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Får högerväljarna en chans?
När Fredrik Reinfeldt tog över som Moderaternas partiledare 2003 blev hundratusentals svenskar politiskt hemlösa. Moderaterna blev över en natt det fjärde
eller femte partiet som trängdes i den trånga mitten.
För den högerorienterade fanns inte längre något riktigt alternativ.
Men visst gick det bra för de fyra partierna i Alliansen, som skapades i samband med ett möte hemma hos Centerledaren Maud Olofsson i Högfors. Vid
valet 2006 blev det regeringsskifte med det för svensk politik ganska unika att
regeringen hade egen majoritet i Riksdagen. Vid valet 2010 kunde regeringen
sitta kvar, dock utan egen majoritet.
Genom valsegrarna 2006 och 2010 stoppades många socialistiska projekt och
framförallt lyckades Allians-regeringen sänka skattetrycket. Men allteftersom
tiden gick blev det allt färre nya projekt. Regeringen blev en förvaltare av reformagendan från 2006, inte den som förutsättningslöst omprövade de reformer
som inte lyckades och inte den som skapade en ny reformagenda som anpassade
sig till en förändrad verklighet.
Alliansen förvaltade den svenska ekonomin bra. Men politik är inte bara ekonomi. Det är så mycket annat. Försvarets nedrustning fortsatte tills ÖB lanserade
enveckasförsvaret, på Folk och Försvar-konferensen 2014. Först då började de
politiskt ansvariga inse att ett av våra grannländer byggt upp en ytterst aggressiv krigsmakt som bara några månader senare lade under sig en del av Ukraina.
Förenklingar i regelfloran har vi inte sett mycket av. Sysselsättningen har gått
upp, men mest på grund av riktade skatteändringar och subventioner, inte alls
beroende på förändringar i arbetsrätten. Ambitionen att integrera invandrarna ersattes av en mer uttalad mångfaldspolitik, samtidigt som antalet invandrare på
kort tid fördubblades. En så enkel åtgärd som att begränsa anhöriginvandring till
dem som kan försörjas av den i Sverige redan boende anhörige förfuskades med
så många undantag att det bara är en enda procent av alla anhöriginvandrare som
kommer hit med hjälp av den paragraf som ställer krav på ordnad försörjning.
Privatiseringarna stoppades nästan helt under den andra mandatperioden.
Det finns mycket som saknas på dagordningen och personer som är högerorienterade har saknat ett hem i svensk politik. En del har trott att det hemmet
finns hos Sverigedemokraterna, som gärna kallar sig socialkonservativa. Men
Sverigedemokraterna ställer upp bakom det som Per Albin Hansson kallade folkhemspolitiken. Är det högerns politik?
Det finns utrymme för ett högerorienterat parti i svensk politik. Centerpartiet
har försökt locka till sig småföretagare, men trots ansvaret för näringsdepartementet har det inte blivit mycket av med den företagsvänliga politiken. Folkpartiet har genomfört en hel del reformer i skolan, men har i mycket saknat andra
bärande programpunkter. Göran Hägglund försökte för några år sedan att locka
till sig ”verklighetens folk”, vilket kunde uppfattas som en högerorientering.
Men det blev inte mycket konkret av det heller. Visst, fastighetsskatten avskaffades (eller snarare sänktes), men Anders Borg såg till att ersätta den med en
flyttskatt som tog in nästan lika mycket pengar som den avskaffade fastighetsskatten. Fastighetsägarna som kollektiv fick betala lika mycket i skatt, men det
blev andra fastighetsägare som fick betala skatten. Vänstern har sedan fått carte
blanche i skattefrågan genom Decemberöverenskommelsen.
Nu tycks Kristdemokraterna vara beredda att göra ett nytt försök att locka till
sig de mer högerorienterade. Blivande partiledaren Ebba Busch Thor säger sig
uttryckligen stå för en mer högerorienterad linje. Det låter förhoppningsfullt,
men är det ett allvarligt menat försök? Det finns ju inom Kristdemokraterna en
stark grupp vars viktigaste fråga är socialt bistånd och u-hjälp, inte en fungerande
ekonomi och låga skatter. Vi önskar henne lycka till, men väntar med berömmet
till dess att hon visat resultat.
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Oppositionen kan rösta igenom sina förslag,
men det blir inget av dem i praktiken
”Regeringen styr riket” heter det i 1 kapitlet 6§ Regeringsformen. Den paragrafen gäller också
när Riksdagen står för en annan linje än Regeringen. Det blir i praktiken svårt för Riksdagen
att göra sig gällande mot en regering som inte vill genomföra dess politik. Praxis i riksdagsbehandlingen av ärenden gör det inte lättare. Det är inte bara i de budgetfrågor som ingår i Decemberöverenskommelsen som Riksdagen kommer att få se sig slagen av Regeringen.
Regeringen fortsätter att styra landet och
räknar med att få igenom det mesta av sin
politik. Det kan tyckas märkligt med tanke på att Regeringen inte har en majoritet
i Riksdagen bakom sig. Men genom Decemberöverenskommelsen har man med
oppositionen hittat en formel som innebär att minoriteten ska få genomdriva sin
politik. Men också då och då tvingas acceptera ett nederlag i frågor som inte är
kopplade till budgeten.
Författningen (Regeringformen) är
konstruerad för att stödja bildandet av en
handlingskraftig regering, det vill säga
en regering som har Riksdagens stöd.
Det har egentligen inte lyckats i nuvarande parlamentariska läge och därmed
framstår en del politiska svagheter i författningen klart. Men när Regeringen väl
är på plats behöver den inte bekymra sig
så mycket på grund av rådande praxis för
beslutsordningen. Och på grund av oppositionens ovilja att ta över ansvaret.
Regeringen lägger till Riksdagen fram
sina propositioner, som naturligtvis innehåller regeringens egen politiska linje. I
den rådande situationen vill man gärna
ha stämt av förslagen med Vänsterpartiet också, för utan Vänsterpartiets stöd
är regeringens underlag mindre än de
fyra Allianspartierna tillsammans. Och i
Decemberöverenskommelsen ingår det
märkligt nog att Alliansen kommer att
vika sig i bara de fall där regeringen har
också Vänsterpartiets stöd. Skulle Vänsterpartiet av någon anledning inte ställa
upp är det även enligt Decemberöverenskommelsen fritt fram för Alliansen att
fälla regeringens förslag.
Nå, Decemberöverenskommelsen avser
bara budgetförslagen, men man får utgå
från att regeringen vill kunna samla ihop
fler röster än Alliansen även när det gäller
andra förslag. Vänsterpartiet får nog vara
med i andra frågor också, åtminstone när
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de är kontroversiella och partiskiljande.
Men i en del frågor kommer det säkert
bli så att den samlade oppositionen fäller
regeringens förslag. Oppositionen har ju
fler röster än regeringen. Men det innebär
inte att oppositionens förslag är genomfört. Eftersom det är Regeringen som sitter på de administrativa resurserna är det
regeringskansliet som skriver lagförslagen och regeringskansliet som utfärdar
utredningsdirektiv och myndighetsdirektiv.
Ett oppositionsförslag kommer fram

cg.holm@
contra.nu
i en motion, där motionärerna beskriver
varför de inte gillar Regeringens förslag
och vad de vill ha istället. Inte ens i så
enkla fall som att oppositionen vill ha en
annan procentsats på en viss skatt brukar
en motion innehålla en konkret formulering av en lagparagraf. Nej, yrkandet
i motionen brukar sluta med att Riksdagens ska besluta att ge regeringen till
känna vad som är Riksdagens åsikt i frågan. Sedan förutsätts Regeringen svara
för det tekniska arbetet.
Det som händer när ett sådant förslag
antas är att Regeringens ursprungliga förslag stoppas undan (Regeringen kan ju
hoppas på att den får ta fram det igen…).
Samtidigt sätter Regeringen igång med
att arbeta fram ett nytt förslag, ett förslag
som den egentligen inte vill ha genomfört. Både hastigheten på det arbetet och
engagemanget att genomföra detaljarbetet i enlighet med oppositionens intentioner kommer att lämna en del övrigt att
önska.
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Det visade sig redan vid årsskiftet, när
Riksdagen antagit oppositionens budget
den 3 december. Regeringen klarade inte
av att genomföra innehållet till årsskiftet.
Exempelvis genomfördes förändringar
av sociala avgifter inte förrän en bit in på
2015.
När Regeringen vinner en omröstning
ligger förslaget färdigt på regeringskansliet. Det är bara att trycka på knappen
och för statsministern att skriva under
originalet så gäller beslutet formellt. Om
Riksdagen ger något till känna för regeringen så återstår mycket av arbetet. Och
Regeringen kan tänkas obstruera på både
en och två punkter. Alltid är det någon
detalj som ännu inte är klarlagd och som
blir klarlagd på Regeringens och inte oppositionens sätt.
När resurserna är trånga kan Regeringen prioritera andra frågor. Handläggningen av de frågor som Regeringen förlorat
kan dra ut på tiden av många skäl.
Det är inte att begära att en enskild
riksdagsman eller ens ett partikansli ska
analysera de lagtekniska frågorna på djupet. Det är ju därför det finns ett regeringskansli. Men det vakra talet om att det
är svenska folket genom de valda ombuden i Riksdagen som bestämmer blir ihåligt när praxis är som den är. I rådande
läge skulle Riksdagen behöva ta för sig
en del av de resurser som Regeringen sitter på. Men Regeringsformen säger klart
och tydligt att det är Regheringen som
styr riket.
Vi kommer därför i många frågor att se
hur Regeringen förlorar en omröstning
och förlusten liksom inte spelar någon
roll. frågan kommer att dras i långbänk,
Regeringen kan genomföra en rad uåtgärder som sätter käppar i hjulet för det förslag som Riksdagen antagit. Men så blir
det när oppositionen verkkar ha förlorat
viljan att bestämma.
.
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När ytterligheter gosar med varandra

Ett minnesmärke borde sättas upp på Åsgatan i ”fjällkommunen” Falun där gamla
Hotell Astoria låg. Där ägde ett historiskt
möte rum i december 1940 mellan den
svenska kommunismens pionjär Nils Flyg
och den svenska nazismen frontfigur Birger Furugård. Exakt 30 år senare gästades
samma hotell av den 13-årige Usama bin
Laden som blev islamismens mest fruktade gestalt. Tre representanter för världens
tre värsta -ismer: kommunism, nazism
och islamism, på ett och samma hotell.
Visserligen bara två samtidigt, men ändå.

Kommunister och nazister
bredvid varandra

Skenbart står inga partier så långt ifrån
varandra på den politiska linjen som extremvänstern och extremhögern. Med
hästskoteorin, det vill säga när linjen görs

till en cirkel, hamnar kommunister och
nazister bredvid varandra. I teori och
verklighet.
Flyg och Furugård talade om gemensamma hjärtefrågor, kampen mot storfinansen och judiska kapitalister. På
den punkten, liksom i hatet mot USA,
rådde full ideologisk överensstämmelse.

kjell.albin.
abrahamson@
contra.nu
Flyg dog 1943 men hans tidning Folkets
Dagblad levde vidare. När massmördaren Hitler 1945 begick självmord skrev
Folkets Dagblad i sin nekrolog: ”En av
mänsklighetens största har gått bort –
kanske den största näst Jesus Kristus”.
Nekrologen har i panegyrik mycket
gemensamt med vad C H Hermansson
skaldade om Stalin 1953 när massmördaren äntligen dog: ”Stalin var en av alla
tiders mest geniala vetenskapsmän… en
av hela mänskliga historiens största personligheter”.
Nils Flyg ”gick över till andra sidan”
enligt vänsterns egen historieskrivning.
Jag skulle snarare säga att han rörde sig
ett tuppfjät. Flyg var riksdagsman 1929–
1940, först för Sveriges kommunistiska
parti och från 1934, då SKP splittrades,
för Socialistiska partiet. Han suddade
ut distinktionen mellan ”nationell socialism” och ”nationalsocialism” det vill
säga nazism. Han förkroppsligade djävulspakten Stalin-Hitler, den MolotovRibbentrop-pakt som inte bara Aftonbladets Åsa Linderborg glömt bort utan hela
vänstern förtränger eftersom den är så
pinsamt demaskerande.

Vill lämna EU och
stå utanför Nato
Nazistledaren Birger Furugård träffade
1940 på Hotell Astoria i Falun...
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Två riksdagspartier vill att Sverige ska
lämna den Europeiska Unionen och aldrig bli medlem i försvarsalliansen Nato.
Det är ingen slump att partierna är Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraterna
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(SD). Inför riksdagsvalet i höstas vajade
den ukrainska flaggan (symbolen i kampen för demokrati med europeiska värder
ingar och mot rysk imperialism) inte utanför dessa båda partiers valstugor. V och
SD ser i ord och handling på Ukraina som
en andra klassens stat som egentligen inte
förtjänar suveränitet. Ukraina betraktas
av V och SD som historiens tillfällighetsprodukt precis som Molotov kallade
Polen ”Versaillefördragets missfall” och
delade därför upp landet mellan Kommunismryssland och Nazityskland.
Sverigedemokraterna flirtar rent allmänt med President Putin och ungdomsförbundet uttrycker helt öppet sin beundran och vill hellre se Putin än Obama på
statsbesök i Sverige. Vänsterpartiets biståndsstiftelse, VIF, har skänkt 212 000
kronor av sitt internationella bistånd för
att stötta – inte störta! – Borotba, en prorysk separatistgrupp i Ukraina. En större
summa av pengarna betalades ut till en

…kommunistledaren Nils Flyg. De kom
bra överens. Fyrtio år senare skulle den
tredje för mänskligheten förödande -ismen dyka upp på samma plats, när familjen bin Ladin med 21 medlemmar gästade
platsen i en rosa Cadillac.
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Michail Chodorkovskij framträder –
efter ett drygt års tystnad i Väst
Michail Chodorkovskij var en av de ryska oligarkerna, Rysslands rikaste man,
som kontrollerade det gigantiska oljebolaget Yukos. År 2003 greps han när
anlände med sin privatjet till flygplatsen
i Novosibirsk. Han tillbringade de kommande tio åren i fångläger i Sibirien och
Karelen. Brotten var påstådda ekonomiska oegentligheter, men det egentliga
brottet var att Chodorkovkskij stött den
politiska oppositionen. Efter gripandet av
Chodorkovskij och krossandet av Yukos
Oil (som svaldes av det mycket mindre
statliga oljebolaget Rosneft) kunde Putin
nöjt se på att den politiska oppositionen
var svag, splittrad, utan resurser och utan
en ledande företrädare.
Chodorkovskij dömdes i första omgången till åtta års fängelse, men när
strafftiden började närma sig sitt slut
ställdes han inför rätta igen och dömdes
till ytterligare sex 8senare ändrat till fem)
års fängelse.
Flera nådeansökningar hade avvisats
av den ryska regimen och världen mottog
därför hans benådning med stor förvåning när den kom i december 2013. Han
lovade att inte mer lägga sig i rysk politik
och transporterades omgående från Karelen till Berlin. I Tyskland träffade han sin
senare avlidna mor, ett av skälen som han
anfört i sin nådeansökan. Han utlovade
inför frigivningen att han skulle avhålla
sig från politisk verksamhet, att han skulle lämna Ryssland och att han inte skulle
några rättsproceser för att återfå sina tillukrainsk kvinna som var flickvän till en
av Borotbas ledare. Det var säkert inget
konstigt i det, på så sätt undveks judiska
bankirer och andra läskiga kapitalistiska
typer. Tidigare har VIF finansierat ”marxist-leninistisk träning” i Colombia.
Putin säger sig kämpa mot ”fascismen”
i Kiev, samtidigt som han nyligen tillät
en kongress med 70 ultranationalistiska
och nyfascistiska partier i Sankt Petersburg. Det är exakt samma dubbelmoral
och cynism som de båda extrempartierna
i Sverige uppvisar.
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gångar i Yukos.
Efter en tid bosatte han sig i Zürich
(den stad där Lenin bodde innan tyska
generalstaben skickade honom till Sankt
Petersburg för att genmomföra statskuppen i november 1917). Han avhöll sig
från all politisk verksamhet så lämge hans
mor var i livet. Men nu har han nyligen
kommit ut med en bok som berättar om
tiden i Sibirien och Karelen. Den handlar
om han medfångar och hans tilltro till det
ryska folket när han sett den moraliska
kvaliteten på fångarna. Han har också
låtit sig intervjuas i bland annat den brittiska tidningen The Guardian.
För Guardian berättar han att han förvisso inte ska ge sig in i politiken, men
han ska stödja människor som delar hans

