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Råttan Rånald död

Den uppskattatade medarbetaren i Contra Råttan Rånald avled den 25
juni i år. Toivo Kuuskla, som var Råttans egentliga namn, blev 82 år gammal. Toivo medverkade under femton års tid som kåsören Råttan Rånald
i Contras elektroniska veckobrev. Där drev han – ibland hejdlöst – med
tidens företeelser. Inte minst med alliansregeringen. Hans sista röst (i EUvalet) tillföll dock Folkpartiet, främst för att han kände förtroende för Marit Paulsen.
Toivo föddes i det fria Estland, som ockuperades av Sovjetunionen när
Toivo var åtta år. Efter en tids tysk ockupation var ryssarna på väg tillbaka. Familjen låg och tryckte vid kusten men vågade inte riktigt ge sig
av. Rysk artillerield som närmade sig fick dem emellertid att göra slag i
saken och ge sig av som båtflyktingar till Sverige. När Toivo kom till Sverige var han tretton år. Efter skolgång och civilingenjörsexamen vid KTH
ägnade han ett långt yrkesliv åt IBM.
Som pensionär såg han sig om i världen även vid sidan av affärsresorna
för IBM. Resorna till det befriade fäderneslandet blev många, liksom till
Belgien, där hans särbo Hedwige bodde när hon inte var på besök i Sverige. Ofta förberedde Toivo sina utlandsresor med en lång rad inlägg för
kommande utgåvor av Veckans Contra (eller så inflöt de per mejl från den
tillfälliga vistelseorten). När materialet uteblev var det ofta som läsare
klagade och efterlyste Råttans inlägg. Nu har det sista inlägget publicerats
(23 april 2014).
Efter en längre vistelse i Bryssel återvände Toivo och Hedwige till Sverige i maj. Den tidigare så pigge Toivo var inte sig själv. Orken var slut.
Men han lovade att återkomma med nya inlägg till Veckans Contra sedan
han återhämtat sig. Nu blev det inte så. I det sista samtalet jag hade med
Toivo, som låg på Danderyds sjukhus, hade hans alltid så kritiska attityd
mot det mesta förbytts till ett lovord för den svenska sjukvården!
Vi Contra-aktivister minns Toivo som en ständigt glad och debattglad vän!
C G Holm

Omslagsbilen är hämtad från
Contras valfilm, som Du kan
hitta på
http://youtu.be/XIAznIaNfC8
Valfilmen belyser hur de två
extrema vänsterpartier na
(Gustav Fridolin och Jonas
Sjöstedt) tvingar Stefan
Löfven till underkastelse
genom att ställa hårda krav
på den kompromissvillige och
inbjudande Löfven, som säkert
kommer att göra stora eftergifter
för att få det stöd han behöver för
att kunna bilda en vänsterregering
efter valet. Sprid gärna länken till
vänner och bekanta!
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Ersätter sexuell politik
kärnfrågorna ekonomi, försvar
och statsskick?
den har det inom den vänstersocialistiska
Sexuell politik är dragplåstret i årets valnism, HTBQ, miljö och mångkultur finns
rörelsen uppstått en radikal ideologisk,
rörelse. De politiska kärnfrågorna ekonoreglerat i lagar och konventioner, så har
politisk och filosofisk syn, om vikten av
mi, försvar och statsskick har fått ge vika
de blivit kärnfrågor i årets valrörelse.
kvinnans frigörelse från det heterosexuför valrörelsens moderna slagord, såsom
Den politiska trojkan Fi, MP och V
ellas påstådda tyranni. Rörelsen vänder
feminism, homosexualitet, övrig HBTQ
vänder sig mot individualism och stödjer
sig mot det konventionella äktenskapet.
samt miljö. Redan under 1960-talet börkollektivism samt en tung statsapparat.
jade de sociala rörelserna framträda, med
Vänstersocialister stödjer kollektivism
britt.louise.karlsson@contra.nu
feminism och miljöfrågor. Det var resamt en tung statsapparat. Staten, med
sultatet av vårt postindustriella samhälle
dess många byråkrater, uppfattas som guMiljöprogram finns lagstiftat för stat,
och följden blev de moderna politiska
domlig, enväldig och rättfärdig. Fi, MP
kommun och landsting. Majoriteten av
partierna, som Feministiskt Initiativ Fi
och V anses inte vara auktoritära eller
svenska befolkningen är miljömedvetna,
och Miljöpartiet MP. Eftersom Fi och
utgöra hot mot staten. Trojkan är av den
energisparar, källsorterar samt väljer
MP vänder sig mot det gamla konservaåsikten att produktionsförhållanden förekologisk och närproducerad mat. Flera
tiva samhället, är det inte märkligt att de
trycker bland annat kvinnor, därför satsar
svenskar använder sig av kollektiva färdfunnit sin samarbetspartner i det åldrande
de i sina partiprogram på omsorg, såsom
medel och befolkningen strävar efter forkommunistiska Vänsterpartiet V.
vård- och läraryrken. Sverige behöver
donen med minsta miljöpåverkan.
MP, Fi och V är en vänstersocialistisk
istället stärka politiken omkring proÖvriga postmoderna frågor finns också
trojka, vilken visar en aggressiv framduktion av varor för den internationella
upptagna i svensk lag och FNs konventoning mot fundamenten i det svenska
marknaden. Detta för att klara ekonomin,
tion, såsom klassursprung, etnicitet, ras,
samhället. Trojkans politiska löften ligsysselsättningen, välfärden, omsorgen
mångkultur med mera. Trots att femiger långt från ekooch försvaret.
nomisk välfärd och
Den gamla sofortsatt uppbyggciala arbetarrörelnad av samhället.
sen hade en samVänstersocialishällsklass – arbemen var en gång i
tarklassen – och
tiden ett angrepp på
en ideologi. Den
egendom och förenya sociala röreltag, men numera
sen – nya klassen
har den utökat sin
– anses vara trepolitiska kamp till
faldig och bestå av
miljön och det sexen ny medelklass,
uella området.
delar av den gamla
Riksdagens pomedelklassen samt
litiska block, såväl
marginella gruphöger som vänster,
per, vilka står utanhar i samförstånd
för arbetsmarknafört diskussioner
den. De gamla och
omkring feminisnya
medelklasmens sakfrågor. Feserna har en hög
minism, jämlikhet
utbildningsnivå
och HBTQ finns
och tillgång till
upptagna i svensk
information samt
lag. Sverige har
resurser. Den mardessutom skrivit
ginella gruppen,
under FNs konvenbestår mestadels
tion om de mänskav studenter och
liga rättigheterna, Feministiskt Initiativ ligger rejält till vänster om Vänsterpartiet. I dimensionen auktoritär/ arbetslösa. Dessa
omfattande dessa frihetlig konkurrerar man med Sverigedemokraterna om toppositionen, enligt Political com- har hög fritid, ingår
områden. Under ti- pass.
oftast i den statliga
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Valkampanj i Luleå 2010. Foto: Roland Magnusson.
bidragskorridoren och saknar förmåga att
vara i sysselsättning samt konsumtion. De
nya rörelserna handlar om det som anses
vara livskvalitet, självförverkligande och
mänskliga rättigheter, medan den gamla
politiken var fokuserad på ekonomi, samhälle och militär säkerhet.
Den postmoderna rörelsen är sprungen
ur välfärdsstaten, som är uppbyggd av
en blandekonomi, där de kapitalistiska
fria marknadskrafterna ingår. De kraftiga vänsterradikala åsikterna, i form av
planekonomi föll ihop när Sovjetunionen kollapsade och Kina samtidigt tog
den kapitalistiska vägen i form av marknadsleninism. Det är svårt att förstå hur
vänsterister, som Fi, MP och V tror att
deras antikapitalistiska propaganda skulle
fungera i en fullt utvecklad demokratisk
ekonomi.
Var finns kraften i de gamla socialistiska slagorden frihet, broderskap och jämlikhet, när man från de moderna rörelserna talar om kvotering, särbehandling och
jobbdiskriminering. Inför årets valrörelse
har det skapats flera klasskillnader och
mera splittring, till exempel kvinnor mot
män, statsägt mot privatägt, homosexuella mot heterosexuella och kvotering på
arbetsplatser samt i övriga samhället.
De postmoderna rörelserna utesluter
grupper från debatten, såsom fysiskt och
psykiskt handikappade. Handikappade
framhävs inte som kvoteringsbara i något
avseende.
Livsfrågor, existentiella, finns inte med
i den politiska valrörelsen. Livsviktiga
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frågor nämns inte, såsom vilka är vi, varför och vart är vi på väg. I valrörelsen
betraktas religion som privatsfär, medan
det mest intima i en människas liv – sexualiteten – tas upp som politisk valfråga.
Politiker anser att religion och politik

inte hör ihop, men i valrörelsen förenas
till och med sexuell läggning med politik.
Hur kan man i dessa dagar föra fram en
sexuell politik som det viktigaste i valrörelsen, när svenska nyheter och militära
företrädare talar om det militära hotet
österifrån? Grannlandet österut rustar
och utför nästan regelbundna manövrar
över Östersjön. Svenska politiker borde
i dagens valrörelse prata om försvar och
ekonomi.
Förr i tiden skulle de flesta vänsteranhängare ha sagt att de var socialister eller
kommunister samt tillhörde ett politiskt
parti, som hade en av dessa två termer i sitt
namn. Nu kallar de sig ”feminister, gröna
eller antikapitalister”. Fi, MP och V borde ”komma ut ur garderoben” och berätta
om sin vänstersocialistiska plan för vårt
land, där det inte finns plats för individualism, privat ägande, ett samhälle som
inte tillsätter tjänster efter kvalifikationer
utan kvoteringar och jobbdiskrimineringar samt ett samhälle, där staten betraktas
som stark och enväldig, med en tung utbyggd byråkrati.
.

Feminism, miljö och invandring
Tre frågor som symboliserar missnöjet hos en stor del av svenska folket att
döma av senaste EU-valet och partisympatimätningar.
Det som dessa en-frågepartier har gemensamt är att de alla saknar ekonomisk
insikt och ansvar. Inga eller diffusa utkast till en budget hoppas de räcker för
att övertyga väljare, som inte bryr sig så
mycket om den så kallade verkligheten
utan mer om önsketänkande och ideologi.
Det är inte svårt att instämma med den
kritik som pressen riktat mot både Alliansen och Socialdemokraterna. De saknar politiska visioner och ägnar sig mest
åt att påpeka fel hos sina motståndare.
Inget av partierna har på ett övertygande
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sätt deklarerat en långsiktig plan för ett
bärkraftigt samhälle, som ser förändring
som möjlighet och inte som hot. Konkreta och trovärdiga förslag!!
Men säga vad man vill, det har inget
annat parti heller. Så då gäller det att vi
satsar på en politik som siktar på att behålla det välstånd och den levnadsstandard, som vi trots global kris ändå lyckats
bevara. Med detta konstaterande har vi
endast fem trovärdiga partier med erfarenhet och grepp om den svenska ekonomin och som kan ta ansvaret för hela
samhället:
M, Fp, C, Kd och S.
Det är på något av dessa partier som
den kloka väljaren lägger sin röst den 14
september.
Stig G Daun, Strängnäs
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Sveriges farligaste parti
När nätversionen av Contra tidigare i vår frågade läsarna vilket parti som var skadligast för Sverige kom Miljöpartiet in som tvåa med 44 procent. Men med tanke på vilket inflytande partiet
kan få efter valet utnämner vi Miljöpartiet till Sveriges farligaste parti, trots att läsarna ville sätta
Feministiskt initiativ (47 procent) på skamplatsen.

När Miljöpartiet bildades 1981 var en del
av de ledande faktiskt före detta folkpartister. Inte minst ”chefsideologen” och
första språkröret Per Gahrton, som tidigare suttit i Riksdagen för Folkpartiet.
Det var väl dock ingen som någonsin betraktat Per Gahrton som ”normal” folkpartist efter hans härjningar i Folkpartiets
Ungdomsförbund, där han var ordförande 1969-1971. Gahrtons bakgrund gjorde
dock att Miljöpartiet kunde göra gällande
att det inte tillhörde den hårdaste vänstern
och i början av partiets historia fanns det
en hel del medlemmar som förespråkade
decentralisering och småföretagsamhet.
Typiskt borgerliga värderingar, kontrasterande mot Socialdemokratins centraliserad samhällskontroll och storföretag
(där man hade starka med S lierade fackföreningar).
Partiet tog sig första gången in i Riksdagen vid det så kallade säldödsvalet
1988. Sälarna på västkusten dog i massor och Miljöpartiet inbillade väljarna att
det var fråga om en farsot förorsakad av
miljögifter. Döende sälar gav gripande
bilder i tidningar och på TV. Partiet lånade sig till att till och med ha sälar på
valaffischerna. Redan vid valdagen stod
det klart att säldöden inte hade något med
miljön att göra, det var istället fråga om
en vanlig virussjukdom som spridits epidemiskt. Idag är sälarna på Västkusten
långt fler än de var innan säldöden.
När det blev skarpt läge visade det sig
att Miljöpartiet ställde upp på den röda
sidan. Under hela perioden 1998-2006
samarbetade partiet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men vid regeringsbildningen 2002 lekte några ledande
miljöpartister med tanken att göra upp
med Folkpartiet. I praktiken var det nog
mest en fråga om att stärka sin förhandlingsposition gentemot Socialdemokra-
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terna och det visade sig att partiet fick
ett mycket starkt inflytande på politiken
under Göran Perssons regering (19962006).
Så inrättades till exempel institutionen
”friår” 2005, där människor kunde få ledigt ett helt år ”mitt i livet” på skattebetalarnas bekostnad (rätten till ett ”friår”
har naturligtvis alltid funnits för den som
själv kunnat jobba ihop tillräckligt med
pengar för att ta ledigt). Det nya var att
staten, skattebetalarna, skulle stå för fiolerna och därmed motarbeta arbetslinjen
och den arbetsmoral som alltid varit en
av Socialdemokraternas hörnpelare. Fri-

