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Landet översvämmas av tiggare,
uppskattningsvis 5000 har kommit från Rumänien och Bulgarien
till Sverige. De sitter utanför så
gott som varenda butik eller som
här utanför en tunnelbanestation.
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Mänsklighetens undergång – igen
Äldre har upplevt olika profetior om mänsklighetens undergång. Efter Andra
världskriget skulle tillgången på mat inte räcka för att föda den växande befolkningen. Något årtionde senare skulle jordens oljetillgångar sina och oljan
bli orimligt dyr med stora konsekvenser för vår industri och utveckling. Under
nästa årtionde skapade den växande elektroniska industrin radiovågor skadliga
för människor och man borde inte sitta framför en dator längre än en timme om
dagen. Och nu anses vi ha ett avfallsberg hopblandat med koldioxid och övriga
utsläpp som är det största hotet mot människors hälsa. Men världen finns fortfarande kvar och vi mår bättre än någonsin.
Svårigheten för en normalbegåvad, lagom intresserad medborgare är hur man
kan veta vad som är rätta uppgifter och vad som är felaktiga. Är det den gamla
vanliga visan snart går jorden under, stödd av ekonomiska intressen, som vi
upplever eller är vi i ett kritiskt skede?
Vi är nog överens om att vi måste begränsa avfall och utsläpp av olika slag.
(Där är kanske Sverige idag främst i världen.) Men när man skräms med bilder
av rykande fabriksskorstenar och texten anger att vi måste begränsa våra utsläpp
av koldioxid, då bör man dra öronen åt sig. Koldioxiden är nämligen färglös. För
att få ordning på begreppen måste vi skilja mellan miljöförstörande utsläpp som
måste begränsas och koldioxiden som idag är i fokus.
Ett försök att bringa ordning i koldioxidens effekter görs i Läkartidningen
2014-12-01.
Där återger man välkända medicinska tidskrifter som skriver att ”klimatförändringen är det största hotet mot människors hälsa under 2000-talet. Mänsklig
aktivitet resulterar i gigantiska utsläpp av växthusgaser. Dessa orsakar stigande
temperaturer, smältande glaciärer med mera. Vår glob drabbas av skyfall med
översvämningar, orkaner med mera.”
Samtidigt kan man begrunda nedanstående insändare av Jan Lindström, sjukhusfysiker på Karolinska Universitetssjukhuset:
Klimatförändringar på grund av människan - var då?
1. Ingen statistiskt säkerställd global temperaturhöjning på 16 år trots rekordutsläpp av CO2
2. Ingen motsvarande värmeökning i djuphaven konstaterad
3. Ingen global trend i översvämningar enligt senaste IPCC-rapport
4. Ingen global trend i nederbörd enligt senaste IPCC-rapport
5. Ingen global trend i torka enligt senaste IPCC-rapport
6. Ingen global trend i antalet orkaner eller deras styrka enligt senaste IPCCrapport
7. Antarktis uppvisar rekordnivåer i isutbredning
8. Arktis isutbredning är tillbaka på nivåer som tidigt 2000-tal
9. Havsnivåökningen ligger fast på cirka 2-3 mm/år som den gjort sedan mitten
av 1800-talet. Det vill säga ingen acceleration som borde ha skett om antropogen
påverkan hade funnits
10. Ingen global trend för bränder i skog och mark
(IPCC är FNs klimatpanel)
Vi bör vänta med ”klimatångesten” och först kritiskt granska de påstådda effekterna av koldioxiden. Vad vi vet är att alla växter behöver koldioxid och man kan
se att den ökade mängden inneburit att vissa öknar börjat grönska.
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Tiggarkulturen kommer till Sverige
1965 avskaffades ”lösdriverilagen” eftersom det inte längre fanns några som
den kunde tillämpas på. Idag är läget ett helt annat, 5 000 tiggare har vävt ett
finmaskigt nät över landet. Ju mer svenskarna ger tiggarna desto fler blir de.
Antalet potentiella inflyttande (det vill säga romer i Rumänien och Bulgarien)
är över en miljon...
Från 1885 var tiggeri förbjudet i Sverige
genom den så kallade lösdrivarlagen.
Den gjorde det förbjudet att underlåta att
”ärligen försörja sig” eller stryka kring
landet. Gammaldags luffare vandrade
kring på landet och tiggde mat och sov
över i logar, det var i teorin förbjudet,
men knappast något större ärende för polisen. Också tiggare i städerna kunde åtalas, men i takt med det alltmer finmaskiga
sociala skyddsnätet blev lösdriverilagen
allt mindre relevant. Den avskaffades
1965, mest för att det inte längre fanns
några som den riktade sig emot. Tiggare
vid den tiden var huvudsakligen narkomaner och alkoholister som tiggde ihop
till sitt missbruk. De var få och det fanns
hur många andra lagrum som helst för
den polis som ville sätta åt dem.
Med åren utvecklades tiggeriet på så
sätt att de påtända och berusade personer
som strök omkring i tunnelbanan – och
nästan aldrig fick några pengar – ersattes
av mer välartade individer som tiggde till
avgiften på härbärget, vilket ibland kunde vara sant, men lika ofta inte var det.
Omfattningen var dock blygsam.
Nu femtio år senare har frågan om ”lösdriveri” aktualiserats igen, främst genom
den stora tillströmningen av tiggare från
Rumänien och Bulgarien. De uppskattas
uppgå till 5 000. Idag finns det i de större
orterna tiggare utanför i stort sett varenda
matvarubutik, vid Systembolagets filialer, vid bankomater, återvinningsstationer med mera.
Enligt lagen får de här personerna uppehålla sig i landet högst tre månader, men
eftersom de inte ens behöver pass (ett
ID-kort räcker) är det i praktiken omöjligt att kontrollera om den regeln följs.
Men ofta är nog så fallet. Trafiken fram
och tillbaka till Rumänien är omfattande.
I en del fall betalas returresan av svenska
kommuner som ”skickar hem” tiggarna.
Bussbolagen (ofta små bolag i Rumänien
med en eller ett par väl använda bussar
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i flottan), gör reklam för möjligheten att
satsa på en enkelbiljett. Svenska skattebetalare står sedan för återresan. Bussbolagen tjänar naturligtvis lika bra ändå,
om en resenär betalar ena resan själv och
återresan betalas av en svensk kommun.
Troligen tjänar de mer, eftersom returresan faktiskt betalas, medan de i de flesta
fall tvingas sälja uppresan på kredit, en
kredit som ska betalas av med intiggda
pengar, vilket inte alltid lyckas.

Hyra tiggplatser

De rumänska bussbolagen har egna orga-

cg.holm@
contra.nu
nisationer i Sverige som ser till att lånen
krävs in. Normalt körs resenärerna till ett
ställe där det redan bor en mängd personer från samma land. Den som inte kan
ett ord svenska och inte vet något om
svenska förhållanden hamnar hos landsmän, som hjälper dem till rätta. Men några av landsmännen jobbar som indrivare
åt bussbolagen. Andra organiserar verksamheten i form av transporter till ”arbetet”, där åter andra kan försörja sig på att
ta betalt för tiggplatserna. Självklart är
resultatet högst variabelt beroende på var
tiggandet sker. En liten Coop-butik i en
småort ger inte många kronor, medan en
plats på Drottninggatan i Stockholm ger
skapliga inkomster. Den som rör sig runt
i våra större städer noterar att samma personer oftast dyker upp på samma ställe
dag efter dag, och om en viss person är
borta en viss dag sitter det alltid en ersättare just där, just den dagen, åtminstone
på de mer lönsamma platserna. Det hela
förefaller välorganiserat och är det också
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i form av ett avgiftssystem som organiseras inom gruppen. Vissa personer lever
på att fördela tiggarna mellan olika platser och sköta om transporterna. Sedan får
de som står lägre i hierarkin stå för själva
tiggandet. Dagens Nyheter har uppgett
att en bra tiggplats i Stockholm kan kosta
en tusenlapp i månaden. Det är nog för
lågt.
SvT Uppland uppger att en bra plats
i Uppsala kan kosta mellan 1.000 och
2.000 kronor per månad.
Att organisationen är god belystes när
tiggarna övergick från att vara tysta till att
säga ”hej hej” eller ”tack så mycket”. På
en vecka hade samtliga tiggare i hela landet gått över från den tysta till den ljudliga modellen. Från noll till fyra ord på
svenska för hundratals tiggare på bara en
vecka! På samma sätt gick det när någon
analyserat lönsamheten i att tigga tidigt
på morgonen. Det rör sig mycket folk på
gatorna i centrala Stockholm mellan sju
och nio. Tiggarna har varit på plats redan
vid sjutiden. Man skulle kunna tro att det
vore för att få de bästa platserna, men så
är det ju inte. För de bästa platserna får
tiggarna betala. I våras kom någon på att
trötta jobbpendlare som har bråttom att
hinna i tid till jobbet (eller kanske redan
är sena) inte ger många kronor i tiggarskålen. Från den ena dagen till den andra
sköts tiggeristarten på Drottninggatan
upp från sju till nio. Sovmorgon för tiggarna och lättare för tjänstemännen att ta
sig till jobbet när de inte behöver gå sicksack mellan tiggarna.
Stadsmissionen i Göteborg skrev i en
rapport: ”En viktig del av rekryteringen
’är erbjudandet att man inte behöver betala för resan i förskott utan att man får
upp till en månads tidsfrist och kan delbetala under den här tiden. En enkel resa
kostar vanligtvis 800 till 1200 kronor.
Vi har mött personer som uppgett att de
tvingats betala för centralt belägna tiggeriplatser, utanför affärer eller andra plat-
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ser med mycket folk i rörelse. Den som
inte kan betala blir hotad och misshandlad eller också utsätts familjen i hemlandet för hot. Det finns även exempel på att
personens pass eller legitimation tagits i
beslag”.
I Kalmar dömdes i januari i år en rumänsk man till fängelse och fem års
utvisning för misshandel, rån och försök till utpressning. Han ska också betala 128.000 kronor i skadestånd till fem
landsmän, som utsatts för mannens gärningar utanför Coop på Kvarnholmen.
Mannen krävde 3.000 kronor i ersättning
för att de fem landsmännen skulle få fortsätta att tigga. När de vägrade att betala
slog han en kvinna och tog hennes väska
som innehöll just 3.000 kronor. Hon uppgav att det var vad de fem fått in under
dagen. Vilket alltså skulle ge en inkomst
på 600 kronor per dag! Mannen hade
också kastat en burk vita bönor (som var
en natura-gåva till tiggarna) i ansiktet på
en annan landsman. Några dagar senare
satt tiggarna vid Jula, när samme man
kom och krävde en tusenlapp. Han sa
att det var han som bestämde över tiggarna i Kalmar och att han skulle döda
dem om de inte betalade. Tiggarna vände
sig då till Polisen och mannen kunde gripas. Han var tidigare utvisad från Norge
(misstänkt, men inte dömd, för människohandel och organiserande av prostitution)
samt dömd för grov stöld i Frankrike