Grekisk yttervänster och ytterhöger tillsammans

Det grekiska extremvänsterpartiet Syrizas
val av koalitionspartner är ett bra exempel på hur ytterlighetspartier gosar med
varandra. Syriza består mest av gamla
övervintrare från stalinistiska Greklands
kommunistiska parti där dagens utrikesminister Kotzias var propagandachef.
Regeringsbildaren Alexis Tsipras hade
tre dagar på sig att välja koalitionspartner. Eftersom valet var självklart behövde den slipslöse – Gode Marx så radikalt!
-–Tsipras bara tre timmar för att fastna
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värderingar. Möjligen kallas detta politik
i Ryssland, säger Chodorkovskij till Guardian. Han berättar också att han ägnade
den största delen av sina tio år i fängelse åt att tänka på hur han skulle vilja
se Ryssland efter Putin. Hans mål är ett
rättssamhälle, varken mer eller mindre.
När han framträder vid offentliga möten
är det alltid med någon övervakare från
Kreml, lätt identifierad av den lokala säkerhetstjänsten i Schweiz. Man kan anta
att det var likadant när Chodorkovskij i
mars samtalade med Carl Bildt på Kulturhuset i Stockholm i samband med
släppandet av hans bok Mina medfångar
på svenska.
Chodorkovskij tog inte fysiskt illa vid
sig av straffet. Han fick mat så det räckte,
men fängelsematen var inte någon kulinarisk upplevelse. Knappt att den kallas mat, annat än i den meningen att den
innehöll kalorier. Han när inte heller några önskningar att hämnas vad han blivit
utsatt för, hans tankar är istället inriktade
på framtiden. Och Rysslands framtid. Till
Guardian säger han att han att han mycket väl skulle kunna tänka sig att vara president i Ryssland under en övergångstid
för att röja upp efter Putin-eran. Putin har
dock under Chodorkovskijs tid i fängelset utraderat större delen av den liberala
och västvänliga oppositionen och sett till
att lagstiftningen kan användas för att
hänsynslöst slå ned på alla oppositionsyttringar som dyker upp.
C G Holm

för extremhögerpartiet Oberoende greker. Och igen möts ytterligheterna.
”Syrizas framgång är ett förhoppningstecken för en nystart i Europa” sade
Bernd Riexingen, en av ledarna för tyska
vänstern Die Linke. Jonas Sjöstedt hade
inte kunnat uttrycka det bättre.
I Sveriges riksdag går vänsterpartister omkring med t-shirts med texten SD
= Rasister. Ett samarbete mellan V och
SD påstås vara otänkbart i Sverige – men
tydligen fullt acceptabelt i Grekland. Hur
många låter sig övertygas av den logiken?
.
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Klimatfobi och islamångest
–men tidningarna skriver om klimatångest och islamofobi
Det finns flera sätt som oseriösa
journalister kan desinformera
och vilseleda opinionen. Det
rakaste sättet är att sprida lögner, men det finns också många
andra sätt att göra det på. Ett
sätt är att fokusera på vad människor tycker och känner istället för att undersöka fakta och
se vad människor verkligen vet
om fakta. En suggestiv variant
är att mäta människors ångest
inför något politiskt ämne, där
ångesten enbart relateras till ett
känslomässigt tyckande.
Denna metod är särskilt framträdande i
den klimatalarmistiska opinionsbildning
en, där nyspråksordet ”klimatångest”
används för att frammana en skräckbild.
Huvudtrixet går alltså ut på ett rent känslomässigt fokus – upphaussa ett politiskt
ämnesområde där de vinklade premisserna är underförstådda och därför behandlas som så ”självklara” att de inte behöver
ifrågasättas. Men utöver det så finns det
också ett underförstått ställningstagande
i ordet ”ångest” som lämpligen bör kontrasteras mot det ställningstagande som
finns i ordet ”fobi”.
Rädsla för klimatändringar omtalas
aldrig i media som fobi utan enbart som
ångest. Tänk om rädsla för till exempel
islam skulle behandlas likadant. Hur står
det till med människornas islamångest
idag? Har den ökat? Har massmorden i
norra Syrien ökat människors medvetande
om farorna? Påverkas islamångesten av
lynchmorden på kristna i Pakistan? Har
stockholmsimamens uttalande om att
mens är orent, haram, ökat svenska kvinnors islamångest? Rent teoretiskt skulle
vi kunna föreställa oss artiklar i dagstidningar som vore vinklade så. Men i praktiken förekommer det inte. Nej, bara tvärtom. Om någon person känner en smula
skräck inför de fasor som islam kan leda
till, så är det i mediaspråket alltid uttryck
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för en fobi. I de politiskt korrekta journalisternas språk är det klimatångest och
islamofobi som gäller, aldrig islamångest
eller klimatfobi.

DN och WWF

Den 24 mars publicerade Dagens Nyheter
en artikel rubricerad ”En av tre svenskar känner klimatångest”. Artikeln omnämndes snabbt i andra medier. Exempelvis i en illustrerad Metronotis dagen
därpå där en bildtext löd: ”Ett smältande
isberg på grund av höjda medeltemperaturer kan bidra till klimatångesten”. I den
typen av vinklingar kommer tidningar
undan med att framföra skrämselpropaganda utan att på minsta lilla sätt behöva

Filip Björner
filip.bjorner@
contra.nu
bekymra sig om det verkligen finns faktabelägg i sakfrågan.
Den opinionsundersökning som DN
skrev om utfördes i februari av företaget
Cint på uppdrag av WWF. 1 123 personer
deltog och de anses vara riksrepresentativa med hänsyn till geografisk härkomst,
kön och ålder. Att undersökningen är en
del av en propagandakampanj framgår
direkt ur DN-artikeln: ”Undersökningen
har gjorts inför Earth hour, som är en
symbolhandling där människor i över 162
länder jorden runt släcker sina lampor
mellan 20:30 och 21:30 på lördag, den 28
mars. Hittills har 182 svenska kommuner
sagt att de deltar, Kungliga slottet och
Globen är kända byggnader som kommer
att släckas ned”. Så genom att medverka
i detta jippo kan somliga tillfälligt dämpa
ångesten. Men bara politiska tvångsåtgärder kan dämpa den mer bestående.
Fast om någon ärlig psykolog hade fått
uttala sig om saken i media så kunde hen
ha påpekat att det mest effektiva sättet att
bli av med klimatångesten vore att sluta
läsa klimatalarmistiska artiklar.
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DNs artikel handlar inte alls om att
kritiskt granska orsaks- och verkansförhållanden i sakfrågorna. Den hand
lar enbart om mätningar av känslor.
Därmed utgör artikeln ett led i strävandet efter att frammana en politiskt inriktad masspsykos. DN skrev: ”Nio av tio
svenskar, 89 procent, tror att smältande
glaciärer och andra klimatförändringar
vi ser är, eller troligtvis är, orsakade av
mänsklig aktivitet. Och fler än var tredje,
37 procent, har känt klimatångest. Det
visar en undersökning som Världsnaturfonden, WWF, har låtit göra. Över 1 100
personer har svarat i undersökningen och
åtta av tio, 82 procent, tycker att politiker
och beslutsfattare borde göra mer för att
begränsa klimatförändringarna. Ungefär
var tredje, 35 procent, uppger att deras
oro för klimatet har ökat jämfört med för
fem år sedan. Bland det som oroar mest
finns fler stormar och extremväder, 41
procent, stigande havsyta, 27 procent,
och smältande glaciärer, 25 procent. Ansvaret läggs inte bara på politikerna, enligt
undersökningen är många beredda att ändra sina egna vanor. Sju av tio uppger att
de skulle kunna avstå från en Thailand
resa för att minska sin klimatpåverkan.
Åtta av tio kan tänka sig att ha ett konsumtionsfritt år.”
Hur extremt är inte detta? Vad innebär
det att 80 procent kan tänka sig ha ett
konsumtionsfritt år? Ett år utan elektricitet? Ett år utan uppspelad musik,
flödande ljus, uppkopplade datorer, affärsförmedlade varor och tjänster? Måste
man inte vara rätt så fobisk av sig för att
vilja utsätta sig själv för något sådant?
Är en flicka som är rädd för att gifta sig
med en invandrad muslim från norra
Syrien fobisk? Eller kan det handla om
faktabaserad ångest ifall hon är rädd
för att bli manipulerad, frihetsberövad,
tvingad att bära huckle eller liknande? Är
en pojke som är rädd för att konsumera
energi icke-fobisk? Kan det inte vara en
irrationell rädsla om han tror att elkonsumtion leder till svält och naturkatastrofer? Oavsett vad som kan tänkas vara de
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Glaciärer – som norska Svartisen på bilden – flyttar sig kilometer fram och tillbaka under tidens gång. Mediahanteringen gör ett tillbakadragande skapar klimatångest, när det istället är en person som drabbats av klimatfobi. Foto C G Holm.
reella svaren på dessa frågor så är det
givet att vanliga medier skriver enbart
om klimatångest och islamofobi, inte
tvärtom.

En pseudovetenskaplig
sjukdomsdiagnos

Klimatångest är, enligt Wikipedia: ”den
starka oro och rädsla som människor kan
känna i och med de pågående klimatförändringarna. Fenomenet är relativt nytt
inom psykiatrin. Ibland dyker den upp
i samband med psykoser, men betydligt
vanligare är att den tar sig uttryck som
katastroftankar inför framtiden, panik
ångest och depression – ofta i kombination med en känsla av maktlöshet. Många
människor som möts av fakta om klimatförändringarna reagerar med att förtränga, förminska eller förneka själva hotet,
för att klimatångesten inte ska ta över och
bli för svår – en psykologisk försvarsmekanism.” Av detta kan man dra slutsatsen
att vi här har en ny pseudovetenskaplig sjukdomsdiagnos, som gissningsvis
drabbar fler sympatisörer till miljöpartiet än vad den drabbar sympatisörer till
andra partier. Pseudovetenskapligheten
ligger i formuleringarna ”de pågående
klimatförändringarna” och ”fakta om klimatförändringarna”, eftersom de formuleringarna i wikipediatexten förutsätter att
rädslan ifråga bygger på fakta istället för
på propaganda.
Begreppet klimatångest börjar alltså
bli etablerat, och det beror på kapitalstarka miljöister som använder organi-
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sationer som Världsnaturfonden för sina
syften. Det är nämligen inte första gången WWF beställer och publicerar en
sådan undersökning. Och det var samma researchföretag, Cint, som anlitades
2013. I en SvD-Brännpunktsartikel skrev
några klimatalarmister om detta den 19
mars 2013. Den braskande rubriken löd:
”80 procent av Sveriges unga har klimatångest”. De Contraläsare som vill ta
del av den artikeln hittar den på nätet. Allt
vi konstaterar här är att det handlar om en
långsiktig och globalt välfinansierad propagandakampanj. Den kommer självklart
att fortsätta. Därför bör den bemötas. Till
att börja med helt enkelt genom att vi
konstaterar att en upphaussad och obefogad rädsla är något annat än fakta. De
vetenskapliga belägg som finns utvisar
att klimatet varierar och att än så länge
kan ingen förutspå hur den globala medeltemperaturen blir om fem eller tio år,
lika litet som någon kan förutspå ett år i
förväg om det blir snö på julafton här och
var i Sverige.
Begreppet klimatångest lär ha myntats 2008. Det berättades i alla fall om
ursprunget i en artikel som publicerades
i SvD den 7 december 2010, rubricerad:
”Klimatångest nytt fenomen i psykiatrin”. Författarna skrev: ” För två år sedan togs en ångestfylld 17-årig pojke in
på psykiatriska avdelningen på Royal
Children’s Hospital i Melbourne. Han
hade varit deprimerad i något halvår och
nu vägrade han att dricka vatten. Enligt
läkarna var pojkens ångest starkt kopplad
till klimathotet. Han oroade sig för att den
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globala uppvärmningen skulle leda till
vattenbrist och att miljontals människor
skulle törsta ihjäl. För att försöka stoppa
katastrofen kontrollerade han ständigt att
kranar inte droppade och försökte själv
att dricka så lite som möjligt. Läkarna
beskrev pojken som lidande av ”climate
change delusion” eller vanföreställningar
kopplade till klimatförändringarna – ett
tidigare okänt fenomen som analyserades
i Australian and New Zealand Journal
of Psychiatry. Senare har de psykiatrer
som ansvarade för 17-åringens behand
ling berättat att de fått fler patienter med
psykoser eller ångesttillstånd kopplade
till klimatförändringarna – liksom ett
antal barn med mardrömmar om naturkatastrofer till följd av den globala upp
värmningen.”
Att fenomenet finns, som en depression
på grund av ångest för klimatändringar,
är ett faktum. Men problemet är att de
flesta tidningar okritiskt köper påståendet att depressionen ifråga beror på faktakunskap istället för att erkänna att det
är en depression som har framkallats av
alarmistisk mediahysteri.
När det gäller begreppet islamofobi
så finns det ingen större brist på faktabelägg som visar att islamister mördar
och förslavar människor på löpande
band, vilket de gör av fri vilja. Klimatet
däremot har alltid ändrat sig utan någon
mänsklig påverkan. Så, det är väl ingen
överdrift att hävda att det som kallas ”klimatångest” egentligen är en fobi medan
det som kallas ”islamofobi” egentligen är
en insikt?
.
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Terror i Paris
Terror i Paris: Är Väst berett att
möta jihadister som återvänder
från Syrien eller Irak?
Terrorangreppen i Paris väcker många
frågor om hur förberedd Väst är på att
möta islamistiska terrorister, särskilt med
tanke på att tusentals unga människor
med franska, brittiska, amerikanska eller
andra västerländska pass är i Mellanöstern för att slåss med grupper som IS och
al Qaida. Snart kommer de att återvända
och det som vi sett hända i Paris, vid Boston Marathon, i Madrid och Londons tunnelbana, i Ottawa och Sydney, kommer
att upprepas.
I Frankrike kom attacken mot satirtidningen Charlie Hebdo samtidigt som
spänningarna mellan fransmännen och
den stora muslimska invandrargruppen, den största i Europa, skärptes. En
av Frankrikes mest sålda böcker idag är
Underkastelse av Michel Houllebecq,
som föreställer sig Frankrike 2022 med
en muslimsk president. En annan bästsäljare är Det franska självmordet där
författaren Eric Zemmour hävdar att
studentupproren 1968 och invandringen har styrt in Frankrike på undergångens väg.

analytiker vid Gatestone Institute, som
skrivit årliga berättelser om islamiseringen av Frankrike skriver:
Situationen är utom kontroll, och den
går inte att vända. Islam är en bestående
del av Frankrike nu. Islam kommer inte
att försvinna. Jag menar att framtiden är
dyster. Problemet är att många i den yngre generationen inte anpassar sig till det
franska samhället. Även om de är franska
medborgare, har de ingen framtid i det
franska samhället. De känner sig alienerade från Frankrike. Det är därför som radikal islamism är så attraktivt, därför att
den ger en mening åt deras liv.

allan.c.brownfeld@
contra.nu

Var är den
franska identiteten?