cg.holm@contra.nu
året avskaffades som ett led i alliansregeringens ”arbetslinje” redan vid årsskiftet 2006/2007. Inför valet 2014 går
MP ut med ett återinförande av friåret på
programmet.
Partiet lyckades också genomföra en
flygskatt, som skulle bli ett dråpslag mot
folkflyget och charterresor utomlands,
en skatt som dock upphävdes av den nytillkomna alliansregeringen 2006, innan
den trätt ikraft vid årsskiftet 2006/2007.
Årets variant är förbud mot inrikesflyg
för destinationer söder om Sundsvall
(vilket alltså från Stockholms perspektiv
inkluderar både Göteborg och Malmö).
På gång var 2006 dessutom ett de factoförbud mot en i vissa delar av Sverige
nog så viktig småföretagsnäring, minkuppfödning. Miljöpartiet lyckades också
få med sig de i grunden kärnkraftsvänliga Socialdemokraterna på att stänga ner
två av landets tolv kärnkraftverk (bägge
belägna i skånska Barsebäck) och satsa
sanslöst med pengar på subventioner av
vindkraft. Vad gäller Barsebäck ska dock
sägas att även Centerpartiet var med om
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beslutet.
Fortfarande under Peter Erikssons och
Maria Wetterstrands tid som språkrör
(2002–2011) vinnlade sig partiet om att
inte helt låsa in sig i den röda buren. När
de hårdföra centralisterna Åsa Romson
och Gustav Fridolin utsågs till språkrör
2011 var det dock slut med alla illusioner.
Miljöpartiet blev ett renodlat vänsterparti, snarast långt till vänster om socialdemokraterna.
Åsa Romson visade dessutom i årets
Almedalstal att partiet med hull och hår
slukar feminismen och hennes verbala
angrepp mot medelålders vita heterosexuella män har sällan hörts av någon som
på allvar vill vinna röster i ett riksdagsval
(gruppen utgör trots allt en icke föraktlig
del av väljarkåren). Viktiga punkter på
årets agenda är klimathot och miljöförstöring. Men också att ”unga kvinnor”
ska få mer att säga till om. ”Kvinnor är en
bättre mall än män för bra klimatpolitik”
säger hon i sitt Almedalstal. ”Klimatförändringarna visar världen att världen är i
akut behov av en feministisk politik”, klimatförändringarna orsakas nämligen av
rika män (men drabbar fattiga kvinnor)!
Det är ”lata mäns intressen” som styr politiken! Bara så att alla karlar som läser
den här artikeln vet. Det finns ju dessutom möjligheten att ni åker omkring i
en stadsjeep, flyger eller äter kött! Detta
tydligen i motsats till kvinnor som åker
tunnelbana, tåg och äter grönsaker!
I sitt tal berättar hon också att miljoner
människor tvingas lämna sina hem som
klimatflyktingar och att centrala Göteborg
snart kan stå under vatten. Varifrån miljonerna klimatflyktingar flytt (och vart)
får vi inte veta, och med en journalistkår
som till 41 procent stödjer Miljöpartiet (i
Sveriges Radio är det 54 procent) var det
ingen risk att någon från journalistkåren
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civilutskottet, har begärt att Riksdai Almedalen ställde några obekväma
gens utredningstjänst ska ge honom
frågor.
svaret på frågan om ”chemtrails”.
Alla som tjänar något mer än geHan tyckte dock inte att utredningen
nomsnittet kan räkna med skattevar ”perfekt” och driver därför inte
höjningar om Miljöpartiet får råda,
för närvarande frågan.
redan vid 40.000 kronor i månadslön
Språkrörens förhoppningar är att
ska skatterna höjas (Socialdemokraviktiga frågor som ekonomi, arbetsterna nöjer sig med höjningar från
marknad och försvar inte ska komma
60.000 kronor, åtminstone i sitt ofatt bli centrala frågor i valrörelsen.
ficiella ställningstagande inför valet,
Partiet har inget förtroende hos allvad som blir resultatet efter förhandmänheten i dessa frågor. Helst vill de
lingar med de andra rödgröna partinog inte ha någon djupare diskussion
erna kan säkert läsaren själv räkna
om skolpolitiken heller, eftersom
ut). Varför ska skatterna höjas för
partiets officiella linje är att skolor
dem som tjänar mer än 40.000 krointe ska få gå med vinst. Större delen
nor? Romson talar klartext i talet, det
av friskole-Sverige skulle försvinna,
är för att fler män än kvinnor tjänar
vilket drabbar över 200 000 elever
mer än 40.000 kronor i månaden!
och deras föräldrar. Kvar blir ett litet
Partiets politik är till stora delar inantal muslimska och kristna skolor
riktad på att motarbeta de avgörande
som drivs i stiftelseform. Hela den
tekniska och vetenskapliga framsteg
dynamiska utveckling som kommit
som mänskligheten gjort under det
igång genom kommersiella initiativ
gångna seklet, framsteg som gett oss
som AcadeMedia, Kunskapsskolan
en bättre värld. Och inriktningen är
och liknande företag kommer att föratt stoppa viktiga framtidshopp för
svinna.
mänsklighetens framtida utveckling.
Genom avveckling av kärnkraften
Vi letade förgäves efter Miljöpartiets sälaffischer från
EU var tidigare en profilfråga för
försvinner en ren och förhållande1988, men hittade en affisch från Centerpartiet som
Miljöpartiet och många tror att parvis billig energikälla (den billigasförsökte exploatera den påhittade kopplingen mellan
tiet fortfarande är emot EU-medte, vattenkraften, ska belastas med
virusepidemin i Kattegatt och miljöfrågorna, en explo
lemskapet. Det var man när omrösthöga skatter, skatteintäkterna ska
atering som förde Miljöpartiet in i Riksdagen.
ningarna om svenskt medlemskap
användas för att subventionera den
och om euron hölls. Men genom en
hopplöst dyra vindkraften). Följden
kampanjat för att avslöja och stoppa
av den kärnkraftsavveckling som vi sett
medlemsomröstning 2008 ändrade par”chemtrails”. ”Chemtrails” är konspirahittills är en snabb utveckling för bruntiet linje. Och i själva verket passar EU
tionsteoretikernas beteckning på det som
kolskraft (en av de smutsigaste kända enMiljöpartiet som hand i handske. Nästan
vi andra kallar kondensstrimmor. De vita
ergiformerna) i Tyskland och Polen.
alla europeiska miljöpartier är rabiata anstrecken efter flygplan som flyger genom
Inställningen till genmodifierade gröhängare av EU. De ser EU som en möjfuktig och klar luft på hög höjd. Strecken
dor är mycket skeptisk och miljöpartister
lighet att genomdriva centrala direktiv
består av fuktig luft som kondenseras
har i olika kommunala församlingar förinom miljöpolitiken över nationalstateroch bildar ”minimoln” (som dock upplösökt genomdriva stopp för sådana grödor
nas motstånd. Centralisering är bra! De
ses när de efter en kort tid blandas med
i kommunala upphandlingar (även om de
vill gärna utvidga EUs befogenheter till
den omgivande luften). Inte så i Pernilla
är mycket svåra att uppbringa i Europa på
fler områden och ser i sitt valmanifest EU
Hagbergs värld. Där är det onda makter
grund av EUs motsvarande politik). Som
som en arena för att framtvinga fri abort
som tvingar flygbolagen att sprida farliga
framgick av en artikel i Contra nummer 3
i länder som Polen, Malta och Irland.
kemikalier och virus för att mänsklighe2013 så är genmodifiering det enda rimDessa länder ska tvingas anpassa sig till
ten ska kunna kontrolleras och dompteras
liga hoppet om att skaffa fram livsmedel
vad som idag är högsta sanning i Svebättre. Vilka kemikalier det är, vet hon
till en världsbefolkning som kommer att
rige och en del andra länder. Idag tillhör
och de andra konspirationsteoretikerna
växa med två miljarder innan den når en
abortfrågan, liksom sjukvård, inte EUs
inte. De vet inte heller vem som ligger
topp någon gång kring 2050. Men inte
kompetens. Men under det gångna året
bakom (men CIA är ett bra tips, Ryssom Miljöpartiet får råda. Då ska svälten
har Miljöpartiet med flera i Europaparland ett annat) och de kan inte förklara
komma tillbaka i de länder som under de
lamentet försökt driva igenom ”rekomvarför världens alla flygbolag ställer upp,
gångna åren så framgångsrikt utrotat den,
mendationer” på området, något som inte
eller varför mänskligheten skulle bli mer
när befolkningen ökar, men livsmedelsär i enlighet med EU-fördraget. Miljöparlättdompterad av en okänd kemikalie).
produktionen kommer att ligga kvar på
tiet vill hemskt gärna använda EU för att
Numer är det inte bara en lokalförening
nuvarande nivå
göra resten av Europa mera svenskt. .
i Vingåker som förespråkar teorin, riksI Vingåkers kommun har den lokala
dagsledamoten Jan Lindholm, ledamot i
partiledningen under Pernilla Hagberg
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Skräcködlan från
Simrishamn

Startade med politiken i Marxist-leninistiska kampförbundet. Utsparkad från
Vänsterpartiet efter skattefusk och en rad andra händelser. 0,40 procent i riksdagsvalet 2010 och nu medias nya gunstling. Som tycker att svenska män inte är
ett dugg bättre än talibanerna i Afghanistan.
Det är helt unikt att en person som fått
sparken som partiledare på grund av skattefusk, dyker upp som partiledare för ett
nytt parti. Men så är fallet med Gudrun
Schyman. Hon sparkades som partiledare
sedan hon yrkat på kostnadsavdrag i sin
deklaration för 70.787 kronor för utgifter
som Riksdagen och Vänsterpartiet redan
betalt. Istället för att saken drevs till rättegång valde Schyman att erkänna och acceptera ett strafföreläggande på 50 dagsböter. Hon erkände gärningen, betalade
böterna och slapp därmed en offentlig
rättegång. Det här hände 2007. Men det
var redan 2003 som hon fick sparken för
det som avsåg taxeringsåret 2002.
Då hade Schymans parti redan tolererat de upprepade fylleskandalerna, som
toppades 1996 när hon på en biopremiär
satte sig ner och kissade i biogången och
sedan slängde ut de våta trosorna bland
publiken. Året därpå erkände hon i en inspelad intervju att hon kört rattfull.
År 2005 bildades partiet Feministiskt
initiativ med Gudrun Schyman som affischnamn. Partiet fick 0,68 procent av
rösterna i riksdagsvalet 2006. Året därpå
lyckades Fi få statsbidrag på 400.000
kronor genom att framställa sig som en
”feministisk folkrörelse” och intyga att
det inte längre var ett politiskt parti som
kandiderade i val. Redan 2008 ändrades
linjen igen och i riksdagsvalet 2010 fick
partiet 0,40 procent av rösterna.
I årets Europaparlamentsval lyckades
Fi ta sig in med hela 5,5 procent av rösterna. Men Soraya Post är inte den första
svenskan som suttit i Europaparlamentet
för Fi. Under åren 2006–2009 representerade Maria Carlshamre (numera Maria
Robsahm) Fi i Europaparlamentet. Hon
valdes in i parlamentet som representant för Folkpartiet. Sedan hon dömts för
ekonomisk brottslighet krävde Folkpartiet att hon skulle lämna sin plats. Carlshamre vägrade och ställde vid riksdagsvalet 2006 upp för Fi. Inför hotet om en
formell uteslutning lämnade Carlshamre
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Folkpartiet och den liberala gruppen i Europaparlamentet, men vägrade att ge upp
sin plats i parlamentet. Lyckligtvis gjorde
hon ingen annan skada i parlamentet annat än att hon spenderade en hel del av
skattebetalarnas pengar för att hålla igång
ett eget kansli – de liberala sekreterare
som skött detta tidigare fick sparken och
ersattes med en skrivbyrå. Carlshamre
åkte ut vid valet 2009. Men partiet fick
2,2 procent av rösterna, vilket innebar
att valsedlarna distribuerades av staten
till europaparlamentsvalet 2014 (sker om
partiet fått minst 1 procent i föregående
val). Den förmånen kommer dock FI inte
att ha till höstens riksdagsval – då får de
själva stå för uppgiften att få ut valsedlar

cg.holm@contra.nu
till 6000 vallokaler.
Fi ser ner på halva väljarkåren och
förnekar fundamentala biologiska fakta.
Nedvärderingen av männen fick ett extremt uttryck på ett möte med Fi under
partiets första år, 2005, då framfördes
kampsången ”djävla gubbe” av gruppen
PMS-Cheerz:
Jag hatar dig du djävla man
Du tror du vet,
du tror du kan allt om kvinnor,
allt om våra liv,
men du vet inget, du tar ett enda kliv
Snubbe gubbe, djävla man,
bäst du börjar springa,
för här ser du en kvinna,
som hatar dig så mycket,
vi ska slita dig i stycken
Framförandet drog ner ovationer från publiken.
Gudrun Schyman har för övrigt själv
framträtt som körledare där hon ledde
en grupp småflickor som sjöng en hyllningssång för Sovjet-diktatorn Josef Stalin. Framträdandet kan skådas på https://
www.youtube.com/watch?v=rqHorY-BSs
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Fi lovar allt åt alla (utom männen förstås) nästan utan en tanke åt att alla ”gåvor” till medborgarna måste betalas av
någon. Jo tanken finns och läser man partiets ekonomiska rapport är en av tankarna att föra Sverige tillbaka till en situation
med världens högsta skattetryck. I sin
”ekonomiska rapport” vill man uppenbarligen gå tillbaka till skattetrycket från år
2000, en skattehöjning på 219 miljarder
eller en ökning av skatteuttaget från 44,5
till 51,5 procent. Det ska bland annat ske
genom avskaffande av ROT- och RUTavdragen, avskaffande av nedsättningen
av arbetsgivaravgifter för unga, höjning
av restaurangmomsen, införande av arvsoch förmögenhetsskatt, höjd bolagsskatt,
höjd fastighetsskatt, särskilda skatter på
finanssektorn och höjda skatter för högavlönade. Det sistnämnda motiverat med
att det är flest män som är högavlönade.
Viktigaste fråga för Fi är löneutjämning
mellan män och kvinnor. Lyssnar man på
Fis taleskvinnor är löneskillnaderna 30
procent till kvinnornas nackdel. Men den
helt dominerande delen av löneskillnaden
(som av SCB beräknas till 25 procent)
beror på att kvinnor har i genomsnitt kortare arbetstid. Tar man dessutom hänsyn
till löneskillnader som har med bransch,
utbildning och erfarenhet att göra krymper den verkliga löneskillnaden mellan
män och kvinnor till 5 procent (och den
är sjunkande). I en del branscher (särskilt
en del kvinnodominerade branscher) är
det så att den justerade löneskillnaden är
till kvinnornas fördel. Fis viktigaste fråga
bygger på en statistisk villa och faller
platt till marken om man gör en rättvisande jämförelse.
Partiet utlovar sex timmars arbetsdag,
alltså en sänkning av produktionen i landet med 25 procent. Det ska dock vara
självfinansierande, och det ska ta tio år
att genomföra den. Förklaringen till att
den blir självfinansierande? Jo, det har
Vänsterpartiet räknat ut! Dock har Fi
tänkt rätt på en punkt, utifrån sina egna

7

våld.
idéer. Om männen tvingas korta
Gudrun Schyman som gamsin arbetstid till sex timmar kommal marxist-leninist känner
mer löneskillnaderna mellan män
säkert sin Lenin. I Lenins prioch kvinnor att minskas drastiskt,
vata bibliotek fanns ett tummat
ja alla andra åtgärder för att lösa
exemplar av Sun Tsus 2500 år
det problemet kan läggas ned.
gamla mästerverk Om krigs
När det gäller miljöskatter lånar
konsten. Vid Suns påstående att
man istället räkneexempel från
ett land alltid har en armé, den
Miljöpartiet. Och lägger till ett
egna eller någon annans, hade
eget om en köttskatt på tio kronor
Lenin för hand antecknat ”snillper kilo. De briljanta ekonomerna
rikt”. När Schyman lyckats avi Fi utgår från att en köttskatt på 10
skaffa den svenska armén komkronor per kg skulle lämna köttmer vi säkert inte att sakna armé
konsumtionen helt orörd (trots att
i landet. Och det är inte svårt att
meningen möjligen var att minska
räkna ut från vilket Schymanskt
köttkonsumtionen), den ger alltså
drömland den armén kommer.
statsinkomster på 10 kronor gångVid en genomgång av de
er nuvarande köttkonsumtion (3,9
politiska partiernas program i
miljarder kronor).
www.politicalcompass.org ligDärtill vill Fi lagstifta om rätt
ger Fi överlägset längst till väntill heltidsarbete för alla (det vill
ster. Det är också det parti som
säga arbetsgivare ska välja melär mest auktoritärt (kompassen
lan att betala för arbetstid de inte
klassar den som svarar i två
behöver eller att helt avstå från en
dimensioner – höger-vänster
anställning, särskilt problematiskt
respektive auktoritär-frihetlig)
för små verksamheter och verkäven om skillnaden till tvåan i
samheter som bara har fullt upp en
den dimensionen (Sverigededel av dagen).
mokraterna) är mer hårfin.
Miljöpartiet vill stoppa vinster i
Några andra godbitar ur partiskolan, Fi går ett steg längre och
programmet:
vill stoppa vinster också i hela
”Fi ska verka för en läxfri och
vårdsektorn. Det innebär ett fronbetygsfri grundskola”
talangrepp mot en av de få sekto”Fi ska verka för att utbildrerna där kvinnor dominerar bland
Med en bakgrund i Marxist-Leninistiska Kampförbundet och efningen i förskolan och fritidsföretagarna.
ter att ha fått sparken som partiledare i Vänsterpartiet efter avhemmen får ett obligatoriskt
I våras ville Fi avskaffa försvaslöjat (och erkänt) skattefusk har Gudrun Schyman startat på ny
könsmakts-, funktionalitets-,
ret, men har nu upptäckt att staten
kula med samma unkna program som tidigare. Redan som väns
hbtq- och antirasistiskt perspekhar ingått en rad avtal om vapenleterpartiledare förklarade hon att att svenska män är att jämföra
tiv, samt genomsyras av normveranser, anställningar med mera.
med talibaner.
kritisk pedagogik. Förskola och
Därför tror man sig numera bara
kunna kapa 10 av försvarets 40 miljarder.
och löser konflikter samt deltar i fredsfritidshem ska erbjuda litteratur som fölPengarna ska användas till stöd till kvinbyggande. Dessa ska konsulteras av injer läroplanens riktlinjer för jämlikhet.”
nojourer, anslag till psykiatri och krimiternationella aktörer.”
Sexåringar ska undervisas i ”könsnalvård, att motarbeta rasism och utveckFi ska tydligen ersätta försvaret med
maktsperspektiv”!
ling av socialtjänsten. I programmet heter
ideella organisationer inriktade på kvinMen det är inte bara småbarnen som
det att ”Fi ska verka för en utveckling av
nors rättigheter, antirasism och HBTQ.
ska omskolas, utan även alla män:
global mänsklig säkerhet, bort från föBörjar man prata med varandra så återstår
”Fi ska verka för att ett program skapas
reställningar om militär säkerhet. Det
inget behov av försvar. I en radiointervju
för att finansiera [sic!] för att analysera
förutsätter stopp för militär upprustning,
den 15 juni förklarade Gudrun Schyman
och omskola män så att de ändrar sitt
ett aktivt nedrustningsarbete, stopp för
att sättet att se på våld är förlegad, mot
konsumtions- och transportmönster för
vapenexport samt omställning av krigsbakgrund av vad som hänt i Ukraina var
att gagna klimat och en hållbar utveckmaterielproduktion till civil produktion.
det helt klart att militärt våld inte löste
ling.”
Men vad vill Fi ha i stället för ett militärt
konflikter, konflikter löses genom demoMän, och enbart män, ska alltså omförsvar då?
kratiåtgärder, diplomati och handel (rysk
skolas, eftersom deras konsumtions- och
Åter till partiprogrammet: ”Fi ska
gasexport?). Istället för traditionella sätransportmönster är skadligt.
.
verka för att lokala, regionala och inkerhetspolitiska lösningar ska Fi agera
ternationella kvinnorättsorganisationer,
när det gäller de ”de faktiska säkerhetshbtq-organisationer och antirasistiska orpolitiska problemen” vilket av Schyman
ganisationer alltid är med och förebygger
uttolkades som kvinnors utsatthet för
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Urtidsödlan från Umeå
Vänsterpartiet grundades 1917 (och ombildades 1921) för att genomföra en kommunistisk revolutionen i Sverige. Till att börja med var man bara den svenska avdelningen av det ryska partiet. Förbindelserna med diktatorerna var intima fram
till och med firandet av Östtysklands 40-årsjubileum i oktober 1989. I november
1989 föll muren, som höll befolkningen i Östtyskland instängd. Men organisationen Vänsterpartiet fortsatte sin verksamhet. Nu utan östtyskt och sovjetiskt
stöd.

