas att Contras förnämliga bibliotek och därtill hörande klipparkiv
hjälper mången artikelförfattare. Den möjligheten kommer att finnas kvar,
men från den 1 oktober blir det nödvändigt att ta sig ut till förorten för
att hitta till Contras redaktion och arkiv. Lokalkostnaderna kommer att
minska med cirka 45 procent, vilket är vad som behövs för att förhindra
fortsatta förluster.
En fortsatt verksamhet bygger dock på att vi även framöver kan räkna
med generösa bidrag från läsekretsen. Vi ser fram emot Ditt bidrag på
plusgiro 85 95 89-4.

Inbetalningskort och prenumerationsrutiner

Contras prenumerationer löper sex nummer. Det spelar ingen roll när på
året Din prenumeration börjar, Du får alltid sex nummer av Contra på en
prenumeration. Med det sista numret på Din löpande prenumeration av
Contra följer ett brev om att det är dags att förnya. Du behöver alltså inte
särskilt fråga om Din prenumeration är aktuell – den är aktuell tills Du
får ett meddelande från oss. Skulle Du råka betala en gång för mycket
förlängs prenumerationen med ett år och Du kan hoppa över nästa inbetalning.
Med varje nummer av Contra följer ett inbetalningskort till plusgirot.
Det är avsett för dem som vill ge ett bidrag till Contra eller vill beställa
varor från vårt sortiment, som Du hittar på hemsidan, http://www.contra.
nu, om Du klickar på ”Produkter” i balken.
Vi ligger fortfarande efter vår utgivningsplan. Sedan förra numret har
vi tagit igen en vecka. Men det räcker långtifrån. Vår förhoppning är att
vi ska kunna kapa eftersläpningen minst lika mycket till nästa nummer
och därefter öka takten. Som framgår ovan spelar dock eftersläpningen i
utgivningen ingen roll för Dina rättigheter som prenumerant!
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Mänskligheten behöver
gentekniken
”Den gröna revolutionen” räddade livet på en miljard människor. Jordens
befolkning fortsätter att växa (även om tillväxten planar ut omkring 9 miljarder människor). Under de kommande trettio åren blir vi två miljarder
fler. Det behövs ny teknik för att rädda livsmedelsförsörjningen – genteknik.
År 1960 var jordens befolkning 3 miljarder och svälten var utbredd i många delar
av världen. Domedagsprofeterna såg bara
elände framför sig. Thomas Malthus var
en brittisk 1800-talsekonom som ansåg
att jordens fattiga var dömda att förbli
fattiga. För så snart något blev lite bättre
skaffade de fattiga fler barn och så var
man tillbaka på ruta ett. Under 1960-talet var Malthus teorier återigen populära.
Det fanns ingen ände på eländet och jordens resurser skulle snart ta slut.
Värst av alla var Paul Ehrlich som i sin
bok Befolkningsexplosionen från 1968
(svensk översättning 1972) förutspådde
massvält någon gång mellan 1970 och
1985. Hundratals miljoner människor
skulle svälta till döds och det fanns ingen
chans för länder som Indien att klara den
pågående befolkningsökningen. En annan
inspirationskälla för domedagsprofeterna
var Romklubben, som i sin bok Limits to
Growth från 1972 berättade om allt elände som skulle drabba mänskligheten på
grund av resursbristen. Hur oljan skulle
ta slut, hur föroreningarna skulle bli värre
och hur svälten skulle tillta på grund av
en växande befolkning.

andra länder som följt framgångsvägen.
De länder som valde (nåja, påtvingades)
en socialistisk modell har det dock gått
sämre förr. Tanzania, favoritlandet för
västerländska biståndsgivare i decennier,
utvecklades från ett land på medelnivå
jordens 23e fattigaste. Främst under socialisten Julius Nyereres tid som president.
Tanzania är ett av naturen rikt välsignat

cg.holm@contra.nu
land med bördiga jordar, nederbörd och
många naturtillgångar. I motsats till Sydkorea, där det inte finns många naturtillgångar att hämta och där marken är knapp
i förhållande till befolkningen. Trots den
delvis mycket bergiga terrängen bor det
493 invånare per kvadratkilometer i Syd-

korea mot 41 invånare per kvadratkilometer i Tanzania (Sveriges siffra är 21).

Mannen som räddade livet på
en miljard människor

En av dem som gjorde de största insatserna mot världssvälten var Norman Borlaug. Borlaug var norskättling som växte
upp på en bondgård i Wisconsin. Han var
mannen bakom den ”gröna revolutionen”
och han anses ha räddat en miljard människor från att dö av svält. Borlaugs insatser gjordes inom växtförädlingsområdet.
Han utvecklade med traditionella metoder plantor som kunde växa tätare och
blomma oftare. I flera länder anammades hans nya grödor och under perioden
1965–1970 fördubblades avkastningen
på viktiga grödor (främst vete, majs och

De ville dra socialismens
elände över oss

Både Ehrlich, Romklubben och deras
många efterföljare förespråkade gigantiska centraliserade åtgärder för att lösa
jordens påstådda problem. Bara en stark
kontrollmakt på global nivå kunde göra
något åt problemen. Socialism i dess värsta form blev i tankarna något som skulle
förebygga mänsklighetens katastrofer.
Verkligheten blev en helt annan. Snart
visade det sig att de länder som satsade
på decentralisering och marknadsekonomi snabbt utvecklades från u-länder till
industriländer. Sydkorea är kanske det
allra bästa exemplet, men det finns många
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Den gröna revolutionen femdubblade avkastningen per hektar av de tre grödorna vete,
majs och ris. Här utvecklingen för vetet, diagrammet visar skörden i utvecklingsländerna i kg/ha. Som framgår av diagrammet har skörderesultatet planat ut. Det behövs
nu ny teknik för att fortsätta framgångsresan.
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ris) i Mexiko, Pakistan och Indien. Senare
har avkastningen fördubblats ytterligare
en gång. Den hotande svälten förbyttes
till livsmedelsöverskott och Mexiko gick
från veteimport till veteexport. Pakistan
och Indien från ständig svält till en någorlunda anständig livsmedelsförsörjning
och Indien och Pakistan är idag betydande risexportörer, Norman Borlaug fick
Nobels fredspris 1970.
Borlaugs verksamhet och framgångarna i den gröna revolutionen kritiserades
livligt av Ehrlich och andra likasinnade.
Vi ser en utlöpare av detta idag bland dem
som förespråkar ”ekologisk odling”. Borlaug själv ansåg att med ”ekologiska” odlingsmetoder skulle det bara vara möjligt
att försörja fyra av jordens sex miljarder
invånare.

sjunker). Men i många länder i Asien,
Latinamerika och Afrika kommer folkmängden fortsätta att öka på grund av
att de människor som redan lever där
kommer att leva längre. Uppskattningsvis kommer jordens befolkning att toppa
kring 9 miljarder människor år 2050.
Vi måste skaffa mat till ytterligare två
miljarder! Som framgår av diagrammet
över den gröna revolutionen har de senaste decenniernas fantastiska tillväxt
i avkastningstalen börjat plana ut. Den
gröna revolutionen har gjort det möjligt
att försörja ytterligare ett par miljarder
människor på jorden. Men de metoder
som Norman Borlaug använde ger inte
samma tillväxttakt som tidigare.

Hungern på väg att utrotas

En annan trend som kräver mer livsmedel är den ökande levnadsstandarden
i de en gång fattiga länderna. Med ökad
levnadsstandard följer krav på mer mat,
men framförallt bättre mat. Fler har råd
att äta kött och fisk, livsmedel som är
mer resurskrävande att producera. FNs
livsmedelsorganisation FAO beräknar
att mat- och foderproduktionen behöver
öka med 70 procent till år 2050 för att
svara upp mot växande befolkning och
större krav från den befolkning som redan finns.
Vad kan vi göra för att uppnå en så
snabb ökning när det knappast finns någon lämplig mark kvar att odla upp (bara
10 procent av det ökade livsmedelsbehovet bedöms kunna tillgodoses genom
nyuppodling)? Det gäller istället att öka

FN ställde upp ett antal milleniemål vid
millennieskiftet. Ett av målen var att halvera den extrema fattigdomen och hungern
mellan 1990 och 2015 för att senare helt
eliminera dem. Fattigdom och hunger hör
nära ihop. Har folk pengar köper de i första hand mat så att de blir mätta. Redan
nu är milleniemålet uppnått, flera år före
utsatt tid.
Dock fortsätter befolkningen att växa.
Så det kommer att krävas ökad livsmedelsproduktion även framöver. Idag bor
ungefär 7 miljarder människor på jorden
– mer än dubbelt så många som 1960. Födelsetalen sjunker över hela världen och
alltfler länder kommer ner till födelsetal
där befolkningen hålls konstant (eller
som i Kina, Japan, Öst- och Sydeuropa

Vi behöver öka produktionen
med 70 procent till 2050

Världen behöver öka livsmedelsproduktionen med 70 procent till år 2050. Bara en
tiondel av detta kan nås genom nyuppodling. Merparten måste nås genom effektivare
odling. Och det främsta hoppet ligger då i ett rationellt användande av genteknik.
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produktionen på befintliga odlingsarealer. Den mest realistiska löningen på detta är att genom genmodifiering utveckla
grödor och odlingssystem som använder
vatten, näring och jordbruksmark bättre
än idag.
Ivar Virgin, som är doktor i biokemi,
har nyligen gjort en sammanställning
av genteknikens möjligheter i skriften
På väg mot 9 miljarder, som getts ut av
Timbro. Gentekniken gör det också möjligt att skräddarsy grödor som producerar
biodrivmedel, kemikalier, oljor och biologiskt nedbrytbar plast.

Genmodifiering

Traditionell växtförädling bygger på att
man kombinerar närbesläktade växter
och gör urval bland de plantor som har
de bästa egenskaperna. Den typen av
växtförädling stod bakom en stor del av
framstegen i Sverige under första halvan
av 1900-talet och det var med sådana metoder som den gröna revolutionen blev
möjlig. Det finns dock ett par problem
med tekniken. Den första är att den tar
lång tid, eftersom man måste vänta flera
växtgenerationer på resultatet, den andra
att man bara kan korsa närbesläktade arter. Vill man överföra en egenskap som
finns hos en viss majssort till vete är det
omöjligt.
En metod som använts under senare
delen av 1900-talet är att skapa ökad takt
i mutationerna i arvsmassan (förändringar av växternas gener) genom att utsätta
dem för radioaktiv strålning. Mutationstakten ökar och de flesta mutationerna
är negativa, men med en slumpmässig
bredd på mutationerna skapas det ibland
växtsorter som är bättre än de som existerar. På det sättet har produktiviteten i
odlingen av korn förbättrats.
Men gentekniken öppnar nya möjligheter. Genom gentekniken kan man föra
in enskilda gener i en växt. Man skapar
genmodifierade grödor (GM). Gentekniken gör det möjligt att överföra egenskaper också över artgränserna. Och den
gör det möjligt att koncentrera sig på de
egenskaper som är kommersiellt intressanta. Det kan gälla motståndskraft mot
torka, kyla, skadedjur, växtsjukdomar,
ogräsbekämpningsmedel med mera. Men
också förbättrad förmåga att ta upp näringsämnen, tillväxthastighet med mera.
Alla egenskaper som kan hjälpa oss att
snabbare nå fram till bättre odlingsväx-
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ter.
Gentekniken handlar inte bara om att
flytta gener, den kan också användas för
att markera gensekvenser för att den vägen ha bättre kontroll över vad som händer vid traditionell växtförädling.
Idag finns det framförallt växter som
modifierats för att stå emot ogräsbekämpningsmedel och skadeinsekter. Resultatet
av det första blir att nästan hela jordens
växtkraft kan användas för nyttoväxter.
Inget eller lite förslösas på att odla ogräs.
Resultatet av det andra att skördeutfallet
blir bättre.

Det gyllene riset räddar liv

Under utveckling och test är virus- och
svampresistenta grödor. Nästa steg blir
växter med förändrat näringsinnehåll. I
Asien har man särskilt inriktat sig på ”det
gyllene riset”, en rissort som innehåller
mer A-vitamin, vilket är ett bristämne i
området. En högre A-vitaminhalt kan
förhindra många sjukdomar, inklusive en
del som leder till blindhet. Greenpeace
har varit särskilt aggressiva i sina kampanjer mot det gyllene riset. Det odlas
idag med framgång i Asien och beräknas
rädda en kvarts miljon människor per år
från blindhet eller död.
Framöver kan man tänka sig växter
som har effektivare näringsupptag, det
vill säga de kan växa på mindre näringsrika jordar, ökad tålighet mot torka, översvämning och saltvatten, bredare tolerans
mot växtsjukdomar, bättre näringssammansättning, fleråriga växter där man hittills fått nöja sig med ettåriga (vete, majs
etcetera). Genom fleråriga växter blir det
möjligt att spara in arbetsmoment som
plöjning, harvning och sådd, om man kan
få ut en ny skörd nästa år på samma rot.

Kritik mot gentekniken

Så fort det rör sig om väsentliga framsteg
för mänskligheten finns det alltid kritiker
som sätter sig emot och vill behålla det
gamla. Så är det också med GM.
I Asien där man dels har problem med
livsmedelsförsörjningen för en växande
befolkning, dels goda erfarenheter av den
gröna revolutionen för fyrtio år sedan är
inställningen till GM-grödor i huvudsak
positiv. Det kan man däremot inte säga
om Europa, där EUs restriktiva politik
skadar jordbrukets förmåga att producera
effektivt. EU har konsekvent sett till att
exkludera GM-grödor från internationella
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handelsöverenskommelser, eftersom EU
kräver kontroll över det som odlas inom
unionen. USA anser att den inställningen
utgör ett handelshinder. En växande del
av USAs (och Asiens) odlingsarealer odlas nu med GM-grödor. EUs handelsregler stänger helt ut denna produktion från
den europeiska marknaden. Sedan mitten av 1990-talet har GM-grödor blivit
ganska spridda och vi har alltså tjugo års
erfarenhet utan att några katastrofer har
inträffat. Ändå är oron stor hos allmänheten och det finns politiker som försöker
slå mynt av detta. I Sverige i första hand
Miljöpartiet.

Bättre än de
traditionella metoderna

Det finns mycket som talar för att GMtekniken är mindre riskfylld än vanlig
växtförädling. Vid vanlig växtförädling
får slumpen härja och resultatet kan bli
vad som helst innan man gjort urvalet av
de exemplar som fått just de egenskaper
man letar efter. Med genteknik riktar man
in sig på att ta fram växter som får just
de önskade egenskaperna. Det innebär
att det rimligen blir färre växter som får
farliga egenskaper. Dessutom är en hel
del av de genförändringar som görs inriktade på att klara av det som sker inom
människans odlingssystem. En växt som
är motståndskraftig mot ogräsbekämpningsmedel har ju bara fördel av det om
den odlas i en miljö där sådant förekommer. Skulle den hamna i ”naturen” har
den inga fördelar jämfört med sina oförädlade kusiner.
De studier som genomförts av EU och
i EU-länderna pekar inte på några problem med GM-växter. Det finns dock
en brittisk rapport som kritiserar förlusten av biologisk mångfald vid odling av
ogräsresistenta grödor. Det blir ju mindre
utrymme för ogräset att spridas om bekämpningsmedelsresistenta grödor kombineras med ogräsbekämpning!
Europa avviker från resten av världen.
Idag odlas GM-grödor på 80 miljoner
hektar i Nordamerika, 66 miljoner hektar i Sydamerika och 22 miljoner hektar i
Asien. Hela Sveriges åkerareal är på 2,6
miljoner. I Europa odlas GM-grödor på
130 000 hektar, egentligen bara en majssort som klarar insektsangrepp bättre och
en potatissort som har förändrad stärkelsesammansättning. I Sverige odlas GMgrödor knappast alls. Det tar nästan fyra
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år att få tillstånd för att importera GMgrödor och det kan ta tio år att få tillstånd
till kommersiell odling i Europa. Europa
hamnar ordentligt på efterkälken.