Oron avser att Frankrike ger upp sin
identitet och förändras så att det inte
längre är Frankrike sa filosofen Alain
Finkielkraut, som 2013 skrev boken
Den olyckliga identiteten där han diskuterade vilka problem invandringen
skapar för den franska identiteten och
den kulturella integrationen. ”Folk
längtar hem hemma” säger han.
Zemmour och Houellebecq angriper
problemet på olika sätt. Men de behandlar samma problem. Christophe
Barbier, redaktör för L’Express, säger:
”Det är samma bok, i den meningen
att bägge talar om samma sak, islams
framväxt i samhälle och politik”.
Frankrike har, verkar det, misslyckats med att assimilera invandrarbefolkningen och att överföra västerländska
värderingar till dem, bland dem yttrandefrihet, religionsfrihet och pressfrihet.
I många orter har ansvariga kommunalpolitiker mer eller mindre överlåtit
kontrollen till islamister. Soeren Kern,
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Muslimer isolerar
sig från samhället

Det finns 6,5 miljoner muslimer i Frankrike, vilket motsvarar en tiondel av landets
66 miljoner invånare. En del muslimska
aktivister förutspår att Frankrike kommer
att ha en muslimsk majoritet inom en inte
alltför avlägsen framtid. Gatestone rapporterar att ett dokument som läckts till
Le Figaro säger att muslimerna skapar ett
skolsystem som är helt isolerat från det
franska. Över tusen franska butiker säljer
islamistiska böcker som argumenterar för
jihad och för dödandet av icke-muslimer.
Förra året sa den franske premiärministern Manuel Valls:
Vi slåss mot terrorismen utanför Frankrike. Men vi slåss också mot en inhemsk
fiende, eftersom det finns fransmän som
uppfyller beskrivningen på radikalisering. Denna fiende måste bekämpas med
den största målmedvetenhet.
En av de två bröderna som var involverade i Charlie Hebdo-morden reste 2011
till Jemen och deltog i utbildning av al
Qaidas lokalavdelning innan han återvände till Frankrike. Said Kouachi,
34, tillbringade flera månader med
utbildning om användning av handeldvapen, skjutskicklighet och andra
stridsfärdigheter. Både franska och
amerikanska ansvariga var medvetna
om att Kouachi hade utbildats i Jemen, inspirerad av Anwar al Awlaki,
den amerikanskfödde prästen som
2011 hade blivit en av de ledande
kämparna för al Qaida på Arabiska
halvön. Innan han dödades av ett
amerikanskt drönaranfall i september
2011 hade han vid upprepade tillfällen
krävt att tecknare som kränkt profeten
skulle dödas.

Många sympatiserar
med jihadisterna

Den vulgära vänstertidningen Charlie Hebdo, här
ett omslag om de två orörbara (judar och muslimer
får man anta). ”Förbjudna att förlöjliga” säger de
två i den gemensamma pratbubblan. Sedan ger man
sig inne i tidningen på både judar och muslimer (och
någon gång också katoliker) i skabrösa teckningar
kännetecknade av dålig smak. Tidningen förtjänar
att falla i glömska, inte utsättas för våld.
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Frankrike kämpade i åratal för att hålla kontroll över extremister, samtidigt
som man inte ville genomföra åtgärder som skulle störa vanliga muslimer
och öka risken för ett våldsamt svar.
Jonathan Lauerence, författare till The
Emancipation of Europe’s Muslims,
hävdar att säkerhetstjänsterna i många
europeiska länder hade så många med
sympatier för jihadisterna att de hade
svårt att skilja de som bara uttryckte
ett verbalt gillande och de som var
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beredda att ta till vapen.
”Massbevakning av hela
samhällsgrupper är inte
ett alternativ eftersom
medborgerliga rättigheter måste balanseras mot
de framsteg som de kan
bidra till” sa Laurence.
Den Islamiska Staten
(IS) har lockat till sig
stora skaror av muslimer födda i Europa och
även några amerikaner.
De anses bidra till terroristattacker i de länder
de kommer ifrån och där
de fått pass utfärdade.
”Charlie Hebdo var
skickligt utvalt som mål,
inte en religiös symbol,
utan en symbol för de
demokratiska friheterna,
precis det område där IS
vill skapa en klyfta melFör 500 år sedan var islam mer tolerant än en del kristna länder – judar och muslimer flyttade från Spanien
lan europeiska muslimer
och andra muslimer” sä- till bland annat det Ottomanska riket. Idag är bilden en helt annan. Även det tidigare så strikt sekulära Turger Jean-Pierre Filiu, en kiet styrs idag av islamister, vars religiösa nit dock är långt mindre långtgående än i övriga Mellanöstern.
fransk akademiker som Här Blå moskén i Istanbul. Foto C G Holm.
är något som icke-muslimer ofta inte försom innebär fängelse och förföljelse.
ägnar sig åt studier av islamsk extrestår. Koranen förbjuder exempelvis inte
Saudiarabien förbjuder all annan religimism.
att man skapar bilder av Muhammed. Det
onsutövning än den som avser deras egen
Enligt Filius mening ”misslyckades
finns senare kommentarer och traditioner
wahhabitiska version av islam.
planen på grund det enhälliga fördömansom redovisas i de så kallade haditherna
Europa har ett val. Man kan försöka
det av den avskyvärda attacken i Frankrisom varnar för bilder som en form av
assimilera de muslimska immigranterna
ke och hela den muslimska världen”. Han
avgudadyrkan. Det är inte något unikt.
i det västerländska samhället. Man kan
sa att de europeiska islamiska ledarnas
Gamla Testamentet förbjuder beläten.
göra det genom att använda Amerika som
avståndstagande – flera av dem uttalade
Ordet blasfemi förekommer inte i Koramodell. I Amerika har människor från alla
sig för tolerans – underströks av att av de
nen. Den islamske akademikern Maulana
delar av världen, av alla raser, religioner
12 som dödades var en en fransk polis,
Wahiuddin Khan framhåller: ”Det finns
och etniska bakgrunder förvandlats till
som var muslim.
mer än 200 verser i Koranen som visar
amerikaner. Eller så kan man isolera im”Som muslim är det för mig mycket mer
att samtida till profeten vid upprepade
migranterna och säga att de aldrig kan bli
kränkande att döda oskyldiga människor
tillfällen gjorde sig skyldiga till det som
”fransmän”, ”tyskar” eller ”britter”. Då
i islams namn än vad vilken teckning det
idag kallas ’blasfemi eller missbruk av
stöter man bort ungdomar och driver dem
vara må kan bli” skrev demokratiaktivisprofetens namn’… men på inget ställe uti armarna på al Qaida och IS.
ten Iyad el Baghdadi i en kommentar som
talar sig Koranen för piskrapp eller döden
Om de europeiska länderna inte har för
retweetades 26 000 gånger på en dag.
eller något annat fysiskt straff… I islam
avsikt att assimilera immigranterna borde
är blasfemi föremål för en intellektuell
de aldrig ha släppts in. Nu när de är i EuInget bildförbud i Koranen
diskussion, inte fysisk bestraffning”
ropa och verkar alltmer främmande för
Det är viktigt för Europas långsiktiga
samhället är det viktigt att åtgärder vidvälbefinnande att alla muslimer inte detas för att förhindra framtida kaos. Det är
På medeltiden var
moniseras, men att de radikala islamisviktigt för muslimerna själva att isolera
islam inte intolerant
terna däremot isoleras och övervakas.
extremisterna i deras grupp och att beHistoriskt
sett
var
islam
inte
en
intolerant
Muslimer kommer att spela en roll i
stämma sig för att bli fullvärdiga medreligion. När den katolske kung FerdiEuropas framtid. I Tyskland räknar man
lemmar i det samhälle där de bor. När de
nand och drottning Isabella 1492 utvisade
med att det ska finnas 4,8 miljoner mussom engagerat sig i jihad i Mellanöstern
judarna från Spanien, togs de emot i det
limer 2020, ungefär 6 procent av landets
återvänder till Europa kommer en storm
Ottomanska
riket
och
andra
muslimska
befolkning. År 2000 var siffran 4,5 proatt utbryta om inte positiva åtgärder vidländer. När den spanska inkvisitionen döcent. Ännu större ökningar är att vänta
tas. Om de som protesterar mot invanddade män och kvinnor för deras tro, fann
i Storbritannien, Spanien och Frankrike
rarna och islamiska fundamentalister blir
både judar och kristna mer tolerans under
enligt Pew Research Center. Muslimerna
dominerande i sina respektive grupper
muslimskt
styre.
Nu
verkar
tyvärr
många
förväntas öka från 2,7 till 6,5 procent i
kommer Europas framtid att vara dyster.
länder med muslimsk majoritet vara unStorbritannien under samma tidsperiod.
Det är en lärdom som vi kan sluta oss till
gefär som det medeltida Spanien. PaSkillnaden mellan traditionell islam
av det som hände i Paris.
.
kistan, Bangladesh, Malaysia, Egypten,
och den radikala religion som förespråTurkiet
och
Sudan
har
alla
blasfemilagar
kas av IS, al Qaida och andra extremister,
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Contras nätbutik

Bevaka Din lokaltidning!

Många av notiserna på de ”gula sidorna”
härrör från Contra-läsarnas läsning av
den lokala nyhetstidningen. Dela gärna
med Dig och skicka in det Du hittar i Din
tidning och som Du tycker är av intresse
för människor som bor i en annan del av
landet.

Contras bibliotek
och klipparkiv

Contras bibliotek och David Danhammars klipparkiv står till Contra-läsarnas
förfogande. De kan användas i samband
med akademiska uppsatser, artiklar i
Contra och i många andra sammanhang.
När Contra flyttade för ett drygt år sedan packades materialet ner, men nu är
det åter framme och sorterat och färdigt

att användas. Hör av Dig till redaktionen
och berätta om Ditt projekt. På Contras
hemsida, den slutna delen för betalande
prenumeranter, finns en innehållsförteckning både för klipparkivet och för biblioteket. Gå in på www.contra.nu och klicka
på ”Endast för prenumeranter”. Användarnamn och lösenord hittar Du på sidan
2 i senaste numret av Contra.

Veckans Contra

Contras elektroniska veckobrev är gratis och kan rekvireras genom ett mejl
till prenumerera@contra.nu Om Du
prenumererar på ”Veckans Contra” hör
Du av oss varje vecka med nya aktuella
kommentarer, intressanta citat och varje
vecka minst ett nytt spännande länktips
för nätet.

Contra har ett rikt utbud av böcker, etiketter, märken, bildekaler, T-shirts med
mera. Du kan beställa varorna från vår
nätbutik som Du hittar på http://contra.
tictail.com Betalning sker enkelt med
kort eller med PayPal.

Prenumerationer på
pappers-Contra

En prenumeration på pappers-Contra löper i sex nummer. Prenumerationen är
inte kopplad till kalenderåret utan Du
får sex tidningar för en prenumeration.
Vi håller rätt på hur länge Din prenumeration löper och med det sista numret av
Contra på en löpande prenumeration får
Du en påminnelse om att prenumerationen upphör. Skulle Du av misstag betala
flera gånger förlängs prenumerationen i
enlighet med inbetalt belopp. Det inbetalningskort som medföljer varje prenumererat exemplar av Contra är avsett för
den som vill skänka ett bidrag till Contras
utgivning eller köpa någon av artiklarna
som är till försäljning från Contra.

Rysk propaganda och desinformation
Lavrov, Quisling och Bandera

Under sitt besök i Kirkenes i samband
med 70-årsdagen för befrielsen av Finnmark (25 oktober 2014) missbrukade den
ryske utriksministern Sergej Lavrov sitt
tal genom att sätta den ukrainske upprorsledaren Stefan Bandera i samma bås som
landsförrädaren Vidkun Quisling. De två
kan inte jämföras, enligt min mening.
• Quisling avrättades den 24 oktober 1945
efter rättegång och dom, medan Bandera
förgiftades i München den 15 oktober
1959 av en KGB-agent.
• Quisling utnämndes till ministerpresident (statsminister) med tysk välsignelse
den 1 februar 1942 under den så kallade
statsakten på Akershus, medan Bandera
proklamerade – mot tyskarnas vilja – en
oavhängig ukrainsk stat i Lviv den 30
juni 1941. Bandera vägrade senare att dra
tillbaka proklamationen.
• Det medförde att han greps tillsammans med flertalet av sina ministrar och
hamnade i tyskt koncentrationsläger
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(Sachsenhausen). Han släpptes av Hitler i september 1944, men återvände inte
till Ukraina. Antagligen hoppades Hitler
att Banderas frigivning skulle medföra
starkare motstånd mot den framryckande
Röda armén.
• Det förtjänar att noteras att Bandera aldrig överlämnades till de sovjetiska myndigheterna, något som skedde med den
så kallade Vlasov-armén, en rysk styrka
som samarbetat med tyskarna. Den bestod mot slutet av kriget av 130 000 man.
Att jämföra med den hade Bandera 7 000
agenter i Ukraina, innan det tyska anfallet på Sovjetunionen 1941.
Det kan naturligtvis inte förnekas att Bandera och Den ukrainska upprorsarmén –
som för övrigt var delad i två fraktioner –
mottog tyska vapen och samarbetade med
tyskarna mot Röda armén. Men de slogs
inte för de tyska planerna för Ukraina och
Sovjetunionen, utan för en självständig
stat. Och det fortsatte de att göra in på
1950-talet långt efter att Nazi-Tyskland
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var besegrat. Man måste dessutom se det
ukrainska motståndet mot sovjetstaten
mot bakgrund av de grymma förföljelserna och folkmordet i Ukraina som genomfördes av Stalin på 1930-talet, det så
kallade Holodomor. Uppgifterna om antalet döda skiljer sig kraftigt, mellan 2,2
miljoner och 14 miljoner, som enskilda
ukrainska historiker hävdar.
I sitt tal i Kirkenes föll dessutom Lavrov ut mot utbredningen av fascismen i
Europa, och självklart nämnde han särskilt Ukraina. Men man ska inte kasta
sten när man sitter i glashus. Det räcker
att nämna Hitler-Stalin-pakten och ockupationen av de baltiska länderna och de
efterföljande deportationerna. Katynmassakern och morden på tiotusentals
andra polacker. Och vem är Putins starkaste stöttepelare i Europa idag? Jo, de
allra flesta högerextrema partierna med
Front National i Frankrike och Jobbik i
Ungern i spetsen.
Nils Tore Gjerde
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Contras notisavdelning har i detta nummer
sammanställts av C.G. Holm. De källor
som refereras är inte direkt citerade, utan
texten är Contras sammanfattning av originalkällan om inte annat markeras med
citationstecken.