Vänsterpartiet är som inget av de socialistiska vänsterpartier som finns i våra
grannländer. I Norge och Danmark har
nystartade av Moskva-kommunismen
oberoende partier konkurrerat ut partierna med rötter hos Stalin-kommunismen. I
Finland gjorde motsvarande parti konkurs
efter vådliga aktiespekulationer 1992.
Det svenska Vänsterpartiet, tidigare
med namnet Sveriges Kommunistiska
Parti (ej att förväxlas med dagens Sveriges Kommunistiska Parti), är juridiskt
samma organisation som en gång valde
Lenin och blodig revolution och proletariatets diktatur istället för att försöka
uppnå socialism med demokratiska medel. Partiet var med och grundade den internationella kommunistorganisationen
Komintern, som i praktiken styrdes av
Sovjetunionens Kommunistiska Parti.
Under Andra världskriget stödde partiet
Sovjetunionens anfall mot Finland och
försvarade den tyska ockupationen av
Danmark och Norge (ett resolut agerande mot brittiska provokationer som det
hette i partiorganet Ny Dag den 10 april
1940).
Under hela kommunismens dominans i
Östeuropa hade Vänsterpartiet nära förbindelser med de styrande diktaturerna,
särskilt med Sovjetunionen och Östtyskland. Östtyskarna drev till och med en
partiskola i Bad Doberan, nära Rostock,
dit svenska kommunister kunde åka för
rekreation och utbildning på östtyska statens bekostnad.
Först i och med kommunismens fall i
öst 1989 upphörde styrningen från öst,
men svenska Vänsterpartiet hyllade den
östtyska statens 40-årsjubileum den 7
oktober 1989, bara en månad innan Berlinmurens fall den 9 november samma
år. Och partiledaren Lars Werner besökte
kort tid innan det officiella 40-årsfirandet
Öst-Berlin för att uppvakta det östtyska
partiet. Och så sent som i november 1989
skickade Vänsterpartiet ett hälsningstele-
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gram till det rumänska kommunistpartiets
kongress. Den kanske mest bisarre av
de kommunistiska ledarna i Östeuropa,
Nicolae Ceausescu, fälldes i ett folkligt
uppror den 22 december 1989.
Vänsterpartiet har en solid historia av
allra sämsta sort. Men utan finansiellt stöd
från Öst och utan broderpartier vid makten därstädes har man tvingats anpassa
sig till rådande politisk kultur i Sverige.
Men många av de äldre medlemmarna
har anslutit sig till ett parti som öppet varit anhängare av diktatur och diktatorer i
våra grannländer.
En del visade dock en mer ärlig vilja
till förnyelse och i början av 2000-talet
fanns tydliga tendenser till förnyelse.
Det blev ett förödande nederlag för ny-

cg.holm@contra.nu
tänkarna vid partikongressen 2004. Efter nederlaget samlades de nytänkande i
Vägval Vänster, med riksdagsledamoten
Johan Lönnroth som ledande förespråkare. Det dröjde dock inte många år innan
så gott som alla nytänkare hade lämnat
partiet eller blivit av med alla sina förtroendeuppdrag. Det enda undantaget är
kommunalrådet i Fagersta Stig Henriksson, som har en personlig maktställning
genom sin enorma lokala popularitet (V
fick 56 procent av rösterna i det senaste
kommunalvalet, att jämföra med nio
procent i samma kommuns riksdagsval
samma år). Henriksson har bland annat
gått i bräschen för sänkta skatter – kommunalskatten har sänkts åtta gånger under hans tid vid makten. Trots hans stora
popularitet åkte han ur partistyrelsen vid
kongressen 2006.
Många av de politiska idéerna från den
svarta historien finns kvar. Socialismen,
den säkraste expressvägen till ekonomisk
misär och stagnation, är fortfarande partiets ledande princip. I Europaparlamentet
samarbetar man i samma partigrupp som
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Greklands Syriza, Tjeckiens kommunistparti och resterna av det östtyska kommunistpartiet, Die Linke.
Riksdagsvalet 2010 var en förödande
förlust för Socialdemokraterna och dess
dåvarande ledare Mona Sahlin. Hon hade
före valet gjort upp med Miljöpartiet och
en rödgrön gemensam linje, men tvingades av LO att även inkludera Vänsterpartiet i en gemensam plattform inför valet.
Socialdemokraterna har ända sedan 1917
varit ett antikommunistiskt parti och partiet har genom åren gjort många förtjänstfulla insatser för att hålla kommunisterna
på mattan. Nu fick Vänsterpartiet ett betydande inflytande på den gemensamma
valplattformen och Sverige riskerade att
för första gången någonsin få kommunister som medlemmar i regeringen. Det
hela gick rakt emot Mona Sahlins egen
uppfattning och det märktes i valrörelsen
att hon inte trodde på vad hon tvingats
tala för. Väljarna sa ifrån, Mona Sahlin
försvann och hennes efterträdare Håkan
Juholt blev en kort parentes på mindre
än tio månader. Det är därför ganska
självklart att Socialdemokraterna under
2014 inte tänker göra om dundertabben
från 2010. Jonas Sjöstedt hjälper till genom att garantera att han inte tänker sätta
sig i en regering som accepterar vinster
i vårdsektorn. Eftersom Socialdemokraterna bundit upp sig för att acceptera vinster i vårdsektorn (men inte i skolan) kan
många väljare innan valet få intrycket att
det är säkert att de slipper vänsterpartister
i regeringen om de rödgröna vinner valet.
Det är en optimering av Socialdemokraternas valutsikter. De kan gentemot medelklassväljare i storstädernas förorter (i de
centrala delarna är loppet redan kört, där
tar Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ
hem spelet) spela på att det inte blir några
vänsterpartister i regeringen. Hur det blir
efter valet är en helt annan fråga. Då måste Socialdemokraterna kompromissa för
att få ihop en majoritet i Riksdagen. Och
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den kompromissen kan mycket väl
fas, att hundratusentals elever
gå i Vänsterpartiets favör.
kastas ut ur sina skolor och
Det räcker inte med att titta på en
att hundratusentals anställda
svart historia för att få en uppfatti vård- och utbildningssekning om vad folk röstar på om de
torerna får sparken. Samt att
lägger sin röst på Vänsterpartiet. Vi
skattebetalarna ändå får betala
behöver också titta på vilken poligenom skadestånd till de företisk linje som väljarna kan förvänta
tagare och investerare som blir
sig. Vi har redan tidigare konstaberövade sin egendom.
terat att Sjöstedt låst sig i frågan
Som en del andra vänsterparom vinster i välfärden. Han kan
tier vill Vänsterpartiet avskaffa
därmed – om han vill – fortsätta att
RUT-avdraget, men behålla
hålla sig borta från politiskt ansvar
ROT-avdraget. Man vill alltså
om olyckan skulle vara framme
klämma åt de kvinnor som fått
och de rödgröna får majoritet. Det
nytta av RUT-avdraget både
passar nog Vänsterpartiet bäst. De
som kunder och som leveranhar alltid drivit politiken ”allt åt
törer (företagare eller anställalla”, utan att tala om hur godsada), medan männen, som är de
kerna ska finansieras, utom att de
som har mest nytta av ROT”rika ska betala”. Lägger man ihop
avdraget, ska få behålla sina
vad som brukar utlovas räcker det
fördelar. Sedan har man mage
dock inte med 100 procent i skatt
att tala om att partiet ska främja
för de rika. Skatterna behöver vara
kvinnors situation inom arbetsbetydligt högre. Men vad bekymrar
marknad och ekonomi.
det någon som räknar med att aldKvinnor ska istället gynnas
rig behöva ta ett politiskt ansvar?
genom att de ska få obligatorisk
Partiets viktigaste fråga är att inte
undervisning i våldsanvändtillåta vinster i välfärds- och utbildning, formellt kallat ”självförningsföretag. De reformer som gett
svar”.
så betydelsefulla förbättringar i
Och visst, Vänsterpartiet
välfärds- och utbildningssektorerna
vill satsa på en ”feministisk
ska alltså stoppas. Därtill kommer
utrikespolitik”, vilket innebär
Jonas Sjöstedt anslöt sig till Vänsterpartiet (dåvarande Väns
att svenska skattebetalare enligt
att minst hälften av bistånterpartiet Kommunisterna) redan i början av 1980-talet, då för
internationella investeringsskyddsdet ska gå till kvinnor och att
bindelserna med Moskva, Öst-Berlin och Bukarest var goda.
avtal skulle bli tvungna att betala
hela tio procent ska satsas på
”sexuell och reproduktiv hälsa”, vilket
andra Argentina. Svenska skattebetalare
miljardskadestånd till utländska investeär nyspråk för bland annat aborter. .
skulle säkert bli måttligt förtjusta om Vs
rare som skulle se sina svenska investepolitik leder dels till att förbättringarna i
ringar i sektorerna bli värdelösa. Sjöstedt
vård- och utbildningssektorerna avskafskulle säkert gärna se att Sverige blev ett

Contras ord på vägen inför valet
Vi har snart allmänna val. Demokrati och
jämställdhet är ledord som vi kommer att
få höra upprepade gånger fram till valet.
Men demokratin är samtidigt ett svagt
system som ständigt måste försvaras för
att överleva. En väl fungerande demokrati kräver upplysta medborgare. Men
också politiker som vågar gå före och föreslå färdriktningen i viktiga frågor.
Inför valet matas vi med debatter i
olika media och där är det viktigt att vi
väljare får fram fakta. Ofta anklagas Alliansen för att de fattigare blivit fattigare,
Sverige lånar för att kunna betala jobbskatteavdrag, skolan går sämre än någonsin, pensionärerna lider, arbetslösheten
skenar, löneskillnaderna mellan män och

10

kvinnor ökar, skatterna måste höjas, miljön blir allt sämre osv.
Här måste väljarna få rätta fakta från
politikerna för att kunna ta ställning. Det
saknar vi i debatten idag. Sanningen är
att till exempel under de senaste 8 åren
då Alliansen regerat, så har de fattiga fått
det allt bättre, Sveriges finanser är bäst i
Europa, bättre skola tar tid men det går åt
rätt håll, dagens pensionärer har det bättre
än tidigare pensionärer, vi har aldrig tidigare haft så många i arbete som idag, löneskillnaden mellan könen måste räknas
mellan individer med samma arbete och
utbildning och är idag under sex procent
och minskande med en halv procentenhet
om året. Svenska staten har aldrig haft så
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höga inkomster som idag, trots sjunkande
skattetryck. Vår miljö är en av de bästa i
världen.
Men visst finns det problem som måste
lösas. Vi har ett eftersatt försvar, en arbetsmarknad som inte är tillräckligt flexibel, en okontrollerad invandring, en inte
fungerande bostadsmarknad, ett slöseri
med skattemedel osv.
Låt oss då debattera våra problem och
inte låta politikerna genom listiga formuleringar vilseleda oss väljare att tala om
annat. Då får vi fram skillnaderna mellan
blocken och förhoppningsvis en bättre
politik till glädje för oss alla.
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Feministiska turkar
med intresse för Sverige…

I blran av juni var antalet gillar på Facebook för Feministiskt initiativ med
IP-adress i Turkiet noll. Mellan den 16
och 19 juni ökade antalet turkiska gillarmarkeringar från 0 till 10 000. Under
den kommande veckan ökade det totala
antalet gillar-markeringar till över 100
000 och Feminsitiskt initiativ kunde gå
ut med ett särskilt pressmeddelande om
detta. Sedan författaren Lars Wilderäng
börjat rota i saken försvann de 10 000
turkiska gillar-markeringarna från Fis
facebook-sida och summan trillade ner
långt under 100 000. Samtidigt letade tidningen Metro upp en man, Robert Price,
verksam i New York vid företaget Viral
FB Marketing. Price uppgav att han sålt
35 000 svenska gillar-markeringar till Feministiskt initiativ. Price sysslar professionellt med att ordna gillar-markeringar
på Facebook till dem som behöver många
”gillar” i olika kampanjsyften.
I början av augusti kom det fram att
Miljöpartiet på liknande sätt fått 40000
gillar-markeringar med ursprung i Sydamerika.

Frank Baude lämnar
Kommunistiska Partiet

I nästan 30 år var Frank Baude Kommunistiska Partiets (tidigare KPML(r)) ansikte utåt. Han var med om den ursprungliga utbrytningen ur KFML 1970 och var
från början förbundsordförande och från
1978 partiordförande. Den posten behöll
han till 1998 då han pensionerade sig.
Han fortsatte dock att medverka i partitidningen Proletären. KPML(r) kallades
i början dubbelmaoister, men i praktiken
var de mest lojala med det gamla Sovjetunionen och Stalin var en stor idol.
Nu har Frank Baude tröttnat på
KPML(r). Han anmälde i april sitt utträde ur partiet för att det hade blivit småborgerligt efter att ha infört ”feminism”
som en programpunkt. Baude skrev i sitt
avskedsbrev: ”Denna småborgerliga avvikelse [feminismen] kommer naturligtvis att följas av fler. Den promenad ut i
det medelklassiga politiska träsket som
partiet anträtt får göras utan min medverkan. Jag har tappat förtroendet för partiledningen och tidningen Proletärens redaktion och ber härmed att få anmäla mitt
utträde ur partiet”.
(GP)

Svenska regeringen ville
inte befatta sig med
Solzjenitsyns Nobelpris

Den svenska regeringen böjde sig för
kravet om att svenska myndigheter inte

skulle befatta sig med att ge Alexander
Solzjenitsyn hans Nobelpris 1970. Det
menar författaren Benedikt Sarnov i sin
bok Fallet Solzjenitsyn. Enligt Sarnov
ville Olof Palmes dåvarande regering
inte att priset skulle skada relationerna
till Sovjet.
Alexander Solzjenitsyn fick 1970 års
Nobelpris i litteratur, främst för sina avslöjande skildringar av de sovjetiska arbetslägren i Gulag. Solzjenitsyn vågade
inte åka till Stockholm för att ta emot priset, eftersom han misstänkte att han inte
skulle få komma tillbaka till Ryssland.
När Svenska Akademiens dåvarande
ständige sekreterare Karl Ragnar Gierow
skulle överlämna priset i Moskva, blev
han nekad inresetillstånd. Nobelpriset
överlämnades först 1974, då Solzjenitsyn
redan blivit utvisad från Sovjetunionen.
(Aftenposten, Oslo)

Att använda offentlig
information kan bli
insiderbrott!