Fejkade handikapp

Artikelförfattaren hade för några år sedan observerat en person som regelbundet tiggde i kvarteren kring Sergels torg
i Stockholm. Han hade spastiska rörelser,
gick med inåtvända fötter och använde
käpp när han svajade fram på gatorna.
Vid ett tillfälle råkade jag på honom när
han stod i givakt! Ingen hopsjunken man
med spastiska rörelser. Anledningen var
att han talade med en välklädd kvinna
på rumänska. Även om min rumänska
är noll, så var det inte svårt att förstå att
mannen fick en rejäl utskällning av den
välklädda damen. Jag stannade en bit
ifrån för att observera utvecklingen. Efter
ett par minuter hade damen fått nog och
gick vidare till nästa tiggare. Mannen,
som under flera minuter stått blickstilla
i givakt, föll åter ihop i spasmer och viftade med sin tiggarmugg som förut.
Mannen tycks vara välkänd. En kvinna
som många gånger sett honom i city be-
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rättar att hon en kväll när hon passerade
Bredängs centrum i sydvästra Stockholm såg mannen i samspråk med några
landsmän, det var efter arbetsdagens slut.
Plötsligt reser sig mannen upp och gör ett
Stina Dabrowski-hopp, uppenbarligen
för att visa sina vänner hur vig han var.
Mattias Svensson berättar i ett av de
senaste numren av tidskriften Neo om
samme man. Det där fejkar man inte säger Mattias till sin bror och ger mannen
ett generöst bidrag. Men det gör man.
Der Spiegel skildrar hur en man från
Rumänien i Tyskland förses med kryckor och instruerar hur man ska gå på ett
ryckigt sett. En YouTube-film från Umeå
visar samma sak, två män med kryckor
tigger, för att när de fått tillräckligt gå in
i en butik och köpa fika, utan att behöva
använda kryckorna.
Särskilt tragiskt blir detta naturligtvis
när man betänker att det finns riktiga
handikappade, vars trovärdighet ifrågasätts när fejkarnas verksamhet avslöjas.
En hel del rumänska bussägare har
Sverige-resorna som en viktig inkomstkälla. Enligt uppgifter i rumänska media
sprider man uppgiften att det är lätt att
få jobb i Sverige. Antalet jobb för en
person utan all arbetslivserfarenhet och
vars enda språk är rumänska kan dock
räknas på ena handen i Sverige. Väl på
plats är det klart att tiggande är det enda
som återstår. Nu är personen dessutom
hårt skuldsatt för bussbiljetten, till en
landsman som inte tvekar att ta i med
hårdhandskarna för att få tillbaka pengarna och som har indrivare på plats, inte
bara i Sverige utan också vet från vilken
by tiggaren kommer och vilka som är
anhöriga till vederbörande. Många som
bussas till Sverige vill inte berätta att de
lurats och hamnat i ännu svårare misär än
i Rumänien, utan berättar hur bra det är
i Sverige per mobiltelefon. Bussbolagen
kan skaffa fler kunder i samma by. Men
så småningom kryper sanningen fram
och marknaden försvinner i den by där
folk vet att det inte går att skära guld med
täljkniv i Sverige. Men för bussägarna är
det inget problem. Det finns tusentals
nya byar att bearbeta. Och indrivarna i
Sverige ser till att biljetterna betalas.

Hur mycket tjänar tiggarna?

I Stockholms-pressen har uppgifter om
en hundralapp om dagen cirkulerat. En
kort tids observation av tiggarnas inter-
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aktion med allmänheten visar dock att
den siffran är kraftigt underdriven. Den
bygger också på vad en del tiggare själva
uppgett, och det finns för dem vanligen
ett intresse av att underdriva inkomsterna,
för att öka folks beredvillighet att skänka
pengar. En färsk studie hos Polisen i Hälsingland (redovisad i tidningen Hela Hälsingland) pekar på att tiggarna tjänar omkring 300 kronor per dag. Man har räknat
fram att ett tiggarläger med 150 invånare
i Hälsingland omsätter cirka 10 miljoner
kronor. Polisen har gjort en utredning på
uppdrag av Riksdagen. Det finns en hel
del kringliggande tjänster, som transporter till och från lämpliga platser (transporter går så långt som till Falun, Sundsvall
och Västerås), uppsamling av intiggda
belopp och ”markservice” i form av bilreparationer, byggarbeten i lägren och så
vidare. Polisens uppskattning var alltså
att ett läger i Hälsingland drog in cirka 10
miljoner kronor om året, varav 1 miljon
gick till hyra av camping-platsen. Sammanlagt hade man också köpt 54 (begagnade) personbilar.
Den här bilden stämde nu inte med
mediaelitens uppfattning om hur det gick
till och inom några dagar kom det kritiska
rapporter om den utredning som Polisen
gjort på uppdrag av Riksdagen. Det handlade till exempel inte om 10 miljoner utan
fem och campingplatsägaren försäkrade
att han bara fick in en halv miljon… Man
kan tänka sig att han såg skattemyndigheterna flåsa honom i nacken. Ett enkelt
konstaterande är att personer som betalar hyra på en campingplats med hjälp
av allmosor i form av mynt insamlade i
muggar inte kommer att vara sådana som
propsar på kvitton med redovisad moms.
Det kom också fram att omsättningen
sedan de bulgariska tiggarna flyttade in
bara varit kring fem miljoner – de hade
bara funnits på platsen ett halvår. Under
sommaren var campingplatsen i normal
drift och då var avgifterna betydligt högre än vad tiggarna betalade under den
annars döda vintersäsongen.
Som framgick av domen i samband
med bråket i Kalmar kunde inkomsterna
uppgå till 600 kronor per dag. Värnamo
Nyheter har rest till byn Cucova i Rumänien och talat med en åttabarnsfamilj där
fadern och modern turas om att resa till
Sverige. Kvinnan (som är den som för
tillfället är hemma i Rumänien) berättar
att en bra dag kan man ta in tusen kronor,
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Svenskarna har själva bestämt att tiggarna ska komma hit, genom att betala dem tillräckligt bra. Foto Mostphotos/Roland Magnusson.
en dålig bara en hundralapp. De har då
varit i orter som Göteborg, Piteå, Sundsvall, Jönköping, Gnosjö och Karlstad.