Skattehöjning i onödan

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm
beslöt att höja skatten i staden med 35 öre
för att klara av nödvändiga reformer. Det
avses ge 700 miljoner kronor för att satsa
på ”välfärden”. Det beslutet fattades innan årsredovisningen för 2014 var klar. Nu
är den det och den visar på ett överskott
på 3,5 miljarder kronor. Skattehöjningen
har alltså inte alls beslutats för att lösa
några problem utan för att begränsa medborgarnas frihet, och kanske för att ge
den nya stadsledningen chansen att göra
bort sig några gånger på skattebetalarnas
bekostnad. Skulle man komma ned till ett
för kommunal verksamhet rimligt resultat skulle det istället för en skattehöjning
vara lämpligt med en skattesänkning på
åtminstone en krona.

Earth Hour eller
Human Achievement Hour?

Den 28 mars mellan 20:30 och 21:30
firade Sveriges grottmänniskor ”Earth
Hour” och släckte ner belysningen och
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stängde av värmen. Det påstods vara en
timme för eftertanke om jordens begränsade resurser. Samtidigt firade mer framstegsvänliga och optimistiska svenskar
Human Achievement Hour. En timme då
man verkligen utnyttjar den mänskliga
skaparkraftens uppfinningar fullt ut. Vilket ökar energikonsumtionen men också
livsglädjen.
Svenska kraftnät meddelar att de inte
kunde avläsa någon skillnad i energiförbrukningen jämfört med en vanlig
lördagskväll. Detta med hänvisning till
Earth Hour, som fått mycket gratisreklam
i media och på kommunala anslagstavlor
och dessutom uppbackning från många
företag (försäkringsbolaget SPP delade
till och med ut T-shirts till sina anställda
som uppmanade till deltagande i grottmänniskojippot). Svenska kraftnät hade
tydligen inte upptäckt att det också firades Human Achievement Hour vid samma tidpunkt.

Dansa i Riksdagen

I Contra nummer 5 2014 berättade vi om
hur Polisen i Gävle varit och filmat på
Berggrenska gården, för att sätta dit ägaren för olaga dans. Åklagaren hävdade att
rörelser med ”dansliknande former” i takt
med musiken förekommit. Förbjudet utan
särskilt tillstånd från kommunen. Böterna
blev 5.000 kronor. Folkpartisten Mathias
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Sundin motionerade i Riksdagen om att
kravet på särskilt danstillstånd skulle
avskaffas. För att understryka sin åsikt
gjorde han en svängom i Riksdagens talarstol. Under senare år har förslag om att
avskaffa kravet på danstillstånd väckts i
Riksdagen så gott som varje år och alltid
avslagits. När TV försökte ordna en debatt om behovet av tillstånd, lyckades de
inte finna en enda anhängare som ville stå
för sin åsikt. Men motionerna röstas konsekvent ner. I årets vända var det kombinationen Vänsterpartiet, Folkpartiet och
Sverigedemokraterna som röstade för ett
avskaffande.

Utöver kravet på danstillstånd (som alltså gäller än idag) uttogs mellan 1919 och
1963 en särskild nöjesskatt på bland annat dans. I dagens penningvärde motsvarar 75 öre cirka 14 kronor.

Flyktingar på arbetsmarknaden

En tes som torgförs ganska ofta är att Sverige behöver invandringen för att vi saknar arbetskraft. Den svenska befolkningens ålderssammansättning är sådan att vi
behöver ”påfyllnad” av yngre för att klara av de många arbetsuppgifter som ska
utföras, inte minst inom äldreomsorgen.
Det är rätt i så måtto att ”fyrtiotaliserna”
är många fler än ”trettiotalisterna”. Men
snart är hela gruppen pensionerade (den
sista årgången född på fyrtiotalet fyller
66 i år). Det innebär också att trycket lättar, eftersom de årgångar som pensioneras framöver kommer att bli mindre än de
var under det gångna decenniet. Och de
största årskullarna i dagens befolkningsstatistik är faktiskt i ordning 1965, 1966,
1964 och 1967, vilka pensioneras i slutet
av 2020-talet (eller senare om pensionsåldern höjs). Demografin har varit ofördelaktig ett tag, men den är det inte de
kommande decennierna.
Arbetskraftsbehovet är alltså inte något som kräver ökad invandring. Under
de kommande tjugo åren klarar vi oss bra
med den befolkning som finns.
Hur är det då med den andra sidan, tillför invandringen ny arbetskraft i önskad
omfattning? Integrationen misslyckas i
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det stora hela och det märks inte minst på
sysselsättning och inkomster hos de som
kommer till vårt land. Dagens Nyheter
har gjort en kartläggning av samtliga som
fick permanent uppehållstillstånd 2004.
Det handlade om 24 567 personer, varav
15 740 är folkbokförda i Sverige idag och
i åldrarna mellan 20 och 64 år. Av dessa
var det 3 928 som klassades som flyktingar eller personer med asylliknande
skäl. Inte ens hälften av dessa hade 2013
nått upp till en inkomst över 13.000 kronor per månad! Medianinkomsten för
flyktingarna var ännu lägre – 11.100 kronor. För övriga befolkningen (inklusive
invandrare som inte var flyktingar) var
medianinkomsten 23.700 kronor. Sämst
har det gått för gruppen anhöriganvandrare till flyktingar – medianinkomsten är
4.500 kronor per månad. Bäst har det gått
för de som arbetskraftsinvandrade 2004,
medianinkomsten är 45.500 kronor, långt
över infödda svenskars medianinkomst.
Men 2004 var arbetskraftsinvandring ett
mycket smalt nålsöga, bara ett lite antal
specialister (153 stycken) släpptes in i
Sverige. I stort sett fri arbetskraftsinvandring kom 2009.
Med låga inkomster följer naturligtvis
stort beroende av socialtjänsten. 31 procent av flyktingarna från 2004 bodde i
ett hushåll som fått bidrag 2013. För hela
befolkningen var det 4 procent.
Liknande bilder för brottsligheten. 15,5
procent av flyktingarna hade dömts för
brott, jämfört med 2,6 procent av (de få)
arbetskraftsinvandrarna.
Svensk integrationspolitik är ett stort
fiasko konstaterar många av de som intervjuats av Dagens Nyheter. Och invandringen utgör förvisso inte lösningen
på det icke-existerande behovet av ny
arbetskraft.
Flyktingar 2004 avsåg personer från
främst Iran, Somalia, Irak, Afghanistan,
Ryssland (Tjetjenien) och Balkan.

Dina skattepengar i arbete

De politiska partierna har egna biståndsorganisationer som finansieras av skattebetalarna, men som styrs av partierna till
organisationer som är mer eller mindre
lierade med det egna partiet. Vänsterpartiets organisation, Vänsterns Internationella Forum, betalade redan på 2000-talet
bistånd till kommunistiska revolutionära
grupper, exempelvis Partido Communista Columbiano och Laban ng Masa på
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Filippinerna. Organisationen har krävt en
militärkupp på Filippinerna för att inrätta
en mer vänsterorienterad regim.
Under det senaste året har bistånd getts
till proryska grupper i Ukraina. En del
av pengarna (cirka en kvarts miljon) har
hamnat på ett konto som tillhör en flickvän till ledaren för den pro-ryska organisationen Borotba i Ukraina. Organisationen har backat upp Rysslands erövring
av Krim och de så kallade ”folkrepublikerna” i Donetsk och Luhansk. För en
tid sedan var man med i en konferens i
Moskva som ville upprätta en folkrepublik också i Ukrainas näst största stad
Charkiv. Vänsterns Internationella Forum
har också gett bidrag till organisationer i
diktaturerna Kuba, Vietnam och Venezuela.Vänsterpartiet hävdar att de numera
inte stödjer Borotba.

RUT-avdraget

infördes 2007 och har haft till följd att
en rad nya arbetstillfäleln skapats och att
andra arbeten förvandlats från svarta till
vita. Karin Halldén och Anders Stenberg
har studerat RUT-avdragets effekter och
presenterar sina slutsatser i tidskriften
Ekonomisk Debatt. Det var 538 000 personer som använde sig av RUT-avdraget
2013. Det är framförallt två grupper som
använder sig av avdraget, barnfamiljer
med föräldrar i åldrarna 35–44 och äldre
personer. Det vill säga dels de som inte
klarar av ”livspusslet”, dels de som rent
fysiskt inte klarar av hemsysslorna men
inte är tillräckligt dåliga för att få hjälp
från hemtjänsten (alternativt hellre reder
sig själva).
Genom RUT-avdraget får de personer
som använder sig av det möjlighet att
ägna sig åt annat. Detta annat är vanligen fler timmar än de som den anlitade
RUT-arbetaren lägger ner. Det är självklart så att en RUT-arbetare är duktigare
än genomsnitts-svensken på det arbete
som utförs. Det må sedan vara städning,
trädgårdsskötsel eller läxläsning. Om
man frågar dem som använt RUT-tjänster
så får man uppgiften att RUT-arbetaren
använder 1 timme för att uträtta det som
köparen skulle behöva 1,8 timmar till. En
effektivitetsvinst på 44 procent.
Studien visar att 60 procent av den tid
som frigörs genom RUT-avdraget används för yrkesarbete (det gäller kvinnor
mellan 25 och 55 år). Eftersom kvinnorna
arbetar i sitt ordinarie arbete, där de giss-
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ningsvis är mer produktiva än som oavlönade ger RUT-arbetare gör samhället en
effektivitetsvinst. Gör man en beräkning
av 60 procent av 1,8 timmar, så ger det
1,08 timmar. För varje RUT-timme som
köps läggs alltså 1,08 timmar ner på annat arbete. Den sammanlagda mängden
produktivt arbete ökar med hjälp av RUT,
även om vi tar hänsyn till att en stor del
av hushållsarbetet idag är oavlönat arbete
i det egna hemmet. Vid inköp av RUTtjänster på upp till 100 timmar per år så
ökar inkomsterna för köparna. Mer än
100 timmar per år medför ingen ytterligare inkomstökning, men rimligen en
förenkling av ”livspusslet” för köparen.
Det visar sig också att 60 procent av de
företag som utför RUT-tjänster 2010 inte
fanns 2006. Det handlar alltså om nya
företagare och personer som omvandlat
svarta verksamheter till vita. Många av
företagen har startats av kvinnor med utländsk bakgrund, en av de mest svårintegrerade grupperna i samhället. Att som
den nya regeringen föreslår i vårbudgeten, inskränka på RUT-avdraget, är alltså
ett riktat angrepp mot en av de grupper
i samhället som har svårast att hitta (en
laglig) sysselsättning.

JO stoppar socialnämndernas
försök att stävja fusk

En del socialnämnder har systematiskt
börjat använda sig av Facebook för att
kolla att det inte bluffas i bidragsansökningar (ett typfall är väl när äkta makar
separerar och är skrivna på olika adresser, de får genast mycket större möjligheter att få bistånd).
Den här systematiska granskningen
ogillas av JO Lilian Wiklund som menar
att det kan leda till att sökande kan tycka
att socialnämnden ägnar sig åt obehörigt
snokande. Finns det misstankar så ska det
vara tillåtet att kolla på Facebook, men
inte genom att exempelvis använda konton som kan komma runt de delningsregler som FB-användaren satt upp.

Rättelse om Ewa Björling

I förra numret av Contra uppgav vi att
förra handelsministern Ewa Björling varit aktiv i Ny Demokrati. Det var fel. Det
var en annan Ewa Björling med samma
yrkesbakgrund och ungefärliga ålder som
var aktiv i Ny Demokrati på 1990-talet.
Vi ber bägge Ewa Björling om ursäkt för
den felaktiga uppgiften.
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Positiva polisnyheter
från New York

Rapporterna från polisen i New York är
nästan hela tiden positiva. Antalet fotgängare som dött i trafiken är de lägsta
i historien. Antalet mord var 1990 2 262
och har sjunkit till 332 förra året. Och
nu fortsätter de att minska.  New Yorkpolisen befinner sig i konflikt med den
nye borgmästaren Bill de Blasio, som
inte på samma sätt som sina företrädare
ställer upp bakom polisen och som lierat
sig med den manifeste poliskritikern Al
Sharpton. Det är oroande. Men fortfarande fungerar de reformer som borgmästaren Rudy Giuliani genomförde.
En viktig del i framgången är decentraliseringen och öppenheten. Det finns 98
polisdistrikt i New York och varje lokal
polischef är ansvarig för att brottsligheten inte ökar. Medborgarna kan lätt följa
brottsutvecklingen i de egna kvarteren.
Det leder till ett politiskt tryck. I Sverige
går man nu åt andra hållet. Polisen centraliseras och besluten kommer längre
från medborgarna.
(Olle Wästbergs nyhetsbrev)

Nyttan med mjölk

I Journal of Economic Growth redovisar
Justin Cook vid University of California
sin analys av djurmjölkens betydelse för
den ekonomiska utvecklingen. Enligt
hans mening har svenskars (och andra
nordeuropéers) förmåga att tåla laktos
även vid mogen ålder haft positiv betydelse för den ekonomiska utvecklingen.
Genom att dricka mjölken kunde man i
våra trakter utnyttja boskapen bättre än
i andra delar av världen. Det gick att bo
fler människor i ett område (räknat per
hektar odlingsbar mark) om invånarna
också kunde dra nytta av mjölken. Annars fick man nöja sig med att utnyttja
kött, gödsel, arbetskraft och hudar. Det
blev också möjligt att korta amningstiden
för småbarn (som kunde ersätta modersmjölken med komjölk), vilket minskade
tiden mellan kvinnans graviditeter. Mjölken innehåller också en rad ämnen som
motverkar sjukdomar och allmänt stärker
hälsan. Redan i södra Europa är accep-
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tansen för mjölk (laktos) betydligt lägre
än hos oss. I länder i Afrika och Asien är
det ännu mycket lägre. Det finns dock delar av Afrika där laktostoleransen är hög.
Det gäller till exempel masaierna i Östafrika, där mjölk är en vikig komponent i
dieten. Men deras laktostolerans har inte
spritt sig till omgivningen.