Miljöpartiet motarbetar
framsteg

Det finns många kritiker mot GM-grödor.
I Miljöpartiets valplattform inför Europavalet 2009 fastställdes att jordbruket
ska vara fritt från genetiskt modifierade
organismer. I många kommuner har Miljöpartiet drivit linjen att kommunen ska
vara GM-fri (odling förbjuden), trots att
det inte är en kommunal fråga. De har
också drivit krav på förbud mot GM-mat
i kommunalt kontrollerade storkök (skolor, vårdhem med mera).
I kombination med kraven på ekologiskt jordbruk ser det inte bra ut för de
3 miljarder nya invånarna på vår planet.
Norman Borlaug, den gröna revolutionens fader konstaterade ju som nämnts
ovan att med ett ekologiskt jordbruk
skulle vi bara klara av att försörja fyra av
jordens då sex miljarder invånare.
Det har också funnits en internationell
skepsis mot GM-mat. En av de främsta
kritikerna har varit Mark Lynas. Han var
under 1990-talet aktivist och hjälpte till
att med machete förstöra experimentodlingar med GM-grödor. Han förde
särskilt kampen mot det främsta GMföretaget, Monsanto. Han var med och
grundade tidskriften Corporate Watch,
där de första GM-kritiska artiklarna dök
upp. Den 3 januari i år kom denna, den
GM-kritiska aktivismens grand old man,
ut som anhängare! Han hade bytt åsikt
180 grader. Vid en jordbrukskonferens i
Oxford började han sitt anförande så här:
”Jag ber om ursäkt för att jag ägnade flera
år åt att förstöra GM-skördar, jag beklagar att jag var med och startade anti-GMrörelsen i mitten av 1990-talet och att jag
därmed bidrog till att demonisera en av
de viktigaste tekniska möjligheterna vi
har för att förbättra miljön. Som miljövän
och som anhängare av uppfattningen att
alla på den här planeten har rätt till en
hälsosam och näringsrik kost i enlighet
med sitt eget val kunde jag inte ha valt
en mer kontraproduktiv väg. Jag beklagar
allt det som jag gjort.”
Lynas föräldrar driver idag en ”postekologisk gård” i Wales. De har tagit till
sig GM-tekniken och odlar GM-grödor
Fortsättning på nästa sida
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Känd styckmördare
testades aldrig
I mer än 25 år har rättsskandalen med ”allmänläkaren”, ”obducenten” och mordet på
Catrine da Costa varit en skamfläck för svenskt rättsväsende. Polisen och åklagaren har
efter tjugofem år konstaterat att de fingeravtryck och DNA-spår som faktiskt fanns inte
tillhörde vare sig ”allmänläkaren” eller ”obducenten”. Man har dock vägrat att testa spåren mot en avliden styckmördare som rörde sig i samma kvarter som Catrine da Costa.
Nu kan man vägra det med hänvisning till att mordet är preskriberat. Tidigare har man
vägrat med hänvisning till att man aldrig DNA-testar avlidna, men bevisligen har man
testat andra avlidna.
Känd styckmördare DNA-testades aldrig, av ”hänsyn till honom” – trots att han
var död  2007 publicerade nyhetsbyrån
TT nyheten om att styckmördaren Stanislaw Gonerka hade friats av DNA-test,
han kunde inte vara Catrine da Costas baneman. Men trots att detta senare visade
sig vara en lögn, dementerades aldrig TTs
uppgifter. Dispatch International avslöjar
hur mainstream-medierna kämpade för
en trippelmördare som varit död i 20 år.
Catrine da Costa-fallet är ett av de mest
kända rättsfallen i svensk kriminalhistoria. Den prostituerade kvinnan hittades
död och styckad i Stockholm sommaren
1984. Två läkare blev misstänkta, de kallades i media Allmänläkaren och Obducenten, och när rättegångarna mot dem
hölls 1988-1991 var den allmänna åsikten att rätt män hade gripits. Inte minst
sedan den radikalfeministiska profilen
Hanna Olsson med sin bok Catrine och
rättvisan satt igång ett drev mot läkarna.

Läkarna dömdes aldrig, men genom en
infamt konstruerad dom ansågs de skyldiga till att ha styckat da Costa. Eftersom
detta brott var preskriberat dömdes de
inte, men denna mening i domskälen kom
att för evigt peka ut dem som skyldiga.
De förlorade sina läkarlegitimationer och
fick sina liv förstörda.
1999 ställdes allting på ända när journalisten Per Lindebergs bok Döden är

Fortsättning från föregående sida

intressenter

för att minska behovet av kemiska bekämpningsmedel. Lynas menar att Greenpeace genom sina kampanjer mot det gyllene riset lyckats försena projektet med
flera år och genom strängare regleringar
förhindrat utvecklingen av andra grödor.
Greenpeace har genom detta tiotusentals
liv på sitt samvete, tänk om det hade varit
Monsanto som haft det, vilka rubriker det
skulle bli!

Genteknikens ekonomiska
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en man kom ut och i princip bevisade att
ett justitiemord begåtts. Boken ledde till
nya spekulationer om vem som egentligen hade mördat da Costa. En av de mest
tänkbara var Stanislaw Gonerka (bilden),
som 1974 dödat och styckat en kvinna,
och 1977 mördat en äldre man och en
äldre kvinna. Rättsläkaren Gerhard Voigt,
som hade obducerat Gonerkas tre offer,
tyckte det var ytterst märkligt att denne

På Filippinerna räknar man med att 1,7
miljoner barn har A-vitaminbrist. Det
gyllene riset är redo att användas och
skulle redan 2014 kunna göra en märkbar skillnad. I slutet av augusti ansökte
International Rice Research Institute om
tillstånd för det gyllene riset. Riset har
odlats på Filippinerna experimentellt under det gångna året. Med framgång. Vilket inte hindrar aktivister från att försöka
motverka det erforderliga tillståndet.
GM-tekniken är en nyckel till mänsklighetens framtid och det är beklagligt att
de nödvändiga och angelägna framsteg
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styckmördare aldrig granskats närmare
av da Costa-utredarna. Det fanns likheter mellan styckningen av da Costa och
den styckning Gonerka gjort sig skyldig
till 1974. Gonerka var dessutom en känd
prostitutionskund på Malmskillnadsgatan
där Catrine da Costa sålde sex.
Radikalfeministen Hanna Olsson hade
i medierna framställts som en god person
som kämpade för den svaga och utsatta
kvinnan, men nu började hennes auktoritet ifrågasättas. Folk undrade varför hon
inte nämnt alla de våldsmän som bevisligen fanns i Catrines närhet. Under rättegångarna hade Hanna Olsson fått stort
stöd av mainstream-medierna och när
hon nu blev anklagad för att ha startat
en häxprocess mot läkarna, bestämde sig
Olsson för att slå tillbaka. Hon påstod offentligt att Gonerka inte kunde ha mördat
da Costa – han hade varit i alldeles för
dåligt skick.  
Att Gonerka skulle ha haft dålig fysik
som tekniken kan ge mänskligheten motarbetas av många aktivister och politiskt
aktiva. Det finns saker som kan diskuteras, exempelvis hur de ekonomiska rättigheterna till resultatet av utvecklingsinsatserna ska fördelas mellan intressenterna –
Monsanto och en del andra företag vill ha
betalt även för utsäde som producerats av
bönder som använt sig av deras produkter, till och med av bönder som råkat ut
för ofrivillig inblandning av GM-grödor
som använts av grannar. Men de här ekonomiska frågorna är en helt annan sak,
som vi hoppas kunna återkomma till i en
senare artikel.
.
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Den mördade Catrine da Costa, som hittades styckad sommaren 1984. Det är idag bevisat att DNA-spår och fingeravtryck på den plastsäck där liket fanns varken tillhörde Allmänläkaren eller Obducenten. Polis och åklagare vägrade att testa om de istället kunde
tillhöra den avlidne trippelmördaren Stanislaw Gonerka, som rörde sig i samma kvarter
som Catrine da Costa. Detta sedan mordet blivit politiskt känsligt och en del i en radikalfeminstisk kampanj, som hellre tycks se oskyldiga utpekade än lösa ett mordfall..

motsägs dock av polismän som träffade
honom 1984, men mainstreammedierna
hängde på. För Hanna Olsson hade mäktiga vänner, bland dem kriminalreportern
Ewa Tures på TT och juridikprofessorn
Christian Diesen vid Stockholms universitet. Faran var tillfälligt avvärjd, medierna slutade gräva om Gonerka.
Men åren gick och Gonerkas namn dök
allt som oftast upp i diskussionerna kring
möjlig gärningsman. Ett par år innan
mordet skulle preskriberas kom det plötsligt fram att det fanns teknisk bevisning
i form av DNA. 2005 stod det klart att
läkarna var oskyldiga – det var inte deras
fingeravtryck som fanns på säckarna med
da Costas kvarlevor och DNA-spåren tillhörde ingen av dem. Nu var det fritt fram
att DNA-testa andra möjliga mördare och
Gonerka stod högt på listan. För trots att
han varit död sedan 1987 fanns vävnadsprover bevarade – det var alltså fullt möjligt att avgöra om han varit skyldig.
2007 gick TT ut med nyheten: DNAtest friade Gonerka! Luften gick ur många
av dem som trott på hans skuld eftersom
många indicier pekat mot honom. Var
detta sista spiken i kistan där sanningen
om da Costas mördare låg?
En tid senare avslöjades att TTs artikel
var helt felaktig. Gonerka hade inte friats, hans DNA hade aldrig jämförts med
mördarens.
Magnus Sallrot som ledde polisutred-
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ningen vägrade kommentera saken. Han
föredrog tydligen att allmänheten skulle
tro att Gonerka friats. Men varför? Låt
oss titta på möjliga förklaringar: Den
polisman som tog emot tips i den gamla
mordutredningen var en före detta juridikstudent till professor Christian Diesen.
Och Diesen hade lika ivrigt som Hanna
Olsson kampanjat för läkarnas skuld.
Han hade dessutom varit handledare åt
Allmänläkarens förra fru. Ett av åklagarsidans viktigaste vittnen mot läkarna.
När fler och fler journalister undrade
varför polisen inte svarade på frågor,
övergick Magnus Sallrot till att hävda att
man aldrig DNA-testar avlidna personer.
På kort tid fick jag själv fram tre fall där
avlidnas vävnadsprover testats, och då påstod Sallrot att det inte går att DNA-testa
vävnadsprov från avlidna – ett påstående
som motsades av Marie Allen, Europas
främsta expert på mitokondrieanalyser.
Avslöjandet att TT felaktigt friat en
styckmördare, hade vid det här laget bara
publicerats i den lilla tidningen Världen
idag. Mainstream-medierna teg, men
mörkläggningen hamnade till sist hos dåvarande JK, Göran Lambertz.
Han begärde att polisen skulle förklara
sig och beordrade Sallrot att DNA-testa
Gonerkas vävnadsprov. Då hände nästa
märkliga sak, åklagaren Peter Claesson
stoppade testet. En annan åklagare gick
emot honom och begärde att vävnads-
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proverna skulle lämnas ut från sjukhuset. Tingsrätten sade ja, men kort därpå
stoppade Svea hovrätt saken definitivt.
Gonerka, död sedan länge, skulle skyddas av Hänsynsprincipen. Hans allierade,
de som inte ville att sanningen skulle
komma fram, hade till slut vunnit striden.
Men många frågor återstår:
Varför fick just Magnus Sallrot ansvar
för den mest politiserade mordutredningen i svensk kriminalhistoria?
Varför drev TT opinion mot läkarna
och varför publicerade de en nyhet som
de måste ha vetat var en lögn?
Varför hamnade Diesens juridikstudent
som ansvarig för inkommande tips? Hon
som delade Diesens och Olssons positiva
bild av allmänläkarens före detta fru och
alltså var övertygad om att mördarna redan hade hittats?
Svaren får vi nog aldrig, men jag är
övertygad om att det är en kombination
av inkompetens hos somliga och målmedvetenhet hos andra som gjorde att
styckmördaren Stanislaw Gonerkas DNA
aldrig testades. Mordet på sanningen var
uppenbarligen viktigare än rättvisa för
mordoffret Catrine da Costa.
.