Ibland rasar hierarkin ihop

Normalt är tiggeriet välorganiserat, en
tiggare på varje plats. Transporter till och
från tiggplatsen. Bussresor till och från
Rumänien. Men eftersom verksamheten
sköts av olika grupper (ofta ”familjer”) så
är det oundvikligt att det ibland blir konflikter. Pressen har under de senaste åren
gång på gång rapporterat om slagsmål
mellan olika grupper. I Karlskrona blev
det fullt slagmål i en galleria mellan två
grupper som hade olika synpunkter på
vem som hade ”rätt” till platsen. Polisen
tvingades gå till angrepp med batonger
för att bryta slagsmålet. Fyra personer
greps och en hamnade på sjukhus. (Källa
BLT)
I Gävle uppstod slagsmål utanför
Willy:s. Fyra bulgariska kvinnor råkade i
handgemäng om vilka som skulle få vara
på platsen. Tre kvinnor misshandlade den
fjärde och hävdade att hon inte fick vara
på platsen. Polisen ingrep och grep en av
de angripande kvinnorna, som vid visitation visade sig ha 53.000 kronor i femhundringar instoppade i behån. (Källa
Gefle Dagblad)
I Linköping har det uppstått slagsmål
mellan tiggare som deltagit i en lunch
anordnad av Stadsmissionen. Polis fick
kallas till platsen och när lokaltidningen
Corren kom till platsen var bord och
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stolar omkullvräkta och matrester låg
utslängda på golvet. Tidningen lyckades
få tag på några som deltagit i slagsmålet, som berättar att de äter i kyrkan varje
dag och att det den dagen kom en annan
grupp till kyrkan, vilket alltså ledde till
fullt slagsmål och till att Polisen avvisade
några personer.
I Halmstad kontaktade en tiggare polisen sedan han fått stryk av chefen för att
han inte lyckades tigga ihop tillräckligt.
”Chefen” greps och åtalades för männi
skohandel, men friades av tingsrätten.

Tiggarna underkastar sig
ordningsmakten

Tiggarna har en genuint avog inställning
till myndighetspersoner och poliser, så
det är svårt för Polisen att få information.
Men även om tiggarna har en avog inställning till ordningsmakten underkastar
de sig regler och förordningar. För det
mesta är sammanhållningen god, men
självklart blir det ibland konflikter. Särkilt när vissa personer försöker sko sig på
andras bekostnad. Ibland spiller interna
konflikter över i polisanmälningar. Den
vägen har det kommit fram att en del personer tvingats lämna sina ID-handlingar
och därmed blivit extra utsatta. Enligt
polisen i Norra Gävleborg finns det en
anmälan om tvångsprostitution och flera
om olaga hot. Under en period var det
en sjuåring som tiggde vid rastplatsen i
Tönnebro vid E4-an, men när de svenska
kommunala kvarnarna malt färdigt om en
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(i såväl Sverige som Rumänien) skolpliktig pojke som inte gick i skolan var han
försvunnen.
Lägrens existens bygger helt och hållet på att människor är beredda att ge
tiggarna pengar, skulle folk sluta att ge
pengar skulle verksamheten upphöra på
ett par veckor. Men uppenbarligen finns
det många svenskar som tror att de gör en
god gärning. Verksamheten skulle också
upphöra snabbt om den blev förbjuden.
Tiggeri är förbjudet i många länder (inte
minst i Rumänien) och tiggarna väljer
noga ut de länder där verksamheten är
tillåten. I Haag i Nederländerna infördes
ett lokalt förbud och tiggarna var borta
på en vecka. De flyttade väl till Sverige
säger Paul Corten, en nöjd affärsinnehavare i Haag, till en svensk journalist. Tiggeriförbud gäller i åtskilliga holländska
städer. Också i Norge är det en kommunal fråga. Tiggarna anpassar sig snabbt
till gällande regler, i grannkommunerna
Arendal och Kristiansand i södra Norge
har man agerat olika. I Arendal är tiggeri
förbjudet och i Kristiansand är det inte
bara tillåtet utan välkomnat. Vice ordföranden i Kristiansand Jørgen Kristiansen
har hållit välkomsttal och berättat om
kommunen. Tiggarna får bo i en gammal
skola för 15 kronor natten och på sommaren när de bor i tält ställer kommunen upp
med dusch och sopcontainer. När förbudet infördes i Arendal var det aldrig några
problem. Polisen behövde aldrig ingripa,
tiggarna flyttade, precis som i Haag. I det
norska fallet var det nära till, det var bara
att dra till Kristiansand.
I Danmark är förbudet landsomfattande och med få undantag åker tiggarna till
Sverige istället.
I många kommuners lokala ordningsstadgor är det föreskrivet att det krävs
tillstånd för att samla in pengar på allmän
plats. Det är oftast organisationer (Röda
Korset och liknande) som söker tillstånd.
Stockholmspolisen uppger att inte en
enda person sökt tillstånd för att samla in
pengar till sitt eget uppehälle, men även
en sådan insamling är tillståndspliktig.
När Polisen i Södertälje grep några tiggare med hänvisning till att de saknade
tillstånd blev de snabbt friade av tingsrätten. Trots att penninginsamling utan tillstånd är bötessanktionerat och att det inte
finns något undantag för insamling till det
egna uppehället. Lagar och förordningar
tillämpas med ganska stort godtycke.

5

Tiggare eller affärspartner?

I motsats till svartarbetare, gatumusikanter och asfaltläggare skapar inte tiggeriet
några värden i samhället. Det är helt och
hållet en omfördelning av de värden som
skapats av andra. Men i motsats till den
omfördelning som sker genom skattesystemet så sker det inte i organiserad form.
Till dess förtjänst skall hållas att tiggarna
– i motsatsen till Skattmyndigheten – inte
har en armé av jurister, poliser och fångvaktare till sitt förfogande för att få in
pengarna. Tiggarna får nöja sig med att
få in pengar av dem som ställer upp frivilligt. Till dess nackdel gäller att de som
får pengarna i slutändan inte är de som
behöver dem mest. Det är de som är mest
förslagna och de som inte jobbar i ”frontlinjen” med själva tiggandet som tar de
största inkomsterna. Allmänheten känner
ofta större medlidande med barn än med
tiggarna själva. Var och varannan tiggare
har därför bilder på sina ”barn hemma i
Rumänien” som är beroende av att mamma eller pappa lyckas tigga pengar i Sverige. Finns det barn så är det naturligtvis
de barnen som visas på bilden. Men finns
det inga barn, eller barn som är så stora
att de själva är ute och tigger, så går det
alltid att få fram bilder på några andra
barn, som väcker givarens medkänsla.

Konkurrensen är hård

Svenskens ovilja att skänka pengar till
den som inte jobbar ledde till att gatumusikanter brukar klara sig mycket
bättre än vanliga tiggare. Musiken visar
att man anstränger sig och vill göra rätt
för sig. Principen om arbetets belöning
ligger också bakom skapandet av ”gatutidningarna”, som säljs av hemlösa sedan
några decennier. De som tidigare ägnade
sig åt ett oorganiserat tiggande säljer nu
Situation Stockholm (i Stockholm) eller
Faktum (i Göteborg). Genom att det som
tidigare var en förödmjukande underkastelse för tiggaren har blivit en affärstransaktion är parterna genast mer jämställda.
Tiggaren får respekt som säljare och givaren får samvetsfriden att pengarna inte
går till en latmask som försöker sko sig
på andra. Vinnare på bägge sidor alltså.
Även om de flesta som säljer tidningarna för hemlösa med kyrkornas eller
kommunens hjälp tar sig ur situationen
på några år så finns det personer som har
stått och sålt sin tidning på samma plats
under många år och upparbetat en fast
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kundkrets. Man växlar några ord med
kunderna och får på det sättet en viss social kontakt med andra än olycksbröder
och -systrar.
I Stockholm känner Situation Stockholm av konkurrensen. I en artikel i tidningen berättar en upprörd tidningsförsäljare att hon sett en kvinna sitta utanför
Systembolaget med en löpsedel för Situation Stockholm, och använt den för att tigga. Några tidningar sålde hon dock inte.
Tony, som säljer Situation Stockholm på
ett par platser har tydligt märkt att hans
försäljning gått ned sedan ett drygt år. Då
började det sitta tiggare runt honom och
om någon köpte en tidning var de framme
med sin mugg och tiggde av köparen. När
tidningen Sofia Z (ett norskt projekt avsett för så kallade EU-immigranter) började säljas blev konkurrensen värre och
det hände att tiggare kom fram och ville
ha pengar när Tonys kunder tagit fram sin
plånbok. Både på Östermalmstorg och
vid Skanstull har försäljare av Situation
Stockholm hotats och utsatts för våld av
tiggare och försäljare av Sofia Z. Ibland
har allmänheten tillkallat polis. Många
gamla stamkunder går numera förbi säljarna av Situation Stockholm för att inte
hamna i jobbiga situationer, de som fortsätter att handla berättar för säljarna att
de upplever situationen som jobbig.
I Göteborg blev Faktum-försäljaren
Hans Flory knivhotad och tvingades
lämna den plats han sålt tidningar på i sju
år. Matias Ghansah, distributionschef för
Faktum, berättar för GT att flera Faktumförsäljare tagit time-out eller tvingats
flytta sin försäljningsplats sedan de utsatts
för hot. Det har hänt att Faktum-försäljare
har blivit helt omringade av försäljare av
tidningen Folk är folk, som är en motsvarighet till Sofia Z i Stockholm.