Mänskliga rättigheter
i muslimska länder

Islamister har formulerat mänskliga rättigheter i den så kallade Kairo-deklarationen från 1990. Artikel 2a: ”Livet är
Allahs gåva till människan och rätten till
liv tillhör varje människa. Det är individens, samhällets och statens skyldighet
att skydda denna rätt, och det är förbjudet
att ta liv utom i de fall då sharia föreskriver det”. Sharia föreskriver dödsstraff för
bland annat otrohet och avfall från den
islamska tron.
Artikel 22a handlar om yttrandefrihet.
”Var och en har rätten att uttrycka sina
åsikter fritt på ett sådant sätt så att det inte
strider mot sharia”.
Och som kronan på verket, artikel 24:
”Alla rättigheter och friheter som förtecknats i denna deklaration skall underkastas
islamisk sharia”.

Fängelse för att ha
gett fattiga barn mat

I Uzbekistan (en muslimsk före detta
sovjetrepublik i Centralasien) dömdes en
diakon i baptistkyrkan i Tasjkent till fängelse på 15 dagar för att han i sitt hem gett
fattiga barn mat. Myndigheterna anser att
barn ska hållas undan från baptistkyrkans
verksamhet. Sjutton medlemmar i en annan baptistförsamling i Buchara dömdes
till böter för att de deltagit i firandet av en
kyrkomedlems födelsedagskalas. Kyrkan
får bedriva religiös verksamhet endast i
sin kyrka. Och ett födelsedagskalas där
enbart medlemmar i församlingen deltog
var inte tillåtet.
(Ljus i Öster)

Fattigdomen sjunker

i länder som Paraguay, El Salvador, Colombia, Peru och Chile. Detta enligt FNorganet UN Economic Commission for
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Danmarks socialdemokratiska statsminister Helle Thorning-Schmidt: ”Kommer Du till Danmark, ska du arbeta,
Flyktingar och invandrare som får kontanthjälp ska arbeta. Jag är anhängare
av en gemenskap där alla presterar det
de förmår.”

Latin America. Det finns ett land där fattigdomen ökar, Venezuela. Landet som
körts i botten av både den förre presidenten Hugo Chávez och den nuvarande Nicolás Maduro.

Att sänka ett land

Hugo Chávez och Nicolás Maduro har
bidragit till att sänka det en gång välmående Venezuela till botten ekonomiskt.
Ett annat land i Latinamerika som rasat
raskt utför under en vänsterpresident är
Argentina. Under det sena 1800-talet och
början av 1900-talet var den ekonomiska
utvecklingen i Argentina snabb. Under
femtioårsperioden fram till Första världskrigets utbrott 1914 var den argentinska
ekonomiska utvecklingen snabbast i
världen. Europeiska emigranter sökte
sig till Argentina som ett nog så intressant alternativ till USA. Skörarna och
boskapsskötseln på Pampas slog ständigt
nya rekord. Argentina hörde 1914 till de
tio rikaste länderna i världen. Efter USA,
Storbritannien och Australien, men före
Frankrike, Tyskland och Italien. Skillnaden mot grannen Brasilien var gigantisk.
Till Argentinas fördel.
Sedan kom det en rad militärkupper
och därefter kom peronismen, en ideologi som lovade att staten skulle ordna allt
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President Putin har undertecknat ett dekret som gör det fritt fram för utlänningar
att ta värvning i ryska armén. I ett annat dekret blir det möjligt för ryssar från
Krim att tjänstgöra i den ryska armén.

sio gör sitt bästa för att minska antalet. I
New York är lokalhyrorna högre än i resten av USA. Kommunen har backat upp
charter schools genom att låta dem slippa
betala hyra om de använder outnyttjade
skollokaler i det kommunala beståndet av
skolor. Många delar lokaler, gymnastiksalar, bibliotek och måltidslokaler, med
kommunala skolor som dragit ner. Nu ska
det bli slut på det och så många som 70
procent av de skolor som idag är inhysta i
kommunala lokaler kan tvingas lägga ner
verksamheten av ekonomiska skäl.
(The Economist)

föra en särskild reservation innehållande
Nederländernas protest mot att de i reservationen angivna siffrorna ströks. Det
blev saudierna som tog hem spelet.
En av författarna till bakgrundsmaterialet, Harvard-professorn Robert Stavins,
protesterade efter 2014 års förhandlingar
mot att de politiskt ansvariga som bäst
höll på att förhandla om årets förväntade
avtal om utsläppsbegränsningar i Paris
och att de därför motsatte sig allt sakligt
innehåll som kunde motverka deras respektive förhandlingspositioner.

Borgmästaren vill
stoppa friskolorna

Så går det till på
klimatförhandlingarna

Med början 1974, då Portugal blev en
demokrati, gjorde demokratin och friheten ständiga framsteg under de trettio år
som följde. Särskilt betydelsefullt var naturligtvis kommunismens fall vid skiftet
mellan 1980- och 1990-talen. Men också
i Asien och Sydamerika gjorde demokratin stora framsteg. Antalet demokratiska
länder ökade från 46 till över 100. Och
genomsnittet på Freedom House välrenommerade analys av de medborgerliga
friheterna minskade från 4,38 till 3,22
(de värsta diktaturerna har 7,0, en helt fri
stat skulle ha 1,0). Men efter 2005 har det
blivit stopp. Antalet demokratiska länder
har stannat på mellan 114 och 119 och
frihetsindex har ökat (försämrats) något
till 3,3.
Vad vi fått uppleva är att alltfler demokratier rasar ihop. Under det senaste
decenniet var det 14 procent av världens
demokratier som upphörde att vara demokratier (lyckligtvis tillkom också några nya).
Men konklusionen som vi tveklöst kan
dra är att demokratins frammarsch har
hamnat i vänteläge. I flera mångåriga demokratier har rättsstaten och pluralismen
rasat ihop. Bara ibland genom militärkupper (åtta av tjugofem), det vanligaste
(tretton av tjugofem) är att lagligt valda
makthavare har utvidgat sina befogenheter och till slut hindrat oppositionen från
att göra sina rättigheter gällande. Larry
Diamond skriver i tidskriften Journal of
Democracy att det inte finns ett enda land
i Afrika där demokratin verkligen sitter
säkert. Diamond menar att demokratins
förespråkare tar för enkelt på saken och
inte ser risken för att det samhällsssystem, som vi sett som en okuvlig kraft som
lägger allt större delar av världen under
sig, faktiskt havererar.

med hjälp av generösa bidrag – med oklar
finansiering. Från att ha varit ett av de tio
rikaste länderna på jorden ligger Argentina efter militärstyre och vänsterstyre på
plats nummer 52. Trots att Pampas är lika
bördigt som förr och att gräset är grönt
och korna otaliga.

Ryska legosoldater

Också i USA och Storbritannien gör
friskolor succé. I USA kallas de charter
schools. Och där som här finns det motståndare, framförallt på yttersta vänsterkanten. I Chicago är 126 av 658 skolor
charter schools. Och erfarenheterna är
goda. En särskilt framgångsrik kedja
är the Noble Group, som inriktat sig på
fattiga av svarta dominerade områden. I
Nobles skolor kan 36 procent av eleverna
räkna med att klara av college efter skolan, medan det bara gäller för elva procent sett till hela staden.
Lärarfacken misstycker till charter
schools, eftersom de flesta inte har kollektivavtal. Även i Sverige är lärarfacken
ofta motståndare till friskolorna, trots att
det hos är normalt att även friskolornas
lärare är medlemmar i facket.
En av fackets främsta politiska förkämpar är New Yorks nye vänsterinriktade
borgmästare Bill de Blasio. I New York
finns det 183 charter schools och de Bla-
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När FNs klimatpanel IPCC når de politiska rummen så slängs vetenskapen
överbord. Tiotusentals sidor bakgrundsrapporter sammanfattas till ett politiskt
dokument på ett trettiotal sidor. Då går
man igenom dokumentet mening för
mening och röstar. En deltagare i förra
årets konferens berättar hur det kan gå
till. Under sista dagens förhandlingar
hamnade man på en mening som specificerade utsläppen uppdelade på tre olika
inkomstgrupper av länder. Saudiarabien
motsatte sig detta (landet är ett av de rika
länderna och har en sällsynt ineffektiv
energianvändning). Européerna var mot
och krävde att siffrorna skulle vara kvar.
Som en kompromiss föreslogs att siffrorna skulle tas bort, men att en särskild
mening skulle hänvisa till att siffrorna
fanns i bakgrundsmaterialet. Saudiarabien vägrade. Nederländerna meddelade
då att man skulle kunna acceptera Saudiarabiens förslag, men att man skulle in-
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Demokrati på tillbakagång
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Regelråd med alarmerande uselt resultat
Regelrådet är ett rådgivande
organ som granskar förslag till
regleringar utifrån hur mycket
administrationskostnader det
medför för företag i Sverige.
Granskningen omfattar även
huruvida konsekvensutredningarna uppfyller lagkraven. Alliansregeringens mål, som fastslogs 2006, att minska administrationskostnader hänförda till
statliga regler med 25 procent
på fyra år har ännu inte uppnåtts. I dag saknas kvantitativa
mål och Regelrådet har permanentats som ett oberoende organ
under Tillväxtverket. Regelförenklingsarbetet har gått trögt
och kvaliteten på konsekvensutredningar är rent ut katastrofal. En viktig förutsättning för
Regelrådets arbete är ett starkt
engagemang från den politiska
ledningen, så risken är stor att
regelförenklingarna
kommer
att utvecklas ännu sämre med
en rödgrön regering än med en
Alliansregering.
Alliansregeringen beslutade 2006 i ett
kommittédirektiv att de administrativa
kostnaderna till följd av statliga regler
skulle minska med 25 procent till 2010,
samt skapa en märkbar förbättring i företagens vardag. I Contra nummer 6 2012
uppmärksammades
Riksrevisionens
granskning av Alliansregeringens mål
och Regelrådets arbete för regelförenklingar och lägre administrativa kostnader.
Resultatet efter sex år var nedslående då
regeringens mål inte uppnåddes samtidigt
som mer än hälften av konsekvensutredningarna inte uppfyller lagkraven. Dessutom visade enkätundersökningar att företagare inte märkt av någon substantiell
förbättring av regelverken.
I regelrådets ”Slutrapport 2009–2014”
framgår att resultaten inte har förbättrats
sedan 2012. Möjligen kan man utläsa
ur rapporten att Regelrådet sedan 2012
initierat åtgärder såsom utbildningar och
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olika stödjande verksamheter riktade
mot kommittéer, myndigheter och departement med syftet att öka kvaliteten
på konsekvensutredningarna. Regelrådet
följer även upp sina insatser på regelbunden basis och ger intrycket av att försöka
systematisera arbetet.
Samtidigt påpekar Regelrådet att ett
politiskt tryck och ledningens engagemang är nödvändiga förutsättningar för
att skapa resultat. Vidare har Regelrådet
tagit till sig av kritik från regelgivarna
som gått ut på att motiveringar till varför
konsekvensutredningar inte har godkänts
har varit för kortfattade. De senaste åren
har motiveringarna blivit längre och mer
omfattande.

EU-direktiv ökar byråkratin

EU-direktiv och EU-regleringar som inlemmas i svensk lagstiftning har varit ett
problemområde som tidigare inte ingått

fredrik.runebert@contra.nu
som en naturlig del av Regelrådets arbete. Ett vanligt fenomen är att svenska
tjänstemän och politiker överreglerar när
överenskommelser inom EU ska översättas och inlemmas i svensk lag. Fenomenet kallas för gold-plating. Som ett led i
det arbetet har Regelrådet tillsammans
med Tillväxtverket framställt skriften
Från EU-förslag till myndighetsföreskrift
– att åstadkomma enkla och ändamålsenliga regler för att sprida information
om vad som fungerar mindre bra och vad
politiker och tjänstemän kan göra för att
förbättra situationen. Regelrådet har även
granskat Regeringskansliets rutiner vid
implementering av EU-beslutade regleringar. Slutsatsen är att det bästa sättet att
påverka EU-regleringar är att fokusera
ansträngningarna mot EU-kommissionsfasen, inom ramen för kommittéförfarandet samt gentemot Europeiska unionens
råd. En ytterligare slutsats är att riktlinjerna för Regeringskansliets EU-arbete
skulle kunna förbättras med oförändrad
organisation.
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Regelrådet har även engagerat sig tillsammans med sina motsvarigheter i andra
EU-länder för att skapa ett oberoende regelråd inom EU. I slutrapporten föreslås
även att Sverige ska slå följe med Tyskland och Storbritannien som har antagit
principen att EU-lagstiftning ska genomföras så att företags konkurrenskraft inte
missgynnas, samt att de politiker och
tjänstemän som företräder Sverige på
EU-nivå ska få ett obligatoriskt krav att
upprätta nationella konsekvensutredningar innan EU-förslag omvandlas till EUbeslut. Sedan 2007 finns en rådgivande
expertgrupp, kallad Stoibergruppen, som
tillsatts av kommissionen för att ge rekommendationer och råd om hur administrativa kostnader för företag hänförda
till EU-regleringar ska minskas samt hur
EU-rätt på bästa sätt ska inlemmas i nationell lagstiftning. Rent generellt har det
visat sig att det är EU-kommissionen som
engagerat sig mest, och varit den drivande institutionen, för att minska regelbördan för europeiska företag. Det engagemanget anses vara en viktig pusselbit för
att realisera Lissabonstrategin om högre
tillväxt och sysselsättning inom unionen.
Med tanke på att 50 procent av företagens administrationskostnader hänförda
till regleringar kommer från EU-beslut,
inklusive överreglering vid inlemmandet
av EU-direktiv i svensk lag, behöver fokus riktas mer mot EUs regleringsprocesser.

Försiktiga mål

På hemmafronten kan andelen tillstyrkta
remissförslag utgöra en god beskrivning
av utvecklingen för regelförenklingsarbetet. I regelrådets yttranden tas dels hänsyn
till om regelförslaget är ändamålsenligt
utformat så att reglerna uppnår sitt syfte
och dels om syftet uppnås till en så låg
administrationskostnad som möjligt.
Under perioden 2009–2014 blev 62
procent av förslagen tillstyrkta. Under
2009 och 2010 var tillstyrkandegraden 57
procent respektive 56 procent och under
2011 och 2012 var motsvarande siffror 73
procent respektive 74 procent. Året därefter, 2013, sjönk andelen tillstyrkta förslag
till 52 procent för att under 2014 stiga till
60 procent. Ökningen 2011–2012 kan
enligt Regelrådet bero på att de mer omfattande motiveringarna för tillstyrkande
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Företagare vill ägna sig åt företagande, inte åt pappersexercis. Regelrådet skulle hålla efter byråkratin, men framgången är begränsad. Foto: Mostphotos/Antonio Veraldi.
och avslag skapat en bättre förståelse hos
regelgivarna om vilka krav som ställs för
ett godkännande. Regeringens uttalade
kvantitativa mål om sänkta administrationskostnader kan också ha påverkat
utfallet. Målet som därefter formulerades
2013 var mer försiktigt och vagt: Kostnaderna ska år 2020 vara lägre än 2012.
Därmed blir det inte samma fokus på
administrationskostnader. En effekt som
kan förstärkas av att Regelrådet från och
med 2015 ska granska administrationskostnader som en del i granskningen av
konsekvensutredningar.
Den vanligaste orsaken till att förslag
avstyrks är ofullständig redovisning av
företags administrativa kostnader. Myndigheter som lyckas väl med sina beslutsunderlag är Transportstyrelsen och
Jordbruksverket som både skickar många
remisser och får goda resultat. Post- och
Telestyrelsen får också goda resultat men
skickar relativt sett färre remisser.