En stockholmare dömdes till dagsböter
och villkorlig dom för insiderbrott. Vad
hade ”skurken” gjort? Han hade gått in
på en amerikansk hemsida och läst att ett
oljebolag fått positiva borresultat. Mannen tog rätt på att det svenska oljebolaget Swede Resources ägde 37 procent av
det amerikanska bolagets brunn. Mannen
köpte aktier för 12.000 kronor i Swede
Resources. Det här renderade mannen en
fällande dom för ”insiderbrott”. Det är
ärenden som de här som brukar tas med
i Ekobrottsmyndighetens statistik över
insatser mot insiderbrott. Riktiga skurkar
får de aldrig fast. Men de lyckas fälla en
man som använt sig av offentlig information och tjänat en struntsumma. Domen
är överklagad.
(Dagens Industri)

Privat hemtjänst effektivare
och billigare för skattebetalarna
I Östersunds kommun har man byggt två
identiska äldreboenden där kommunen
driver det ena och den privata aktören
Vardaga (tidigare Carema) det andra. Här
finns alltså alla möjligheter att mäta och
jämföra de båda med varandra. Vilket
man också har gjort.  För en tid sedam
kom en första delstudie som visar att
kvaliteten i de båda boendena är i princip
densamma. Det privata klarar dock att
leverera samma kvalitet som det kommunala till en betydligt lägre kostnad. Något
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som kan vara bra att ha i åtanke när Jonas
Sjöstedt rasar mot privata alternativ i välfärden. Vi är alla överens om att stoppa
all dålig vård och omsorg. Vänstern vill
också stoppa vård och omsorg med hög
kvalitet för att det är ”fel” utförare.

Erik Hörstadius om
inskränkningar i
yttrandefriheten

Erik Hörstadius är journalist med allmän
vänsterbakgrund. Numer skriver han
bland annat i Affärsvärlden. Häromsistens kunde man inhämta följande:
”Strikt tekniskt har yttrandefriheten
aldrig haft bättre förutsättningar. Till de
traditionella medierna kan man sedan
några år addera de sociala. Alla som vill
har en röst. Men parallellt tycks utrymmet för socialt acceptabla åsikter, uttryck
och verklighetsbilder ha smalnat av.
Svårt att bevisa, förstås, men många har
gjort iakttagelsen. Den i Sverige boende
norske författaren Karl-Ove Knausgård,
den svensk-amerikanske etnologiprofessorn Jonathan Friedman och statsvetaren
Henric Oscarsson (han med ”åsiktskorridoren”) för att ta tre namn.
”Exempelkatalogen är nästan oändlig.
Feministiskt initiativ vill förbjuda porr.
Socialdemokraterna talar om att förbjuda
sexistisk reklam. Sverigedemokraternas
möten störs och partiets företrädare kastas ut från skolor och sjukhus när de gör
platsbesök. Komikern Robert Gustafsson har noterat att det blivit snävare vad
man får skämta om. Ideologisk kritik av
islam peststämplas som islamofobi. På
universitetsinstitutioner hukar anslagskonkurrerande forskare under genusdiktat. Etc.
”Mina egna upplevelser bekräftar bilden: Jag sitter med erfarna journalister i
en bar, och en av dem – i 60-årsåldern,
framgångsrik, oantastlig – dristar sig att
kritisera den autonoma vänsterns våld.
En välkänd kulturvänsterman ber honom
i princip hålla käften: man får bara tala
om det nazistiska våldet, dundrar han
argt. Till saken hör att 60-åringens judiska föräldrar dödades i Hitlers läger.
”På en parmiddag väcker någon frågan om det är en legitim åsikt att av ekonomiska skäl vilja minska invandringen
något. Nej! säger middagsmajoriteten
strängt, då är man rasist.”

Pensionerna justeras med en viss eftersläpning. Systemet är dessutom upplagt så att det kan bli svängningar upp
och ner. Pensionärsorganisationerna är
inte sena att klaga de år det blir minus
i plånboken, men väldigt tysta de år det
blir plus. Under 2012 och 2013 ökade
pensionerna med 7,7 procent (pensionärsorganisationerna höll tyst), medan
pensionerna under 2014 minskade med
2,7 (pensionärsorganisationerna klagar).
Summan av ökningen för de tre åren är
4,8 procent, vilket kan jämföras med en
inflation på 0,7 procent under samma
period. Pensionerna har alltså ökat realt
med 4,1 procent på tre år!

Ingen statistik pekar
på större klasser

Mindre klasser kan ha betydelse, framförallt för yngre barn. Men det viktigaste
för elevernas resultat är inte hur stor klassen är, utan hur skickliga och engagerade
lärare är. Det visar forskningen.
Det finns ingen nationell statistik eller
forskning som visar att klasstorleken har
ökat.
Genomsnittet för en klass i grundskolan är 23–24 elever. Utöver läraren finns
det ofta ytterligare en pedagog i klassrummet.
Lärartätheten i grundskolan har ökat
med åtta procent under 2000-talet. År
2000 var det 7,6 lärare per 100 elever i
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grundskolan. 2011 var det 8,3 lärare. Det
är bland de högsta snitten inom EU.
(Rektorsenkät gjord av Skolverket)

Ska journalisterna
styra valet?

Lagom till riksdagsvalet 1988 drabbades
sälarna, framförallt i Kattegatt, av en virussjukdom. Då visste man inte att det
var en sjukdom. Tidningarna köpte Miljöpartiets påstående att det var miljögifter
som låg bakom med hull och hår. Idag vet
vi att det var en virussjukdom som spritts
från de nästan resistenta grönlandssälarna
till knubbsälarna. Med hjälp av medias
sensationsrubriker röstades Miljöpartiet
in i Riksdagen.
Vid årsskiftet 1990/1991 sammanförde
TV Bert Karlsson och Ian Wachtmeister
och beställde en opinionsundersökning
som visade att herrarna skulle komma in
i Riksdagen om de ställde upp med ett
nytt parti. De verkställde partibildningen,
fick drag under galoscherna och massor med TV-tid. Ny Demokrati kom in i
Riksdagen 1991. Ett halvår efter partiets
grundande.
Inför EU-parlamentsvalet 2004 startades Junilistan. Nils Lundgren (känd som
ekonomikommentator i TV) var frontfigur och partiet fick tre platser i parlamentet. Under valkampanjen riktades medias
intresse kraftigt mot Junilistan, vilket gav
respons i väljarkåren.
Vid nästa EU-val, 2009, riktades medias intresse istället mot det det nya
fenomenet Piratpartiet. Journalisterna
lyckades dock inte ens pressa ur Piratpartiet vilken grupp de skulle söka medlemskap i i parlamentet, svaren var så
divergerande som den liberala gruppen
och den gröna gruppen.
Mediavågen slog dock till igen i Europavalet 2014. Nu satte media Feministiskt initiativ i Europaparlamentet,
Journalisterna är ett släkte som kraftigt avviker från väljarkåren. Så här
såg det ut i en undersökning 2010:
(väljarkåren/journalistkåren)
Vänsterpartiet 4,8/13,5
Socialdemokraterna 34,6/22,5
Miljöpartiet 7,8/27,3
Centerpartiet 5,0/6,4
Folkpartiet 7,8/12,0
Kristdemokraterna 4,7/1,3
Moderaterna 29,0/9,7
Sverigedemokraterna 3,9/0,2
Övriga 2,4/7,1
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Socialismen skapar
alltid brister…

I socialismens Venezuela går det nu inte
att få tag på likkistor. Sådan är socialismen! Regeringen skyller naturligtvis på
oppositionens ekonomiska krigföring!
Begravningsbyråer försöker få tag på
likkistor i Colombia (som är ett kapitalistiskt land) eller rekommenderar sina
kunder att använda sig av kremering så
att de kistor som finns kan användas flera
gånger.
(Barometern, Kalmar)

Dataspel mot övervakning

I USA har det kommit ett dataspel med titeln Nothing to hide (Ingenting att dölja).
Spelaren övervakas hela tiden av kameror
och måste kontrollera sitt beteende för att
inte bli straffad för mindre brott. Skulle
spelaren lyckas ta sig ut ur kamerornas
övervakningsområde blir det omedelbart
dödsstraff… Den som inte låter sig bevakas är alldeles uppenbart en brottsling
som har något att dölja!
(Reason magazine)

Påven återinstallerar
sandinist som präst

Johannnes Paulus II (den polske påven
som så verksamt bidrog till Östeuropas
befrielse) avsatte ett antal präster som
aktiverat sig alltför mycket i den väns
terinriktade så kallade ”befrielseteologin”. En av de avsatta, Miguel D’Escoto
Brockmann, var Nicaraguas utrikesminister 1979–1990 under sandinistdiktaturen. D’Escoto åkte ut, förutom för
befrielsteologin, för att han innehade ett
regeringsuppdrag, något som inte ansågs
vara förenligt med prästämbetet. Den nye
vänsterinriktade påven Franciskus har nu
tagit tillbaka uteslutningen och återinsatt
D’Escoto i prästämbetet.
(Newsmax)

Somalisk kvinna som
vägrade bära huckle skjuten

Islamister i Somalia tillhörande al-Shabab (som fått stöd av flera svenska islamister) mördade en kvinna i Somalia som
inte tog på sig huckle i staden Hosingow.
Islamisterna kom till kvinnan och krävde
att hon skulle ha huckle. När de efter en
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tid kom tillbaka och konstaterade att hon
inte åtlytt ordern mördades hon på platsen.
(BBC)

USA stoppar kurdisk olja

Efter den islamiska statens (IS) erövring
av stora delar av den sunniarabiska delen
av Irak har kurderna övergått till att sälja
olja direkt på den internationella marknaden. Olja som producerats i Iraks kurdiska områden har tidigare sålts av den
irakiska staten, medan en trettioprocentig
andel av intäkterna har skickats vidare till
den autonoma kurdiska regionen i norr.
När nu den irakiska staten inte längre
levererar de tjänster som kurderna anser
ingår i ”kontraktet” (främst militär säkerhet) har de alltså gått över till att sälja
oljan själva. Det började med leveranser
till Turkiet i januari, vilka fick till följd
att centralregeringen i Bagdad drog in
de 17 procent av irakiska statens budget
som varit öronmärkt för Kurdistan. När
den kurdiska regionalregeringen nu gått
vidare och sålt olja till USA ingrep centralregeringen och stämde leverantören
inför amerikansk domstol. Tingsrätten
för södra Texas gav centralregeringen rätt
och har gett order om att lasten på fartyget United Kalavryta ska beslagtas om
fartyget försöker landa den i USA. Fartyget hade ankrat på internationellt vatten
utanför Galveston i Texas och de amerikanska myndigheterna kunde därför inte
verkställa domen. Lasten var på 1 miljon
fat olja, värd mer än 100 miljoner dollar.
(Fox News)

Tyska regeringen
betalar terrorister

En representant för den tyska regeringen
åkte 2003 till Malis huvudstad Bamako.
Han hade med sig tre resväskor fyllda
med 5 miljoner euro i kontanter. Formellt
sades pengarna utgöra humanitär hjälp
till det fattiga Mali. I praktiken betalade
tyskarna lösen till en terroristorganisation som kidnappat européer. Organisationen blev senare officiellt en del av alQaida. Väskorna lastades på smålastbilar
och transporterades tiotals mil norrut från
Bamako. Där kontrollräknades pengarna
i det fria och 32 kidnappade européer
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släpptes. Det var första gången som en
västregering betalade en islamistisk terrororganisation. Men inte den sista. Idag
är en stor del av terroristernas inkomster
pengar som betalas ut av europeiska regeringar. Som samtidigt deltar i olika
drakoniska finansiella regleringar som
ska hindra utbetalningar till de organisationer som i andra sammanhang får
pengar direkt från regeringarna.
(New York Times)

Skatt på kristna (och judar)

När den islamistiska rörelse Irakiska staten (IS) har erövrat områden i Irak har
man gått tillbaka till profeten Muhammeds bud från 600-talet. De som inte
är muslimer ska erbjudas att konvertera
till islam. Kristna och judar har dock ett
särskilt privilegium, de kan avstå från att
konvertera, men istället betala en särskild
skatt för att de inte är muslimer, jizya.
Under de första åren av islamsk expansion var detta ett mycket populärt sätt
att finansiera staten. Muslimerna slapp
nästan helt skatter, medan all belastning
lades på kristna och judar (de som var
varken kristna eller judar avrättades utan
vidare diskussion om de inte konverterade). Det gick så långt att många i de
ledande skikten inte alls ville få fler muslimska konvertiter, för då riskerade också
muslimerna att få betala skatt. Under
hela den muslimska expansionen under
det första årtusendets senare del var jizya
ett betydelsefullt inslag expansionen. När
turkarna började erövra Balkan var det
några folk (albaner och bosniaker) som
konverterade och därefter användes som
skatteindrivare av turkarna. De flesta stod
dock emot och när det osmanska väldet
på Balkan föll ihop under 1800- och
1900-talen betraktades de som gått ockupationsmaktens ärenden som förrädare.
Det var den indiske stormogulen Akbar som gick i spetsen för en mer tolerant
politik. Muslimerna hade erövrat Indien
och försökt få indierna att konvertera till
islam. De flesta höll fast vid hinduismen,
varvid stormogulerna (som var muslimer)
upprätthöll jizya, riktad mot hinduer. När
Akbar tillträdde 1542 genomförde han
snart lika beskattning av alla trosriktningar (han gifte sig också med tre prinsessor, en muslimsk, en hinduisk och en
kristen, för att visa sin religiösa tolerans).
Han blev genom skattereformen populär i
Indien och kallas Akbar den store.
Sedan Akbars avskaffande av jizya har
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den inte varit särskilt vanlig, men den har
förekommit såväl i Iran som Nordafrika
så sent som på 1900-talet. Och nu alltså
i Irak, där kristna belastas med en skatt
på cirka 2.000 kronor per person. För
mer välbeställda har skatten varit högre.
De kristna i staden Mosul har uppmanats
att betala skatten eller lämna staden. Det
har dock inte varit långvarigt. Snart har
man gått över till att jaga bort kristna,
även om de varit beredda att betala jizya.
Idag finns det knappt några kristna kvar
i Mosul. För ett halvår sedan fanns det
35000.
Sedan 2003 har hälften av Iraks kristna
befolkning flytt landet. Många av dem
befinner sig idag i Södertälje.
(The Blaze)

Skatteverkets jakt
på högergrupper

Vi har tidigare berättat om hur det amerikanska skatteverket, IRS, jagat högergrupper och särskilt inriktat sig på de
förmånliga reglerna för skattefria donationer till ideella organisationer. Medan
vänsterorganisationer fått godkänt som
”tax free” med vändande post har högergruppers motsvarande ansökningar
fördröjts i åratal och företrädare för grupperna har trakasserats och förhörts på ett
kränkande sätt. Men det slutade inte där.
När en organisation som slåss för att äktenskap ska vara en sak mellan man och
kvinna, The National Organization for
Marriage, ansökte om sedvanlig skattefrihet för organisationer läckte IRS hela
bidragsgivarlistan, som publicerades på
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en sajt för en organisation med motsatt
inställning i äktenskapsfrågan, Human
Rights Campaign. IRS har nu av domstol
tvingats betala 50.000 dollar i skadestånd
till The National Organization for Marriage.
(Fox News)