FAKTA DA COSTA-FALLET
Catrine da Costa hittades mördad 1984.
1988 ställdes Allmänläkaren och Obducenten inför rätta. Huvudvittne var Allmänläkarens före detta fru som hävdade
att hennes dotter vid 2,5 års ålder berättat
att hennes pappa och Obducenten mördat
Catrine da Costa och att hon bevittnat
styckningen, som 17 månaders bebis!
Tingsrätten valde att tro på mamman
och läkarna befanns skyldiga till styckningen, men friades för mordet. Brott
mot griftefriden var preskriberat och en
(formellt) friande dom går inte att överklaga. Läkarna har allt sedan dess förgäves kämpat för att få upprättelse.
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De baltiska tigrarnas revansch
Den höga tillväxttakt som de tre
baltiska länderna upplevde efter
befrielsen från Sovjetunionens
diktatursystem 1991 förbyttes
2008 till en finanskris och en recession som på någon månad berövade balterna 20–25 procent
av
bruttonationalprodukten.
Redan 1998 upplevde balterna
en ekonomisk katastrof när den
ryska krisen drog undan benen
för balternas välstånd. Men till
skillnad från Greklands och övriga sydeuropeiska länders segdragna och taffliga kamp mot
extrema budgetunderskott, skyhöga statsskulder och finanskriser valde balterna att besvara
krisen med ett alexanderhugg.
I valet mellan oändligt utdragen
tortyr och smärtsam chockterapi valde grekerna det förstnämnda och balterna det sistnämnda. Men är det möjligt för
sydeuropéerna att lära sig något
av balternas reformer?
I debatten om baltländernas reformpolitik utgörs den stora skiljelinjen mellan de
som anser att andra länder kan lära sig av
reformerna och de som anser att skillnaderna är för stora för att de sydeuropeiska
länderna ska kunna kopiera reformerna.
Nobelpristagaren i ekonomi, Paul
Krugman, har i sina bloggkrönikor på
New York Times gått längst i kritiken
mot baltstaternas reformer. Han kan inte
ens erkänna att reformerna har varit framgångsrika eftersom BNP-nivån var lägre
2012 än vad det var innan krisen som påbörjades med Lehman Brother-kraschen
2008. Kritiken har fått den estniska presidenten Toomas Hendrik Ilves att ilskna
till, vilket kom till uttryck i några sarkastiska twitter-inlägg. Presidenten tycker
helt enkelt att Krugman uttalar sig om så-
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dant som han inte har någon koll på och
att han är arrogant nog att tycka att han
inte behöver ta reda på fakta innan han
smutskastar ett annat lands politik.
Ilves frustration och irritation må vara
förståelig, om än inte presidentvärdig,
men förklaringen till Krugmans fixering
av de tre små länderna vid Östersjön
handlar om något mycket större. Paul
Krugman anser nämligen att USA och
de sydeuropeiska länderna ska stimulera
ekonomin genom ännu högre budgetunderskott och en medföljande ökning av
statsskulden. Den framstående ekonomen föreskrev även en stor devalvering
för att stärka exportindustrin hos de baltiska länderna. Åtstramningspolitiken är
en svältkur som leder till en negativ spiral där lägre löner leder till lägre konsumtion. I stället ska konsumtionen, via ökad

fredrik.runebert@contra.nu
belåning, öka den totala efterfrågan så
att fler kan få jobb och högre löner. Vilket möjliggör än mer konsumtion. Ren
keynesianism med andra ord. Att stimulanser i USA och Sydeuropa hittills inte
har fungerat förklarar Krugman med att
stimulanserna inte är tillräckliga. Budgetunderskotten ska med andra ord vara
ännu större innan det kan bli bättre. Uppfattningen kan liknas vid en spelmissbrukare som ständigt höjer insatserna för att
kunna vinna tillbaka det som tidigare har
förlorats.
För att konkretisera sitt budskap har
Krugman riktat in sig på att kritisera de
baltiska regeringarnas åtstramningspolitik. Hans prognos 2008 var att balterna
skulle misslyckas och att de skulle sjunka
ännu djupare i en ekonomisk recession.
När det nu har visat sig att baltländerna
har återhämtat sig helt från krisårens extrema nedgångar, ändrar Krugman fokus
till att baltländerna inte har återhämtat
sig till 100 procent eftersom arbetslösheten är högre än före krisen, som värst 22
procent. Men nog måste det vara enklare
att adressera hög arbetslöshet för ett land
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som har statsfinanserna i ordning än för
ett land som Grekland som inte förväntas
nå balans förrän 2020?
Bortsett från Krugman verkar de flesta
erkänna att balterna är på rätt väg. De
statliga finanserna är i balans, konkurrenskraften är stärkt och BNP-tillväxten
är hög. Men kan de baltiska erfarenheterna verkligen föras över till Grekland?

Vägen mot avgrunden

Efter självständigheten från Sovjet
unionen 1991 infördes demokrati och
marknadsekonomi i Estland, Lettland
och Litauen. Tillväxten var hög och befolkningen fick ett högre välstånd. Men
balternas BNP/capita utgjorde då enbart
25 procent av den svenska. Om hänsyn
tas till hur mycket varor och tjänster som
balterna och svenskarna kunde köpa för
sina inkomster, det vill säga köpkraftskorrigerad BNP/capita, utgjorde balternas köpkraft 40 procent av Sveriges. När
Sovjetunionen föll drogs de baltiska länderna med i fallet och förlorade mer än
en tredjedel av produktionen. Även Rysslandskrisen som briserade 1998 skakade
om de baltiska länderna. En orientering
västerut påbörjades efter dessa erfarenheter för att minska exponeringen mot
Östeuropa och Ryssland. Drastiska åtgärder med privatiseringar, besparingar och
avregleringar genomfördes för att mildra
effekterna och stärka konkurrenskraften.
Budgetunderskottet i Litauen sjönk från
8,5 procent år 1999 till 1,2 procent år
2002. Därefter var den genomsnittliga
tillväxten 8–10 procent. Tillväxten som
till stor del var driven av billiga lån från
utlandet var dock inte uthållig och den
höga aktiviteten i ekonomin lade grunden
för en tillgångsbubbla som övergick till
en finans- och skuldkris 2008. BNP sjönk
med 20 procent i Estland, 25 procent i
Lettland och 17 procent i Litauen. Storleksordningen är likvärdig med Greklandskrisen. Statsfinanserna började visa
större underskott och belåningen steg
dramatiskt.
Svenska företag hoppade på det baltiska
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mindre än prognostiserat och bankerna
ar riskerar att försämra företagsklimatet.
tillväxttåget och under 2004 stod svenska
kunde därefter återföra stora belopp som
Tre fjärdedelar av den statsfinansiella förföretag för 40 procent av de utländska
temporärt ökade vinsterna.
bättringen hänförs till just nedskärningar.
direktinvesteringarna i Estland och 12
Redan under 2009 hade utvecklingen
respektive 15 procent i Lettland och Livänt och tillväxten var tillbaka och även
tauen. De svenska bankerna Swedbank,
Vägen från avgrunden
arbetslösheten började sjunka från sin
SEB och Nordea var med och förstärkte
Men när krisen väl var ett faktum var
topp på 18–22 procent. Redan 2011 var
den ohållbara utvecklingen genom en
politikerna handlingskraftiga även om
tillväxten 7,6 procent i Estland, 5,5 proansvarslös kreditgivning. Under hösten
Estland till att börja med försökte sig på
cent i Lettland och 5,9 procent i Litauen.
2008 var det uppenbart att de baltiska länen misslyckad stimulansreform 2008. De
Samtidigt ska noteras att grekerna drog
derna var överhettade då inflationen var
största utgiftsminskningarna koncentrened sitt budgetunderskott med 9 procent
tvåsiffrig och då lönerna och fastighetsrades till det första året, åtstramningarna
från 2009 till 2013 vilket ska jämföras
priserna rusade i höjden samtidigt som
stod för nästan tio procent av BNP. De
med att Sverige lyckades vända ett budproduktionen sjönk och arbetslösheten
offentliga utgifterna sänktes bland annat
getunderskott 1993 på 13 procent till ett
steg. Skuldkrisen och finanskrisen som
genom sänkta pensioner och offentliga
överskott på 0,5 procent 1998.
följde skapade en mycket allvarlig situalöner. De offentliga lönesänkningarna på
Det intressanta med de baltiska läntion för många hushåll då arbetslösheten
20–30 procent följdes av lönesänkningar
steg från 4–5 procent till 18–22 procent.
derna är att de valde denna väg trots att
i det privata näringslivet på 15 procent.
Samtidigt sjönk tillgångsvärdena som i
det fanns förutsättningar för den enklare
Åtgärderna kallas bland ekonomer för en
många fall var högt belånade. Vid en deoch för stunden bekvämare metoden att
intern devalvering. I stället för att devalvalvering hade de baltiska hushållen fått
sänka värdet på den egna valutan. Det
vera sin valuta, dvs. sänka värdet på den
en dubbel smäll eftersom en försvagning
valet har inte de sydeuropeiska skuldlänegna valutan i förhållande till andra vaav de lokala valutorna gentemot euron
derna eftersom de valde att införa euron
lutor, valde man att sänka det höga kosthade gjort hushållslånen ännu större då
från startåret 1999, för Grekland infördes
nadsläget för att därmed öka konkurrensmånga lån var tagna i just euro.
euron 2001. Så när de tre baltiska länkraften gentemot omvärlden. När en kris
Under den här tidsperioden var inte
derna beslutade sig för att behålla en fast
har briserat är folket oftast väl medvetna
riskmedvetandet det bästa och bland anväxelkurs inom ett visst intervall (PEG)
om problemen och inser att något drasgentemot euron med avsikt att i framtinat Estlands president Toomas Ilves sade
tiskt måste göras för att rädda ekonomin.
den söka medlemskap i EMU har de tre
i ett nyårstal 2008 att de varningar som
Balterna valde att dra ned utgifterna mer
småländerna skapat ett exempel för de
utfärdats kommer från olycksskorpar.
än höja skatterna, eftersom skattehöjningländer som i dag är bundna till euron.
Andris Strazds som är seniorekonom
Argumentet för att välja den svåra väpå Nordea (Finland), påpekar att storgen är att devalvering är ekonomisk
bankerna, inklusive Swedbank och
doping som enbart angriper symptoSEB, varnade de lettiska politikerna
men och inte själva problemet, det vill
för riskerna med den expansiva utsäga skuldekonomin, den låga provecklingen 2007. De förklarade att de
duktiviteten kombinerat med ett högt
själva inte kunde göra något på grund
löneläge, hämmande regleringar och
av två anledningar; 1. Om en bank går
en allt sämre konkurrenskraft. Enligt
före och skärper lånekraven kommer
Toomas Ilves har införandet av euro
den banken bara att förlora markunder 2011 återskapat investerarnas
nadsandelar, och 2. Om de utländska
förtroende för Estlands stabilitet. Rebankerna skulle prata ihop sig om
sultatet av dessa förutsättningar och
gemensamma åtgärder skulle konkuråtgärder gjorde att enbart Lettland
rensmyndigheten ingripa och anklaga
behövde utnyttja ett stödprogram från
bankerna för kartellbildning.
Internationella valutafonden (IMF)
Politikerna valde dock att inte lyssoch EU.
na på varningarna. Samtidigt måste
Innan krisen hade både baltländerna
man fråga sig varför bankerna inte
och de sydeuropeiska länderna upplevt
valde att dra sig ur verksamheten om
en lång period av ohållbara underskott
de verkligen var övertygade om att allt
i bytesbalansen. En ytterligare gemenhöll på att gå fel. Att gå före och införa
sam nämnare är att en fastighetskris
striktare lånekrav skulle ju minska risbriserade efter den långa perioden av
kerna i samma takt som marknadsanobalanser i ekonomin där länderna
delen sjönk. Resultatet av det våghallevde över sina egna tillgångar. Därefsiga äventyret höll på att leda till att
de svenska bankerna skulle tvingas ta De baltiska staterna (här Frihetsmonumentet i Riga) ter följde en bankkris där en så kallad
stora kreditförluster. I boksluten för drabbades av en svår ekonomisk kris flera år innan bank-run, eller bankrusning, hotade
2008 och 2009 gjordes stora avsätt- eurokrisen i Sydeuropa. Balterna valde att bita ihop, hela samhällsekonomin. Så långt är
ningar för befarade kreditförluster. skära ned och arbeta mer. I motsats till sydeuropé- länderna jämförbara.
Dessa förluster visade sig bli mycket erna. Nu tar de baltiska ekonomierna revansch.
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Skillnader mellan Baltikum
och Sydeuropa

Det finns dock invändningar mot att utifrån baltländernas erfarenheter ge rekommendationer till de sydeuropeiska skuldländerna. En första invändning är att de
sistnämnda saknar socialt kapital i form
av tillit och förtroende. Grekerna litar
helt enkelt inte på staten och har länge
undanhållit skatteintäkter, samtidigt som
de inte haft några problem med att ta
emot statligt stöd i form av bidrag och
höga pensioner. En orsak till denna misstroendeförklaring till staten tillskrivs det
faktum att Grekland var en militärdiktatur ända till 1974 och blev medlem i EU
först 1981. Och Spaniens Franco höll demokratin borta ända till 1975 och landet
fick EU-medlemskap tillsammans med
Portugal 1986. Ursprungsmedlemmen
Italien har i sin tur haft stora problem
med misstankar om statliga maffiakopplingar och korruptionsskandaler.
Men som bekant var ju Estland, Lettland och Litauen en del av Sovjetunionen
ända till 1991 då de tre länderna fick sin
självständighet utan någon större blodsutgjutelse. Så hur kan tidigare diktaturregimer förklara ett statligt misstroende? En
förklaring kan vara att i balternas fall var
det en utomstående makt som annekterade baltländerna och påtvingade ett slutet
förtryckarsystem. I Sydeuropa var det de
egna som stod för det största förtrycket.
Det kan ha lett till en starkare nationalism
och lojalitet mot varandra i Estland, Lettland och Litauen. Känslorna för landet
och folkets tidigare vana vid svåra umbäranden har onekligen gjort det möjligt för
de styrande politikerna att vidta drastiska
åtgärder. De känslorna manifesterades av
den mänskliga kedja på cirka två miljoner ester, letter och litauer som krävde
självständighet från Sovjetunionen. Även
känd som den sjungande revolutionen.
Helt klart finns stora attitydskillnader
mellan befolkningarna i Baltikum och
sydeuropéerna. Regeringarna i Estland,
Lettland och Litauen fick ett folkligt stöd
för åtstramningarna av den enkla anledningen att politikerna kunde förklara att
situationen krävde hårda besparingar och
skattehöjningar. Många balter har i undersökningar sagt att de har sig själva att
skylla för att krisen uppstod. I Grekland
och övriga sydeuropeiska länder saknas
den krismedvetenheten och skulden läggs
på någon annan, det må vara Tyskland el-
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ler euron. Där har regeringar svårt att få
mandat för en tydlig reformpolitik, vilket
ledde till att Grekland och Italien fick
hålla sig med teknokratregeringar under
en relativt lång period. I Estland och Lettland fick de regeringar som genomförde
de hårda åtstramningarna nytt förtroende
2011, då de blev omvalda av folket.