Misslyckat experiment i Gnosjö

I småföretagsamhetens förlovade land,
Gnosjö, försökte man ta itu med tiggarna
på sitt eget sätt. Med lokala initiativ från
personer engagerade i de många frikyrkorna på orten förvandlades tiggarna till
försäljare, dels av produkter som skänktes av engagerade svenskar, dels av hantverksprodukter som tillverkades av de
tidigare tiggarna eller deras anhöriga i
Rumänien. Svenskarna samlade också in
pengar för att tiggarna skulle kunna återvända till Rumänien och klara sig på penninggåvorna från Sverige över vintern
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och för att etablera egna verksamheter
i Rumänien. Det dröjde dock inte länge
innan de var tillbaka i Gnosjö och hävdade att de hade 100.000 kronor att fordra av de givmilda svenskarna. De som
kom tillbaka till Sverige gjorde anspråk
på de pengar som samlats in för att hjälpa
invånarna i byn Cucova. Vid några möten
som ordnades upplevde svenskarna situationen som hotfull och de har nu tappat
intresset för att hjälpa till på ett sätt som
de tidigare uppfattade som konstruktivt.
Värnamo Nyheter, som täcker in Gnosjö-området, har besökt byn Valea Seaca
i nordvästra Rumänien. Välutbildade
människor i de större städerna flyttar till
Västeuropa för att jobba. Från den efterblivna landsbygden flyttar man dels till
städerna i grannskapet, men det är också
där tiggarna i Sverige rekryteras. Det
finns enligt tidningens kontakter ligor
som rekryterar tiggare från de fattigaste
områdena, personer som tjänar skapligt
på verksamheten. Tolken Marian Paduret
är inte imponerad av de svenska ”hjälpinsatserna”: Definiera vad hjälp är. Man
måste arbeta med orsaken till problemen,
inte med effekten. Det ni gör i Sverige är
att ni botar effekten, men ni gör ingenting
åt problemen. Om dina föräldrar försörjer sig som tiggare, vad kommer du som
barn att växa upp till att bli? Jo – tiggare.
Vilka ska vi skylla på? Ska jag vara ärlig?
Er svenskar! Att skänka pengar är, enligt
min åsikt, ett väldigt billigt sätt att hjälpa.
Om ni i Sverige verkligen är intresserade
av att hjälpa romerna, då ska ni investera i skolprojekt: i barn och utbildning.
Och ni kan inte förvänta er att se resultat
om några månader, ni måste se det ur ett
långsiktigt perspektiv.
Samma grundinställning redovisar
några bulgariska pastorer på Sverigebesök, intervjuade i den kristna tidningen
Dagen. ”Att ge pengar till tiggande romer
cementerar folkgruppens problem och utanförskap i Bulgarien och Rumänien. Om
inte grundproblemet blir löst är antalet
romer i Sverige idag bara en försmak av
hur det kommer att bli i framtiden” säger
Stefan Stefanov till Dagen. Visst behövs
det mat och kläder, men det viktigaste är
att ge de romska barnen utbildning. De
pengar som läggs i pappmuggarna går
dessutom i stor utsträckning inte till tiggarnas eget uppehälle utan till dem som
organiserar resorna.
.
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Medelålders vit kvinna med uttalsproblem
Kjell Albin Albin Abrahamsson har besökt Auschwitz många gånger. Det är något som kräver respekt av besökaren. Han tilltalas inte av en ”medelålders svensk kvinnas” användning av Auschwitz i den allmänpolitiska polemiken.
Häromdagen var jag (igen) i Auschwitz.
Det är alltid omskakande att besöka själva
ursymbolen för den nazistiska ondskan.
Trots att jag besökt Auschwitz många
gånger blir varje besök nytt, speciellt när
man reser med en grupp som aldrig tidigare varit där.
Inom Auschwitz´ museiområde gäller speciella regler. Shorts är olämplig
klädsel, avstängd mobiltelefon, ingen
glassätning (vattenflaska tillåtet), samtal
i dämpat tonläge. Auschwitz betraktas
som en stor, helig begravningsplats, det
kräver hyfs och ordning. Till de etiska
spelreglerna ingår också att veta hur ortens namn ska uttalas och inte säga Auswitch som Åsa Romson gjorde under den
senaste partiledardebatten. Ett sådant uttal är blasfemi, en skymf mot alla dem
som dog i världens största dödsfabrik.
Att dessutom Romson – denna vita
medelålders kvinna som i Almedalen förra sommaren skyllde jordens elände på
”vita medelålders män” – hade mage att
jämföra flyktingkatastrofen kring Medelhavet med Auschwitz är oförlåtligt. Att
till den grad trivialisera och förminska
jordens största folkmord är ovärdigt. Det
gäller inte bara för Romson, en politiker
som uppenbarligen tilldelats en för stor
kostym, utan är ovärdigt för varje tänkande människa.
Till rasen homo sapiens har tokvänstern
aldrig kunnat räknas. ”Kammråterna”
har dessutom ett omättligt behov av att
bevisa att de inte blir klokare med åren.
Därför är det logiskt att tidningen Proletären utbrister redan i rubriken ”Romsons
Auschwitz-liknelse var träffande”. I den
näringsfattiga brödtexten får vi veta att
Romsons tal var ”relevant och för tankarna till Olof Palmes kända radiotal”.
Nu bad aldrig Palme om ursäkt – varför skulle han göra det? – för sin juldikt
1972 om USA:s terrorbombning av Hanoi. Däremot bad Åsa Romson om ursäkt snabbare än ens en miljöpartistisk
arbetsdag skyndat förbi. Fast var det en
riktig pudel? Staplade hon inte återigen
ord på varandra som visar att hon definitivt inte har ordet i sin makt. Romson sa
att hon ”beklagar att en del möjligen kan
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missförstå det”. Vad fanns att missförstå?
Hon gjorde en jämförelse mellan dagens
flyktingtragedi i Sydeuropa med de miljoner som bokstavligen gick upp i rök i
nazisternas största utrotningsläger.
Stefan Löfven gav naturligtvis Romson syndernas förlåtelse. Absolutionen
delades ut av två anledningar. Den första

kjell.albin.
abrahamson@
contra.nu
eftersom Löfven själv har utsett sin biträdande regeringschef. Den andra eftersom
han själv har svårt att hitta de rätta orden.
När han i SvT försökte beskriva flyktingtragedin kring Medelhavet blev det
snabbt Youtube-favoriten ”många döda
försöker fly över Medelhavet”.
Att som Löfven kalla flyktingvågen till
Sverige (bara i år 80 000 asylsökande)
för ”en liten ansträngning” för samhället
är också ett uttryck för att den politiska
makten inte automatiskt innebär att man
har ordet i sin makt. Nu vill EU kvote-

ra flyktingar vilket Svenska Dagbladet
(2015-05-14) välkomnade på ledarplats:
”Ett EU-steg i rätt riktning”. Det anser
inte Storbritannien, Ungern, Tjeckien,
Polen och några till.
Polens konservativa dagstidning Rzeczpospolita (2015-05-13) skriver på ledarplats om kvoterade flyktingar: ”Jag har
sett många dumheter komma från tjänstemännen i Bryssel. Som regler om raka
bananer, självsläckande cigaretter eller
upptäckten att morötter trots allt är frukt.
Men 'kvoter för invandrare' och 'distribution' av dem är inget annat än en produkt av sjuka hjärnor. Vart tog unionens
humanism vägen som den ljuder i ´Ode
till glädjen´? Ska den ersättas av en samtida version av handel med svarta? Ska
länder, i likhet med handeln med CO2-utsläpp, börja sälja överskott av flyktingar
och ska fattiga Polen eller Rumänien ta
emot tusentals från rika Frankrike mot en
bra betalning.”
Jag läser flera polska artiklar om flyktingkatastrofen kring Medelhavet. Inte en
enda gång görs vulgära jämförelser med
Auschwitz eller sätts fasciststämpeln i
pannan på dem som öppet vill diskutera
flyktingsituationen.
.