Korrupta metoder utsåg
korrupta länder till
värdar för fotbolls-VM

Sverige är rankat som världens 32 bästa
fotbollsnation. Ett land som ligger långt
efter Sverige i rankingen, på plats 100
(113 när valet skedde), är Qatar, ett land
utan nämnvärd fotbollstradition och med
bara 1,7 miljoner invånare. Ändå ska
landet arrangera fotbolls-VM 2022 vid
en tidpunkt på året då det i praktiken är
omöjligt att spela fotboll på grund av hettan (45-50 grader, dock räknar man med
luftkonditionering i alla stadierna, en luftkonditionering som ska sänka temperaturen med 20 grader på själva stadion). För
2018 fastställdes Ryssland som värdnation (hur landet kan bli rankat på 19 plats
av FIFA är ett stort frågetecken). Där har
det i alla fall spelats fotboll länge och
av och till har ryssarna kunnat ge hyfsat
motstånd mot halvbra länder (som Sverige) och i år kvalificerade sig Ryssland
för spel i Brasilien, dock utslagna redan
i gruppspelet. Klimatet i Ryssland gör att
det är spelbart på sommaren, i motsats till
Qatar.
Ryssland hamnar på plats 127 av 177
bland världens minst korrupta länder
(Sverige på plats 3, Brasilien plats 72).
Qatar hamnar märkligt nog på plats 28 på
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rankinglistan över de minst korrupta länderna, detta enligt antikorruptionsorganisationen Transparency International. Qatar har tre fotbollststadier, en med 40000
platser och två med vardera cirka 20 000
platser. Till planerna hör att bygga ytterligare nio anläggningar med mångdubbel
publikkapacitet, anläggningar som ska
rivas helt deller delvis efter VM. Inget så
litet land som Qatar har någonsin arrangerat fotbolls-VM (vare sig räknat till ytan
eller befolkningen). Men Qatar badar i
oljepengar. En bra resurs när det gäller att
köpa röstande i FIFAs beslutande organ.
Några miljoner i mutor spelar ju inte stor
roll för en totalbudget på 1400 miljarder
kronor – dubbla den svenska statsbudgeten! Ordföranden för Nordamerikas
fotbollsförbund Jack Warner fick lämna
sin post tidigare i år, sedan det kommit
fram att han betalats 2 miljoner dollar i
arvoden av företag som står nära emiren.
Sunday Times hävdar att Qatar betalat 5
miljoner dollar ytterligare i mutor.
Sunday Times har skrivit utförligt om
korruptionen bakom beslutet att placera
VM i Qatar. Tidningen har haft tillgång
till inemot en miljon dokument som
bland annat redovisar e-post och banktransaktioner. Gissningsvis var det inte
snyggare bakgrund till placeringen av
VM 2018 i Ryssland. Men om det vågar
inte ens Sunday Times skriva. Innan det
dubbla beslutet om placeringarna i Ryssland och Qatar träffades Vladimir Putin
och emiren av Qatar Tamim bin Hamad
Al Thani.
Hittills har 1100 utländska byggnadsarbetare omkommit i samband med byggandet av anläggningar för fotbolls-VM
i Qatar.
Vid valet av värdländer var det bara 22
personer i FIFAs ledning som hade rösträtt.
FIFA undersöker i egen regi korruptionsanklagelserna, en rapport ska släppas först senare i år. FIFA har bestämt
avvisat alla propåer om en oberoende
utredning.
Brasilien var en värdig arrangör av
fotbolls-VM med ett av världens främsta
landslag i fotboll och en rad tidigare VMsegrar. Ryssland och framförallt Qatar är
däremot mycket tvivelaktiga kort på VMkartan. Mycket talar för att åtskilliga av
de 22 som satt på makten vid det här laget
har välfyllda bankkonton.
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Med sikte på Sverige:

Sovjet planerade för krig mot Sverige
Sovjetunionen uppvisade under hela Kalla kriget ett livligt intresse för Sverige.
Detta skedde exempelvis i form av ett synnerligen aktivt underrättelsearbete och
upprepade ubåtskränkningar av våra farvatten. Om detta har Vera Efron skrivit en mycket sakkunnig bok med titeln Med sikte på Sverige. Boken fungerar
dessutom som påminnelse om att intresset för Sverige från rysk sida inte minskat
nämnvärt sedan kalla krigets slut för drygt 20 år sedan.
Vera Efron föddes i sibiriska Novokuznetsk i dåvarande Sovjetunionen 1959.
Efter att i sin ungdom ha studerat geologi
vid Leningrads universitet kom hon till
Sverige sedan hon tvingats fly undan den
sovjetiska underrättelsetjänsten KGB,
som inte såg med blida ögon på Efrons
frispråkighet.
I sitt nya hemland lärde hon sig snabbt
det svenska språket och startade en förlagsverksamhet, en traditionell syssla
i släkten Efron. Nu driver Vera förlaget
Efron & Dotter, som givit ut den nu föreliggande boken Med sikte på Sverige.
Boken är till övervägande del en genomarbetad historik över förhållandet mellan Sovjetunionen och Sverige under det
Kalla kriget men kan också sägas vara ett
memento: de båda länderna ligger där de
ligger.
Putins Ryssland är visserligen inte Sovjetunionen, men senare händelser såsom
det närgångna intresset för svenskt luftrum och territorium för att inte tala om
det ryska agerandet i Ukraina visar att vår
stora östliga granne inte tvekar att spänna
musklerna när man så anser behövs. Om
Vera Efrons oro för en eventuellt kommande rysk aggression i vårt närområde
vittnar denna text: http://www.nyapolitiken.biz/ryssland_index/sa-planerar-ryssland-anfalla.html

Sovjetisk avlyssning av USA

Det Kalla kriget tog sin början omedelbart efter Andra världskrigets slut, ja kanske rentav innan dess: vid konferensen i
Jalta på Krimhalvön den 4–11 februari
1945 formades den europeiska efterkrigsvärlden av Storbritanniens premiärminister Winston Churchill, USAs president Franklin D. Roosevelt och Sovjetunionens diktator Josef Stalin. På många
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sätt blev konferensen en triumf för Stalin,
som till Churchills förtret inte hade några
problem att få den sjuklige Roosevelt dit
han ville.
Ett halvår senare, då Nazityskland kapitulerat, var Stalin åter på plats i Potsdam nära Berlin medan Storbritannien
och USA hade nya ledare: Clement Attlee
respektive Harry Truman. Det var här det
bestämdes hur Tyskland skulle hanteras.
Den 5 mars 1946 avlevererade så Churchill under ett besök i USA i Fulton, Missouri det berömda tal där han talade om

mikrofon som användes för att avlyssna
Harriman var placerad i en örnprydd vapensköld som av Sovjet överlämnades
som en gåva till den amerikanske ambassadören.
Genom Operation Zlatoust (Vältalare)
fick Stalin reda på allt som diskuterades
hos USAs ambassadör i Moskva. Det
sannolikt viktigaste var att det framkom,
att västmakterna diskuterade ett möjligt
storanfall på Sovjetunionen, som gick
under kodnamnet Operation Unthinkable
(Det otänkbara).

tommy.hansson@contra.nu

Sveriges unika läge

att en ”järnridå” hade sänkt sig över Europa, separerande den fria demokratiska
världen från den totalitärt kommunistiska.
Ingen av de båda sidorna hade några illusioner om den andras avsikter. Kort efter Jalta-konferensens avslutande nåddes
Stalin av uppgifter som hans underrättelsetjänst vaskat fram att västmakterna
övervägde ett militärt anfall av preventivt
slag mot Sovjetunionen.
”Informationen var mycket tillförlitlig”, skriver Vera Efron (sidorna 13–14)
”och kom från många olika håll. Dels
hämtades den från Sovjets underrättelsenät som omfattade hela Europa – med
Stockholm som en viktig spioncentral
och kugge i maskineriet. Dels kom den
från självaste amerikanske ambassadören
i Moskva, Averell Harriman!”
Ryssarna hade lyckats installera avlyssningsutrustning i ambassadör Harrimans
rum på den amerikanska beskickningen i
Moskva i syfte att få direkt information
om USAs planer gentemot Sovjet. Uppdraget hade utförts av Lavrentij Beria,
chef för KGBs föregångare som rysk
spionorganisation, NKVD. Den speciella
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Skandinavien sågs som en viktig del i de
västliga anfallsplanerna, bland annat för
att basera bombplan så nära den sovjetiska gränsen som möjligt. Därtill var britterna rädda för att ett sovjetiskt motangrepp skulle ske just över Skandinavien.
Trots Stalins kännedom om de västliga
anfallsplanerna undertecknade han den
23 juni 1945 ett dekret som medförde
en sovjetisk militär nedrustning. Detta
var inte ett utflöde av den sovjetiske diktatorns fredskärlek, utan en nödvändig
åtgärd för att få ordning på landets ekonomi. De sovjetiska kommunisterna var
lika fast beslutna som tidigare att vidga
det sovjetiska inflytandet över hela världen. Efron framhåller (sidorna 32–33):
”Målet var att sprida det kommunistiska inflytandet i Europa och inom en
tioårsperiod även till andra länder som
motsatte sig kolonialregimer. Dessutom
behövde Stalin omge sitt territorium med
lojala östeuropeiska regimer och på så
sätt utvidga sin ’säkerhetszon’. Därmed
skulle det ändå vara möjligt att upprätthålla ett bra försvar, trots att man skurit
kraftigt i militärbudgeten.”
Också Sverige, Norge och Danmark
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ingick i den så kallade säkerhetszon som
var en beståndsdel i den plan som den
sovjetiske vice utrikesministern och före
detta USA-ambassadören Maxim Litvinov presenterat för Stalin redan i slutet
av Andra världskriget.
Sverige var enligt planen av avgörande
betydelse genom sina goda kommunikationer, en fungerande industri, rika naturtillgångar och sällsynta metaller som var
nödvändiga för den sovjetiska vapenproduktionen. Därtill kom det unika geografiska läget. Sveriges roll i det sovjetiska
säkerhetstänkandet blev än viktigare sedan Norge, Danmark och Island gått med
i NATO den 4 april 1949.

Sverige en ”spioncentral”

Det var därför ofrånkomligt att Sverige
drogs in i det Kalla krigets skeenden,
understryker Vera Efron i sin bok (sidan
37):
”När kalla kriget väl brutit ut drogs
Sverige omedelbart in i det geopolitiska
spelet, trots sin neutralitetspolitik. Sveriges geografiska läge som strategiskt brohuvud gjorde detta oundvikligt. Vare sig
man ville eller inte skulle nu Sverige och
Skandinavien i fortsättningen komma att
inbegripas i stormaktsblockens anfallsoch försvarsplaner.”
Vitalij Nikolskij, som var sovjetisk
militärattaché i Sverige på 1960-talet,
skriver i en memoarbok att Sovjet såg på
Sverige som en ”spioncentral”. Förutom
sin officiella postering var Nikolskij chef
för den sovjetiska militära underrättelsetjänsten GRU och hade som uppgift
att leda underrättelseinhämtningen i de
nordiska länderna.
Han var dock irriterad över den så kallade rysskräcken – det vill säga många
svenskars naturliga och på historiska
händelser grundade misstänksamhet gentemot grannen i öster – som hämmade
hans arbete. Fallet Raoul Wallenberg
togs upp med jämna mellanrum och sovjetiska ubåtars kränkningar av svenska
farvatten slogs upp stort av såväl politiker som media på 1980-talet. Avslöjandet
av storspioner i ryssarnas tjänst som Stig
Wennerström och Stig Berling gjorde inte
saken bättre med sovjetiska ögon.
Sovjets spionnät i Sverige var synnerligen omfattande, och enbart GRU
hade cirka 45 agenter i sitt nätverk under
Nikolskijs tjänstgöringstid. Enligt den
sovjetiske militärattachén var Sverige
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en bra språngbräda för att spionera på
Storbritannien, Västtyskland och andra
NATO-länder. Sverige var dock viktigt i
sig, eftersom den svenska militären höll
på att utveckla ett eget atomvapen. Efron
(sidan 47):
”Dåvarande överbefälhavaren Torsten
Rapp och försvarsstabschefen Carl Eric
Almgren utarbetade även en operationsplan som innebar att de förutsåg användning av kärnvapen mot Sovjetunionen
i preventivt syfte långt innan man hade
tillgång till en reell atombomb. De förklarade behovet av denna planering med
att Sovjet för att nå Europa tveklöst skulle
anfalla Sverige i ett kommande krig och
stödde detta med argumentet att Hitler
hade anfallit Belgien, Danmark och Holland under andra världskriget – trots deras neutralitet. Sovjetunionen skulle helt
säkert göra likadant.”

Catalina-affären

Den svenska neutralitetspolitiken, sammanfattad som ”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”, har länge varit en helig ko i svensk politik. Samtidigt
tvingas man med Vera Efron konstatera,
att det till stor del rört sig om ”svensk
dubbelmoral i kubik”.
Dels har det ända sedan Kalla krigets
begynnelse funnits klart sovjetvänliga
politiker i den svenska statsledningen såsom Ernst Wigforss, Östen Undén, Olof
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Palme och Sten Andersson. Dels har
samma statsledning tillsammans med militären haft nära förbindelser med NATO
och ibland agerat springpojke åt den västliga försvarsalliansen NATO. Efron ger
exempel härpå i form av den så kallade
Catalina-affären, det vill säga ”två nedskjutningar av svenska militära flygplan,
som kom att förgifta relationerna mellan
Sverige och Sovjetunionen under mycket
lång tid”.
Sveriges flygvapen hade börjat flygoch signalspana mot Sovjet direkt efter
krigsslutet. Dessa ”öppna” kränkningar
av sovjetiskt luftrum med hjälp av obeväpnade spaningsplan upphörde 1950,
eftersom ryssarna hade fått moderna
jaktflygplan och de västallierade utvecklat en egen förmåga att utföra nämnda
spaningsarbete.
I juni 1952 behövde dock USA hjälp
av svenskarna med att hålla uppsikt över
de sovjetiska proven i Östersjön med
den nya kryssaren Sverdlov, som medverkade i militära övningar. Ett svenskt
signalspaningsplan av typ DC-3 avdelades för uppdraget. Det bekräftades i samband med Sovjetunionens sammanbrott
att denna sköts ner av sovjetiskt jaktflyg,
trots att detta länge förnekades från sovjetiskt håll.
När det nedskjutna planet återfanns
och bärgades i Östersjön 2003 under ledning av dykaren och förre piloten Anders
Jallai hittades kvarlevorna av några av
besättningsmännen, men av fyra radiosignalister från Försvarets Radioanstalt
(FRA) fanns inga spår. Vad som hände
med dessa är ännu okänt. Svenska myndigheter förnekade länge att DC-3an ägnat sig åt spaning på Sovjetunionen för
USAs räkning.
Catalina-affären, som än i dag hemligstämplas av svenska myndigheter, har
fått sitt namn av det plan av typen Catalina som bedrev spaning över Östersjön
efter DC-3an och som sköts ner av sovjeterna. Besättningen kunde emellertid
räddas ombord på ett västtyskt fartyg.
Mer om dessa dramatiska händelser här
via Anders Jallai: http://www.jallai.se/dc3catalinaaffaren

Planer för krig mot Sverige

Som tidigare sovjetmedborgare har Vera
Efron mycket god insyn i hur den sovjetiska regimen såg på Sverige. Hon gör på
sidan 115 i boken följande sammanfatt-

CONTRA 3/2014

ning av den sovjetiska synen:
”Sverige utmålades dock aldrig som
en fiende, till skillnad från övriga imperialister. Tvärtom. Sverige var för oss
ett land där det rådde socialism och arbetarna kunde styra utvecklingen. Det
var ett land som kunde stå emot NATO
med den modige Olof Palme i spetsen.
Till skillnad från opålitliga grannar som
Danmark och Norge, som prostituerade
sig för NATO och därför skulle delta i ett
anfall mot Sovjet.”