Arbetsmoral, öppenhet
och emigration

Givetvis har protester och demonstrationer genomförts även i de baltiska länderna, konstigt vore det annars. Men en
stor del av framgången är att balterna,
till skillnad från grekerna, inte har bränt
bilar, plundrat butiker eller stormat parlamentet. Det uppstod ingen större motreaktion mot globalisering, kapitalism, EU
eller euron. Länderna slapp undan stora
strejker och sociala oroligheter och populismen fick inga betydande framgångar.
Det finns helt enkelt en stark arbetsmoral
och en erfarenhet av tidigare kriser, som
gör att de baltiska länderna har bättre
förutsättningar att resa sig efter en kris.
Enligt Ingrida Simonyté, finansminister i
Litauen 2009-2012, minns balternas befolkningar verkliga kriser som hotet att
skickas till Sibirien. Kollegan i Lettland
menar att politikerna har kunnat kommunicera med sina medborgare så att krisinsikten har blivit stor. I stället för att skrika
på torget att lönerna är för låga har man
valt att kavla upp ärmarna och jobba hårdare. Det är det arbetet som balterna är
på väg att skörda effekterna av inom en
snar framtid.
Invändning nummer två riktar in sig på
att Estland, Lettland och Litauen är tre
småländer med öppna ekonomier som
till skillnad från Grekland och de andra
skuldländerna kunde dra stor nytta av
omvärldens förbättrade ekonomi i Kina,
USA och Nordeuropa, där Sverige och
Tyskland är tydliga exempel. De sydeuropeiska skuldländerna handlar väldigt
mycket från varandra. Det krävs därmed
mer ansträngningar för dessa länder att
lägga om sin handel till Nordeuropa, USA
och Kina. Generellt sett är det enklare att
göra radikala besparingar i mindre länder
eftersom de mindre länderna inte påverkar omvärlden särskilt mycket. Så balternas exportinkomster avgjordes av de angränsande ländernas prisnivåer samtidigt
som den interna devalveringen sänkte de
inhemska kostnaderna. Det medförde att
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balterna kunde undvika deflationsspiralen, det vill säga att priserna sjunker och
aktiviteten i ekonomin minskar eftersom
folk väntar med inköp i vetskap om att
priserna kommer att sjunka mer i framtiden.
Den stora emigrationen från baltländerna är en tredje invändning mot påståendet
att andra problemländer kan lära sig något från balterna. Hundratusentals balter
sökte sin utkomst i något annat land. Andris Strazds, förklarade dock på ett seminarium i tankesmedjan Fores regi, att den
påstådda migrationen inte var tillräckligt
stor för att kunna förklara Baltikums
snabba återhämtning. Torbjörn Becker,
chef för Stockholm Institute of Transition
Economics (SITE), menar å sin sida på
samma seminarium att den större andelen
utvandrare som sökte jobb i andra länder,
exempelvis i Sverige, visar att balterna
lever upp till EUs mål om ökad rörlighet
inom Europa. En ökad utvandring innebär att folk flyttar dit jobben finns och
minskar därmed spänningarna inom det
område där arbetslösheten är hög. I stället för att leva på arbetslöshetsunderstöd i
sitt hemland tar migranterna jobb i andra
länder.
En uppenbar skillnad mellan Baltikum
och Sydeuropa är att de förstnämnda gick
in i krisen med bättre förutsättningar.
Statsskulden i Estland var 10 procent av
BNP till skillnad från Greklands 100 procent, som nu ligger på 170 procent. Estlands statsskuld 2010 hade sjunkit till 6,7
procent vilket är det lägsta inom EU. Genomsnittet i eurozonen ligger på 80 procent. Även krismedvetandet var och är
större i de baltiska länderna än i Grekland
där krismedvetandet kom väldigt sent,
både hos politiker och hos folket. Det ger
givetvis större handlingsutrymme, även
om balterna inte valde att använda det utrymmet till stora stimulanspaket.
I dag är tillväxten 3–5 procent och exempelvis Lettlands kreditbetyg från Standards & Poors har nyligen höjts från BBB
till BBB+ med stabila utsikter. Grekland å
andra sidan dras fortfarande med minussiffror för tillväxt och statsfinanser, samt
ligger på eller i närheten av skräpstatus
på kreditvärdigheten. Så svaret på frågan
om Grekland kan lära sig något av balterna är kanske att det helt enkelt är för
sent för Grekland och de övriga skuldländerna i Sydeuropa att genomföra det som
balterna har gjort.
.
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Fungerar den
sänkta restaurang-momsen?

RUT- och ROT-avdrag samt sänkt restaurangmoms är åtgärder som har tillkommit för att kompensera för en del av de
negativa effekter som de höga skatterna
medför, de höga skattekilarna som gör
det olönsamt att fördela arbetet i samhället på ett effektivt sätt.
Skatterna är särskilt höga inom områden där arbetskostnaden är en stor del av
totalkostnaden och det gäller för alla tre
områden, bygghantverkstjänster (ROT),
hushållsnära tjänster (RUT) och restauranger.
Ett räkneexempel:
En målare målar om ett hus och får en
lön före skatt på 10.000 kronor – efter
skatt blir det 5.000 kronor om målaren
tjänar bra. Till detta kommer arbetsgivaravgifter (32 procent) och moms 25 procent, alltså sammanlagt 16.500 kronor.
För att husets ägare, som är en högavlönad läkare med 55 procents marginalskatt
ska få ihop 16.500 kronor behöver han/
hon jobba ihop 37.000 kronor (på vilket

arbetsgivaren ska betala 32 procent sociala avgifter, alltså sammanlagt 48.800
kronor). Läkaren är säkert mycket sämre på att måla än målaren, men här står
48.800 mot 5.000 kronor. Troligen är målaren bara dubbelt så bra som läkaren på
att måla, inte tio gånger. Följden blir att
läkaren tar ledigt och målar själv, vilket
tar honom/henne dubbelt så lång tid som
målaren och innebär att läkarens specialistkunskaper inte utnyttjas och vårdköerna växer… RUT-avdraget är tillkommet för att till en del kompensera för de
snedvridande och ineffektivitetsskapande
effekter som de höga skatterna får.
Och den principiella tanken har varit
densamma bakom den sänkta restaurangmomsen. Restaurangerna lagar mat
effektivare än hemmen (och erbjuder
dessutom vissa sociala fördelar) och är
en utmärkt inkörsport för ungdomar till
arbetsmarknaden. I restaurangnäringen
är det sedan länge accepterat att anställa
ungdomar utan branschkunskaper och
låta dem utvecklas på jobbet. Något som
dessvärre är ganska ovanligt i andra branscher.
Men den sänkta restaurangmomsen
faller in vänsterpartierna på läppen. Och
märkligt nog inte heller Hotell och Restaurangfacket, som ju är de som verkligen borde tjäna på saken.
Därför presenteras diverse påståenden
som hävdar att det inte blivit särskilt

många nya restaurangjobb efter momssänkningen. En av de senaste bygger på
Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning, AKU. Vid jämförelser
mellan sista året före sänkningen av
restaurangmomsen (2011) med 2013
får man ganska varierande resultat. En
del månader kan det vara fråga om ökningar, andra månader nästan oförändrade siffror. Men AKU är en urvalsundersökning, som visserligen är stor för att
vara en urvalsundersökning (20000 svar
i månaden). Men restaurangbranschen
är en ganska liten bransch, cirka 3 procent av arbetsmarknaden, varje månad
handlar det alltså om bara cirka 600 anställda i hotell- och restaurangbranschen.
Branschorganisationen Visita menar att
det är en alldeles för låg siffra för att man
ska få fram meningsfulla siffror och har
istället räknat på lönesummorna, där det
handlar om totalsiffror, inte urvalsundersökningar (varje företag ska ju redovisa
skatt varje månad och arbetsgivaravgifter
varannan månad). Visita konstaterar att
lönesumman för branschen ökade med
8,9 procent vid en jämförelse mellan
helåret 2012 och helåret 2011. För hela
arbetsmarknaden var ökningen 4 procent.
Det skulle betyda att antalet sysselsatta
i hotell- och restaurangbranschen under
det första året med lägre restaurangmoms
ökade med cirka 6.000 personer. Antalet
anställda har alltså ökat markant (över 4
procent). Frågan är sedan om det är värt
skattebortfallet som är på 2,9 miljarder
kronor. Men det är sett från statens sida.
Från oss konsumenter är det ju en lika stor
skattesänkning. Vi har fått mer pengar att
använda på restaurangbesök, men vi kan
också använda pengarna för annat, resor,
husreparationer, bilar, städtjänster eller
vad vi nu själva känner mest för. Hushållen får genom alla skattesänkningar större
frihet att själva bestämma vad samhällets
inkomster ska användas till.

Sverige har misslyckats
med integrationen

Skriver Nya Wermlands-Tidningen och
refererar till Växjö-professorn Jan Ekbergs beräkningar. Invandringen kostar
samhället mellan 40 och 50 miljarder kronor per år, trots att mytbildningen säger
att den går med plus. Ekberg säger att han
tittat på alla poster i den offentliga sektorns utgifter, bidrag, kostnader för skola
och sjukvård och så vidare. På 1970-talet

CONTRA 3/2013

www.contra.nu

11

tillförde arbetskraftsinvandringen nettovärden till det svenska samhället, men så
är det inte idag när invandringen främst
avser flyktingar och anhöriga till tidigare
invandrare. De nyanlända kommer inte
alls in på arbetsmarknaden.
Ekberg menar att många flyttar dit där
det finns landsmän, inte dit där det finns
jobb. Och de sociala skyddssystemen
gör detta möjligt. Han pekar också på de
långsamma handläggningstiderna för att
godkänna utländska examina. Kompetenta läkare och sjuksköterskor kan inte
få jobb i sina bristyrken, eftersom de
inte får sina behörighetsbevis godkända
i Sverige inom rimlig tid.

Psalmbråk

Som vanligt var det bråk inför årets
skolavslutningar. Mest anmärkningsvärt
denna säsong var rektorn i Österfärnebo
som skar bort en rad i andra versen av
psalmen ”Den blomstertid nu kommer”.
Den som handlade om Gud. Tidigare har
Skolverket godkänt att man av ”traditionella” skäl kan sjunga just Den blomstertid nu kommer, men rektorn i Österfärnebo stod inte pall för raden som påminner
om att örterna och de gröna träden ”skola
oss påminna Guds godhets rikedom, att
vi den nåd besinna som räcker året om”.
Istället sjöngs en repris på första versen
där Gud inte är med. Efter föräldraprotester lovar emellertid rektorn bättring till
nästa år.
(Gefle Dagblad)

Flyttskatten

En starkt bidragande orsak till bostadsbristen är flyttskatten. Bara Sverige och
Portugal har ”evig” reavinstskatt vid byte
av bostad. Skattebetalarnas förening har
räknat fram hur stor skatten är om man
köpt en villa för 2 miljoner kronor och
efter tio år sålt den för tre miljoner (vid
80 procents belåning). Så här blev resultatet:
USA: 0
Storbritannien: 17.460
Kanada 36.735
Danmark 54.000
Norge 75.000
Italien 90.000
Australien 109.294
Finland 120.000
Irland 128,625
Tyskland 135.000
Österrike 135.000
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Portugal 170.000
Nederländerna 180.000
Spanien 180.000
Luxemburg 240.000
Belgien 322.688
Grekland 330.000
Frankrike 352.5000
Sverige 363.000
Den svenska skatten inkluderar förutom
reavinstskatten stämpelskatt, som är en
särskild avgift på 1,5 procent av försäljningsvärdet och tas ut för registreringen
i fastighetsregistret, något som föranleder kostnader på några hundralappar
för Lantmäteriet. Sverige tar också ut en
specialskatt på 2 procent för att ta ut ett
pantbrev på en fastighet.

Åklagaren misslyckades

Både tingsrätten och hovrätten dömde
två tonårspojkar till fängelse för våldtäkt.
Den ena pojken hävdade att händelsen
spelats in på hans mobiltelefon, men att
det påstådda våldtäktsoffret krävde att
filmen skulle raderas, vilket han gjorde.
Innan han anmäldes för våldtäkt. Den tilltalade begärde att åklagaren skulle kolla
vad som verkligen hänt i hans mobiltelefon, men åklagaren klarade inte av att ta
fram den raderade filen. Det gjorde däremot advokaten Björn Hurtig, som vände
sig till ett företag som specialiserat sig på
att återvinna raderade filer. Med den raderade filen på plats fick pojkarna resning
och friades senare för brottet.
Det kan tilläggas att det hela tilldrog
sig på en fest bland samhällets lägre skikt
och att de inblandade alla var måttligt
nyktra. Men någon våldtäkt handlade det
alltså inte om.

Ingrid Carlqvist attackerad

Ingrid Carlqvist attackerades med knuffar och glåpord då hon bevakade en debatt mellan integrationsminister Erik
Ullenhag och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i Lund. Ingrid
Carlqvist är chefredaktör för den svenska
utgåvan av den islamkritiska tidningen
Dispatch international.
Ingrid Carlqvist är kritisk mot polisens
sedvanligt lama agerande:
–Som jag ser det finns det två stora problem här. Det ena är att detta pågår. Att
polisen trots kritik från JO inte ser till att
stoppa motdemonstrationerna utan låter
dem sätta agendan. Ingen människa kan
höra vad man säger. Ingen vanlig män-

www.contra.nu

niska vågar ge sig dit – det är livsfarligt
att ge sig in i de här gängen.
–Det andra stora problemet, som är lika
hemskt, är att journalisterna inte beskriver verkligheten. Man beskriver det som
att två grupper drabbade samman. Så är
det inte. Jag har arbetat som journalist i
30 år och bevakat mängder med demonstrationer och det är alltid motdemonstranterna som får stå för våldet och för
det störande uppträdandet. Den ursprungliga demonstrationen är ofta lugn och tyst
och försöker i demokratisk ordning få ut
sitt budskap.
–Dels finns det säkert journalister som
inte vågar bevaka trots att de kanske
skulle vilja. Dels finns det de som ser var
faran ligger. Jag tror att många medvetet
felbeskriver skeendena eftersom de inte
vill hamna på vänsterrevolutionära listor
över misshagliga personer.
–Det som är riktigt obehagligt är att det i
såna här motdemonstrationer som jag har
bevakat finns folk från Vänsterpartiet. De
står där och viftar med sina partiflaggor
och ger på så vis legitimitet åt våldsamheterna, åt detta gatans parlament.
(Liv & Rätt)

Skolan missgynnar pojkar

David Brooks beskrev härförleden i Dagens Nyheter hur skolorna i hela industrivärlden missgynnar pojkar. Pojkar får
sämre betyg och på universiteten är pojkar snart bara 40 procent av de studerande. Skillnaden mellan flickor och pojkar
i de ämnen där flickor har ett genetiskt
försprång (områden som kräver verbal
förmåga, social begåvning, behärskning
av impulser) ökar, medan skillnaden på
områden som gett pojkarna försprång
(matematik och naturvetenskap) krymper. I de yngre årgångarna är det nästan
enbart kvinnliga lärare och även på gymnasiet är de andelen kvinnliga lärare allt
större. Modellen är samarbete, disciplin,
tystnad, rättning i ledet. Den pojke som
är dynamisk och initiativrik klassas snart
som adhd eller något liknande och matas
med piller för att kväsa den ”felaktiga”
personligheten. Brooks menar att skolan
behöver sann mångfald. Det vill säga
även lärare som sätter militära dygder
och konkurrens högt. Utbildningsvärlden
har blivit en homogen kultur som drar
till sig en viss sorts personal. Elever som
inte passar in hamnar utanför och deras
utvecklingsmöjligheter efter skolan begränsas.
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Valfusket i Venezuela

Det hölls faktiskt presidentval i Venezuela efter Hugo Chávez död. Vann gjorde
den av Chávez själv utsedde efterträdare
Nicolas Maduro. Han besegrade oppositionens Henrique Capriles med en marginal på 1,49 procent. Capriles har på goda
grunder vägrat att godta valresultatet.
En sak är att hela statsapparaten användes för att göra propaganda för Maduro
och att statsanställda (och de är många i
det socialistiska Venezuela) ofta hotades
med avsked om de röstade ”fel”. Men det
tekniska valarbetet sköttes av valkommissionen som bestod av fyra Maduroanhängare och en oberoende ledamot.
Alla utsedda av Chávez. Mandatperioden för tre av Maduro-anhängarna hade
dessutom gått ut, utan att nyval hade
genomförts. För övrigt sitter sju av domarna i Högsta domstolen kvar, trots att
deras mandatperiod gått ut. Alla domare
i Högsta domstolen är utsedda för att de
var Chávez-lojala. Till att börja med vägrade valkommissionen att revidera valresultatet, men efter inhemska och internationella protester gick valkommissionen
med på att jämföra de elektroniska rösterna från valmaskinerna med pappersvalsedlarna som också lämnats in. Ingen
skillnad enligt valkommissionen. Det var
en kontroll som oppositionen inte begärt.
Oppositionen protesterade däremot mot
att våld och hot vid vallokalerna, dubbelröstning och röstning för döda förekom
i en sådan omfattning att valresultatet
påverkades. Det brydde sig valkommissionen inte om att granska. Det finns
kontrollmöjligheter, eftersom varje väljare lämnat fingeravtryck i anslutning
till röstningen. Systemet skulle mycket
väl kunna kontrollera hur vanligt förekommande dubbelröstning var. Och det
skulle också vara möjligt att kontrollera
huruvida avprickade väljare verkligen
var i livet. De kontrollerna har valkommissionen vägrat att göra.