Finansområdet –
dyraste nya regleringarna

De mest kostnadsdrivande förslagen
kommer på finansområdet. För lantbrukarna medför regelförändringar inte särskilt stora kostnader totalt sett. Men till
skillnad från finansbranschen utgör lantbruket främst av små företag som är mer
känsliga för kostnadsförändringar.
Tittar vi på granskningen av konsekvensutredningarna blir resultatet ännu
sämre. Där uppfyller, under den aktuella
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perioden, enbart 39 procent av konsekvensutredningarna lagkraven. De första fyra åren 2009 och 2012 uppvisar ett
resultat på 40 procent godkända konsekvensutredningar. Efter det sjunker resultatet till 34 procent 2013 för att sedan
stiga till 36 procent 2014. I slutrapporten
betonar Regelrådet att resultatet är alarmerande och att det krävs krafttag för att
höja kvalitetsnivån.
De vanligaste bristerna är att
1. Beräkningar eller uppskattningar av
kostnader saknas,
2. Om beräkningar finns, är de ofullständigt redovisade,
3. Alternativa lösningar saknas eller är
sparsamt beskrivna,
4. Om alternativa lösningar beskrivs,
finns det ytterst sällan en ekonomisk redovisning,
5. Beskrivningen av berörda företag
och branscher är ej tillräckligt utförliga,
6. Beskrivningen av hur konkurrensen
påverkas av förslaget brister i kvalitet,
7. Att det saknas en undersökning om
särskilda hänsyn bör tas till småföretag.
Ett generellt problem är att regelgivarna och Regelrådet inte tar någon särskild
hänsyn till småföretag. Regelgivarna säger att de är medvetna om regleringars
påverkan på konkurrensen. Många regler
skapar inträdesbarriärer och kan gynna
redan etablerade företag på en marknad,
exempelvis finansmarknaden. Slutsatsen
är dock att behovet av kvalitet och säkerhet överväger konkurrensproblemet.
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Men hur vet man det när konsekvensutredningar brister i kvalitet och då man
inte beaktar småföretagens situation?
Dessa brister kan leda till att fördelar
överskattas och kostnader underskattas
när beslut fattas av riksdagsledamöterna.
En positiv utveckling är att en större andel av de konsekvensutredningar som
avstyrks kompletteras i efterhand innan
underlaget går vidare till beslutsfattarna.
Under 2013 var det 40 procent av de
avstyrkta utredningarna som kompletterades och under 2014 var motsvarande
andel 50 procent.

Dålig kvalitet på
rådets utredningar

I regelrådets uppföljningar av sitt arbete
får regelgivarna en möjlighet att framföra
sina synpunkter på varför kvaliteten på
konsekvensutredningar är så dålig. Regelgivarna anser att det är svårt att beräkna kostnader och att det ofta är tids- och
resursbrist som gör att de inte kan beakta
Regelrådets rekommendationer. I vissa
fall håller regelgivaren inte ens med om
Regelrådets bedömning.
Regelrådets förbättringsåtgärder har,
till viss del, fått effekt då 90 procent av
regelgivarna anser att det tydligt framgår
varför en konsekvensutredning inte får
godkänt samt att en ungefär lika stor majoritet anser att det samtidigt finns förslag
på hur utredningen kan förbättras. Vissa
respondenter anser att det ställs för höga
krav på konsekvensutredningar och att
Regelrådet riskerar att urvattna sitt för-
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troende då en hög andel av konsekvensutredningarna inte godkänns. Kritikerna
menar att många offentliga aktörer kan
komma att avfärda Regelrådet som paragrafryttare. Förbättringsförslag från
regelgivarna ligger på detaljnivå såsom
att en särskild rubrik för kompletteringar
samt en punktlista på vad som behöver
kompletteras läggs in i Regelrådets bedömningar. De vill även få information
om hur kostnadsuppskattningar kan tas
fram. Näringslivets uppfattning av Regelrådet är att rådet är tandlöst och inte
kan vidta några tvingande åtgärder.
Avslutningsvis har Regelrådet framställt en åtgärdslista för att förbättra de
dåliga resultaten. Det första som regeringen bör göra är att formulera ett nytt
kvantitativt mål för de kostnader som
krävs för att företag ska leva upp till statliga regleringar. Kanske ett mer omfattande mål som även tar hänsyn till EUregler och kommunala regler, och som
dessutom innefattar startkostnader för att
företag ska kunna följa nya regler. Regelrådet tycker även att regeringen ska överväga det brittiska systemet ”en regel in –

två regler ut” som innebär att för varje ny
regel som införs på ett område krävs det
att två andra regler inom samma område
upphävs.
Möjligheten att vidta tvångsåtgärder är
ytterligare förslag som kommer att stärka
regelförenklingsarbetet. Samtliga konsekvensutredningar från alla regelgivare
ska uppfylla kraven enligt förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning
vid regelgivning. Förordningen i sig är
bindande men det finns inget fungerande
sanktionssystem. Regelverken behöver
därför stramas upp. Som ett led i detta
borde Regelrådet få en stoppfunktion
med obligatorisk återremittering av ej
godkända konsekvensutredningar. Först
när Regelrådet anser att utredningarna
uppfyller lagkraven kan förslaget gå vidare i beslutsprocessen.

Politisk uppbackning behövs

Regelrådet betonar starkt vikten av en
politisk uppbackning som signalerar att
regelförenklingsarbetet ska prioriteras.
Att utveckla administrativa processer
och rutiner för bättre beslutsunderlag i

offentlig sektor är en tungrodd verksamhet som tar tid och mycket energi. För att
statliga organisationer ska mäkta med en
sådan ansträngning behövs det starka signaler från det högsta verkställande maktorganet, det vill säga regeringen. Kanske
skulle det behövas en politisk motsvarighet till näringslivets Kod för svensk bolagsstyrning där offentliga aktörer måste
följa reglerna eller förklara varför de avviker från, låt oss kalla det, Kod för offentlig verksamhetsstyrning.
Signalerna från Socialdemokraterna
verkar gå mot den motsatta riktningen.
Inför valet sade nuvarande finansminister
Magdalena Andersson att Socialdemokraterna planerar att dra ned på antalet
analysmyndigheter och därefter har finansministern, i Dagens Industri 18/1014, uttalat skepticism mot att behålla
det finanspolitiska rådet som granskar
och analyserar regeringens finanspolitik. Även om inget särskilt har sagts om
Regelrådet så ger det tydliga signaler
om att prioriteringarna inte går Regelrådets väg.
.

Moskva och fredsrörelsen
För många år sedan gav Contra ut en bok
med titeln Moskva och fredsrörelsen.
Den var skriven av Vladimir Bukovskij
och berättade om hur Sovjetunionen försökte använda sig av den västerländska
”freds”rörelsen för sina expansiva syften.
”Freds”rörelsen finns kvar och fortsätter att gå om inte Sovjets, så väl Rysslands, ärenden. För en tid sedan hölls på
ABF-huset i Stockholm ett seminarium
med titeln Värdlandsavtalet och den
ökande spänningen i nord, seminariet
arrangerades av Sveriges Fredsråd – en
starkt vänsterorienterad paraplyorganisation i vilken den mer välrenommerade
Svenska Freds inte ingår.
En av talarna kom direkt från Moskva
och Ryska krigsvetenskapsakademien.
Han hette Vladimir Kozin. I Kozins
värld är det USA och Nato som genom
sina rustningar hotar Ryssland. Det är till
och med så illa att kriget i Ukraina förs
nära den ryska gränsen! Det oroar Ryssland! Många civila har drabbats av kriget
i Ukraina, som ju inte alls hade uppstått
om inte Ryssland skickat sina tunga vapen och sina ”gröna män” dit. Också
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USAs antimissilförsvar i östra Europa
var ett hot mot Ryssland. Baserna är avsedda att stoppa missiler från Iran, men
skulle även kunna användas mot ryska
missiler mot Västeuropa. De är utpräglat
defensiva. Men enligt Kozins resonemang skulle förekomsten av missilerna
kunna föranleda en så stor trygghet hos
Nato att terrorbalansen upphävs och organisationen känner sig frestad att använda kärnvapen mot Ryssland! Polackerna
är mycket måna om att få ta del av missilförsvaret och när president Obama har
vacklat i frågan har polackerna satsat hårt
på lobbyarbete. Det har misslyckats och
planerna på ett missilförsvar stoppades

2009. Nu talas det om ett mindre effektivt
försvar, som skulle kunna vara tillgängligt 2018. Polackerna (och tjeckerna)
vill ha missilerna till sitt eget skydd. På
samma sätt som de baltiska staterna vill
ha Natos flygplan till sitt eget skydd. På
ABF-huset fick föredraget om att det istället var Ryssland som hotades av Väst
varma applåder.
När Kozin talat färdigt kom Sveriges Fredsråds egen Agneta Norberg
till tals. Hon betonade att baser i de
nya Nato-länderna hotade Ryssland.
Våra närmsta grannländer upplever det
uppenbarligen precis tvärtom.
.

Gilla ”Contra” på Facebook! Om Du ansluter Dig med en gillamarkering till Contras Facebook-sida får Du normalt två läsvärda
länkar varje dag. Det kan gälla länkar till Contra, men för det mesta är det länkar till utomstående källor. Till och med Aftonbladet
om de undantagsvis har något läsvärt innehåll. Och många små
landsortstidningar Du aldrig skulle komma på tanken att söka i!
facebook.com/pages/Contra/128635870583878
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”Je suis Charlie Martell”

Karl Hammaren krossade de muslimska erövrarna
I samband med att slagordet ”Je
suis Charlie Hebdo” spreds över
världen efter al Qaidas massaker på den franska satirtidningens redaktion i Paris dök det
även upp en variant med lydelsen: ”Je suis Charlie Martel”.
Alltså ”jag är Kalle Martell”.
För alla som kanske inte är så bekanta
med denna gestalt ur den europeiska
historiens gryning – alltså den frankiske
fursten Karl Martell (Hammaren) – följer här en sammanfattning av vad denne
uträttade i kampen mot de muslimska erövrare, som vid denna tid hade lagt beslag på Spanien och smidde planer på att
lägga hela Europa under sig. Precis som
det i dag fantiseras om att Islamiska staten (IS) en dag skall göra.
En av dem som fullt och fast tror på
att IS kommer att erövra Europa är den
tyske islamkonvertiten och IS-terroristen
Christian Emde, som i ett reportage har
följande att säga: ”We will some day
conquer Europe. We don´t just want to.
We will. And we are sure about that.”
https://themuslimissue.wordpress.
com/2015/01/15/german-jihadist-saysisis-will-conquer-europe
Enligt Emde kommer IS i överenstämmelse med Koranens bud att tillåta judar och kristna att existera, förutsatt att
dessa erlägger en särskild skyddsskatt. I
annat fall kommer de att dödas. IS, som
bekänner sig till sunniislam, är betydligt
mer oförsonligt inställt till shiamuslimer.
Dessa kommer att dödas om de inte gör
avbön från sin tro, vilken enligt IS är av
kätterskt slag.

”De långhåriga krigarna”

Karl Martell (686–741) var son till den
merovingiske härskaren Pippin av Heristal och dennes älskarinna Alpheid och
betraktades därmed som oäkting. Detta
hindrade honom inte från att väljas till
major domus (rikshovmästare), en titel
motsvarande den svenska jarl, i det frankiska riket vars gränser var flytande men
som under 400–700-talen omfattande
områden i dagens Frankrike, Tyskland
och Belgien.
Merovingerna, som av någon anledning
gick under benämningen ”de långhåriga
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krigarna”, härstammade från Toxandria
i dagens Belgien och det franska departementet Nord-Pas-de-Calais. Namnet
merovinger kommer från Merovech, som
var ledare för de saliska frankerna omkring år 450. Första gången merovingerna dyker upp i historien är dock i och
med Childerik Is (437–482) segrar mot
visigoter, saxare och alemaner.
Childeriks son Klodvig (466–511) utökade det merovingiska riket med att lägga Gallien norr om floden Loire under sig
486. År 498 antog Klodvig kristendomen
som religion för sitt rike, och 507 besegrade han i spetsen för en här visigoterna
vid slaget i Vouillé. Efter Klodvigs död
delades Frankerriket enligt tidens sed
mellan hans fyra söner.
Karl Martell (franska Charles Martel)
föddes i Herstal i dagens Belgien. Som
nämnts ovan valdes han till major domus,
styrde sitt rike som en konung och titulerade sig själv ”frankernas furste”. Oavsett
titulatur styrde han över de tre frankiska
delrikena Austrasien, Neustrasien och
Burgund.

tommy.hansson
@contra.nu

Nationalhjältarna Martell
och Jeanne d´Arc

Hans främsta bedrift var segern över de
så kallade saracenerna (arabiska muslimer) i slaget vid Poitiers i oktober 732
– egentligen på en plats mellan Poitiers
och Tours i Loiredalen – varvid saracenerna, som tidigare erövrat Iberien (Spanien), kunde hindras från att expandera
in i västra Europa. Martells insats var en
hjälpaktion till förmån för hertig (en del
har kallat honom kung) Eudes av Aquitanien, vars trupper efter tidigare segrar
hade besegrats av saracenerna vid Bourdeaux, som sedan plundrats. Som villkor
för hjälpen krävde Karl att Eudes skulle
underställa sig frankisk överhöghet.
Martell – namnet, som betyder Hammaren, började inte användas förrän efter
hans död – ställde här en styrka av oklar
numerär på benen mot en saracensk armé
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från det muslimska riket Al Andalus i
Spanien under ledning av emiren Abd ar
Rahman ibn Abu Allah. Möjligen var saracenerna ute efter att plundra katedralen
i Tours på dess rikedomar. Uppgifterna
om de båda arméernas storlek varierar.
Således har det angetts att Kar Martells
mannar uppgick från allt mellan 6 000
och 80 000, medan uppgifterna om storleken på emirens armé har pendlat från
20 000 till 80 000.
Om själva utgången av slaget finns
dock inga divergerande meningar. Sedan
de båda härarna stått i stort sett overksamma i sex dagar och på sin höjd ägnat
sig åt smärre skärmytslingar, satte stridigheterna i gång på den sjunde dagen
och varade i en dag enligt frankiska och
två dagar enligt arabiska källor. Emiren
dödades sedan den stridsgruppering han
befunnit sig i omringats av frankiska
trupper. Därefter flydde saracenerna tillbaka till sitt läger, varifrån de retirerade
under den efterföljande natten.
Karl Martells insatser när det gällde att
bekämpa invaderande muslimska styrkor var dock inte över. Han fortsatte att
jaga dessa ur Frankerriket de påföljande
åren vid drabbningar kring floderna Berre
och Narbonne. Martell ses av tradition i
Frankrike som en nationalhjälte i klass
med Jeanne D´Arc och har även blivit en
viktig symbolgestalt i dagens motstånd
mot den tilltagande islamiseringen av
det franska samhället. http://www.popularhistoria.se/artiklar/poitiers-omstriddsymbol

Lade grunden till
karolingiska riket

Den brittiske historikern Edward Gibbon (1737–94) ansåg att slaget vid Poitiers var av helt avgörande betydelse för
Europas framtid, emedan de muslimska
horderna enkelt skulle ha kunnat avancera norrut om Karl Martell fallit. Gibbon
beskrev med fasa hur, om det inte varit
för Karl Martell, studenterna i Oxford i
tidernas fullbordan kunde ha tvingats
studera Koranen. Senare har det av andra
historiker anförts att betydelsen av slaget
vid Poitiers har kraftigt överdrivits, och
att detta var endast en i raden av drabbningar mellan kristna och saracener.
Slaget mellan Tour och Poitiers – den
exakta platsen har inte kunnat klarläggas
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– medförde heller inte att den förlorande
hären förintades. Den övergick sedan till
att härja i Provence istället. Några erövringar norr om Spanien gjorde dock inte
muslimerna bortsett från några mindre
platser i Pyrenéerna. Muslimerna regerade i Spanien mellan åren 711 och 1492 då
de sista morerna, som de också kallades,
tvingades fly landet.
Om Karl Martell kan det slutligen sägas, att han lade grunden till det karolingiska kejsarriket, som såg sin höjdpunkt då
sonsonen Karl den store kröntes till romersk kejsare av påven Leo III i Peterskyrkan i Rom på juldagen år 800. Karl
den stores Frankerrike omfattade nuvarande Frankrike, västra Tyskland, norra
Italien, Schweiz samt Österrike.