TVD-områden

Detta hindrade dock inte, som vi redan
sett, att man från sovjetisk sida bedrev en
stundom rätt aggressiv verksamhet mot
Sverige genom icke minst spioneri och
ubåtskränkningar. Författarinnan redogör
bland annat för de sovjetiska strävandena att organisera frontgruppstaber inom
regionalt avgränsade krigsskådeplatser
som enligt ryskt språkbruk förkortades
TVD. I sitt researcharbete för boken har
hon talat med överstelöjtnant Jörgen Elfving, en tidigare svensk försvarsattaché i
Lettlands huvudstad Riga och då fått veta
att ”Sverige ur ett sovjetiskt militärgeografiskt perspektiv, där Europa var indelat i TVD sydväst, TVD väst och TVD
nordväst, omfattades av både TVD väst
och TVD nordväst” (sidorna 119, 121).
Gränsen mellan dessa båda områden gick
troligen ungefär i höjd med Dalälven.
På grund av denna geografiska egendomlighet, skriver Efron, var det tänkt att
förband som tillhörde båda nämnda TVD
skulle sättas in i ett anfall mot Sverige:
förband ur Baltiska och Leningrads militärområden samt Östersjömarinen och
dessutom enheter under den högsta militärledningens befäl, något som kunde
leda till samordningsproblem. Därför
måste en avvägning göras vilka styrkor
som skulle avdelas mot huvudfienden,
alltså NATO, respektive Sverige och Finland.
”Därför borde en ensidig kraftsamling
mot Sverige inte ha varit särskilt aktuell”,
menar Efron (sidan 121). ”Å andra sidan
gick det inte heller att komma ifrån att det
nordiska området – inklusive Sverige –
skulle dras in i varje krig på den europeiska kontinenten.”
Mot den här skisserade bakgrunden
står det i varje fall utom allt tvivel att det
kommunistiska Sovjetunionen planerade
för ett tänkbart krig mot Sverige.
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På första parkett

1970-talet hade genom ett antal olika avtal mellan USA och Sovjetunionen medfört en viss avspänning mellan världens
båda supermakter. Nästa decennium kom
dock att bli vad Efron i en kapitelrubrik
kallar ”Det offensiva 1980-talet”. USA
ökade under Ronald Reagans ledarskap
kraftigt på sina militärutgifter och initierade projektet Strategic Defense Initiative, populärt benämnt ”Star Wars”
(Stjärnornas krig).
Sovjet tvingades, för att hänga med i
militärkapplöpningen också att öka sina
försvarsutgifter, vilket slutligen knäckte den sovjetiska ekonomin och ledde
till Sovjetunionens slutliga upplösning
1991.
Den svenska underrättelsetjänsten följde de båda supermakternas kraftmätning
så att säga från första parkett men deltog
även rutinmässigt med radar- och signalspaning för västmakternas räkning. Efron
skriver (sidan 144):
”Att Sverige spanade på Sovjetunionens övningar uppmärksammades aldrig
i vare sig svenska eller sovjetiska massmedier. Däremot var det ett känt faktum
bland sovjetiska militärer att Sverige
utförde spaning för NATOs räkning. Att
Sverige trots sin neutralitet gjorde det var
något som irriterade sovjetiska militärer.
Det kliade i fingrarna på dem, de ville
gärna ’sätta dit’ svenskarna och avslöja
dessa ’skandalösa fakta’.”
En höjdpunkt i den sovjetiska verksamheten riktad mot Sverige blev 1980-talets
ubåtskränkningar. Vilka teorier som än
luftats om dessa – det har bland annat talats om minkar eller att det egentligen var
fråga om NATO-farkoster – kommer ingen ifrån att det finns ett helt ovedersägligt bevis för sovjetiska ubåtar på svenskt
territorium: U 137s grundstötning i Gåsefjärden i Karlskrona den 7 november
1981.

”U 137 spanade på NATO”

Den aktuella ubåten gick på stridsuppdrag i september 1981. Planeringen var
att den skulle tillbringa en månad i Östersjön och återvända hem den 5 november
för att kunna deltaga i festligheterna till
Oktoberrevolutionens ära den 7 november. Besättningen, som stod under befäl
av örlogskapten Anatolij Gusjtjin, var
erfaren och hade nyligen deltagit i övningen Zapad-81.
Vad var det då som hände i Gåsefjär-
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den och som ställde till sådant rabalder
i hela världens media? Spekulationerna
har varit många och det har talats om felmanövrar, felnavigering, att kapten Gusjtjin skulle ha varit berusad etcetera. Vera
Efron gör bedömningen att U 137 gick på
grund vid Torumsskär i Gåsefjärden till
följd av ett beräkningsfel i navigeringen:
”Dock glömde någon att räkna med missvisning, misstänker jag…”.
Vad man var ute efter var att uträtta något utöver det vanliga, rentav något ”heroiskt”, med tanke på det förestående revolutionsfirandet. Nämligen (sidan 169):
”Enligt min bedömning var U 137 i
första hand ute på spaningsuppdrag efter NATO-ubåtar som bevakade militärövningen Zapad-81. Det framgår även
tydligt i direktivet där huvuduppdraget
beskrivs. Det kan också ses på den skiss
över ubåtens manövrering före grundstötningen som styrmannen ombord gjorde
efteråt.”

Det oförsvarade Gotland

Det har gått 33 år sedan U 137s grundstötning i Gåsefjärden. Sovjetunionen
finns inte längre, men dess arvtagare – ett
i bästa fall ”halvdemokratiskt” Ryssland
med Vladimir Putin som stark man – satsar stort på det militära i syfte att tillgodose de ryska intressena i närområdet.
Det såg vi i Georgien 2008 och det ser vi
i skrivande stund i Ukraina.
Vera Efrons bok är mot denna bakgrund
en mycket nyttig läsning och manar oss
att hålla ögon och öron öppna inför Rysslands göranden och låtanden. Sverige kan
inte sägas vara lika utsatt som Finland
och de baltiska staterna på andra sidan
Östersjön, men att ryssarna i hög grad
intresserar sig för vårt land kunde vi se
under fjolåret då ryskt stridsflyg upprepade gånger kränkte svenskt luftrum i
anslutning till det i stort sett oförsvarade
Gotland.
Lika litet som under det Kalla kriget
torde det bli aktuellt med ett isolerat
ryskt anfall mot Sverige och ännu mindre
en fullskalig invasion. I händelse av en
större konflikt med NATO inblandat kan
Sverige dock mycket väl hamna i blickfånget, och kan vi i ett sådant läge inte
hävda våra gränser kommer vi att vara
mycket illa ute.
Vera Efron: Med sikte på Sverige. Efron
& Dotter AB/Svenskt Militärhistoriskt
Bibliotek 2013. 215 sidor.
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När spricker den ”gröna” bubblan?
Världen har sedan sekelskiftet drabbats av två svåra finansiella kriser,
IT-kraschen år 2000 och den amerikanska bolånekrisen 2007. Finansmannen Per Wimmer menar att det finns många paralleller med en
bubbla som blåses upp just nu, den ”gröna bubblan” med subventionerad och högbelånad vind- och solkraft.
Finansmannen Per Wimmer anser att vi
står inför ”en grön bubbla” av kanske
samma dignitet som IT-bubblan 2000 och
den amerikanska fastighetslånebubblan
2007. Orsaken är att det skett en hel del
högbelånade investeringar inom sektorn
”grön energi”. Som i så många andra fall
är det regeringarna som genom snedvrid
ande subventioner blåser upp en marknad
på ett sätt som ger osunda värderingar,
osunda värderingar som kommer att korrigeras när bubblan spricker.

Bubblor som spricker

Om vi tittar på de två kriserna det här
seklet så är de olika till sin karaktär. ITbubblan var ett genuint marknadsmisslyckande. Marknaden såg hur nya ITföretag gjorde enorma vinster på att stöpa
om mycket av det som vi vant oss vid att
ha på ett annat sätt under 50–100 år. Hur
mycket fanns det inte att tjäna genom att
vidga IT-satsningarna till nya områden?
Hur många blev inte mångmiljonärer på
företag som startades av ungdomar och
sedan sattes på börsen efter två år? Alltfler trodde att allt som handlade om IT
var guld värt. Problemet var att det var
alltför många som trodde på IT-boomen,
alla satsningar kunde inte gå rätt och när
marknaden insett att en hel del av satsningarna var dömda att misslyckas började granskningen av de nya bolagen bli
mer kritisk och luften gick ur marknaden.
Den amerikanska bolånebubblan 2007
var en helt annan sak. Där drevs belåningen av privatbostäder upp till orimliga nivåer genom statliga regleringar, som
gjorde det lönsamt att låna ut till personer
som egentligen inte var kreditvärdiga.
De statliga bolåneinstituten Fannie Mae
och Freddie Mac garanterade nästan
alla amerikanska bostadslån och garantierna var mycket frikostiga. Pengarna
till lånen skaffades fram genom sofistikerade derivatprodukter som handlades
på andrahandsmarknaden med garantier
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från de två instituten och det stora försäkringsbolaget AIG. När alltfler låntagare
fick svårt med räntor och amorteringar
rasade det hela ihop som ett korthus.
Några av de stora investmentbankerna
gick i konkurs och amerikanska staten
fick skjuta till enorma belopp för att få
ordning på det finansiella systemet.

Regleringar och subventioner
skapar ny ”grön” bubbla

När det gäller den gröna bubblan är det
återigen myndigheterna som är framme
med regleringar som skapar överefterfrågan och därmed driver upp värdet på
tillgångar inom framförallt sektorn förnybar energi. Branschens driftiga finansiella entreprenörer använder till stor del
lånade medel för att öka avkastningen.

geza.molnar@contra.nu
När det gäller vindkraftverken är det ofta
fråga om en belåningsgrad på 90 procent
och när det gäller solenergi kan belåningsgraden ofta ligga kring 95 procent.
Den som står för det egna kapitalet har en
hävstångseffekt på tio eller tjugo gånger
och kalkylen ser bra ut om man verkligen
kan få de intäkter man räknat med. Och
med hjälp av statliga garantier tror sig
många vara hemma.
Den tyska staten skriver ut tjugoåriga
garantier på energipriser som ligger fyra
gånger högre än marknadspriserna! Detta
enligt lagen Stromeinspeisungsgesetz.
Det går till så att den som ansluter en ny
anläggning till nätet får en garanti om att
ett visst pris ska betalas per kWh. Ytterst
ligger tyska staten bakom garantin. Men
staten garanterar inte att subventionerna
ska ligga kvar på den aktuella nivån för
evigt. När den garanterade delen av den
totala energiproduktionen växer sänks
garantierna och värdet på nya anläggningar kommer därmed att minska. Ett
femtiotal länder har följt i Tysklands fot-
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spår och har olika typer av garantier för
höga energipriser till dem som ansluter
”fönybara energikällor” till nätet.
I många fall är det samma personer
som låg bakom de finansiella konstruktionerna i den amerikanska bolånekrisen,
som nu flyttat över till den gröna energimarknaden. Under 2013 subventionerades den gröna energimarknaden med 30
miljarder euro. 90 procent av alla energiinvesteringar i Europa får någon form av
subventioner. Subventionerna fungerar
som flugpapper och drar till sig investerare, som blir särskilt glada över den typ
av subventioner som ligger i garanterade
överpriser på levererad elenergi. Om det,
som nu i Tyskland, finns garantier på fyra
gånger det aktuella marknadspriset för
nya energiinvesteringar lockar det naturligtvis till sig kapital. Kostnaderna för
förbrukarna (hushåll och industri) regleras genom att de som producerar billig
energi tvingas betala extra för att den
dyra energin inte ska kosta för mycket.
I Sverige kallas det systemet för elcertifikat. Kraft som produceras av vind, sol
eller bioenergi subventioneras, medan
vattenkraft och kärnkraft belastas med
straffavgifter.

Satsningen på ”grön” energi
förvärrade arbetslösheten i
Spanien

Subventionerna i Europa avser främst
vindkraft och solenergi. Och i de politiska planerna finns mål om att öka de
energislagens andelar markant. Genom
generösa subventioner går det säkert att
öka andelarna ytterligare. Men vilken
anledning finns det egentligen för skattebetalarna att satsa pengar på olönsam
energiproduktion?
I Spanien gjorde man (innan 2007 års
finanskris) stora satsningar på sol- och
vindenergi. Efter finanskrisen togs subventionerna i stort sett bort. Investerarna
kände sig blåsta, de regler de trodde på,
med statliga garantier, gällde plötsligt
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tioner för regleringskraften och snart är
man framme vid ett rent sovjetiskt regleringssystem.

Marknaden redan på väg ner

En vindkraftspark i Macarthur i Australien. Tillverkaren Vestas var tidigare ett lönsamt
företag, men har nu gått med förlust tre år i rad. Förluster och konkurser blir allt vanli
gare i branschen för sol- och vindenergi. Foto från Vestas Wind Systems A/S.
inte längre. Systemet var sådant att enidealisk som tilläggskraft – det är bara att
ergipriserna följde med upp när prosläppa på mer vatten, så ökar elprodukduktionskostnaderna ökade. Stål- och
tionen omedelbart. Eller strypa vattenkemiindustrin flyttade från Spanien till
tillförseln, för att gå åt andra hållet. Där
länder som Frankrike, Polen, Sydafrika
det inte finns lika mycket vattenkraft som
och USA. Arbetslösheten inom de eni Sverige är det ofta gas som får stå för
ergiberoende industrisektorerna skärpte
belastningsvariationerna i kraftförsörjden ekonomiska krisen i Spanien. Visst
ningen.
tillkom det en del jobb i energisektorn.
Haken med både vind och sol är att de
Men i efterhand har forskare vid Kung
ger energi när vädret är det rätta. Ibland
Juan Carlos-universitetet kunnat räkna ut
kan det vara vindstilla och då blir det
att för varje nytt jobb inom energisektorn
ingen vindenergi alls. På natten blir det
förlorades 2,2 jobb i industrisektorn. Den
ingen solenergi. Vind och sol kan varken
statsfinansiella krisen i Spanien gjorde
vara baskraft eller regleringskraft. Samtidessutom att tidigare garantier inte alltid
digt är bränslekostnaden noll för de båda
kunde infrias.
energislagen, så fort det blåser är det rätt
att släppa in vindkraften till max i systemet. Produktionskostnaden är ju på
Komplicerat att
marginalen noll. Om man skulle komma
balansera kraften
upp i en andel på tjugo procent eller mer
Kraftförsörjningssystemet är en tekniskt
från vind och sol börjar det bli problem
mycket sofistikerad apparat som knyter
i energisystemet. Vare sig reglerings- elihop hundratusentals producenter med
ler baskraft kan köras för fullt, eftersom
hundratals miljoner kunder. All elkraft
de måste anpassas till hur mycket som
som produceras måste konsumeras samproduceras genom vind och sol. Därmed
tidigt som den produceras. Regleringen
ökar kostnaderna även för den storskalisker genom att nätet körs med stora basga energiproduktionen, dels i form av att
kraftverk som kompletteras med kraft
tillgänglig kapacitet inte utnyttjas fullt ut,
som kan kopplas in snabbt på nätet när
dels genom att start- och stoppkostnaderefterfrågan uppstår. I Sverige är det kärnna är ganska betydande, start och stopp
kraften som är baskraften, liksom i vissa
sliter mer på anläggningarna än kontinuländer på kontinenten (Frankrike främst).
erlig drift. I Tyskland som har gått längst
I Tyskland har man stängt flertalet kärni subventioner för den småskaliga prokraftverk och baskraften är, liksom i
duktionen diskuterar man redan subvenStorbritannien, kolbaserad. Vattenkraft är
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Per Wimmer har skrivit en bok med titeln
Den gröna bubblan. Han ville varna för
vad han såg som ett hot om en ekonomisk
nedgång, förorsakad av ett snedvridande
subventionssystem kombinerat med hög
belåningsgrad och osedvanligt låga räntor, förhållanden som öppnade för att
bubblan skulle spricka. Utvecklingen har
redan börjat i den meningen att en rad företag inom sol- och vindenergisektorerna
redan har fått problem. Danska Vestas,
länge världens största vindkraftsföretag,
har fått problem och visat förlust de tre
senaste åren. Flera solenergiföretag har
gått i konkurs, mest uppmärksammad är
konkursen i amerikanska Solyndra, som
fick 534 miljoner dollar i statligt stöd,
men ändå tvingades att sätta företaget i
konkurs. Inte mindre än 34 amerikanska
solenergiföretag som fått federala lån har
gått i konkurs.
Den kinesiska staten – med Kommunistpartiet i spetsen – bestämde för några
år sedan att landet skulle satsa på sol- och
vindenergi. Nya företag växte som svampar ur jorden och tog sig snabbt fram till
de internationella topplistorna. Samtidigt
som priserna gick ner drastiskt på solpaneler. Men under de senaste åren har det
visat sig att de kinesiska företagen inte
klarar sig i längden. En del kan dock arbeta vidare med stora förluster, eftersom
de får stöd av lokala myndigheter som
ställer upp med pengar för att hålla sysselsättningen uppe.
Dansken Wimmer arbetar i London
just med finansiering inom energisektorn. Han tjänar bra på det, men vill
ändå varna sina kunder för den bubbla
som blåses upp. Det gäller att välja sina
investeringar med omsorg och se till att
det finns tillräckligt med eget kapital för
att klara hårda vindar när de blåser. Och
när räntorna stiger. Dagens räntenivå
kommer inte att bestå för evigt och det
mest typiska tillfället när en entreprenör
går i konkurs är när belåningsgraden är
hög och räntorna stiger. Kalkylerna klarar inte den nya räntenivån och projektet
klarar inte heller att få nya investerare,
eftersom de högre räntorna också gör det
mindre lukrativt att investera eget kapital
i projekt som är finansiellt pressade. .
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De deporterades historia