Mer is i Himalaya

År 2007 meddelade IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) att glaciärerna i Himalaya skulle vara försvunna
redan till 2035. Kort tid därefter kom det
fram att siffrorna var helt felaktiga, att
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det skulle ta hundratals år för glaciärerna
att försvinna. Frågan är egentligen om de
alls kommer att försvinna.
För den som studerar vad som verkligen händer verkar inte heller IPCCs reviderade version särskilt trolig. Thomas
Jacob publicerade förra året en artikel i
tidskriften Nature som visade att glaciärerna i Himalaya och Karakoram knappast förlorat någon is alls under perioden
2003–2010. Däremot hade glaciärerna
på den tibetanska platån tilltagit i storlek
under samma period. Det finns dock, ska
det sägas, glaciologer som inte delar Jacobs uppfattning.

Danska Enhedslisten

är en rabiat vänstersekt som fick 6,7 procent i valet 2011 och som stödjer den
danska vänsterregeringen utan att ingå i
den. Partiet har en milt sagt ålderdomlig
syn på världen. De tror på den stora revolutionen. Den ska börja med generalstrejker och ockupationer. Bankerna ska
förstatligas och börsen i Köpenhamn ska
stängas. De anställda ska få makten över
sina arbetsplatser. Polisen, miliären och
den privata äganderätten avskaffas. Alla
löneskillnader ska upphävas. Per Clausen, partiets gruppledare i Folketinget,
tror att revolutionen kommer att genomföras snabbt när den väl kommer och han
tror att den kommer inom tjugo år.
(Sydsvenskan)

Tesla

heter en läcker sportbil som är helt eldriven. Företaget bakom drivs av mångmiljardären Elon Musk och i somras gick aktiekurserna upp snabbt. På vilka grunder?
Ganska skakiga visar det sig vid en närmare granskning. Tesla betalade tillbaka
ett dyrt statligt lån i förtid efter den senaste resultatrapporten. Det kunde man göra
för att bolaget visade vinst. Men vinsten
bestod inte av framgångar på den riktiga
marknaden utan på regleringsmarknaden. Teslas bilar kostar från 63.000 dollar, men det bygger på generösa statliga
subventioner i storleksordningen 10.000
dollar. Därtill kommer att staten Kalifornien ställt upp krav på de totala utsläppen
från bilparken. Tillverkare som inte har
elbilar tvingas köpa emissionsrätter från

www.contra.nu

det företag som har – Tesla. Under första
kvartalet i år tjänade Tesla 68 miljoner
dollar på de rättigheterna, vilket var tillräckligt för att få upp resultatet till plus.
Själva bilverksamheten gick back med
57 miljoner dollar, inklusive de statliga
subventionerna. Tesla sålde 5000 bilar
under kvartalet, andra bilföretags bidrag
till Tesla blev 13.600 dollar per bil.
(Forbes)

Nyttan av plastkassar

Ibland diskuteras förbud eller restriktioner för plastkassar, eftersom de påstås
vara reurskrävande. De må vara resurskrävande, men de är livräddande!
I USA finns det en rad lokala myndigheter som förbjudit plastkassar, lagt höga
skatter på dem eller på annat sätt motverkat dem. Istället används nylonkassar,
läderväskor och annat. Läckande köttförpackningar, färdigmatsförpackningar
som spricker och annat är gefundenes
fressen för bakterier av olika slag.
Professor Jonathan Klick vid University of Pennsylvania och professor Joshua
D. Wright vid George Mason University
har studerat effekten av lokala plastkasserestriktioner. Akutbesök förorsakade
av E-coli-bakterier, salmonella, campylobacter och toxoplasmosis ökade med
nästan 25 procent i de counties som
infört restriktioner, jämfört med omgivande counties utan restriktioner. Antalet
dödsfall i de nämnda sjukdomarna ökade
på samma sätt. I San Francisco, som har
plastkasseförbud, ökade antalet dödsfall
förorsakade av livsmedelsburna sjukdomar med 46 procent efter förbudet!
Om man tvättade ur flergångsväskorna
ordentligt mellan användningarna skulle
problemen inte uppstå, men det visar sig
att i praktiken sker inte detta.
(Reason Magazine)

Hongkong inför
patriotism på schemat

I Hongkong finns det planer på att införa
ämnet ”kinesisk patriotism” på schemat.
Kursplanen hyllar det Kinesiska Kommunistpartiet och håller helt tyst om
Kulturrevolutionen och massakern på
Den Himmelska Fridens Torg. Tusentals
Hongkongbor har protesterat mot planerna.
(The Economist)

13

Konvertit misshandlad i Norge

En asylsökande från Afghanistan fick på
en invandrarförläggning i Norge kokande
vatten hällt över sig, sedan de andra som
bodde på förläggningen fått klart för sig
att han konverterat till kristendomen och
inte höll sig till fastereglerna för Ramadan. Han fick höra av de som utförde
misshandeln: ”Om du inte återvänder till
islam kommer vi att döda dig”.
När han efter en natt på sjukhus återvände till förläggningen upptäckte han att
dörrhandtaget till hans rum var insmort
med ett frätande ämne.
(Ljus i Öster)

Obama skarvar och brer på

Journalisten David Maraniss har gett ut
boken The Story of Obama. Det är en
grundligt efterforskad biografi, där författaren kommit fram till att många av
de berättelser som Obama själv redogjort
för i sin bok Dreams from My Father är
ordentligt friserade för att göra historien
bättre. En del av personerna som finns
med i Obamas bok är beskrivna på ett
sätt som knappast svarar mot verkligheten. Obama själv medger i förordet till
boken att han tar sig vissa friheter med
sanningen. En del personer är sammansmältningar av flera och i andra fall har
detaljer ändrats för att skydda personernas identitet.
Ibland brer han på för att göra en historia av något som saknar substans. Han
beskriver till exempel en tidig flickvän
som någon som hade den svarta kvinnans
erfarenheter och som gav en vision om
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vilka möjligheter en svart person hade i
samhället. Kvinnan ifråga var i själva verket vit. Barack Obamas pappa uppges ha
fängslats och misshandlats av britterna i
Kenya, vilket inte är sant. Och det är inte
heller sant att hans styvfarfar dödades av
holländarna under Indonesiens kamp för
självständighet.
(Reason magazine)

Kinesiska cyberattacker mot USA

Ett för USAs totalförsvar viktigt företag,
QinetiQ North America har utsatts för kinesiska hackers. Nyhetsbyrån Bloomberg
berättar att företaget plundrats på topphemlig information. Ända sedan 2007
har kinesiska hackers arbetat på att komma åt information från den amerikanska
försvarsindustrin. Pentagon anser att det
är den kinesiska staten som ligger bakom
intrången.

Förbjudna diskussionsämnen
i Kina

I maj berättade South China Morning
Post (som utges i Hongkong) att det i
Kommunist-Kina finns en lista på sju ämnen som inte får diskuteras på kinesiska
universitet. Bland annat är det förbjudet
att diskutera pressfrihet, självständiga
domstolar, universella rättigheter och
medborgerliga rättigheter. Direktivet är
utgivet av Kinesiska Kommunistpartiet.

Energitillgångarna växer

Du har väl hört om ”Peak Oil”, Kjell
Alekletts med fleras fantasier om att jor-
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dens undergång består i att oljetillgångarna tar slut fysiskt. Men hur är det egentligen? 1980 fanns det oljereserver på 683
miljarder fat olja. Sedan dess har vi förbrukat 800 miljarder fat. Och reserverna
är idag 1,6 biljoner fat!
Det handlar om förbättrad borrteknik,
förbättrade oljeriggar och hur robotar och
undervattensfarkoster kan arbeta med oljeutvinning på djupt havsvatten.
Men viktigast i den förändrade energisituationen är skiffergasen, som på några
år har vänt energibalansen i USA. Även
i Europa finns stora skiffergastillgångar,
men så kallade miljövänner försöker
stoppa utvinningen. För att sätta oss ytterligare i händerna på muslimska dikatturer i Mellanöstern kan man tänka.

Baptist i Uzbekistan
dömd till böter

Sergej Kozin var medlem i en registerard
baptistförsamling nära Tasjkent i Uzbekistan. En före detta sovjetrepublik med
islam som dominerande religion. Han
ordnade bönemöten i sitt hem där man
läste Bibeln. Kozin dömdes till böter
motsvarande 80 minimimånadslöner för
att han ”organiserat ett olagligt religiöst
möte” och för att ha ”undervisat i religiös
tro utan godkänd legitimation”.
(Ljus i Öster)

Abortläkare åtalad för mord

Kermit Gosnell är abortläkare i Philadelphia. Han har åtalats för sju mord på nyfödda barn och ett mord på en nepalesisk
flykting som gjorde sen abort.
Gosnell drev en smutsig och blodig klinik som tog sig an aborter efter vecka 26
(sådana barn kan i bästa fall räddas till livet om de föds för tidigt). Gosnell såg till
att barnen föddes, varefter han dödade de
nyförlösta barnen genom att knäcka ryggraden. Gosnell hade inte legitimation för
obstretik och gynekologi, men han var
ändå abortläkare. Sedan FBI gjort en raid
mot Gosnells klinik skrev de i en rapport:
”Det fanns blod på golvet. Det stank av
urin. En loppangripen katt gick omkring
i kliniken och det fanns kattbajs på trappan. Halvt medvetna kvinnor som skulle
genomgå abort stönade i väntrummet eller i återhämtningsrummet, där de satt på
smutsiga vilstolar med blodiga filtar.”
(Allan C. Brownfeld)
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Moderaterna och sossarna ”äger” nästan
alla politiska frågor
– men SD och MP har var sin specialfråga
”Framtidskonsultföretaget” Kairos Future har låtit Consultants for Strategic Futures undersöka vilka frågor som ”ägs” av
vilka partiet. Man frågar väljarna vilket
parti som har den bästa politiken inom
olika sakområden. Vem som äger en
fråga kan vara avgörande för valresultatet. Vilken fråga kommer att vara i fokus
och vilket parti äger frågan? Vid valen
2006 och 2010 ”ägde” moderaterna arbetslöshetsfrågan rätt över alla ålderskategorier, nu äger socialdemokraterna
frågan både bland dem som är under 32
och dem som är över 53. Generellt gäller
att de flesta frågorna ”ägs” av antingen
moderaterna eller socialdemokraterna.
Folkpartiet har tidigare ”ägt” skolfrågan,
men socialdemokraterna har nu tagit över
frågan i tre av fem åldersgrupper och

frånvaro. Folkpartiet anses ha bäst idéer
på skolområdet – en fråga man tidigare
ägde helt - men nu bara bland de äldsta...

Framtidspartier - vem kommer
att stå för den tredje vägen i
svensk politik?
”Det parti som de senaste åren främst
gjort anspråk på att vara en tredje väg i
svensk politik är Miljöpartiet, men Sverigedemokraterna utmanar nu de gröna
om den rollen. Extra intressant i kampen
mellan MP och SD är att de också tävlar om att vara tredje störst – och att de
båda är populära bland unga. I skolvalet
2010 i fick exempelvis MP och SD 13%
vardera. Frågan är då om något av partierna uppfattas ha bättre idéer på olika

sakfrågeområden än det andra bland de
yngre väljarna? Jämför man hur det ser
ut i de yngre åldersgrupperna kan man
konstatera att bland de som är 33-42 år
– 70-talisterna – uppfattas Miljöpartiet
ha bättre eller lika bra idéer jämfört med
Sverigedemokraterna på alla områden
utom invandrarfrågor, vården av gamla
och lag och ordning.
Bland 80- och 90-talisterna är mönstret
snarast det omvända. Sverigedemokraterna uppfattas ha bättre idéer inom samtliga sakfrågeområden utom på områdena
kärnkraften och miljöfrågor. Skillnaderna
är här ibland små, och bör tolkas med försiktighet, men det övergripande mönstret
är tydligt. I sak har SD ett övertag bland
80- och 90-talisterna.”
.
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moderaterna i en fjärde. Bara bland de
äldsta är skolan fortfarande en folkparti-fråga. Vi citerar en del av rapporten:
”Hur relaterar då opinionssiffrorna till
sakfrågeägarskapet? Det parti som uppfattas ha de bästa idéerna i olika frågor
i olika åldersgrupper ger en ganska bra
översikt över det svenska politiska landskapet. Det första man kan konstatera är
att de två största partierna är helt dominerande i väljarnas medvetande när de
anger vilka partier som har bäst idéer i
olika sakfrågor. Här kan det vara värt att
påpeka att en betydande andel, cirka en
tredjedel, av de tillfrågade inte kan nämna vilket parti de tycker har bäst idéer.
”Slående är också hur de mellanstora
partierna, Sverigedemokraterna och
Miljöpartiet, äger varsin fråga. I alla åldersgrupper anses SD ha de bästa idéerna i invandrarfrågor. Bland de yngsta,
18-32-åringarna, anses de också ha bäst
idéer på området Lag och ordning. Miljöpartiet äger inte helt oväntat miljöfrågorna i alla åldersgrupper.
”För resterande partier ser det mindre
bra ut. Kristdemokraterna, Centerpartiet
och Vänsterpartiet lyser helt med sin
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Vilket parti tycker Du har de bästa idéerna i sakfrågorna? Enkätundersökning hösten
2012. Sedan valet 2010 har S erövrat tre rutor i arbetslöshetsfrågan från M och tre
rutor i skolfrågan från FP.
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15

Partimedlemmarna vill inte betala –
skickar räkningen till staten
och skattebetalarna
De politiska partierna får allt färre medlemmar. Men deras kostnader ökar
snabbt. Lösningen är att skicka räkningen till staten och därmed till skattebetalarna. Men om partimedlemmarna inte vill betala – varför ska vi då
ha politiska partier?

Man kan tycka att organisationer som representerar sina medlemmar ska betyda
så mycket för medlemmarna att de är
beredda att betala medlemsavgifter (och
bidrag) som täcker organisationens kostnader. Sådana organisationer är sällsynta
i dagens Sverige. Det är väl i stort sett
bara de fackliga organisationerna som får
medlemmarna att betala för sig. De flesta
andra överlever på en rejäl dos statliga
och kommunala bidrag. Inte minst gäller detta de politiska partierna, som mer
än andra är snyltare på de skattebetalare
som inte vill vara med och stödja ett parti, som man kanske röstat på, men som
inte känns särskilt angeläget eller som
utgör det minst dåliga av en rad dåliga
alternativ.

Partierna klarade sig
själva förr!