Slaget vid Wien 1683

Närmare tusen år senare stod ett annat
slag som hejdade muslimsk framryckning i Europa. Mehmet IV, sultanen i det
Osmanska eller Ottomanska riket, satsade 1682 allt på ett kort i syfte att erövra
Österrikes huvudstad Wien. Under maj
till september 1683 belägrades Wien av
osmanska styrkor om cirka 150 000 man
från Turkiet, Ungern, Albanien, Bosnien,
Grekland och Krim. Efter desperata rop
på hjälp från det inneslutna Wien skickade kungen av Polen, Johan III Sobieski,
en polsk-tysk styrka om 70 000 soldater
till Wiens undsättning.
Denna styrka ställdes den 12 september mot en osmansk armé anförd av den
albanske storvesiren Kara Mustafa. Striden avgjordes sedan Sobieski mot osmanerna skickat iväg tidernas största kavallerichock omfattande 20 000 ryttare och
3000 polska lansiärer. Den osmanska armén flydde hals över huvud och Wien var
räddat. Wien hade även 1529 angripits av
osmanska trupper men också då kunnat
rida ut stormen.

Slaget vid Poitiers, där muslimernas invasion av Europa stoppades,
målning av Charles de Steuben
Vid freden i Karlowitz 1699 tvingades
Osmanska riket avträda Ungern, Slavonien och Transsylvanien till Österrike.

Invasion genom immigration

Bortsett från Islamiska statens optimistiska planer på att erövra Europa med
militära medel, står vår världsdel inför en
sedan åtskilliga år pågående invasion av
annat slag som möjliggjorts genom Europeiska unionens (EU) så kallade öppna
gränser. Den tilltagande islamiseringen
flyttar hela tiden fram gränserna för vad
som kan anses vara acceptabla inslag i de
europeiska ländernas kulturer.
Det är självklart att krav på religiös

särbehandling av muslimska trosbekännare, inklusive förbud mot missfirmelse
av profeten Muhammed, leder till slitningar mellan muslimer och alla andra
religioner, som är avsevärt mer toleranta
än islam. Islamsk teori såväl som praktik
rimmar dessutom väldigt illa med hävdvunnen västerländsk demokrati och yttrandefrihet.
En ovedersäglig följd av nämnda invasion genom immigration är slutligen också en ökande antisemitism 70
år efter Andra världskrigets och Förintelsens slut.
.

Skulptur av Karl Martell vid hans grav i Saint Denise-katedralen i Frankrike.
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Karelska Näset 1944
Nordens öde avgörs
Den 9 juni 1944 råder ett obeskrivligt inferno på Karelska näset. Det som pågår är inledningen av ett ryskt storanfall mot det
frihetsälskande Finland, som
vägrar att underkasta sig Sovjetdiktaturen. Med eldgivning
från kanske historiens största
artillerikoncentration sprider
flera tusen pjäser död och förintelse över finska ställningar, som
förvandlas till högar av sand
och jord. Dånet från artilleribeskjutningen, som pågår utan
uppehåll i tio timmar, kan höras som ett dovt olycksbådande
mullrande ända till Helsingfors.
Den blodbesudlade Stalins plan var att
genom en snabb och avgörande storoffensiv krossa de finska stridskrafterna.
I förlängningen innebar det sovjetisk
ockupation av hela landet. Enligt det
planerade stridförloppet skulle Viborg
erövras inom tio dagar och Helsingfors
tre veckor senare. Till ledare för anfallet
mot Finland hade utsetts general Leonid
Govorov, som hade utmärkt sig som chef
för ryska Leningradfronten.
På Näset fanns tre försvarslinjer med
benämningarna huvudförsvarslinjen, VTlinjen och VKT-linjen. Tyska erfarenheter från östfronten visade, att efter artilleriförberedelser var ett väl upplagt ryskt
storanfall med dess enorma materiella
tyngd nästan omöjligt att stå emot i inledningsskedet. Den inledande artillerieldgivningen på Näset följdes dagen därpå
av det röda massanfallet i full skala. För
de finska försvararna var det en övermäktig uppgift att hejda den enorma ryska
anfallsvågen, och efter bara en dag var
huvudförsvarslinjen ohjälpligt krossad.
De finska förbanden tvingades till fortsatt reträtt och några dagar senare måste
även VT-linjen överges. Till råga på allt
började finnarna dessutom lida brist på
ammunition.

Mannerheim vädjade om hjälp

Den 16 juni riktade Mannerheim en förtvivlad vädjan till svenska regeringen
om ammunition. Den avslogs omgående.
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Finland borde istället sluta fred – ansåg
man i Stockholm. Ett mer cyniskt förhållningssätt till ett broderland i yttersta nöd,
som Sverige här uppvisade, kan svårligen
tänkas.
Mannerheims vädjan om hjälp mötte
däremot förståelse hos det tyska överkommandot. Enligt uppgift lär Hitler ha
yttrat: ”Så länge finnen slåss skall han få
hjälp”. Med stor snabbhet anlände den
tyska hjälpen, som inte bara bestod av
ammunition utan även av en last av de
effektiva tyska pansarnävarna och därtill
en tysk flygavdelning med störtbombare
under ledning av överstelöjtnant Kurt
Kuhlmey.
Avdelningen var ytterst slagkraftig och
kom att få stor betydelse för de fortsatta
striderna på Näset. Ett av Finlands främs
ta flygaräss, kapten Kyösti Karhila, sa i
en TV-intervju femtio år senare med be-

david.stavenheim
@contra.nu
undran i rösten: ”Visst kunde vi ju vår
sak, men Kuhlmeys gossar var nog de
verkliga proffsen”.
Vad gäller det tyska störtbombplanet,
mer känt som Stuka, skall här tilläggas att
det till stor del utvecklades i Sverige, närmare bestämt i Limhamn utanför Malmö.
Där hade den geniale flygplanskonstruktören Hugo Junkers en filial för förbjudna
flygplan fram till dess att Tyskland 1935
slutade dölja den militära upprustningen.
Stukaplanet kunde uppnå en betydligt
större träffsäkerhet än andra bombplan,
men minst lika viktiga var de psykologiska effekterna. Soldater som utsattes
för anfallen kunde bli demoraliserade
och apatiska. Dessa effekter förstärktes
genom att Stukaplanen var försedda med
sirener, vilka avgav ett skräckinjagande
ljud.

Viborgs fall

Den ryska storoffensivens framgångar
fortsatte dag efter dag. Till den finska sidan anlände hela tiden nya trupper från
Fjärrkarelen, och enligt de finska planerna skulle den 20 juni bli reträttens sista
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dag. Men ödet ville annorlunda. Den 20
juni kom istället att bli höjdpunkten på
den ryska offensiven, medan däremot
samma dag kom att bli de finska försvararnas svartaste dag. Viborg föll i ryssarnas händer. I slaget om Viborg led den
finska armén sitt största nederlag under
alla krigsåren.
Ansvaret för Viborgs försvar hade
tilldelats 20 brigaden, vars chef var den
erkänt duglige översten Armas Kemppi.
Brigadens svaghet var att den var en
oprövad enhet utan stridserfarenhet, vilket skulle visa sig bli ödesdigert. Den utlösande faktorn, när försvaret av Viborg
bröt samman var, att ett av brigadens
kompanier drabbades av panik, lämnade
sina ställningar och drog en stor del av de
övriga försvararna med sig. Försvararna
lämnade sina ställningar utan att vid det
tillfället vara utsatta för något anfall alls.
När marskalk Mannerheim nåddes av
budet om förlusten av Viborg blev han
rasande och krävde att överste Kemppi
skulle ställas inför krigsrätt och avrättas.
Enligt gällande lag var det dock omöjligt
att tillämpa ett sådant förfaringssätt. Några år efter krigsslutet dog Kemppi som en
bruten man.
I omedelbar anslutning till den chockartade upplevelsen av Viborgs fall ägde ett
ödesavgörande diplomatiskt mellanspel
rum. Den finska regeringen framförde
fredstrevare till Moskva, vilket läckte ut
till Tyskland. På midsommarafton anlände överraskande tyske utrikesministern
Joachim von Ribbentrop till Helsingfors.
Hans ärende var okänt. Vid samtal med
president Ryti krävde Ribbentrop att ett
bindande politiskt avtal skulle upprätts
mellan de båda länderna, som uteslöt en
finsk separatuppgörelse med Sovjet. Därutöver fanns ett hot om omgående inställelse av de tyska vapen- och spannmålsleveranserna och den direkta tyska militära hjälpen, vilket skulle ha inneburit
stor risk för hungersnöd i landet och för
att den vacklande fronten på Näset skulle
ha brutit samman.

President Ryti
ställd mot väggen

Samtidigt med Ribbentrops krav och hot
inlöpte besked från Moskva med krav på
villkorslös kapitulation. I detta för Finland ytterst pressade läge framstod som
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De finska försvarslinjerna 1944. Sovjetunionens offensiv stoppades i huvudsak längs
VKT-linjen, men Viborg föll.
enda lösningen att kämpa vidare under
förutsättning att hjälpen från Tyskland
fortsatte. Den lösning som den finska
statsledningen tillgrep byggde på att Ryti
personligen i ett brev till Hitler tillmötesgick de tyska kraven. Ansvaret och avgörandet tillkom Ryti ensam. Under stor
vånda fattade Ryti sitt beslut.
Ryti förband sig själv, eller en av honom tillsatt regering att inte ingå en separatfred utan Tysklands godkännande.
Hitler accepterade Rytis personliga
försäkran och utlovade allt tänkbart stöd,
både militärt och ekonomiskt. Mannerheim beskrev Rytis beslut som en medborgerlig bragd. Samma dag som avtalet
offentliggjordes drabbades Ryti av ett
psykiskt och fysiskt sammanbrott och insjuknade med hög feber.
Pakten med Tyskland, som togs i en
nödsituation, föranledde USA att avbryta
de diplomatiska förbindelserna med Finland. Roosevelt, som fjäskade för Stalin
och var honom underdånig, hade helst
velat förklara Finland krig. Samma oförstående inställning präglade det politiska
Sverige, och man talade om ”tyskt maktövertagande”.
De första märkbara följderna av pakten
var ankomsten av en stormartilleridivision
och en pansarbrigad från Estland. Dessa
stridshärdade och slagkraftiga förband
blev av påtaglig betydelse för frontens
stabilisering på Karelska Näset. Ännu
större betydelse hade vapenleveranserna,
vilka var en absolut förutsättning för ett
hållbart försvar. På försörjningssidan av-
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värjdes en hotande kris genom ankomsten av 30 000 ton spannmål.

Ryssarnas fortsatta
offensiv stoppades

Den fortsatta ryska offensiven efter Viborgs fall hade fyra anfallsriktningar: Tienhaara, Tali-Inhatala, Viborgska viken
och Vuosalmi. Försvaret av kustsektorn
Tienhaara övertogs av det i huvudsak
svenskspråkiga regementet IR 61, som
i all hast hade transporterats från Svirfloden norr om Ladoga. De nyanlända
möttes av finska soldater som kastat sina
vapen. Det märktes på dem att de vistats i

ett inferno. De varnade de nyanlända för
att göra motstånd mot ryssarna. De var
oemotståndliga och kriget var förlorat.
IR 61s chef var den 36-årige överstelöjtnanten Alpo Marttinen, vilken var en
sällsynt skicklig militär, berömd under
Vinterkriget.
Vid Tienhaara anföll ryssarna med
största ursinne både från land- och sjösidan. Men IR 61s stridsmoral höll och
avvisade alla genombrottsförsök. Angriparna tillfogads nästan osannolika förluster genom Marttinens överlägsna sätt att
dirigera det stödjande artilleriet. Regementet hade väsentlig hjälp av Kuhlmeys
störtbombare, som gjorde processen kort
med en landstigningsflottilj.
’När striderna hade klingat av kunde
Marttinen meddela Mannerheim: ”Herr
marskalk – Tienhaara håller”..
Striderna i Tali-Inhantala-området,
vilka utvecklades till Nordens största
fältslag någonsin, började den 25 juni.
Den främsta ryska huvudaktören utgjordes av 30 gardesarmékåren, som var en
elitenhet. I inledningsskedet maldes de
finska ställningarna sönder och ryssarna
bröt igenom den främsta finska linjen.
Den inbuktning som ryssarna lyckades
åstadkomma var på sex kilometer, men
längre in i Finland kom de aldrig. Den 30
gardesarmékåren förlorade på en vecka
9000 man och drogs ur striden.