Deportationer tillhör rysk historia sedan hundratals år. Dagö-svenskarna
som blev gammalsvenskbybor i Ukraina. Tjerkesser som tvingades kapitulera i Krasnaja Poljana 1864, där skidtävlingarna i vinter-OS hölls tidigare
i år. Och naturligtvis våra grannländer på andra sidan Östersjön, där tiotusentals männisskor fördes bort till Sibirien sommaren 1941.
Den ryska historien utmärker sig genom
sin grymhet – både mot sina egna, men
särskilt mot de folk som har erövrats under imperiebyggandets gång. Här vill jag
nämna Dagö-svenskarnas fall. De tvingades under 1700-talet vandra till fots från
Dagö i Östersjön genom hela Ryssland
till Ukraina, till det som blev Gammalsvenskby, med stora förluster i människoliv till följd.
I och med att det hände nyligen vill
jag också påminna om att tjerkesserna
protesterade till Internationella Olympiska Kommittén, i ett försök att stoppa
vinter-OS 2014. I skidorten Krasnaja
Poljana (före detta Kbaada) skedde den
slutgiltiga tjerkessiska kapitulationen till
den tsarryska militära övermakten den 2
juni 1864. Resultatet blev en katastrof för
ursprungsbefolkningen, vars långa kamp
”belönades” med massmord och fördrivningar. Själva kallar tjerkesserna sig
adyge, är huvudsakligen sunnimuslimer
och språket tillhör den nordvästkaukasiska språkgruppen och kvar finns cirka
700 000 tjerkesser utspridda i Ryssland
(därav 52 000 i tjerkessernas autonoma
område). Utanför Ryssland beräknas de
vara 2,5 miljoner i framförallt Turkiet
och Jordanien.
Tjerkesserna besegrades 1840, men de
var inte slutgiltigt besegrade när Krimkriget började 1853 och det förekom ständiga oroligheter mellan dem och de ryska
kolonisterna, som hade tillskansat sig
deras land och tjerkesser bodde så långt
norrut som vid Kubanflodens stränder.
Ryssarna inledde anfallet mot Tjerkessien 1862 när dessa hade upprättat en ny
nationell tjerkessisk regering i Sotji och
efter två års brutalt krig fördrev ryssarna
stora skaror tjerkesser och befolkade landet med ryska nybyggare. På detta sätt
verkställdes Nikolaj Is order om ”pacificering en gång för alla – eller arkebusering av de uppstudsiga.” Mameluckerna,
slavar som tjänstgjorde som soldater och
därmed hade högre status än andra slavar,
kunde vara av tjerkessiskt ursprung och

20

deras kvinnor var vida berömda för sin
skönhet i alla harem. Genom denna kombination av sex och soldategenskaper
skaffade sig tjerkesser en ansedd ställning. Både Lermontov, Pusjkin, Tolstoj
med flera betraktade deras underkuvande
som en ”historisk” nödvändighet. Det
sovjetiska skolväsendet förvandlade det
ryska språket till att vara det som tjerkesserna måste bruka i mellanhavanden med
andra.

Ryssland ockuperade Estland
under sommaren 1940

Under det första ockupationsåret arresterades mer än 8 000 människor. De flesta
av dem blev torterade och sedan avrättade. En del av dem blev avrättade i Estland, en del skickades till Ryssland.
Endast 2–8 procent av denna kategori
överlevde (jag har läst, att endast 5 procent av de tyska krigsfångarna i Sovjet
överlevde).

roald.volmer@contra.nu
Vid ockupationens början blev den estniska militären införlivad i Röda Armén.
Liksom det skedde i såväl Polen (jämför
Katyn – där man påträffade fler än 10 000
polska officerares lik), Estland, Lettland,
Litauen och Moldavien, blev alla äldre
officerare nerskjutna av ryska politruker.
Den första vågen av deportationerna
drabbade Estlands befolkning sommaren
1941. Deportationerna ordnades samtidigt över hela det område som Sovjetunionen hade annekterat enligt MolotovRibbentroppakten. I och med att de påbörjades den 13 juni 1941, det vill säga
nio dagar före det tysk-ryska krigets början, kan man betrakta det som en antydan
om att Ryssland själv hade tänkt anfalla
sin bundsförvant, Tyskland. Sammanlagt
deporterades över 100 000 personer till
Sovjetunionen från de baltiska staterna
och Moldavien. Från Estland deporterades 9 267 personer till ryska läger, av
vilka endast 4 266 kom tillbaka, det vill
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säga ungefär hälften förlorade livet.
Deportationerna kom helt oväntat för
befolkningen. Ingen hade riktigt kunnat
föreställa sig att något sådant kan förekomma i ett nästan civiliserat samhälle.
Däremot hade de planerats långt i förväg
från Sovjetmaktens sida.

Vittnesmål från Estland

Vi skall låta några vittnen tala om hur det
gick till vid deportationerna. Sådana vittnen fanns det hundratusentals av.
Det första vittnet berättar om Tallinn:
Redan på visst avstånd från godsvagnarna kunde man höra hur folk jämrade
sig och stönade. Var det människoröster?
Det lät närmast som sjuka, döende djur.
Där står de – godsvagnar i oändliga rader.
Framför och omkring godsvagnarna rödarmister, mycket bistra och beväpnade.
Endast då och då hör jag tunga svordomar. Framför stationen en stor folkmassa.
Jag närmar mig godsvagnarna. Ett tjockt
moln av stank omger vagnarna. Spyflugorna surrar i luften. Från varje godsvagn
ropar de efter vatten.
Människorna fick varken mat eller
vatten. De fick knappt luft! De fick alla
ordna sina naturliga behov i godsvagnarna. Endast några av vagnarna hade ett
hål i golvet till detta ändamål. En kvinna,
som höll på att föda, dog. Och barnet och
kvinnans lik låg kvar i godsvagnen.
En kvinna skrek –För Guds skull, ge
oss vatten. Mitt barn dör! Rödarmisten:
–Förbaskade est-hora! Kissa på ditt barn,
om det är törstigt.
Några män kommer med vattenhinkar. De föses tillbaka av rödarmister. En
av männen försöker göra motstånd. Han
grips av soldaterna, dras till en godsvagn
och knuffas in i den. Långsamt rör sig en
gumma mot godsvagnarna med en hink i
handen. En rödarmist möter henne med:
–Vart nu, kamrat ?
–Jag vill ge barnen vatten, kamrat soldat!
–Jaså, ge mig hinken, jag ska ge de små

CONTRA 3/2014

barnen vatten. Han går till en godsvagn
med kvinnor och barn, lyfter upp hinken
fram till fönstret – häller ut vattnet på
marken och säger: –Slicka upp det, om ni
kan, era estniska svin!
Två barn går mot godsvagnarna, en
pojke och en flicka. De bär på en hink
med vatten. Rödarmisten viftar mot dem
och ropar
–Tillbaka! Djävla svinungar. Stanna!
Barnen förstår inte ryska.
Flickan stannar ändå. Pojken fortsätter.
Rödarmisten tar några steg framåt, slår
ner pojken med sin gevärskolv.
Barnet blir liggande, vattnet rinner ur
hinken.
Olev Ott intervjuade i sin bok De
portationerna i Estland 1941 Hillar Kinguste, som berättar som följer:
Jag har personliga minnen från deportationerna 1941. Hustrun till läraren jag
jobbade för kom till mig på dagen och
berättade, att hennes man blivit bortförd
i bara nattsärken. Hon bad mig åka ner
till Jögeva station där tåget stod med dem
som skulle deporteras. Jag tog motorcykeln och åkte ner. När jag kom fram möttes jag av en fruktansvärd syn. Ett tjugotal
vagnar var uppställda och det kom fram
att vagnarna varit uppställda där en hel
vecka. Man samlade upp folk från olika
områden. Vagnarna var omgivna av soldater med bajonetter, för att hindra släktingar med paket. Men efterhand kom det
fler och fler människor dit. Det kom folk
ända från Vöhma och Pilistvere. Det var
jobbigt att se allt. Folk ropade –Vatten,

vatten, vatten. De hade varit där, jag vet
inte hur länge, utan vatten. Efter ett tag
reagerade lokföraren, som gick fram till
den ryska befälhavaren, som då beordrade två soldater att komma fram med
hinkar av vatten. De öppnade dörr efter
dörr och gav folk vatten. Jag passade på,
och gick förbi vagn efter vagn och ropade
Kolga, Kolga som läraren hette och till
slut hittade jag honom och lämnade över
paketen. När alla hade fått vatten togs befälet, som hade tillåtit att folk fick vatten,
och sattes själv på tåget med de andra, Så
behandlade man honom. Strax därefter
kom ett tåg till från Rakvere och Kohtlajärve med deporterade. Jag gav mig
iväg då, men jag minns fortfarande när
de öppnade dörrarna, hur röda alla var i
ansiktet av värmen. Hemskt.
En människa smugglade ut följande berättelse under sin deportation:
Vi blev tagna i sängen – mina föräldrar
och jag. Vi fick endast 15 minuters tid på
oss för att packa våra grejer. Sedan lastades vi i lastbilar och kördes till järnvägsstationen. De skilde mor ifrån oss. Far dog
igår i en hjärtattack. Liket ligger fortfarande kvar i godsvagnen. I vår godsvagn
var det 51 människor, 3 rektorer, 4 lärare,
5 köpmän 1 bokbindare, 1 pensionär, 3
kontorsanställda, 9 försäljare, 2 poliser,
1 fabrikör, 1 skomakare, 2 skräddare, 1
slaktare, 1 kypare, 1 musiker, 1 chaufför,
1 fotbollsspelare, 1 apotekare, 9 arbetare,
2 ingenjörer, jag själv, min döde far. Alla
är ester. Stanken är hemsk, därför att vi
inte har någon WC, istället har vi ett hål

i godsvagnens botten. Vi har inte fått någon mat alls och törsten är helt outhärdlig
likaså denna hemska värme.

Övriga deportationer
i Sovjetunionen

1935 blev flera än 7 000 etniska finnar
från Leningrads omgivning deporterade
till olika asiatiska delar av Sovjetunionen.
I april 1936 blev 37 000 polacker bosatta
vid Ukrainas gräns och nästan 20 000 etniska finnar förflyttade till Kazakstan.
1937 blev cirka 175 000 koreaner tvångsförflyttade till Kazakstan och Uzbekistan,
anklagade för att ha spionerat för Japan.
1940, i februari och april, efter att ha annekterat Öst-Polen deporterades fler än
250 000 polacker, tusentals ukrainare och
vitryssar till Sibirien och Fjärran östern.
De tvingades in i arbetsläger eller mördades.
1941, efter erövringen av de Baltiska staterna, deporterades 39 395 människor till
Fjärran östern, ester, letter, litauer men
även polacker, finnar och tyskar. I augusti
1941 tvingades alla finnar och ingermanlänningar, som var kvar i närheten av Leningrad, att flytta till Centralasien.
Den 28 augusti 1941 bestämde Sovjet
att alla i Sovjetunionen boende tyskar,
1200000 människor, hade ett gemensamt
ansvar för samarbetet med den framträngande tyska militären. Och man bestämde
att massevakuera dem. Allt medan de
ryska arméerna drog sig tillbaka, organiserade man hundratals tåg och godsvagnar och tusentals miliser (namn på poliser i dåvarande Ryssland) till uppgiften.
Dessa tyskar deporterades till Sibirien
och Fjärran östern.
Den 12 september 1943 bestämdes det,
att kartjajerna skulle deporteras. Det
drabbade 68 900 personer.
Den 27 december 1943 började man deportera kalmuckerna, 93 000 personer.
Den 23 februari 1944 deporterades tjetjener och ingusjer, 478 000 personer.
Den 18 maj 1944 deporterades tatarerna
på Krim
I samtliga fall av deportationer har det
kommit fram att mycket brutalitet användes, sannolikt speciellt mycket när det
gällde tyskarna i Volgaområdet, därför
att det skedde under särskilt stor brådska,
under kriget, och med den uppiskade hatstämningen mot alla tyskar.
.

En smygtagen bild från deporationerna i Lettland i juni 1941.
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Mordet på Olof Palme:

Varför så tyst om SvDs källa?

I våras publicerade Svenska Dagbladet en hel rad artiklar om mordet på Olof Palme.
Det ”nya” och ”sensationella” var att SvD hittat en PM skriven av sedermera deckarförfattaren Stieg Larsson. Nästan allt innehåll i den PMn var känt av allmänheten sedan tidigare. Contra-medarbetaren Bertil Wedin figurerade på SvDs förstasida. Här
skriver han själv om saken.
Hans Holmér, polisbefälet som var chef
för mordutredningen under dess första
år, har citerats med följande ord: ”När
sanningen om mordet på Olof Palme
blir känd, kommer den svenska statens
grundvalar att skaka.”
Jag ber få tillägga mitt förmodande, att
när sanningen om Palmemordfallet blir
känd, kommer Svenska Dagbladets ägare
att bli så generade att de lägger ner tidningen och hoppas att den glöms bort.