Partierna klarade sig själva en gång i tiden för inte så länge sedan. Även om det
för Socialdemokraterna handlade om kollektivanslutning av fackets medlemmar,
som förutom den fackliga avgiften förväntades bidra till det Socialdemokratiska partiet, pengar som drogs tillsammans
med fackavgiften. Och för moderaterna
var det mycket en fråga om att skaffa bidrag från intresserade företag.
Partistöd från staten utbetalades första
gången 1966. Redan det året stod partistödet för halva de centrala kostnaderna
för partierna. Kostnaderna anpassades
blixtsnabbt uppåt när partierna fick mer
pengar att röra sig med. Det blev raskt
liknande förhållanden på det kommunala
planet, sedan även kommunerna började
utbetala partistöd. Och medlemstalen
började sjunka…
Idag har partierna helt fjärmat sig från
medlemmarna. Medlemsavgifternas an
del av partiets kostnader är idag som
högst 3,3 procent (Moderaterna), medan
Centerpartiet inte har några medlemsintäkter alls. Å andra sidan anses Cen-
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terpartiet vara Europas rikaste politiska
parti efter framgångsrika affärer i tidningsbranschen.
Inte heller bidrag från privatpersoner
står för en nämnvärd del av partiernas
inkomster idag. De är idag som mest 4,3
procent.
Annat var det förr. 1948 stod medlemsavgifter för 48 procent av Högerpartiets
(Moderaternas) intäkter och 35 procent
av Bondeförbundets (Centerns). För Socialdemokraterna var siffran 40 procent,
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varav en stor del var de kollektivanslutnas medlemsavgifter.

När pengarna inte räckte
fick skattebetalarna notan

När ekonomin började knaka för flera
partier var det rationellt att få staten att
betala för den verksamhet som borde ligga i medlemmarnas, inte statens, intresse.
Och så blev det 1966. Bakgrunden var
delvis att Centern låg på. De irriterade sig
över att regeringspartiet (Socialdemokraterna) hade alla Kanslihusets resurser till
sitt förfogande, medan oppositionspartierna inte hade något annat än de enskilda
riksdagsledamöternas arvoden. Följden
blev att det infördes ett statligt bidrag
till partierna, ett bidrag som var något
mer generöst för oppositionen och som
beräknades i förhållande till hur många
riksdagsmandat partiet vunnit i senaste
valet.

Presstödet

Samtidigt med partistödet infördes ett
särskilt presstöd. Det var utformat så att
det gynnade de tidningar som ägdes av
Socialdemokraterna och Centerpartiet.
De var vanligen små, eftersom de inte
hade den lokala nyhetstäckning som var
nödvändig för att vinna läsare. Visst ville
läsarna veta om den lokala fackklubben
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fått en ny ordförande, men de ville också
veta vad som hände i kyrkans syförening
och den lokala idrottsklubben. Liksom
om det var nya vägar eller andra byggen
på gång i bygden. De socialdemokratiska
partitidningarna nöjde sig ofta med att
bevaka händelserna ur ett strikt rörelseperspektiv och upplagorna blev därför
mycket lägre än för marknadsinriktade
tidningar.
På några få ställen i landet hade den
lokala S-tidningen en annan attityd,
vilket ledde till att Dala-Demokraten,
Arbetarbladet (Gävle), Folket (Eskilstuna), Länstidningen (Östersund) och
Norrländska Socialdemokraten (Boden)
klarade sig bra. De var jämnstora eller i
NSDs fall avsevärt större än den lokala
konkurrenten. Men den inskränkta partilinjens förespråkare, den som saknade
kommersiell gångbarhet, skulle räddas
av skattebetalarna. Tidningsstödet, som
är unikt för Europa, utgår till ”andratidningen” på orten. Som en extra finess
flyttade då NSD från Boden till Luleå.
NSD var då Norrlands största tidning och
i särklass störst i Boden. Men i Luleå var
den lokala konkurrenten NorrbottensKuriren störst. Stödet gick till NSD eftersom de var andratidning i Luleå, trots att
de i Norrbotten som helhet var 60 procent
större än Norrbottens-Kuriren.
Under senare år har både S- och Ctidningarna köpts upp och drivs i flertalet
fall numer av privata företag. S-tidningarnas gemensamma bolag A-pressen gick
i konkurs 1992. C-tidningarna, som var
mycket färre än S-tidningarna, hade stora
marknadsandelar på sina hemorter och
kunde därför inbringa 1,8 miljarder kronor till Centerpartiet när de såldes 2005.
Det gör Centerpartiet till Europas rikaste
parti, trots att man inte lyckats särskilt
bra med förvaltningen av försäljningsintäkterna.
Fortfarande finns presstödet kvar, det
omfattar inemot 600 miljoner kronor per
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Centerpartiet som har mindre än 50 procent av intäkterna från det statliga partistödet. Socialdemokraterna ligger strax
under 60 procent och Folkpartiet strax
över. Moderaterna och Miljöpartiet kring
70 procent samt Kristdemokraterna och
Vänsterpartiet över 80 procent (siffrorna
avser 2010).

I andra länder betalar
medlemmarna mer

Sedan 1950 har antalet medlemmar i de politiska partierna minskat från cirka 18 procent till 7 procent av väljarna. Men att driva partierna har blivit dyrare.
år och går förutom till en rad S-märkta
tidningar främst till Svenska Dagbladet (54 miljoner) och Skånska Dagbladet (43 miljoner). Men också till en rad
mycket smala veckotidningar, inklusive
extremisttidningar som M-L-Proletären
(2,2 miljoner), Flamman (2,9 miljoner),
Feministiskt Perspektiv (1,3 miljoner),
Offensiv (2,2 miljoner), Internationalen
(1,7 miljoner) och Nationell Idag (1,7
miljoner). Det är dock ändringar på gång,
som framförallt skulle gå ut över stödet
till Skånska Dagbladet, men också till
Svenska Dagbladet.

Partistödet idag

Partistödet delas ut i förhållande till antalet riksdagsmandat. Bidraget är 333.300
kronor per mandat och år vartill kommer
ett kanslistöd på 5,8 miljoner per partigrupp och ett tilläggsbelopp för regeringspartier på 1,7 miljoner och 16.350
kronor per mandat och 3,4 miljoner och
81.300 per mandat för oppositionspartier.
Härtill kommer finansiering av en politisk sekreterare per riksdagsledamot.
Vidare får de politiska kvinnoförbunden 15 miljoner kronor att dela på. Sammanlagt blir det här ungefär 425 miljoner
kronor.
Landstingen och kommunerna delar ut
635 miljoner kronor i partistöd. Sammanlagt kostar alltså partierna en bra bit över
en miljard för skattebetalarna.
Partierna medlemsavgifter uppgick till
sammanlagt 18 miljoner kronor! Gåvor
från privatpersoner gav 12 miljoner, mest
till Moderaterna och Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har dessutom
A-lotteriet, ett av de större lotterierna i
Sverige, som gav inkomster på 54 miljoner kronor år 2010. Och bidrag från fack-
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förbund på 17 miljoner.

Allt färre partimedlemmar

Medlemstalen för de svenska partierna
sjunker kontinuerligt. När kollektivanslutningen till Socialdemokratiska Partiet avslutats 1991 var 630 000 svenskar
medlemmar i ett politiskt parti. 2010
hade siffran sjunkit till 260 000. Antalet
röstberättigade uppgick 2010 till 7,1 miljoner (i riksdagsvalet).
Vid valen tillkommer alla oavlönade
insatser som görs av fackets ombudsmän.
Folkpartiets riksdagsledamot Carl B. Hamilton gjorde en analys av det och uppskattade det i valrörelsen 2002 uppgå till
cirka 80 miljoner under mandatperioden.
Men i själva valrörelsen 2002 bidrog LO
och fackförbunden med arbetsinsatser
motsvarande 436 miljoner kronor.
Av de olika partierna är det idag bara
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Vid en jämförelse med andra länder
framstår den låga medlemsfinansieringen
i Sverige som unik. I Frankrike var det
länge förbjudet med gåvor till politiska
partier, men de förekom ymnigt och det
i kombination med mutor. Privata bidrag
blev tillåtna 1988, men innan dess beräknas bara 20 procent av partiernas intäkter
ha kommit från legala källor! Först när
statliga bidrag infördes blev det tillåtet
med gåvor i Frankrike. År 2010 stod
medlemsfinansieringen för 17 procent av
partiernas kostnader. I Tyskland var det
betydligt bättre, hela 51 procent av inkomsterna kom från medlemmarna och i
Storbritannien 69 procent. I Sverige var
motsvarande siffra år 2000 14 procent.
De statliga bidragen stod för 69 procent
av partiernas intäkter i Sverige mot 4,5
procent i Storbritannien, 32 procent i
Tyskland och 45 procent i Frankrike. .
Artikeln bygger främst på material som
sammanställts av Oscar Hjertqvist i Timbro-skriften Det politiska bidragsberoendet.
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De priviligierades ”hetslagstiftning”
Lagstiftningen mot ”hatbrott”
och ”hets mot folkgrupp” har
utvidgats kraftigt i Europa under senare år. I många sammanhang har lagstiftningen kommit
i direkt konflikt med yttrandefriheten. I USA står yttrandefriheten starkare genom Konstitutionens första tillägg. Men även
i USA försöker man inskränka
på yttrandefriheten. Det går
som alltid ut över dem som har
impopulära minoritetsåsikter.
De som behöver skyddet utsätts
istället för ”hetslagstiftningens”
klubbnedslag.
”Hatbrott” är inte något som finns som
självständigt brott i Brottsbalken. Men
det är något som kan användas som
förstärkande vid straffbedömningen av
”vanliga brott” enligt Brottsbalkens 29
kapitel 2 § punkt 7: ”Såsom försvårande omständigheter vid bedömningar av
straffvärdet skall, vid sidan av vad som
gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas… om ett motiv för brottet
var att kränka en person, en folkgrupp
eller annan sådan grupp av personer på
grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell
läggning eller annan liknande omständighet”. I 41 procent av fallen (2012) var
det grundläggande brottet olaga hot eller
ofredande. I 16 procent handlade det om
ärekränkning.
”Hatbrott” är inte bara en svensk modeföreteelse inom juridiken. Brottsrubriceringen finns numera över större delen
av västvärlden, medan det där hatbrotten
är vanligast förekommande, som i Mellanöstern, inte är aktuellt att ta upp dem
i rättsliga sammanhang. Tvärtom kan det
vara så att samhällsordningen och lagstiftningen i sig innehåller en rad företeelser som skulle kunna kallas ”hatbrott”
i Väst.
Det kan självklart diskuteras – och bör
diskuteras – om motivet, på det sätt som
är aktuellt i västerländsk lagstiftning,
verkligen ska vara en försvårande omständighet. För brottsoffret kan kränk-
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ningen vara väl så svår även om det inte
finns något ”hat” bakom brottet. Hela
lagstiftningskonceptet är ju tillkommet
för att lika brott ska behandlas olika av
rättssystemet, beroende på vilka motiv
som kan ligga bakom.

Hetslagstiftningen ett privilegium för dem som anses tillhöra
en ”folkgrupp”

Vid sidan om reglerna för hatbrott finns
i Brottsbalkens 16 kapitel 8 § regler om
hets mot folkgrupp. Den lagstiftningen
kan om man så vill uppfattas som en privilegielagstiftningen där vissa personer
kan få privilegiet att tillhöra en ”folkgrupp” och därmed kan det bli otillåtet
att framföra både åsikter och fakta som
handlar om gruppen i fråga.
Till skillnad från hatbrotten, där det kan
vara försvårande även om hatet riktar sig
mot etniska svenskar, räknas svenskar eller kristna inte till en skyddad folkgrupp i
Sverige. Det innebär att den text eller det
uttalande som riktar sig mot svenskar går
straffritt även om exakt samma ord skulle
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fällas om de handlade om exempelvis zigenare.
Lagstiftningen kan även användas för
att förhindra en diskussion om vetenskapliga studier. I juni 2012 fällde Hässleholms tingsrätt Nils-Erik Hennix för
att han i ett blogginlägg ”med stöd av
kontroversiella forskare, vars metodik,
urval samt slutsatser ifrågasatts” hävdat
att vita är mer intelligenta än svarta. Hennix dömdes till 40 dagsböter för hets mot
folkgrupp. Citatet är hämtat ur domen
och innebär i klartext att det är förbjudet att redovisa forskningsresultat som
inte faller svenska domstolar på läppen.
Domen har sedan fastställts av Hovrätten
över Skåne och Blekinge.

Inskränkning av
yttrandefriheten

Ett forskningsämne som alltså verkar vara
förbjudet i Sverige är de som diskuteras i
den så kallade Bell Curve-debatten, som
förts över hela världen. Boken Bell Curve
av Richard J. Herrstein och Charles Mur-
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ray kom 1994 och diskuterade och dokumenterade skillnaden i intelligens mellan
olika sociala grupper och rasgrupper i
USA. Författarna hävdade att IQ-test visade att afroamerikaner hade IQ 85, vita
amerikaner 103 och amerikaner med asiatiskt ursprung 106. Huvuddelen av boken
handlade dock om hur olika sociala grupper i USA isolerades från varandra och
att det därför växte fram en intelligent
elit som i genomsnitt fick mer intelligenta
barn än den breda massan (av vita). Det
var ett ifrågasättande av en framväxande
meritokrati i det amerikanska samhället.
Boken ifrågasattes i en rad sammanhang
och det har gjorts många vetenskapliga
studier som behandlar både den sociala
delen och rasdelen av boken. Murray har
sedan fördjupat och försvarat sina studier
(Herrstein avled innan boken kommit ut).
Studien i boken är inriktad på amerikaner
och säger alltså inget om skillnaden mellan ”raser” i ett globalt perspektiv. Sådana är nästan omöjliga att mäta eftersom
traditionella IQ-test är utformade på ett
sätt som gör att människor i industrisamhällen med breda utbildningssystem och
en kultur som bygger på detta på grund
av själva mätmetoden kommer att göra
bättre ifrån sig i IQ-test än människor i
primitiva jordbrukssamhällen, där förståelse för geometriska figurer, talserier eller ordlogik inte är särskilt relevanta för
det dagliga livet.
”Hetslagstiftningen” innebär en inskränkning av yttrandefriheten. Mest känt
i Sverige är pingstpastorn Åke Greens
predikan i sin kyrka i Borgholm i juli
2003. Green fälldes i tingsrätten för hets
mot folkgrupp, men friades senare både
i Hovrätten och Högsta Domstolen. Då
inte byggt på den svenska lagstiftningen
om hets mot folkgrupp, utan Europakonventionen om mänskliga rättigheter (som
står över vanlig svensk lag). Green gav
uttryck för uppfattningen att Gud fördömer homosexuella handlingar, men inte
människor med den läggningen.