Entrén till Auschwitz vintern 1945. Foto Stanislaw Mucha, Bundesarkiv Bild.
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Ryssland och Kina förenar sina styrkor för
att bryta USAs dominans
”The Russia-China rapprochement is a sign of the changing
world order, in which the West
is still very relevant, but no longer dominant.”
Så utlät sig den ryske säkerhetsexperten Dmitrij Trenin den
9 maj, samma dag som Ryssland
på Röda torget I Moskva högtidlighöll 70-årsminnet av segern i
vad som med ryskt språkbruk
kallas Stora fosterländska kriget – det vill säga Andra världskrigets senare fyra år – med en
massiv militärparad samt flyguppvisning för diverse utländs
ka gäster.
Den mest prominente av dessa gäster var
Kinas president Xi Jinping som hade hedrats med att placeras närmast sin ryske
motsvarighet Vladimir Putin. Foton som
togs vid tillfället avbildar två mysande
statschefer, och en artikel i brittiska The
Telegraph den 13 maj visar att det fanns
viss anledning för de båda herrarna att se
nöjda ut1:
Artikeln, med rubriken ”How China
and Russia are teaming up to erode American dominance”, pekar på att de båda
stormakterna inte bara var för sig är i färd
med att rusta upp sina militärstyrkor utan
också söker ett närmare samband med
varandra. Således interagerade de båda
länderna den 11-21 maj i en gemensam
flottövning i Medelhavet involverande
tio örlogsfartyg, vilken den 11 maj kommenteras av den ryska nyhetsbyrån Interfax på sätt som framgår i noten.2

Vill visa västmakterna

Övningen, som är den första i sitt slag,
påvisar ett allt starkare band mellan
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11600118/How-China-and-Russia-are-teaming-up-to-erodeAmerican-dominance.html
2
http://rbth.co.uk/russian-chinese_naval_
exercises_gets_underway
1
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Moskva och Peking som formellt inte är
förenade i någon militärpakt. Enligt Interfax är inte övningen riktad mot någon
tredje part, men det kan råda liten tvekan
om att ryssar och kineser på detta sätt vill
visa västmakterna i allmänhet och Nato
och USA i synnerhet att de båda länderna
är på gång och med full kraft utmanar
väst om den globala militärdominansen.
Ryssland och Kina kan ännu inte fullt
ut mäta sig med USA och Nato vad beträffar modern militärteknologi, men
båda länderna har moderniserat sina väpnade styrkor och är på väg att sluta gapet.
Folkrepubliken Kinas president sedan
2012, Xi Jiping, lovade då han kom till

tommy.hansson@
contra.nu
makten att ”bygga den kinesiska drömmen” som omfattar ”den stora föryngringen av den kinesiska nationen”. En
icke obetydlig del av denna målsättning
inbegriper att få fart på den kinesiska
militärapparaten med en personal om 2,3
miljoner man, tre gånger så många som
vad Ryssland förfogar över. Kritiker har
pekat på att den kinesiska krigsmaskinen
under årens lopp har försvagats märkbart
samt blivit korrumperad och är föga lämpad för strid.
I en rapport till kongressen nyligen
sammanfattade det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon det kinesiska ledarskapets militära målsättning
på följande sätt: ”Chinese leaders see a
strong military as critical to prevent other
countries from taking steps that would
damage China´s interests and to ensure
China can defend itself, should deterrence fail.” Rapporten kommenteras av
sajten The Diplomat den 11 maj.3

Hög kinesisk general avskedad

President Xis föresats att modernisera
och effektivisera den kinesiska Folkets
http://thedipkomat.com/2015/05/whatthe-pentagon-thinks-of-chinas-military
3
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befrielsearmé medför en ökning av militärutgifterna från föregående år till motsvarande 1,1 biljoner kronor. Det innebär
en påspädning av militärbudgeten med
tio procent sedan 2014. Flottan, som redan nu är störst i Asien, med fler än 300
krigsfartyg enligt Pentagon, kommer att
tilldelas en försvarlig del av nämnda budget.
Peking förfogar i nuläget över 25 jagare och bygger nu vid ett skeppsvarv i
nordöstra Kina landets andra hangarfartyg, ett exempel så gott som något på att
Kina vill få mer att säga till om på världshaven. Kineserna satsar också på att öka
beståndet av ubåtar, som nu enligt ovan
nämnda Pentagon-rapport omfattar 59
dieseldrivna och nio atomdrivna farkoster av detta slag.
Den kinesiska krigsmakten saknar
emellertid inte problem. I de militära enheterna finns ett övermått av soldater i
icke-stridande befattningar samt brist på
erfaret befäl, som inte deltagit i strider
utomlands sedan det Kinesisk-vietnamesiska kriget 1979.
Kina invaderade då Vietnam sedan
vietnameserna störtat den omänskliga,
och med Kina lierade, Pol Pot-regimen
och hotade med att erövra den vietnamesiska huvudstaden Hanoi. Vietnameserna
försvarade sig dock tappert och den kinesiska invasionsarmén tvingades retirera. Peking försökte föga framgångsrikt
bortförklara debaclet med att man endast
velat ge vietnameserna ”en läxa”.
President Xi Jinping är också ordförande i Kinas Centrala militärkommission
och har avskedat ett antal höga militärer
i syfte att få bukt med den utbredda korruptionen inom den kinesiska militärapparaten. Den högst rankade av dessa var
general Xu Caihou, som anklagades för
och erkände mutbrott. Den 71-årige Xu,
som nyligen avled i cancer, var ej endast
vice ordförande i den Centrala militärkommissionen utan också medlem i det
styrande kommunistpartiets mäktiga politbyrå. Mer om fallet Xu i BBC News
den 16 mars4.

http://www.bbc.com/news/world-asiachina-31901941.html
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mous sacrifice, then why should we care
about the sanctions and an economic crisis? – this was the message that hovered
over the celebrations. The large-scale,
even pompous celebrations of Victory
Day this year were precisely what was
demanded by an overwhelming majority of the population, which now acutely
feels the need to take pride in its country, even if the cause of this pride lies 70
years in the past. Essentially Victory Day
has become a crucial part of the Russian
national idea, the Russian ideology. We
can consider that the current anniversary
was a victory for the ´new Russian patriotism´, an integral part of which is now
not only pride in a glorious past, but also
a strong anti-Western, primarily antiAmerican sentiment.”
Rysslands president Vladimir Putin och hans kinesiske motsvarighet Xi Jinping under
segerfirandet på Röda torget i Moskva den 9 maj i år. Foto: EPA

Fördubblade ryska
militärutgifter

Rysslands krigsmakt är bara en tredjedel
så stor som Kinas motsvarighet till numerären men har gott om exempelvis stridsvagnar och artilleri, som man anklagas
för att ha använt i samband med Moskvas
uppbackning av proryska separatisters
kamp mot regeringen i Ukraina. Mellan
2005 och 2014 fördubblade Ryssland
sina militärutgifter.
Den dåvarande presidenten Dmitrij
Medvedev deklarerade 2010, att Ryssland avsåg spendera 13 biljoner rubler,
eller 3,4 biljoner kronor, på militär upprustning under den närmaste tioårsperioden. Enligt planerna skall 70 procent av
den totala ryska beväpningen vara fullt
modern i höjd med 2020. Under 2015 har
den ryska militärbudgeten ökat med 33
procent till 3,3 biljoner rubler, även om
det finns en medvetenhet om att man kanske måste slå av något på ökningstakten
till följd av sjunkande oljepriser och västliga sanktioner.
Under innevarande år kommer den
ryska krigsmakten att begåvas med 50
nya interkontinentala ballistiska missiler
med kärnvapenbestyckning plus 200 nya
stridsflygplan. Flera nya vapen, exempelvis stridsvagnar av typ Armata, visades
upp för inbjudna utländska dignitärer vid
segerfirandet i Moskva den 9 maj vilket
dock bojkottades av praktiskt taget hela
västvärlden och många andra länder. Till
slut tackade till och med Nordkoreas bi-

CONTRA 2/2015

sarre diktator Kim Jong-un, som fått en
specialinbjudan av Moskva, nej till begivenheten – formellt av inrikespolitiska
skäl.
Vilket nog kan äga sin riktighet: Kim
har enligt sydkoreanska underrättelseuppgifter bland annat varit upptagen med att
avrätta sin egen försvarsminister, general
Hyon Yong-chol, vilken skall ha somnat
under en föredragning av Kim och dessutom ”svarat” denne. Avrättningen skall
ha skett medelst luftvärnskanon.

Sovjetisk-tysk pakt gav krig

Slutligen kan jag inte låta bli att påminna
om, att även om Sovjetunionen starkt bidrog till segern över Nazityskland 1945
så var det den sovjetisk-tyska MolotovRibbentroppakten från den 22 augusti
1939 som möjliggjorde kriget.
Moskva räknar krigsutbrottet till den
22 juni 1941, då Tyskland angrep Sovjetunionen och inte den 1 september 1939
då tyskarna gick in i Polen med Moskvas
välsignelse; ett par veckor senare invaderade sovjetiska trupper östra delen av
Polen.
.