SvD-man med falskt namn

I februari i år publicerade Svenska Dagbladet ett fyrsidigt dokument som sades
handla om mig och vara skrivet år 1987
av den person som senare blev känd som
romanförfattaren Stieg Larsson, och som
tragiskt nog dog ganska ung 2004.
En man, som representerade Svenska
Dagbladet, men som möjligen använde
falskt namn när han presenterade sig som
Fredrik Bengtson, besökte mig på hösten
2013 i Kyrenia på Cyperns nordkust där
jag bor. Han gav mig en gulnad fotostatkopia av det fyrsidiga dokumentet, som
saknade datering och var osignerat.
Innan jag träffade ”Bengtson” för en
intervju, tog jag kontakt med SvD’s dåvarande redaktionschef Ola Billger, som i
ett email med orden ”Grönt ljus” bekräftade uppgiften att ”Fredrik Bengtson” var
en freelancejournalist som nu hade engagerats av SvD.
”Bengtson” lät mig veta att dokumentet
nyligen hade hittats i en låda som Stieg
Larsson hade efterlämnat.
Dokumentet kom att beskrivas i några
nyhetsmedia som ”Stieg Larssons egen
Palmeutredning”, men författaren hade
presenterat huvudsakligen tredje- och
fjärdehandsuppgifter. Det mesta hade
kommit, stod det, från ”G” vid Search
light i England. Denne hade i sin tur
fått uppgifter från ”Källan på Cypern”,

22

en engelsman som sades vara agent för
den brittiska underrättelsetjänsten MI 6,
men som i själva verket var en bitter och
något mentalsjuk kommunist som hade
avskedats från Royal Navy av politiska
skäl och nu ganska tydligt var lojal med
sovjetiska intressen.
Stieg Larsson hade år 1987 vidarebefordrat materialet till berörda myndigheter i Sverige. Mycket av innehållet publicerades samma år i boken Uppdrag: Olof
Palme och som artikelserie i tidningen
Arbetet. Det var alltså inga nyheter som
SvD publicerade i de stort uppslagna artiklarna om Stieg Larssons promemoria.

bertil.wedin@contra.nu
Gamla – välkända – lögner

Inte heller fanns det mycket sanning i det
som SvD förde fram från det gamla dokumentet. Nästan allt som nämndes med
hänvisning till ”källor” och ”rykten” var
lögn. Där fanns milda lögner, som fick
mig och andra att skratta, som den att
jag gjorde täta besök på exklusiva nattklubbar. Jag går aldrig på nattklubb, och
på den tiden fanns här på norra Cypern
ingen exklusiv sådan. Vi log när vi läste
om alla de pengar som vi, enligt ”källan
på Cypern”, skulle ha haft spridda i olika
banker på ön.
Men många av lögnerna var helt vidriga, och några av de värsta hade, tror
jag, inte tidigare publicerats, som att jag
skulle vara yrkesmördare och ansvarig
för mordet på Ruth First eller den att
jag hade fungerat som ”mellanhand vid
mordet på Palme”. Några lögner var sanningens motsats, som den att jag skulle
ha utfört experiment med gifter på djur.
Jag var med om att starta djurskyddsföreningen på norra Cypern – The North
Cyprus Society for the Protection of Animals – och har drivit kampanjer mot alla
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former av djurplågeri.
Vapen? Nej, jag har inte ägt eller på något sätt varit i besittning av något skjutvapen sedan 1969 då en inbrottstjuv i
Stockholm stal min Walter, som jag hade
använt under min FN-tjänst på Cypern.
När SvDs avlägsna ”källa” skriver att polisen på Cypern hade avslagit en av mig
gjord ansökan om vapenlicens, ljuger han
stort igen.
En annan grotesk lögn är att jag skulle
ha gripits för rattonykterhet på Cypern
och blivit inlåst i en cell där jag fortsatte
att dricka och där jag skrek att jag hade
mördat minst sex människor inklusive en
kvinna i Afrika (som inom parentes sägs
kunde ha varit Ruth First).
Sedan min familj och jag flyttade hit
till norra Cypern för snart 29 år sedan har
jag, förutom en enda felparkeing, aldrig
befunnits bryta mot någon lag eller förordning. Aldrig har jag här arresterats eller anhållits eller låsts in i en cell. Aldrig
har jag yttrat något av det som ”källan på
Cypern” dillar om.
Man bör fråga sig varför en engelsman
på norra Cypern ljuger så avskyvärt och
svinaktigt. Om hans avsikt hade varit att
hjälpa till med en lösning på Palmemordfallet och om han hade misstänkt mig för
att vara skyldig eller medskyldig till mordet, borde han ha sänt sanna rapporter
om mig, för det enda som kan hjälpa en
brottsundersökning i rätt riktning är korrekta uppgifter.
Så vad källan gjorde var att avsiktligen
missleda. Vad kunde meningen med det
vara om inte att med vett och vilja dölja
sanningen om mordet på Palme?
Jag uppmärksammade ”källans” ankomst till norra Cypern vid början av
1986. Jag noterade hans tricks med vilka
han försökte etablera en kontakt med
mig, skenbart vänskaplig. Jag noterade
att han inledde en bevakning av mig un-
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gefär vid mitten av februari, alltså innan
Olof Palme mördades i Stockholm.
”Källan” nämns som ”en kontakt på
Cypern” i det 1100-sidiga betänkande
som Justitiedepartementet utgav år 1999,
om jag minns rätt. Där står att ”W” (Bertil Wedin), enligt ”Kontakten”, verkade
vara ”spänd” under veckan som föregick
statsministermordet i Sverige. (Jag var
”spänd” för att min fru snart skulle föda
vårt fjärde barn, fastän jag ännu inte hade
hittat någon läkare som kunde förstå och
tala engelska.)
”Källan” tycktes alltså känna till på
förhand att Palme skulle mördas samt att
jag skulle utpekas som mördaren. Snart
fick han besök av en annan engelsman,
en Leslie Wooler, som från sin hyrda bostad i Kyrenia hade telefonkontakt med
en Anders Larsson i Stockholm, den man
som blev känd för att något kryptiskt ha
försökt varna statsminister Palme för
det som snart skulle hända. Denne Larsson erkände att han hade levererat den
kryptiska varningen (ett tidningsklipp
med rubriken ”Olof Palme död” som var
hämtat från en jubileumsbok för Ystads
Allehanda, Larssons hemstad, och som
avsåg en namne och släkting till statsministern som stupat i finska inbördeskriget
1918), men sade att han inte visste varför han hade gjort det. Han hävdade att
han inte hade känt till mordet på förhand,
men senare, ej långt före sin död år 1991,
erkände han att han hade hört att mordet
skulle äga rum.

Min egen undersökning

Anders Larsson arbetade för sovjetisk underrättelsetjänst. Han spionerade på och
försökte förstöra anti-kommunistiska organisationer i Sverige och världen. Hans
handledare, en ganska gammal svensk,
dog år 1985. Snart kom till Haparanda
en ryss som sade sig vara flykting från
Sovjetriket. Så snart han fått tillstånd att
stanna i Sverige kontaktade han Anders
Larsson i Stockholm. Ryssen talade flytande svenska. De två delade bostad en
tid. Snart inträffade mordet på Palme.
Anders Larsson och Leslie Wooler
hade länge samarbetat inom och genom
Searchlight, en i England etablerad organisation, som ger sig ut för att vara ”antifascistisk”, men i själva verket är en central för spionage och kommunistisk desinformation. Dess chef har möjligen alltid
varit Gerald Gable, en man som nyligen
bekräftade i ett BBC Radio 4-program att
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han var den person som i Stieg Larssons
promemoria beskrevs som ”G”.
Någon tid efter mordet på Olof Palme
startade jag en egen undersökning av fallet. Jag hade varit en framgångsrik brottsundersökare och underrättelseman. När
jag ansåg mig ha löst fallet så långt som
var möjligt med mina begränsade resurser kontaktade jag vederbörliga svenska
myndigheter och bad att få överlämna
mina resultat. Men alla dessa myndigheter – ambassaderna i Ankara och Tel Aviv,
Rikspolisstyrelsen, UD och statsministerns kansli – avvisade mitt erbjudande.
De kontaktade tjänstemännen lät mig veta
att de ”inte kan” eller ”inte får” ta emot
uppgifter från mig om Palmemordfallet.
En tjänsteman vid UD meddelade mig:
”Regeringen befarar att dina uppgifter,
om de mottas för handläggning, allvarligt
skulle skada Sveriges internationella relationer och anseende.”
När jag vid ett tillfälle hade hopp om
att få överlämna mitt material till en FNsvensk civilpolis på Cypern hindrades jag
av Stieg Larsson-promemorians ”källa
på Cypern”. Utanför mitt hem i Kyrenia
blockerade han min bil med sin och flyttade den inte förrän jag skulle bli för sen
för mötet med polismannen som därefter
inte hörde av sig och med vilken jag inte
kunde återfå kontakt.

Kommunist som källa

SvD-historiens ”källa på Cypern” stal
från mitt hem mycket av mitt material
om Palmemordet. Detta hände vid början
av september, 1987, då jag plötsligt hade
insjuknat och körts med ambulans till ett
sjukhus i Nicosia.
På grund av de nämnda omständigheterna fick ”källan”, en engelsk kommunist, som sannolikt var anställd av sovjetisk underrättelsetjänst, ett slags monopol
på rapporteringen från norra Cypern till
berörda myndigheter i Sverige. Jag, som
hade arbetat med svenska både polisiära
och militära underrättelse- och säkerhetstjänster, kunde inte få fram mina uppgifter till Palmeutredningen eller andra relevanta myndigheter.
Men den kommunistiske ”källan” kunde skriva vidriga lögner i rapporter, som
mottogs i England av veterankommunisten Gerald Gable, som skickade dem vidare till den svenske kommunisten Stieg
Larsson, som sedan med hjälp av andra
kommunister kunde sprida lögnerna till
viktiga svenska myndigheter.

www.contra.nu

På våren 1987 sade veterankommunisten Jörn Svensson i en svensk TVsändning: ”Palmemordet kommer aldrig
att lösas. Men vi skall ändå veta att de
skyldiga var internationella, reaktionära
intressen.”
Torsdagen den 4 augusti, 1988 skrev
den traditionellt sovjet-vänlige dr Jörn
Svensson en debattartikel i Aftonbladet
som var mycket kritisk mot förra justitieministern Anna-Greta Leijon. Hans
kommunistparti kunde inte tillåta att fru
Leijon fick återvända till en statsrådsposition; hon hade, enligt Svenssons mening, begått alltför många allvarliga fel.
Som värsta fel nämndes att hon skulle ha
tillåtit att Säpo ”hämtade uppgifter (om
Palmemordet) från --- Bertil Wedin.”
The Wall Street Journal, The Economist och många andra tidningar och tidskrifter har genom åren anmärkt att Sverige blir som ett dårhus (mad house) då
säkerhetsrelaterade ämnen blir föremål
för publicitet och något slags debatt. Sverige blev tidigt kraftigt vänstervridet och
inställsamt gentemot Moskva. Men detta
berodde inte på att den politiska vänstern
i Sverige var klyftigare än den i andra
länder. Sverige förlorade sin glans, panache och intellektuella spänst därför att
de ”borgerliga” partierna och de ”borgerliga” tidningarna gjorde sig så obehagligt
inställsamma gentemot kommunismen.
Folkpartisten Per Gahrtons plakat med en
bild på Josef Stalin illustrerar detta.
Dessa fenomen har gjort Sverige mind
re fritt. Det har gått så långt att helt normalt frihetligt sinnade personer med västerländska ideal avvisas numera inte bara
i kommunistiska läger som ”högerextremister”. ”Borgerliga” tidningar är ivriga
på att promovera kommunister och kommunistiska aktiviteter.
Så länge detta sjuka förhållande råder
kan Palmemordfallet inte lösas.
Om Palmemordet någonsin får en riktig lösning med rättvist domstolsbeslut,
så blir det, djärves jag säga, för att de
nödvändiga sanningarna framfördes i
Contra. Raderna ovan är avsedda att bidra till en sådan lösning. Svenska Dagbladets februari-story får gå till historien
som möjligen det värsta lögnpaket som
någonsin publicerats. Svenska Dagbladets hittills undanskymda ”källa på Cypern” förtjänar vidare uppmärksamhet.
Han var säkerligen medlem av den grupp
som mördade Olof Palme.
.
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Oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män
är 5 procent – och skillnaden minskar raskt

Det skriks högt om feminism
i årets valkampanj. En del har
hävdat att kvinnor tjänar trettio
procent mindre än män och att
inkomstskillnaderna minskar
så sakta att det kommer att ta
decennier att utjämna dem.
Tro dem inte! På Contra gör
vi som vanligt, reder ut skillnaderna och hoppas att läsarna
förstår när och hur de blir utsatta för bluffar av feministiska aktivister!
Låt oss börja med den stora
skillnaden mellan inkomst och
lön. Inkomsten är vad människan får in i lön med mera
under en månad eller ett år.
Lönen är vad människan får in
per arbetad tid.
Det är sant att inkomstskillnaderna handlar om tiotals
procent, men löneskillnaderna
är däremot enstaka procent.
Och ibland är det kvinnor som
har högre löner än män.
Att männen har högre inkomster än kvinnor beror till
allra största delen på att kvinnor har kortare arbetstid. Jämför man kvinnors och mäns
arbetstider är det så att kvinnor
bara arbetar 73,5 procent så
mycket som män.
Men låt oss börja med att

titta på inkomstskillnaderna.
I den statistik som bygger
på deklarationsuppgifter har
kvinnor i åldrarna 20–64 år
en medelinkomst på 261.519
kronor mot männens 342.693
kronor. Det innebär att kvinnor har en inkomst som är 24
procent lägre än männens och
männen en inkomst som är
31 procent högre än kvinnornas. Det är den absolut högsta
skillnaden som vi kan finna i
tillgänglig statistik och det är
naturligtvis den som används
i feministisk propaganda om
orättvisa inkomstförhållanden.
En statistiker använder sig
dock nästan aldrig av medelinkomster, eftersom den påverkas
så mycket av enstaka extrema
värden. Istället väljer en statistiker att titta på medianvärden, det vill säga den inkomst
som ligger precis där det finns
lika många som har högre som
lägre inkomst. Medianinkomsten var enligt deklarationsstatistiken 249.333 kronor för
kvinnor och 311.948 kronor
för män. Med måttet medianinkomst har alltså kvinnorna
20 procent lägre inkomst än
män och män 25 procent högre inkomst än kvinnor. De

senast tillgängliga uppgifterna
avser 2012. Vid en jämförelse
avseende medianinkomsterna
sjunker skillnaden från 22,6
procent 2002 till 20,1 procent
2012. Men det här är inkomster, inte löner.
Ska vi titta på löner måste
vi fram uppgifter om arbetstid
och det får vi inte genom Statistiska Centralbyrån. Det får
vi istället från Medlingsinstitutet, som har både arbetsgivares och fackförbunds uppdrag
att göra en pålitlig lönestatistik. Parternas grundidé är att
man inte ska tvista om vilken
statistik som är trovärdig.
Medlingsinstitutet ordnar ett
opartiskt underlag som bägge
parter ska kunna lita på.
Medlingsinstitutets senaste
rapport heter ”Vad säger den
officiella lönestatistiken om
löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?”. Där
uppges kvinnor 2013 ha 86,6
procent av männens lön, skillnaden är alltså 13,4 procent,
inte de högre siffror som finns
i taxeringsstatistiken. Medlingsinstitutet samlar bara in
uppgifter om löntagare, vilket
är en skillnad mot inkomststatistiken. En annan skillnad är

att man har möjlighet att justera uppgifterna med hänsyn
till viktiga faktorer som yrke,
sektor, utbildning, ålder och
arbetstid, då blir bara 5,0 procent av löneskillnaden kvar.
Det är en oförklarad löneskillnad, men den är därför inte
omotiverad. Det kan ju finnas
en rad förklaringar som justeringen inte har tagit med, det
var ju bara fem faktorer som
ingick i justeringen. Under de
senaste fem åren har skillnaden minskat från 5,8 till 5,0
procent. Inom den kommunala sektorn är skillnaden så
låg som 0,4 procent, medan de
största skillnaderna finns hos
privatanställda tjänstemän, där
skillnaden uppgår till 8,0 procent (men där har skillnaderna
minskat mycket snabbare än i
andra sektorer).
Om man borrar sig djupare
ned i statistiken hittar man
också en del yrkesgrupper
där kvinnor har högre löner
än män, det gäller exempelvis psykologer, fritidsledare,
inköpschefer och driftchefer i
byggverksamhet.
Filip Björner

3 1989...
Vi berättade om Henri Curiel, en
fransman nära lierad med mästerterroristen Carlos (venezolanen
Ilich Ramirez Sanchez). En av Curiels kontakter i Frankrike var Joyce
Blau, som fanns omnämnd i en PM
från SÄPO om Pierre Schori. Bekantas bekanta, men...
I Sovjetunionen pågick fortfarande
en utbredd förföljelse av landets
kristna. 200 000 kyrkor hade förstörts under kommunistregimen
och trots Michail Gorbatjovs glasnost-politik satt många kristna i
arbetsläger och i tullen konfiskerades religiös litteratur, trots att

tullbestämmelserna påstods vara
”lättade”.
I mitten på 1500-talet protesterade
svenskar med vapen i hand mot
skattetrycket. Dackefejden mot
Gustav Vasa var i första hand en
skatterevolt, i andra hand en protest mot överdrivna statliga regleringar och i tredje hand en protest
mot ändringar i kyrkolivet. Dacke
upproret slogs ned med järnhand
av en hårt centraliserad kungamakt.
Vi redovisade den ekonomiska utvecklingen på den koreanska halvön. När landet delades i samband

med Andra världskrigets slut var
Sydkorea den fattiga landsändan,
medan Nordkorea kunde leva gott
på rikliga naturtillgångar. Efter fyrtio år av kommunism i norr och lika
många år med kapitalism i söder
var det ingen tvekan om att rollerna
var ombytta. Välståndet per capita
var 2,5 gånger så högt i söder som
i norr. Sedan dess har skillnaden
ökat till 19 gånger (köpkraftskorrigerat). När det gällde militärutgifter
var skillnaden omvänd. Norrs militärutgifter i förhållande till BNP var
mer än fyra gånger så höga som i
söder.

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