The first amendment

I Sverige räddade yttrandefriheten i form
av Europakonventionen Green, men inte
Hennix. I USA står yttrandefriheten starkare, främst i form av the first amendment. Första tillägget till konstitutionen,
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I Europa (inklusive Sverige) finns ”hetslagstiftning” som i praktiken inskränker yttrandefriheten. I USA finns första författningstillägget, som omöjliggöra många av de
värsta europeiska excesserna (bilden visar Frihetsklockan i Philadelphia).
som ingår i Bill of Rights, säger: ”Kongressen får inte anta någon lag som fastställer en religion eller förhindrar det fria
utövandet av en religion; inte heller någon lag som inskränker yttrandefriheten,
pressfriheten, församlingsfriheten eller
rätten att framföra sina klagomål över
missförhållanden till regeringen.”
Men också i USA förekommer krav
på restriktioner mot det som kallas ”hate
speech”. Jacob Mchangama, som är
verksam i Köpenhamn, har behandlat
frågorna i en artikel i ett av de sista numren av den amerikanska tidskriften Policy
Review. New York-professorn Jeremy
Waldron har i sin bok The Harm in Hate
Speech hävdat att ”hetslagstiftningen” är
rimliga som ett skydd för utsatta minoriteter, inte fysiskt (för det finns det andra
lagar), men mentalt, så att de inte ska
behöva känna sig utsatta eller isolerade
i samhället. USAs avvikande syn, jämfört med Europa, på hetslagstiftning gör
att man skulle kunna tro att utvecklingen
av den allmänna opinionen skulle gå i en
annan riktning (eftersom det är tillåtet att
säga mer i USA). Så är inte fallet, menar
Mchangama. Fram till 1967 var det i sexton stater förbjudet med äktenskap över
”rasgränserna”, det året förbjöds saken
av Högsta domstolen. I en Gallup-undersökning 1958 var det bara 4 procent av
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de tillfrågade som stödde äktenskap över
”rasgränserna”, 2011 var det 86 procent
som stödde företeelsen och bland yngre
var det 97 procent, något som indikerar
att siffran kommer att stiga ännu mer
framöver.
Avsaknaden av förbud mot ”hets” innebär inte att ”hatbrotten” ökar, tvärtom. FBI
rapporterar att antalet anmälda ”hatbrott”
minskade från 8 759 år 1996 till 6 628
år 2010. En studie av EUs Fundamental
Rights Agency visade att i Europa, med
sin ”hetslagstiftning” ökade antalet ”hatbrott” i elva av fjorton undersökta länder.
Dock är det möjligen så att fler brott fallit
in under kategorin, allteftersom saken har
blivit mer omdebatterad.

Godtycklighet i europeisk
”hetslagstiftning”

Mchangama pekar på den godtycklighet
som kännetecknar mycket av Europas
hetslagstiftning. I Storbritannien har en
religiös aktivist dömts för att ha visat ett
plakat med texten att homosexualitet är
en synd och en ateist har dömts för att
ha lämnat antireligiösa flygblad i ett bönerum på en flygplats. I Tyskland (och i
flera andra länder) är det förbjudet att förneka Förintelsen. En person i Tyskland
som inte förnekade Förintelsen fick tre
månaders fängelse för att han förnekade
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att Hitler var ansvarig för Förintelsen,
och detta i ett privat brev! I Frankrike
fick en journalist böter för att han skrivit
att en majoritet de kriminella är antingen
svarta eller araber – sanningshalten i påståendet spelade ingen roll för domen. En
fransk skämttecknare dömdes för att en
av tekningarna lovprisade 9 septemberattackerna i USA och en borgmästare
fick böter för att ha förespråkat bojkott av
Israel. I Nederländerna fick en politiker
böter för att han krävt ett avskaffande av
det mångkulturella samhället.
Man skulle kunna tänka sig att en meningsfull ”hetslagstiftning” skulle ge
skydd för alla grupper, minoriteter såväl
som majoriteter. Men i praktiken har det
visat sig att lagstiftningen ger skydd för
de grupper som vunnit tillräckligt stark
ställning i samhället. Flera länder i EU
(inklusive Sverige) har under senare år
infört homosexuella bland de skyddade
grupperna. Resultatet har blivit att i exempelvis Storbritannien har olika kristna
och muslimska grupper fällts för yttranden riktade mot homosexualitet. För
bara tjugofem år sedan var det en kristen
grupp som lyckades få en homosexuell
tidskrift fälld för hädelse. ”Hetslagstiftningen” och motsvarande (till exempel
hädelselagstiftningen) anpassas till det
rådande opinionsläget och blir på det sättet meningslös. Ett skydd för majoritetsuppfattningen är inget skydd för yttrandefriheten, det är bara minoriteten som
verkligen har behov av ett sådant skydd.

De skenbart tolerantas
intolerans

Ett färskt exempel på hur intoleranta de
skenbart toleranta är, har vi från VM i
friidrott i Moskva. Guldmedaljörerna
Abeba Aregawi och Jelena Isinbajeva
var måttligt roade över en annan (mindre
framgångsrik) VM-deltagares tilltag att
måla naglarna i den homosexuella regnbågsflaggans färger. De förklarade bägge
sin negativa syn på homosexualitet. Vilket väckte de mest hysteriska protester
och krigsrubriker i svenska media. När
inte ens kändisar som Aregawi och Isinbajeva kan uttala sig fritt har vi hamnat i
ett betänksamt läge. Våra grundläggande
mänskliga rättigheter är hotade av en
mobb som beter sig precis som de mobbare som ”hetslagstiftningens” förespråkare tror sig stoppa.
.
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Vi behöver fäder på plats!
Frånvarande fäder är ett växande problem i hela Västvärlden. Men mer
än för några andra för de svarta i USA. President Obama tog själv upp
frågan på sitt tal i samband med Fars dag.
Många av dagens sociala problem – från
dåliga skolresultat, till tonårsgraviditeter, knarkande och brottslighet – kan inte
förstås utan att vi beaktar betydelsen av
frånvarande fäder i fler och fler hem.
Idag lever 15 miljoner amerikanska
barn, ett barn av tre, i ett hem utan en
närvarande far. I varenda delstat har andelen familjer med två närvarande föräldrar istället för en minskat under det
senaste decenniet. Folkräkningen visade
på en ökning av antalet familjer med barn
med 160 000, men antalet familjer med
två närvarande föräldrar minskade trots
detta med 1,2 miljoner. I Baltimore hade
38 procent av familjerna två föräldrar. I
St Louis var siffran 40 procent.
Problemet är särskilt akut i den svarta
befolkningsgruppen, så är det även om
den som påstår detta, ofta pekas ut som
politiskt inkorrekt. Av de svarta barnen
bor 5 miljoner, eller 54 procent, tillsammans med enbart sin mor.
En rapport från Institute of American
Values konstaterar att antalet svarta familjer med två föräldrar under femtio år
har minskat från 78 till 34 procent. Under
trettioårsperioden mellan 1950 och 1980
ökade andelen hushåll med en ensam,
aldrig gift, svart kvinna som enda vuxen
från 3,8 till 69,7 promille.
”Det är viktigt för de politiskt ansvariga som bryr sig om det svarta Amerika
att ta itu med äktenskapsfrågan”, skrev en
grupp svarta akademiker. De menade att
äktenskapets stärkande i det svarta Amerika var ”en viktig insats för att stärka de
svartas välfärd och för att stärka vårt civilsamhälle”.
Den svarte journalisten Juan Williams
skriver i sin bok Enough: ”Svaret på frågan hur man skapar möjligheter för de
fattiga är att se till att de tar skolan på
allvar – att ställa upp höga krav på skolresultat på sina barn och att ställa höga
krav på bra lärare i bra skolor. Det är en
fråga om personlig självdisciplin som
börjar med att förstå den kraft som ligger
i familjen och att sätta kärlek, romantik
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och barn (liksom kunskapen om hur man
är en bra förälder) i rätt ordning.
Linda Chavez, tidigare ordförande för
US Civil rights Commission menar att
den ”främsta orsaken till fattigdom bland
svarta idag inte längre är rasism – det
är den traditionella familjens sammanbrott.”
De som säger så anklagas ofta, enligt
Juan Williams, för att lägga skuldbördan
på de fattiga. Han säger: ”De säger att
svaret lägger tryck på de fattiga. De säger så även om 70 procent av de svarta
barnen föds av ensamstående mödrar,
vilket dömer många av dem till fattigdom, dåliga skolor och dåligt inflytande
från omgivningen. De säger så trots att de
vet att 1964 hade 82 procent av de svarta
hushållen, i ett mer rasistiskt och fientligt
USA, två närvarande föräldrar och nästan hälften av hushållen försörjde sig som
egna företagare”.
President Obama tog själv upp frågan i

allan.c.brownfeld@contra.nu
sitt tal i Chicago på Fars dag 2008: ”Om
vi är uppriktiga mot oss själva, måste vi
medge att många fäder saknas i alltför
många hem. De har övergett sitt ansvar
och uppträder som pojkar istället för som
män. Våra familjers grundvalar försvagas
på grund av detta. Ni och jag vet hur sant
detta är bland afroamerikanerna. Vi vet
att mer än hälften av de svarta barnen bor
i familjer med en vuxen, en andel som
har fördubblats sedan den tiden då vi var
barn.”
Barn som växer upp utan en närvarande far har fem gånger så stor risk att
hamna i fattigdom och brottslighet som
andra barn. De har nio gånger så stor risk
att lämna skolan i förtid och tjugo gånger
så stor risk att hamna i fängelse.
Urban Institute konstaterar att andelen
gifta svarta kvinnor minskade från 53 till
25 procent under de senaste femtio åren.
Äktenskapen minskar hos vita och lati-
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namerikaner också, men inte alls så dramatiskt. Minskningen av äktenskap bland
vita kvinnor gick från 65 till 52 procent
och bland latinamerikaner från 67 till 43
procent.
En studie som nyligen gjordes av Utbildningsdepartementet visade att elevernas betyg hade närmare samband med
hur ofta fadern deltog i skolaktiviteter
än med någon annan undersökt variabel.
Barn med engagerade fäder hade högre
IQ redan vid tre års ålder, högre självuppskattning och när det gällde döttrarna
blev de mindre promiskuösa.
En ny studie från University of Virginia
och Institute for American Values som
tittade på effekterna av den sjunkande
äktenskapsfrekvensen bland familjer
med gymnasieutbildning (ej universitetsutbildning) drog slutsatsen att skattebetalarnas kostnad för havererade familjer
var 112 miljarder dollar om året.
År 1980 föddes bara 13 procent av barnen utanför äktenskapet. År 2010 hade
andelen ökat till 44 procent. Elizabeth
Marquardt kommenterar: Äktenskapet
är inte bara en privat angelägenhet, det
är också en komplex social institution.
Äktenskapet skapar små föreningar av
samarbete – stabila familjer – som gör
det möjligt för barn att utvecklas, styra
samhällen och hjälper familjemedlemmar att lyckas i goda tider och att klara av
svårigheter i dåliga tider. Forskarna konstaterar att nedgången i antalet äktenskap
i Amerika samvarierar med nedgången
av medelklassens andel. Ett slag mot den
amerikanska drömmen.”
Vi bortser alltför lätt från betydelsen
av faderns frånvaro i alltfler familjer. När
Daniel Patrick Moynihan gav ut en rapport om de allt färre svarta barnen födda
inom äktenskapet väckte det en intensiv
debatt. De senaste rönen – som är lika
oroande och det för alla rasgrupper i
samhället – hamnar helt vid sidan av debatten. Det säger något om de märkliga
prioriteringar som gäller i samhällsdebatten.
.
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Vad händer i Iran?

Rohani är president
– men Väktarrådet bestämmer

Hassan Rohani tillträdde som
ny iransk president den 4 augusti. Han gick till val på att Iran
skulle framstå som mer måttfullt efter de åtta åren med den
lösmynte antisemiten Mahmoud
Ahmadinejad på presidentposten. Hans valseger framkallade
viss optimism i omvärlden.
Rohani kastade några dagar innan tillträdet själv tvivelsmål om att han skulle
ha en måttfull inställning till den judiska
staten Israel, som företrädaren upprepade
gånger sade sig vilja utplåna. Vid högtidlighållandet av den så kallade Qudsdagen
i Teheran utlät sig den ”moderate” Rohani på följande sätt:
”Israel är ett gammalt sår i den muslimska världen, som måste renas.”
På vad sätt ”såret Israel” skulle renas
framgick inte av Rohanis tal. Qudsdagen firas årligen i Iran sedan ayatollah
Khomeinis makttillträde 1979 och syftar
till att visa solidaritet med palestinaaraberna.
Quds är det arabiska namnet på Jerusalem, som är islams tredje viktigaste stad
efter Mekka och Medina.

Irans isolering

Frågan är om Rohanis uttalande bör förstås som enbart retorik eller som bokstavligt menat. I Israel kan man med hänsyn
till den nationella säkerheten inte ta några
risker, utan måste utgå från att iranska ledare menar allvar när de säger sig vilja
utplåna den judiska staten.
Israels premiärminister Benyamin Netanyahu uttryckte efter Rohanis antiisraeliska utfall starka tvivel på, att den nye
iranske presidenten skulle visa sig vara
ett ur israelisk synvinkel väsentligt bättre
alternativ än Ahmadinejad.
Den sistnämnde lät kort tid före maktskiftet i Teheran omvärlden förstå, att
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hans åtta år långa presidentskap varit ett
lyft för såväl Iran som omvärlden. Hans
främsta bedrift enligt honom själv skulle,
enligt Deutsche Presse-Agentur, ha varit
att han förnekat den nazistiska judeförintelsen:
”Detta var ett tabubelagt ämne som
ingen i Väst ville lyssna på. Detta bröt
ryggraden på den västerländska kapitalistregimen.”
Sanningen var naturligtvis att Ahmadinejads antisemitism och Israel-hat starkt,
även om det framkallade spridda applåder bland världens islamister och jihadister, bidrog till isoleringen av Iran och att
även andra muslimska länder insåg att
Ahmadinejad gått för långt.