Svenska Frivilligkompaniet

I striderna deltog 2 bataljonen ur finlandssvenska IR 13 förstärkt med det svenska
frivilligkompaniet (SFK) med löjtnant
Orvar Nilsson som kompanichef. Orvar
Nilsson har gett skakande ögonvittnesskildringar av krigets ohygglighet:
”Var 2 bataljonens stab befann sig viss

En förstörd stridsvagn av typ IS-2 (IS stod för Iosef Stalin) på Karelska Näset den
17 juni 1944.
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te jag inte, men dånande artillerield angav
huvudriktningen… Enda mötande trafik
utgjordes av två trosskärror med lik. Sargade kroppar, blodiga förband, söndertrasade uniformer, vaxgula ansikten, livlösa
tomt stirrande ögon skakade fram på den
knaggliga grusvägen.
Nya granater, nya stormningsförsök,
kulsprutor gav eldunderstöd, kulsprutepistoler smattrade, handgranater exploderade, skrik och rop från alla håll på
finska, svenska, ryska… utan att akta på
förluster och med otroligt dödsförakt anföll ryssarna gång på gång.
”Som den tätaste hagelskur, som ihållande åsknedslag exploderade granater
av alla kalibrar från kanoner, granatkastare och stalinorglar. Berget skalv som
vid en jordbävning, vi kastades hit och dit
i värnet… Luften fylldes av trotylångor,
rök och stenmjöl. Vi kunde knappt andas.
Värnet rasade ihop… dess stockar rullade
hit och dit över våra ryggar. Trumhinnorna värkte, huvudet sprängde, hjärtat bultade i dödsångest. När skulle fullträffen
komma?”
När IR 13 och SFK avlöstes efter några
dygns strider hade bataljonen förlorat 293
man i stupade eller sårade, vilket motsvarade 40 procent förluster i stridsstyrkan.
Det svenska frivilligkompaniet hade börjat striderna med 64 man av vilka 27 stupat eller sårats.

Finlands framtid säkrades

När det blev uppenbart för Govorov att
offensiven mot Tali-Inhatala riskerade att
köra fast satte han in nya styrkor i anfall
vid Viborgska viken och Vuosalmi. En
väsentlig tillgång för det finska försvaret vid Viborgska viken utgjordes av en
stridsvan tysk infanteridivision kallad
Greif, vars pansarvärnseldkraft hade stor
betydelse. Ryssarnas försök att genombryta VKT-linjen vid Vuosalmi misslyckades, men de finska förlusterna blev
svåra.
En deltagares berättelse ger en uppfattning om det höga priset som betalades för
finnarnas hjältemod:
”Det blev en dyster dag för oss på morgonen den 7 juli. Vi gjorde då ett motanfall. Och i det motanfallet stupade nästan
hela vårt kompani. Eller, inte riktigt hela.
Sjuttio man var vi på morgonen då man
tog räkning. Och på kvällen då man delade ut mat, var vi fjorton man som åt”.
Några dagar in i juli fortsatte de ryska
anfallen, men nu med klart svagare kraft.
Dessutom kunde finska spaningspatruller
meddela att ryska lastbilar och tåg rörde
sig tomma norrut, men återvände fullastade söderut. Man började ana att Nordens största fältslag kunde sluta med en
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Statsminister Risto Ryti talar till det finska folket den 18 augusti 1940. Ryti blev president några månader senare. I samband med den ryska storoffensiven sommaren 1944
slöt Ryti avtal med Tyskland om hjälp. Han räddade Finland, men Finland tvingades i
fredsfördraget med Sovjetunionen döma sin räddare till tukthus. Han avtjänade tre år
mellan 1946 och 1949. Foto: YLE.
finsk avvärjningsseger.
Den 12 juli gav Stalin order om att
fortsatta offensiva operationer på Näset
som syftade till att besätta Finland skulle
avbrytas och styrkorna inrätta sig för försvar.
Utgången av striderna på karelska näset 1944 handlade om Finlands framtid
som självständig nation. Om Stalin lyckats i sitt uppsåt att krossa den finska armén skulle Finland ha fått röna samma
öde som exempelvis de baltiska staterna:
Sovjetisk ockupation.
Men priset för den vunna segern blev
högt både i antalet stupade och sårade.
Under månaderna juni–juli stupade 11600
och sårades 30 300 soldater.
Ett nederlag på Näset hade inte bara
inskränkt sig till katastrofala följder för
Finland. Sverige skulle ha hamnat i ett
ytterst farligt läge och skulle i ett förs
ta skede med stor sannolikhet tvingats
med i kriget och då med ryska trupper på
svensk mark. För övrigt så hade Churchill länge väntat efter ett tillfälle då han
skulle kunna tvinga Sverige att ställa upp
på de allierades sida i kriget. Mot bakgrund av västmakternas otroliga flathet
gentemot massmördaren Stalin och dennes monumentala svek mot de baltiska
staterna och övriga länder som tilläts dela
samma öde, hade ett scenario med sov-
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jetisk utvidgning västerut med inriktning
mot Sverige, Danmark och Norge varit
fullt realistiskt. Insikten om den finska
segerns avgörande betydelse sommaren
1944 för ett fritt Norden har även kommit
till uttryck på regeringsnivå i Sverige. I
ett uttalande 2002 framhöll Göran Persson: ”Det förtjänar att upprepas, att Finland vid detta tillfälle avvärjde vad som
kunde ha blivit en ödesdiger sovjetisk
expansion västerut”.
Nu är det mer än sjuttio år sedan Finlands heroiska kamp utkämpades på Karelska näset, och det är viktigt att ihågkomma att Nordens öde då avgjordes. .
Källförteckning:
Johan Lupander och Jan-Christian Lupander: Karelska näset 1944
Orvar Nilsson: När Finlands sak blev
min
Allan Sandström: Fortsättningskriget
1941–1944
Mikko Porvali: Bakom Röda arméns linjer
Efter kriget dömdes president Risto Ryti
1946 efter sovjetiska krav som krigsansvarig till tio års tukthus. Han benådades
1949 och avled 1956. Ryti anses allmänt
ha varit engelskvänlig, men omständigheterna tvingade fram avtalet med Ribbentrop.
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I Öst satsar man på försvaret
Den ryska aggressiviteten och återupprustningen av den ryska krigsmakten gör att de nya Nato-länderna i Öst satsar både på vapen och militärutbildning för att vara beredda att skydda sig mot ryska militära angrepp.
I de östra Nato-länderna har man erfarenheter av hur det är att vara granne till
Ryssland. Polen invaderades av ryska
trupper 1772, 1793, 1795 – då upphörde
Polen att existera som självständig nation.
Även Tyskland och Österrike-Ungern var
med i huggsexan mot Polen i slutet av
1700-talet.
Sedan Polen återuppstått 1918 var det
dags igen 1920 och 1939, vid det senare
årtalet delades Polen mellan diktaturerna
Tyskland och Sovjetunionen i enlighet
med deras inbördes överenskommelse i
Molotov-Ribbentrop-pakten.
År 1981 stod sovjetiska trupper åter
vid Polens gräns. Sovjet var på vippen att
upprepa invasionen av Tjeckoslovakien
från 1968, denna gång med Polen som
mål. I sista stund avblåstes operationen
och istället genomförde den polske generalen Wojciech Jaruzelski på Luciadagen
1981 en militärkupp. Den svenska underrättelsetjänsten, som redan tidigt på hösten visste vad som var på gång, skickade
rapporter till Sverige, där beredskapen
höjdes.

Militärt förfall i Ryssland

Efter Sovjetunionens fall blev det några
år av ryskt militärt förfall. Under Boris
Jeltsins tid som president kunde länderna i Öst andas ut. Hela Europa och
Nordamerika kunde åtnjuta det som på
engelska kom att kallas ”the peace divi-
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dend”. Hotet från Öst trappades ner och
de storsatsningar på militär styrka som
gjordes av Ronald Reagan fick avsedd
effekt. Sovjetunionen föll samman och
hela Västvärlden kunde njuta av frukterna av den satsningen – kraftigt minskade
försvarsutgifter och resurser som kunde
användas för civil utveckling. Det kalla
kriget var slut och det slutade med seger
för Väst.
De forna sovjetiska satellitstaterna
anslöt sig till Nato. Polen, Ungern och

Tjeckien 1999, flertalet övriga 2004. Och
det gjorde även de tre tidigare sovjetrepublikerna Estland, Lettland och Litauen
(2004). Vladimir Putin kallade 2005
Sovjetunionens sönderfall för ”1900-talets största geopolitiska katastrof”. Han
har med all önskvärd tydlighet visat att
han vill komma till rätta med den ”katastrofen”. Ryska armén och flottan är inte
längre ett skrotupplag. Genom målmedveten satsning på upprustning och militär
utbildning utgör Ryssland åter ett hot för
sina grannar. Georgien fick erfara detta
2008 när Ryssland la beslag på Sydossetien och Abchasien. Ukraina 2014 när
Ryssland annekterade Krim och i praktiken la under sig delar av Donbass-området i östra Ukraina.
De länder som tidigare har varit underkastade ryska invasioner och sovjetiska
diktat vidtar nu åtgärder för att vara beredda att möta det ryska hotet. I Polen
ordnas militärutbildning för folket – i
syfte att skydda landet mot en invasion.
120 hemvärnsgrupper har inrättats för
att komplettera den polska armén och
allmänheten uppmanas att delta i skjut-

Basen i det polska flygvapnet är idag amerikanska F-16, som i stor utsträckning ersatt ryskbyggda MiG-29. Det här planet är fotograferat på en flygbas strax utanför staden Poznan.
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övningar. Flera tusen polacker
har sett det värt att satsa sin
fritid på detta. I slutet av mars
genomfördes en mobiliseringsövning av reservister, 550
reservister kallades in med en
timmes varsel och utrustades
för strid och skjutövningar.

Vakttorn längs
ryska gränsen

Polen har ingen egen gräns
mot Ryssland, annat än mot
Kaliningrad-enklaven vid Östersjön. I början av april tillkännagavs att polackerna nu
ska bygga vakttorn längs gränsen mot Kaliningrad-området.
Gränsen är tjugo mil lång.
Ryssarna har på gång att utplacera Iskander-robotar (som
kan bestyckas med kärnvapen)
i Kaliningrad-området. Räckvidden är sådan att robotarna
skulle kunna nå större delen
av Polen, hela Gotland och
den svenska ostkusten upp till
Stockholms södra förorter.
Polen har liksom flertalet länder i Europa avskaffat
den allmänna värnplikten (år
2009).
I Polen kommer de äldsta
fortfarande ihåg Röda arméns
invasion 1939. Yngre kommer
ihåg förtrycket under kommu-

nismen, som störtades först
1989. De yngsta har växt upp i
ett demokratiskt konsumtionssamhälle, men de har alla hört
om hur det var förr.
Det pågår nu en satsning
på det polska försvaret, bland
annat övervägs om Polen ska
skaffa sig amerikanskbyggda
kryssningsrobotar av typen
Tomahawk. Det gillar inte ryssarna, men Polen är idag ett
av de europeiska länder som
har mest militärt och politiskt
samarbete med USA.
Grannlandet Litauen, som
avskaffade värnplikten 2008
har nyligen beslutat att den ska
återinföras senare under 2015.
Idag är det Finland, Estland,
snart Litauen, Schweiz, Österrike och Grekland som har
allmän värnplikt i Europa. I
övrigt är den avskaffad, utom
i Ryssland naturligtvis.
Lettland, som saknar värnpliktsarmé, har startat militärutbildning för studenter. Det
lettiska försvarsdepartementet
säger att utbildningen kommit
till för att skapa försvarskapacitet mot Öst.
Estland har allmän värnplikt,
men alla kallas inte in. Landet
upplevde den ryska närvaron
på andra sidan gränsen högst

påtagligt under den så kallade
statykrisen 2007. I centrala
Tallinn hade under Sovjettiden satts upp en åbäkig staty
över en sovjetisk ockupationssoldat. I folkmun gick statyn
under namnet ”den okände
våldtäktsmannen”. De estniska
myndigheterna plockade ner
statyn och det blev genast protester från ryskt håll. Ryssland
satte in cyberkrig mot Estland och försökte sänka hela
den estniska infrastrukturen,
främst myndigheter och banker (betalningssystemet är en
nyckelfunktion i det moderna
samhället). IT-experter från
Nato flögs in till Tallinn, som
till slut fick ryssarna att uppge
angreppen. Statyn ställdes
upp på en kyrkogård i en av
Tallinns förorter. I Estland är
ungefär en fjärdedel av befolkningen rysktalande och Putin
har i klartext sagt att Ryssland
har till uppgift att tillvarata
ryssars intressen även om de
bor utanför Ryssland. Det var
så angreppet mot Ukraina förra året motiverades.
I Finland är värnplikten, i
motsats till i Estland, en realitet. Finland har under sin korta
tid som republik utkämpat tre
krig mot Sovjetunionen. Un-

gefär 80 procent av Finlands
unga män genomför värnpliktsutbildningen.

Nato satsarpå samarbete

Nato har tagit sig an sina
nya medlemsländer genom
att genomföra gemensamma
övningar. Tidigare i år deltog
10000 Nato-soldater i en polsk
övning. Emellanåt deltar amerikanska trupper från Tyskland
i övningarna. De baltiska länderna, som saknar egna flygvapen, har ständig närvaro av
flygplan från Nato. Nato-länder med flygvapen turas om att
bevaka det baltiska luftrummet.
De baltiska länderna och
Finland har långa gränser mot
Ryssland. Men det är inte särskilt mycket längre från östra
Ryssland till Sverige. Svenska
politiker har tagit den tidigare
ryska militära svagheten till
intäkt för kraftigt sänkta försvarsanslag. Nu anser flera partier att det är dags att tänka om.
Men vad gjorde de när de hade
makten? Nedrustningen har genomförts av både moderata och
socialdemokratiska försvarsoch finansministrar
.

1 1990...
Contras omslag pryddes denna
gång av en fantastisk bild, en bild
som hade varit otänkbar vid Contras grundande 1975. Fria tyskar
som stod ovanpå Berlinmuren och
lät sig fotograferas med Brandenburger Tor i bakgrunden.
Det hade skett stora omvälvningar i
slutet av 1989.
Men allt var ännu inte frid och fröjd
i Öst. Utanför sovjetiska ambassaden (den hette fortfarande så) i
Stockholm demonstrerade Sergei
Karetnikov för att få ut sin fru från
Leningrad. Det skulle enligt perestrojkans regler vara enkelt. Men
när sovjetiska ambassaden vägrade att betrakta Sergei som bosatt

i Sverige (efter att man först tacksamt tagit emot 2.200 kronor för
att ta emot ansökan om registrering) så blev det stopp för hustrun
och de två barnen.
Contra hade en genomgång av
hur mycket kommunerna satsade
på olika kommunala tjänster. Skillnaderna var gigantiska – vilket
pekade på slöseri i en del kommuner och snålaktighet i andra.
Grundskoleplatsen varierade mellan 24.455 i Sala och 69.372 i Pajala. Dagisplatsen mellen 35.536
i Falkenberg och 90.118 i Sundsvall. Äldreomsorgen varierade (per
invånare över 65) mellan 8.325 i
Ängelholm och 24.880 i Sundsvall.

Contra innehöll en intervju med de
(vita) anti-apartheid-aktivisterna
äkta paret Leon Louw och Frances
Kendall Louw. De visade på en
lösning av konflikten baserad på
marknadsekonomi och deras bok
i ämnet fick lovord av Winnie Mandela (som dock när det kom till kritan inte alls var någon anhängare
av marknadsekonomi).
Contra hade också en artikel som
förutsåg Sovjets ekonomiska sammanbrott, när andra bedömare
fantiserade om stabila statsfinanser. Två år efter det här numrets
utgivning hade Sovjetunionen
upphört att existera.
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