”Ny” rysk patriotism
riktad mot väst

Ryssarna tycks dock inte ha besvärats
nämnvärt av manfallet på åskådarläktarna på Röda torget, som skarpt kontrasterade mot hur det såg ut vid 60-årsfirandet
2005 då en leende Vladimir Putin sågs
vinka mot åskådarna tillsammans med
USAs och Frankrikes presidenter George
W. Bush respektive Jacques Chirac. Att
vi nu befinner oss mitt i ett nytt kallt krig
är helt uppenbart.
Den officiella ryska ståndpunkten är att
Ryssland just nu upplever en ”ny våg av
patriotism”, vilket säkerligen stämmer.
Frågan är bara i vad mån denna nyfunna
fosterlandskärlek är en spontan företeelse
eller en skapelse ovanifrån av den sovjetnostalgiska statsmakten. Nyhetsbyrån
Interfax gör ingen hemlighet av att den
”nya” patriotismen riktar sig mot västvärlden, enkannerligen USA.5
”´If we defeated the Nazis at such enor-
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Rysk och kinesisk
militär styrka
Trupper
Stridsvagnar
Bandkanoner
Robotramper
Flygplan
Hangarfartyg
Jagare
Ubåtar

Ryssland
766 000
15 398
5 972
3 793
3 429
1
12
55

Kina
2 333 000
9 150
1 710
1 770
2 860
1
25
67

5
http://rbth.co.uk/opinion/2015/05/13/
victory_day_2015_china_merkel_and_
the_new_russian_patriotism_45975.html
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Utgivningen

Tyvärr ligger vi fortfarande efter utgivningsplanen – och detta nummer har vi
tappat ytterligare i takt. Vi vill dock understryka att en prenumeration omfattar
sex nummer oavsett vid vilken tidpunkt
numret kommer ut. Inför det sista numret
på Din löpande prenumeration får Du en
påminnelse om att det är dags att förnya.
Och skulle Du av misstag betala in en extra prenumerationsavgift räknas den Dig
tillgodo för nästa år. Det inbetalningskort
som följer med varje prenumererat exemplar av Contra är avsett för den som
vill ge ett extra bidrag till utgivningen eller den som vill köpa någon av Contras
produkter, som Du hittar på http://www.
contra.nu/produkter.html

Verksamhetsberättelsen

Contras verksamhetsberättelse för 2014
är nu tillgänglig och finns på nätet, http://
www.contra.nu/vb14.html. Årsredovisning och revisionsberättelse kan rekvireras från redax@contra.nu av dem som
under 2014 betalat minst 1.000 kronor till
Contra.

Contra på Facebook

Du kan ”gilla” Contra på Facebook. Om
Du har ett svenskt facebook-konto hittar
Du Contra direkt om Du söker på Contra.
Har Du ett utländskt konto är den fullständiga adressen facebook.com/pages/
Contra/128635870583878
Om Du ”gillar” Contra på Facebook
brukar Du få dagliga hälsningar från
Contra med länkar till intressant material
som vi hittat på andra sajter. Om Du verkligen får dem på Ditt Facebook-konto beror på hur många andra gilla-markeringar
Du har och hur aktiv Du är på kontot.
Ibland kanske Du manuellt får söka Dig
fram till Contras Facebook-konto några
dagar för att programmet ska förstå att
Du vill ha materialet automatiskt... På
Contras FB-sida går det att lämna kommentarer till materialet på sidan.

Skolavslutningen och
Gyllene regler
Humana samhällen tillämpar en del viktiga principer, ständigt levande genom sekler och generationer, ofta med ursprung
i religiösa påbud, som i praktiken visat
sig nyttiga och hälsosamma. Exempel på
sådana användbara principer är de kända
budorden: att icke bära falskt vittnesbörd,
att icke stjäla, att icke dräpa etc, att älska
sin nästa det vill säga att respektera andra
och hjälpa till när det behövs. En viktig
princip är att förstå andras erfarenheter.
Man kanske vill tro att sådana principer
kommit till av en slump för att prövas och
att de sedan blivit bestående därför att de
visat sig vara nyttiga. De har dock alltid
formulerats med det bestämda syftet att
vara nyttiga och i sådana fall blivit bestående. Därför är det intressant att förstå
hur dessa fundamentala principer utformats och kommit till.
Att samhällets alla lagar och förordningar stämmer med grundprinciperna är
en viktig politisk upgift liksom att samhällets regelverk inte blir svårhanterligt. Att
beivra brott mot lagarna är en omfattande
och komplicerad uppgift i samhället. Allt
som bidrar till en god och väl fungerande
ordning i samhället är värdefullt. Därför
är det bra att känna till historien som ligger bakom.
Svante Hjertstrand

Ett annat Ryssland
Med ett Ryssland under Putin i krig är
det angeläget att peka på att det också
finns ett annat Ryssland. Även om kriget
inte är officiellt så råder det inget tvivel
om att ryska soldater – ”frivilliga” eller
icke frivilliga – och ryska vapen dödar i
Ukraina.
Den 36-åriga ryska sjubarnsmamman Svetlana Davydova lyfte telefonen
och ringde den ukrainska ambassaden i
Moskva och berättade om ryska truppförflyttningar riktade mot Ukraina. Hon
greps den 21 januari i år och åtalades för
landsförräderi – som kan ge tjugo år i
fängelse. Hon släpptes emellertid redan
den 3 februarti efter att en namninsamling fått in 40 000 namn! Hon förklarade
att hon ringde samtalet för att ”rädda
ukrainska liv”. En modig handling i dagens Ryssland. Det blir extra besvärligt
eftersom Ryssland officiellt förnekar det
finns ryska vapen eller en endaste rysk
soldat i Ukraina.
Den ryska jopurnalisten Elena Milasjina tar också bladet från munnen och
skriver i veckotidningen Novaja Vremja
den 30 januari följande:
Utan robotarna och avskjutningsramperna, utan ryska stridsvagnar och pansarbilar, utan ryska drivmedel, ryska
frivilliga och reguljära styrkor som beordras att anmäla sig som frivilliga, skulle
det inte finnas någon separatiströrelse i
Ukraina. Under ett besök i Egypten den
9 februari förklarade president Putin att
ukrainarna måste göra upp inbördes. Det
borde de få – utan rysk hjälp.
Det råder stora meningsskiljaktigheter
om den militära situationen, separatisternas mål är att erövra hela länen Luhansk
och Donetsk.
Nils Tore Gjerde

Anslagstavlan

Contras diskussionsforum på nätet finns
på vår egna anslagstavla. Du hittar den
om Du går in på Contras hemsida och
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klickar på ”Diskutera” i balken högt upp
på sidan. Du kan också gå direkt till http://
members3.boardhost.com/contras/

www.contra.nu
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verka återfall i brott är för få, för dåligt
samordnade och sätts in för sent.
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.

Ny dom om brott mot lagen
om danstillstånd

Vi berättade i Contra nummer 5 2014 om
ägaren till Berggrenska gården i Gävle
som jagades för att ha anordnat olaglig
dans (några gäster hade rört sig i takt till
musiken mellan restaurangens bord). Inte
långt ifrån Gävle, i Ockelbo, har en man
dömts till 2.300 kronor för att ha ordnat
olaglig dans på torget. Enligt arrangören
spelades musik och det förekom discoljus, som dock var riktat mot scenen.
Folk viftade med händerna och rörde
sig lätt till musiken. Det var inte fråga
om vad arrangören kallade ”styrdans”.
Till rättegången i Gävle kom också ett
vittne från åklagarsidan som hävdade
att det inte rådde något tvivel om att det
var dans som ordnades. Framför scenen
fanns en öppen yta. ”Ett femtiotal personer dansade och hela stället såg ut som
en dansklubb. Stämningen på plats uppmanade till dans”. Riksdagen avslog nyligen ett förslag från Folkpartiet om att
avskaffa lagen om danstillstånd. Vid riks-
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dagsbehandlingen dansade folkpartisten
Mathias Sundin ett par steg i talarstolen,
utan att talmannen åtalades för brott mot
lagen.
(Dagens Juridik)

Läkare döms att betala 75.000
kronor i skadestånd för ”diskriminering”

Hässleholms tingsrätt dömer en läkare
att betala 75.000 kronor i skadestånd för
”diskriminering”. En muslimsk kvinna
som sökte honom som patient vägrade att
hälsa när han sträckte fram handen. Läkaren sa då (genom tolk) att ”I Sverige
så hälsar vi på våra patienter”. Det blev
ingen vård, men kvinnan fick remiss till
en kvinnlig läkare.
Det var dock helt OK för kvinnan att
kränka läkarens kultur genom att vägra
uppföra sig enligt vad som krävs i ett civiliserat svenskt sammanhang.
(Dagens Juridik)