”Israels eliminering”

Hassan Rohani tog under sin valkampanj
avstånd från Ahmadinejads överlöpningar, så frågan är varför han själv valt att
markera mot Israel på ett så pass extremt
sätt.

tommy.hansson@contra.nu
Iran backar upp den blodtörstiga Hizbollah-rörelsen i Libanon, som leds av
Sheikh Hassan Nasrallah. Denne meddelade i ett uttalande som syntes väl synkroniserat med Rohanis utfall mot Israel
att Israels ”eliminering” ligger i hela den
muslimska världens intressen
”Den enda lösningen är att förstöra det
(Israel) utan att ge det möjligheten att ge
upp.”
Inga protester avhördes från vare sig
FNs generalsekreterare Ban Ki-moon eller EUs utrikeschef Cathy Ashton över
Nasrallahs uttalade vilja att förgöra Israel.
På motsvarande sätt hörs inte en tillstymmelse till protester när Hizbollah
bombarderar civila områden i Israel med
raketer som importerats från Iran. Det är
endast när Israel besvarar aggressionen
det brukar bli liv i luckan.
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Uran från Zimbabwe

Även om Hassan Rohani faktiskt är måttfullare än företrädaren Ahmadinejad har
han ändå inte stora möjligheter att ändra
tingens ordning i Iran på något mer djupgående sätt. Iran är unikt på så sätt att
dess president inte är statschef utan enbart regeringschef.
Statschef är i stället ledaren för det
mäktiga Väktarrådet, som består av höga
shiamuslimska präster med gamle Khomeini-lakejen Ali Khamenei i spetsen.
Väktarrådet väljs inte i några allmänna
val och har vetorätt över alla beslut som
fattas av presidenten eller parlamentet,
vilka utses av folket.
Det som omvärlden har mest skäl att
frukta när det gäller Iran är dess envetna
försök att utveckla kärnvapen. För en tid
sedan publicerade brittiska The Times
uppgifter om att Iran och Zimbabwe 2012
i strid med internationella sanktioner undertecknade ett avtal om zimbabwiska
leveranser av uran, en råvara som behövs
för produktion av kärnvapen.
Zimbabwes biträdande gruvminister
Gift Chimanikire citerades så:
”Jag har sett (ett memorandum med
innebörden) att exportera uran till iranierna.”
Iran och Zimbabwe, två så kallade
skurkstater med gemensamma intressen,
har länge upprätthållit vänskapliga förbindelser. Zimbabwes regering har sedan Times-artikeln publicerats förnekat
att det avtal som beskrivs ovan skulle ha
ingåtts, samtidigt som president Hassan
Rohani sagt sig vara villig att diskutera
kärnvapenfrågan med omvärlden.
Blotta tanken på att Iran kan vara nära
att framställa ett eget kärnvapen är dock
ägnat att sända kalla kårar längs det internationella samfundets ryggrad. Därför
finns det också allt skäl att förhålla sig
avvaktande inför den nye presidenten och
hans verkliga intentioner.
.
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Mohamed Omar har lämnat islamismen
Den 9 januari 2009 publicerade
Expressen en text av poeten/författaren Mohamed Omar, som
gav genljud i vida kretsar. Omar
var dittills känd som en framstående poet och måttfull muslim – han var chefredaktör för
den läsvärda kulturtidskriften
Minaret – men kom nu ut som
vildsint islamist.
Mohamed Omar deklarerade i texten sitt
oreserverade stöd för ”motståndsrörelserna” Hamas i Gaza och Hizbollah i Libanon och menade, att Egyptens envåldshärskare Hosni Mubarak borde ersättas
med en ledare ”av samma kaliber som
iraniernas Khomeini”. I Omars artikel
står vidare de antiisraeliska klichéerna
om den judiska staten som blodig ockupationsmakt som spön i backen.
Märkligt nog kom Mohamed Omar vid
denna tid också på god fot med den ärrade, kommunistiske agitatorn Jan Myrdal.
Själv utlät sig Omar så här i en intervju:
”Jag tvivlar på folkmordet i Kambodja
utifrån den information jag fått från Jan
Myrdal. Däremot är jag säker på att det
inte finns något folkmord i Darfur. Det
är i stället en sionistisk sammansvärjning
för att demonisera islam och för att dra
uppmärksamheten från Israels massakrer
på palestinier.”
Som om detta inte vore nog låter Mohamed Omar i samma intervju världen veta
att det i själva verket var USA som låg
bakom terrorattackerna den 11 september
2001 och att sex miljoner judar inte hade
dött i den nazityska Förintelsen.

ansvarig utgivare för. Jag hade även senare telefonkontakt med Omar avseende
den konservative svenske filosofen Tage
Lindbom, vars anammande av den islamiska inriktningen sufismen Omar skrivit om i Minaret.
Mohamed Omar växte upp med sin
svenska mamma och en kenyansk styvpappa samt konverterade till islam som
16-åring. 1995 debuterade han som författare med diktsamlingen Orientalisk
sejd (Baran förlag), men hans egentliga
debut anses vara Tregångare på Ruin förlag 2005. För denna diktsamling belönades Omar med Samfundet De Nios Pris
och en rad andra utmärkelser.
Det var således denne känslige poet
och konstnärsnatur, som även skrivit insiktsfullt om den svenske siaren Emanuel
Swedenborg, som 2009 gav sig islamismen i våld och spydde blod och galla över
staten Israel. I den extremnationalistiska
tidningen Nationell Idag kallade han vidare Amnesty International för en ”sionistisk organisation”. Mohamed Omars
islamistiska period varade vid pass tre år.
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I augusti 2012 kom han ut med skriften
En opieätares bekännelser, där han för
första gången gör upp med sina extremistiska förvillelser.
Icke minst beklagar han sina antisemitiskt färgade utfall med följande ord:
”Jag erkänner att jag genom att på olika
sätt hjälpa spridningen av judehat och
förintelseförnekelse har gjort bort mig.”

Marx och Darwin husgudar

Enligt Jesu utsaga i Lukasevangeliet 15:7
är det på följande sätt: ”Jag säger eder att
likaså bliver mer glädje i himmelen över
en enda syndare som gör bättring, än över
nittionio rättfärdiga som ingen bättring
behöva.” Om detta stämmer torde Gud
(eller i Omars fall möjligen Allah) och
hans änglar glädjas storligen över Mohamed Omars omvändelse från islamist och
antisemit till en betydligt mer resonabel,
låt vara huvudsakligen sekulär debattör.
I den nyutkomna skriften Därför lämnade jag islamismen (Aguéli förlag, 38
sidor) utvecklar Mohamed Omar sina bevekelsegrunder för sin helomvändning.
Om sin nuvarande inställning till religionen skriver han på följande sätt:
”Jag är mycket intresserad av religion.
Då menar jag alla religioner, inte bara
islam, och särskilt mystik, kätterier och
ockultism. Men i högre grad som amatörforskare än som troende.”
Omar tror sig vidare veta att han kommer att trivas bättre i helvetet än i himlen
”med alla änglar som sjunger Herrens
lov”. I helvetet finns däremot intressanta personligheter såsom ”Voltaire, Karl
Marx, Nietzsche och andra”. Fast även figurer som Hitler, Stalin och Mao får man
förmoda, och hur pass intressanta och
trevliga Omar kommer att finna dessa
sinnesrubbade massmördare undandrar
sig mitt bedömande.
Jag unnar gärna Mohamed Omars nya
skrift en vid läsekrets. På hans språkbehandling finns inte mycket att anmärka,
och hans berättelse om uppbrottet från islamismen är såvitt jag kan bedöma både
sannfärdig och ärlig. Och även om intres-

Var islamist i tre år

Det var många som undrade vad som tagit åt den tidigare eftertänksamme poeten
och skönanden Mohamed Omar, som
föddes i Uppsala 1976 som Jonas Mohamed Omar av en svensk mamma och en
iransk pappa.
Ett tag kallade han sig Eugène Omar
efter en gestalt i Honoré de Balzacs roman Pappa Goriot. Det var det namnet
han använde när jag 1997 tog in en artikel av honom som handlade om Spanska
inbördeskriget i Contra, som jag då var
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Mohamed Omar – som en gång medverkade i Contra! – har lämnat islamismen och
närmat sig kommunismen.
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set för religion kvarstår har han nu anammat sekularismen, vilket framgår av att
ett par av hans nya husgudar heter Karl
Marx och Charles Darwin.
Omars avsaknad av varje form av kritik mot dessa båda gentlemän är dock
anmärkningsvärd med tanke på att Marx
teorier tycks mer nattståndna än på mycket länge, och att inte heller Darwin med
sin stelbent materialistiska evolutionism
har fått stå oemotsagd.

Mer om vägen till en
fungerande bostadsmarknad

Närmat sig kommunismen

Att döma av Mohamed Omars twittrande
och andra skriverier under upproret mot
Erdogans islamistiska styre i Turkiet har
Omar nu alltmer närmat sig kommunismen. Under en demonstration mot Erdogan-regimen i Stockholm publicerade
Omar exempelvis på Twitter en bild som
visade honom viftande med det grekiska
kommunistpartiets flagga.
Under helgen 9–11 augusti deltog exempelvis Mohamed Omar i en så kallad
fredskonferens i värmländska Degerfors
,som arrangerades av Kommunistiska
Partiet, det vill säga Frank Baudes gamla
KPML(r) som hyllar den väpnade revolutionen och vars företrädare åker på betalda bjudresor till Nordkorea och Kuba.
Efter kommunismens kollaps som hot
mot friheten och freden i världen – bortsett då från vad det stalinistiska Nordkorea kan tänkas hitta på med sina kärnvapen – kan man nog emellertid tycka att
en eventuellt kommunistisk Mohamed
Omar är att föredra framför en fradgatuggande islamistisk variant.
.

I sin senaste skrift gör Mohamed Omar
upp räkningen med islamismen.
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Tiden då Sverige var ett utpräglat varuproducerande land är förbi. Idag är varuproduktionen enbart 30 procent av BNP
och Sverige har huvudsakligen blivit ett
tjänstesamhälle vars produktion kännetecknas av mötet mellan producent och
konsument.
För att öka sysselsättningen behövs
resoluta åtgärder som motverkar den sociala och den geografiska förstelning av
svenska samhället som är direkt följd av
en politisk betingad inlåsning av bostadsmarknaden.
Vännen Sten Dybeck fokuserade på
hyresregleringen (Contra nummer 2
2013) som inte bara hämmar bostadsproduktionen utan eliminerar benägenheten
att flytta från hyreslägenhet med reglerad
låghyra till nyproducerat med hög hyra.
Trots att inlåsningen på bostadsmarknaden är ett stor hinder för arbetslinjen så
blundar svenska politiker och mediefolk
för problematiken. Enda undantaget var
ledarskribenten Maria Ludvigsson SvD
från februari i år: Bostäder finns, men det
lönar sig inte att flytta.
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Omläggningen av fastighetsskatten
som medförde 10 procent förhöjd vinstskatt utan inflationsskydd, samt räntetvånget på ett drastiskt minskat uppskov
av vinsten, hämmar effektivt rörligheten
på bostadsmarknaden och innebär i praktiken att vid flytt bor man sig ur en större
bostad med god ekonom till en mindre
med sämre ekonomi
Utan tvekan är ändringar i hyresregleringen politiskt ytterst känsligt ämne,
men även om det tar tid, i slutänden
oundvikliga.
Justeringar i bostadsbeskattningen kostar inte så mycket och kan införas omgående. Vid bostadsförsäljning beskattas
idag i mångt och mycket inflationsvins
ter.
En schablon för skatten baserat på penningförsämringen kan bidra till mer rättvisa vid beräkningen av skatten, höja politikernas anseende i allmänhetens ögon
och avväpna populister som idag kan
hävda att Regeringen beskattar luft.
Julius Soreff
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Den här boken är en riktig rysare. Utgångspunkten är att författaren jagat rätt på några av
de mer framstående ”68:orna”,
politiska aktivister från de rödaste åren i slutet av 1960-talet
och början av 1970-talet. De
har idag nått mogen ålder, de
flesta är mellan 65 och 70. Men
få har gjort bot och bättring.
Det handlar om intervjuer med
tolv personer, som tillhör det
värsta skräckkabinettet. Personer som har haft ett förödande

inflytande på politik och kultur
i Sverige under de senaste 40
åren.
Författaren, Micke Leijnegard är TV-journalist och har
en helt annan bakgrund än sina
intervjuoffer. Han växte visserligen upp i en sekt, men inte
de politiska sekter som han berättar om här, utan i Maranata.
Han ser likheterna mellan sin
egen bakgrund och de intervjuades.
En läsare förfasas till en bör-

jan över att det saknas kritiska
frågor till de intervjuade. De
får berätta sin historia utan
att konfronteras med logiska
brister i resonemanget eller
alldeles uppenbara brister i
verklighetsuppfattning. Med
tiden kan läsaren kanske förlikas med detta, det kan vara
författarens knep att få fram
den ruggiga sanningen. Men
lite känns det dock boken igenom som om ondskan har getts
fritt spelrum.
De flesta av intervjuoffren
försöker slingra sig undan sina
värsta ungdomsförsyndelser,
men står i grunden kvar på sin
plattform. Det finns många
som har lämnat den tiden
bakom sig med skam och förnekelse, men de är naturligtvis
inte med i en bok som denna.
Det finns dock grader i galenskaperna och läsaren kan i
efterhand konstatera att vissa
personer framstår med vissa
förlåtande drag, medan andra
saknar allt av den karaktären.
Det är framförallt två personer som framträder i den mest
avskräckande formen, Claes
Borgström och Pierre Schori.
Borgström erkänner sina sympatier för den framlidne presidenten i Venezuela Hugo Chávez. Han talar om klass och
socialism på Första maj, har
röstat på Vänsterpartiet, men
nu säger han sig vara sosse,

men kritiserar det egna partiet
för att de inte vågar vara tillräckligt radikala när det gäller
skattehöjningar och styrning
av blandekonomin.
Pierre Schori framstår precis
som man föreställt sig. Mannen som genom åren utåt varit
socialdemokrat, men som alltid finner försonande drag hos
kommunister och Sovjetunionen. Det beklämmande är att
den mannen haft ett så oerhört
stort inflytande på svensk utrikespolitik. Vad jag förstått var
det bara SÄPO som räddade
oss från att få honom som utrikesminister.
När det gäller 68:ornas dåtida huvudfråga är det ingen som
vill medge att de haft fel. Författaren, som är några år yngre
än de intervjuade, har svalt de
kommunistiska myterna om
Vietnam med hull och hår. Här
är den fråga som verkligen gått
förlorad i Sverige.
En annan fråga där 68:orna
vunnit en total seger är i kvinno-, barn- och familjepolitiken.
På det området har det svenska
samhället förändrats radikalt
och till synes utan återvändo.
Nästan alla de intervjuade är
medskyldiga på något sätt.
C G Holm
Micke Leijnegard: Var blev ni
av, ljuva drömmar. 68:orna.
Norstedts.

3 1988...
Vi berättade om den ungerska befolkningen i Transsylvanien och
det tryck den utsattes för under
diktatorn Nicolae Ceausescu. Rumäniens behandling av ungrarna
i Transsylvanien bröt mot en rad
internationella konventioner, något
som fastställts av en kommitté under Europarådet med svenske riksdagsledamoten Kurt Hugosson (S)
som ordförande. Idag är fortfarande den ungerska befolkningen utsatt för ett hårt tryck från rumänsk
sida och många väljer att flytta till
Ungern.

Contra rapporterade om hur det
gick med ”Stjärnornas krig”, det
rymdförsvarsprogram som president Ronald Reagan lanserade
1983. En del av projekten har idag
blivit verklighet, medan andra projekt har lagts ned, antingen på
grund av att tekniken inte höll eller
att kostnaderna blev för höga. Det
var dessutom så att genom den
stora satsningen på rymdförsvarsprogrammet föll Sovjetunionen
ihop som ett korthus. Och bara tre
år efter det att artikeln publicerades upplöstes Sovjetunionen.

I en artikel behandlades tvångsvården på de svenska mentalsjukhusen, som när artikeln publicerades
var dubbelt så stor som antalet intagna på fängelserna.
”Svensk invandringspolitik går ut
på att göra kommunalgrå svenskar
av färgstarka invandrare. Så att de
kan stoppas in i svenska betoongklotsar utan att störa likriktningen i
samhället” skrev vi i ett angrepp på
den svenska invandringspolitiken.
Vi slog samtidigt ett slag för en
genomkritiserad folkomröstningen
om invandringen till Sjöbo i Skåne.

...för tjugofem år sedan
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