Sjuttio procent återfall

Kriminalvården är uppenbarligen inte
särskilt framgångsrik i sin ”vård”. Av
personer som dömts till fängelse återfaller 70 procent i brott inom tre år. Siffran
har enligt Riksrevisionen varit ungefär
densamma i många år. Riksrevisionen
menar att samhällets insatser för att mot-

www.contra.nu

Specialbegåvad elev avstängd

I Östersund har en elev med specialbegåvning i matematik råkat ut för problem.
Eleven, som går i sjunde klass, tycker att
matematiken är för enkel och blir understimulerad och som följd av det ”stökig”.
Vid flera tillfällen har man försökt bära
ut eleven ur klassrummet. Man tillsatte
också en ”resursperson” som skulle följa
eleven särskilt, vilket dock inte föll i god
jord när eleven upptäckte sig vara långt
överlägsen resurspersonen i matematik.
Eleven blev ett ”arbetsmiljöproblem”
och avstängdes från skolan i två veckor.
Skolinspektionen kräver nu skolan på en
förklaring.
(LT, Östersund)

Nyanländas bristande etablering

Arbetsförmedlingen (under ledning av
socialdemokraten Mikael Sjöberg, kusin
med Göran Persson) vill gärna berätta
hur duktig den är. När det gäller uppgifterna om nyanlända personers integration
är dock Tino Sanandaji skeptisk. Andel
nyanlända som går från Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag till ett vanligt
osubventionerat jobb var 2014 fem procent, samma siffra som året innan.
Arbetsförmedlingen argumenterar för
att de nyanlända har nästan samma utbildningsnivå som svenskar (24 respektive 25 procent med eftergymnasial utbildning). Men dit kommer man genom
att manipulera siffrorna. För nyanlända
räknar Arbetsförmedlingen med tvååriga
eftergymnasiala studier, men för svenskar med treåriga eftergymnasiala studier.
Räknar man tvååriga eftergymnasiala
studier (många yrkesutbildningar hamnar
där) blir andelen för svenskar inte 25 utan
30 procent. För de vanligaste asylländerna är siffrorna för treårig eftergymnasial
utbildning Syrien 10 procent, Somalia 3
procent, Irak 20 procent, Eritrea 5 procent
och Afghanistan 8 procent. Sanandaji skriver att det är häpnadsväckande fräckt av
Arbetsförmedlingen att försöka få oss att
tro att nyanlända är lika välutbildade som
befolkningen i stort. Arbetsförmedlingen
försöker också få oss att tro att de lyckas
bra med integrationen. 29 procent av de
som genomgått förmedlingsuppdraget
har någon form av jobb efter tre månader
(jämfört med 26 procent 2013). Problemet är att det bara är fem procent som har
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riktiga jobb utan subventioner, resten har
nystartsjobb eller andra subventionerade
sysselsättningar. Efter sex månader har
andelen med riktiga jobb ökat från fem
till sex procent. Bägge siffrorna är oförändrade i förhållande till 2013.

Lång tid för att införa
rimligare regler

Det har länge klagats på att invandrare
med barn kan plocka ut föräldraledighet
med 480 dagar fram till att barnet är tolv
år – även i de fall när barnet är flera år vid
ankomsten till Sverige. Det handlar dels
om att föräldraledigheten till sin huvudsakliga del är avsedd just för barnets första arton månader, men vissa har också
ansett att systemet lett till att kvinnor inte
integreras i det svenska samhället. Med
fyra barn blir det mer än fem års sammanlagd betald föräldraledighet… Och
under de åren har familjen integrerats så
mycket att de ser den ekonomiska potentialen i ytterligare något barn.
Nu har reglerna ändrats. Tidigare har
för infödda svenskar gällt att man får
spara högst 96 dagar efter barnets fyraårsdag. Det gällde inte för invandrare,
som inte tagit ut någon föräldraledighet
i Sverige. Nu får inte heller invandrare ta
ut mer än 96 dagar efter fyraårsdagen. En
hake är dock att de nya bestämmelserna
bara gäller för barn födda den 1 januari
2014 eller senare. För äldre barn finns det
fortfarande möjlighet att ta ut 480 dagars
ersättning per barn fram till tolv års ålder.
Jämlikheten i reglerna för svenskar och
invandrare nås alltså först 2026, till dess
har invandrare mer generösa villkor.
(Migrationsinfo)

KGB nedlagd!

Restaurangen KGB i Stockholm (se Contra nummer 2 2014) byggde på Sovjetnostalgi med hammaren och skäran och
Lenin i blickpunkten. Restaurangen har
hållit igång på en bakgata i Stockholms
centrum i cirka tio år. Äntligen har den
tvingats till nedläggning! Den ersätts av
en bar med amerikansk inriktning under
namnet Melt.

Gudrun Schyman gick Putins
ärenden – kunde någon tro
något annat

I juni ordnades den stora internationella
militärövningen Baltops, där inte min-
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dre än sjutton länder deltog – däribland
Sverige. En som hoppade upp i protest
mot övningen var Gudrun Schyman som
genom Feministiskt Initiativ ordnade ett
protestmöte. Ett annat protestmöte ordnades av Kommunistiska Partiet (en stalinistsekt som är ännu mindre än Feministiskt Initiativ). Gudrun Schyman hävdade i en insändare i Ystads Allehanda
att Sveriges största säkerhetspolitiska hot
inte är Ryssland utan klimatförändringar
och mäns våld mot kvinnor. Feministiskt
intiativ kräver därför ytterligare nedrustning i ett läge där grannen i Öst invaderar grannländer, rustar upp och uppträder
alltmer aggressivt i vårt närområde.

Rapsodlingen minskad
med fem sjättedelar

Tycker Du Dig märka att det inte är lika
gult på landets åkrar som det brukade
vara? Att fler åkrar ligger i träda? Du har
rätt. Rapsodlingen i Svealand har på två
år minskat med fem sjättedelar! Anledningen är ett EU-beslut om att förbjuda
ett bekämpningsmedel, neonikotinid,
som är nödvändigt för att skydda rapsplantor mot jordloppor.

Byråkrati jagar bort
utländska filmbolag

Många myndigheter runt om i världen
anstränger sig för att få filmteam att välja
just den egna staden som inspelningsplats. I Sverige finns flera samarbetsorgan mellan kommuner som vill locka
filminspelningar till orten – Film i Väst i
Trollhättan och Filmpool Nord i Norrbotten är två exempel. Men det finns också
myndigheter som gör sitt bästa för att
sätta käppar i hjulen för lokal filmproduktion.
Till sommaren har två stora internationella filminspelningar varit aktuella
i Stockholm. Kommunalrådet Karin
Wanngård har sagt att kommunen ska
göra allt för att underlätta för bolagen.
Men verkligheten är en annan. En ansökan om tillstånd måste till exempel lämnas in personligen över disk på polisens
förvaltningsavdelning. Det är ju inte alla
Hollywood-bolag som har en representant i Stockholm, så detta byråkratiska
krav blir till ett reellt hinder. Dessutom
kan det ta en månad att få ett tillstånd,
trots att det egentligen ska gå på fem dagar.
(Vårt Kungsholmen)

www.contra.nu

Olagligt bosatt i Sverige
– får ändå bidrag

Försäkringskassan har skrivit till Socialdepartementet och begär en lagändring,
för att kunna kan stoppa bidrag till personer som befinner sig olagligt i landet.
Om en person genom falska handlingar
lyckats få uppehållsrätt i Sverige är det
möjligt att Försäkringskassan beviljar
olika former av bidrag (barnbidrag, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd bland annat). Om det senare
uppdagas att bidragstagaren använt fals
ka handlingar och inte har någon uppehållsrätt i landet är det lagtekniskt omöjligt för Försäkringskassan att stoppa de
bidrag som betalas ut.
(Upsala Nya Tidning)

Stämmer staten för
undermålig undervisning

Connie Dickinson är amerikanska och
började 2011 en kurs i Analytical Finance vid Mälardalens högskola. Som ickemedborgare fick hon betala skolavgifter
på 182.500 kronor för den tvååriga kursen. Connie anser att nivån på undervisningen var undermålig och exemplifierar
med att det på en delkurs i programmering saknades både datorer och sittplatser. Det hände att läraren kom och delade
ut papper och gick därifrån!
Connie begärde pengarna tillbaka, men
en statlig högskola har ingen rätt att betala tillbaka pengar för tjänster man inte
levererat. Hade det varit en privat verksamhet hade det varit en smal sak att få
tillbaka pengarna. Men inte nu. Genom
Centrum för Rättvisa har nu Connie stämt
svenska staten och kräver återbetalning
av de bortslösade pengarna.

Förluster överallt

Vattenfall har levt gott på superlönsamma
svenska vattenkraftverk, kraftverk som är
avskrivna sedan länge och bara går och
går. Så bra att företaget kunnat slösa bort
hundratalet miljarder på tysk brunkolskraft, tysk (icke-fungerande) kärnkraft
och holländsk gas. Och i Sverige sker
storsatsningen på olönsam vindkraft –
olönsam trots gigantiska subventioner.
Nyligen skrevs Vattenkrafts vindkraftverk ner med en miljard, varefter företaget satsar två miljarder på att bygga nya
olönsamma viondkraftverk. Kan månne
Miljöpartiet vara inblandat?
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ropande den i författningen fastslagna
religionsfriheten.

Snedvriden rekrytering

Vid Cornell University har forskarna
Wendy Williams och Stephen Ceci studerat hur snedvriden rekryteringen är
till akademiska positioner sett ur ett
könsperspektiv. Forskarna konstruerade
två utomordentligt välkvalificerade cv:n
och kompletterade med intervjuanteckningar. Så fyllde man på med en mindre
kvalificerad kandidat. Sedan lät man 873
akademiker vid institutioner för biologi,
ekonomi, teknologi och psykologi uttala
sig om kandidaterna. Williams och Ceci
slumpade fram om de två kvalificerade
kandidaterna skulle omtalas som ”han”
eller ”hon”. Resultatet visade att ”hon”
vann försteg i nästan alla fall. I psykologi
var skillnaden så stor som tre till ett till
kvinnornas fördel. Skillnaden var ännu
större när det var kvinnliga akademiker
som tillfrågades, men även för manliga
akademiker var det en överrepresentation
för den kvinnliga kandidaten, trots att
de alltså var likvärdiga och att könet var
”framslumpat”.
Williams och Ceci fortsatte med att
skicka ut (till andra akademiker) 127
identiska cv:n och bad om en betygsättning på personen. Det visade sig att för
de identiska personerna fick kvinnor en
hel poäng högre betyg än män. Det finns
alltså i det akademiska systemet inbyggt
en påtaglig diskriminering av män.
(Proceedings of the National Academy of
Sciences)

Socialismen suger

Frankrikes socialistiske president Fran
çois Hollande sparkade visserligen sin
ännu mer socialistiske premiärminister
Jean-Marc Ayrault och ersatte honom
med den mer pragmatiske Manuel Valls.
Han införde inte heller de värsta skatteförslagen i sitt valprogram och fick göra
en hel del andra eftergifter för verkligheten. Men likafullt är han fortfarande socialist och driver en socialistisk politik.
Till fransmännens nackdel. Frankrike
har den minst flexibla arbetsmarknadslagstiftningen i G7-gruppen (de största
ekonomierna i världen). Arbetslösheten
ligger på 10 procent och sedan 2010 har
Frankrike skapat 140 000 nya jobb. Det
ungefär lika stora Storbritannien har un-
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der David Camerons högerregering en
arbetslöshet på 8 procent och har under
femårsperioden skapat 1,6 miljoner nya
jobb. Till och med Sverige, med en befolkning på bara en sjundedel av Franrikes, skapade under samma femårsperiod
med Fredrik Reinfeldt som statsminister
260 000 nya jobb med en arbetslöshet på
8 procent.

Fransmännen fortfarande
stingsliga efter 200 år

I juni firades 200-årsminnet av slaget
vid Waterloo, idag en förort till Bryssel.
Slaget satte som bekant slut för Napoleons välde. Fransmännen är fortfarande
stingsliga över förlusten och protesterade
när belgarna planerade att ge ut ett 2 euro
minnesmynt med anledning av slaget.
Utgivningen av 2 euro-mynt kontrolleras
av Europeiska Centralbanken ECB och
fransmännen satte den vägen stopp för
projektet. Belgarna gick runt problemet
genom att istället ge ut ett minnesmynt
med valören 2:50 euro...

Intoleransen sprider sig

För några decennier sedan hade homosexuella problem med intolerans. Nu
tycks det hela, åtminstone i USA, ha
vänts till sin motsats. Konditorn Sweet
Cakes by Melissa, som vägrat att tillverka
en bröllopstårta med två kvinnor på toppen, har dömts till böter och skadestånd
på 135.000 dollar. Nu har samma drabbat
en lantbrukarfamilj som brukade ordna
mottagningar av olika slag på sin gård.
Det handlar om Cynthia och Robert Grifford i Albany i ”upstate” New York. En
lesbisk kvinna kontaktade familjen för
att hon ville hålla en bröllopsceremoni på
gården. Gifford förklarade att detta stred
mot deras religiösa tro, men att de gärna
kunde hyra in sig för en mottagning (med
själva ceremonin på annan plats). Lesbiska Melisa McCarthy spelade in samtalet
och det har resulterat i att paret Grifford
dömts att betala 13.000 dollar i skadestånd för diskriminering. Anmärkningsvärt är att 10.000 av skadeståndet ska
tillfalla delstaten New York, medan det
”förfördelade” paret bara ska få 3.000.
Paret Grifford har överklagat domen till
staten New Yorks Högsta domstol, åbe-
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Sopaffärer

I många fattiga länder finns det stora skaror som försörjer sig på vad de kan hitta
på landets soptippar. Så även i Indien.
Framåt sopletare kan emellertid utveckla
verksamheten och göra om den till framgångsrik affärsverksamhet. Saru Waghmare i den indiska staden Pune började
som sopletare i tioårsåldern. Med tiden
bildade hon ett sopletarkollektiv som år
2008 fick kontrakt med kommunen om
att hämta sopor hos 400 000 hushåll.
Waghmare skaffade uniformer, handskar
och kärror och ordnade en sjukvårdsförsäkring åt kooperativets medlemmar. De
får en blygsam ersättning på 4 kronor per
månad per hushåll de hämtar sopor från.
Därutöver får de behålla allt som kan
återvinnas – och de behöver inte rota igenom den hälsovådliga soptippen för att se
vad som kan återvinnas. Efter fem år har
sopletarnas inkomster mer än fördubblats
och av 2300 barn till sopletare går samtliga i skolan.
Punes sophanteringskostnader är ungefär en tiondel av vad den är i andra motsvarande indiska kommuner.
(The Economist)

Fyrkantiga regler

En av Vladimir Putins fiender, Bill Browder, har gjort sig känd över hela världen
som mannen bakom Magnitskij-lagarna.
Sergej Magnitskij arbetade åt Browders
investeringsföretag Hermitage Capital
i Ryssland, men när han upptäckte att
ryska myndigheter bestulit företaget kastades Magnitskij i fängelse, där han trots
att han bara var 37 år avled 2009. Han
hade misshandlats svårt och inte fått den
sjukvård han behövde. Browder har gjort
det till sin livsuppgift att arbeta för upprättelse av Magnitskij och Magnitskijlagarna, antagna av den amerikanska
Kongressen, hindrar personer som varit
inblandade i Magnitskijs fängslande och
död att vistas i USA eller att använda sig
av amerikanska banker. Browder dömdes
i sin frånvaro till nio års fängelse i Ryssland. När Ryssland satte upp Browder
på sin efterlysningslista innebar det att
han inte kunde besöka Sverige 2013, dit
han inbjudits av ett riksdagsutskott. Det
tog flera månaders intensivt arbete att
få Browder avförd från Interpols lista. I
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år kunde han besöka Sverige i samband
med utgivningen av sin bok Mitt krig mot
Putin. Bill Browder är sonson till ordföranden i amerikanska kommunistpartiet
1934–1945, Earl Browder.

Kommunisterna i Hollywood

Under 1950-talet jagade Representanthusets utskott mot oamerikansk verksamhet
(med Joseph McCarthy som en av de pådrivande) kommunister i filmvärlden. Efter McCarthys fall lyckades Hollywoodeliten vända den allmänna uppfattningen
till att McCarthy var ute i ogjort väder
och att filmbranschen var vit som snö.
Författaren Allan Ryskind har gått igenom hur det verkligen var och konstaterar
i sin bok Hollywood Traitors att många
ur filmeliten i Hollywood verkligen var
kommunister, rekryterade av Stalins
agenter. Och att det innebar att de även
var allierade med Hitler till 1941.
Ryskind växte själv upp i Hollywood,
son till en av manusförfattarna bakom
flera av bröderna Marx filmer, Morrie
Ryskind.
Redan på 1920-talet satsade Komintern
på att infiltrera i Hollywood där påverkansmöjligheterna var stora.
Ryskind berättar om Dalton Trumbo,
en av tio manusförfattare som vägrade att
vittna inför utskottet. Trumbo, som skrev
manus till filmer som Exodus, Spartacus
och Papillon, var anhängare av Stalin och
Kim Il-sung. Under Molotov-Ribbentrop-paktens tid ursäktade han Tysklands
erövringar. Trumbo fördömde då USAs
samarbete med Storbritannien, som enligt honom inte var en riktig demokrati,
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eftersom landet hade en kung.
En liknande utveckling genomgick ett
flertal inflytelserika manusförfattare i
Hollywood. Anti-nazister fram till 1939
och sedan igen från 1941. Under mellantiden var de aktiva i grupper som hyllade
Sovjets och Tysklands fredsarbete...
Rysskind berättar om flera manusförfattare som skröt med att de förde in prokommunistiska avsnitt i många filmer.
Och åtskilliga var registrerade medlemmar i det diminutiva amerikanska Kommunistpartiet.
Men det fanns också de i Hollywood
som motarbetade den kommunistiska infiltration. I första hand bör Ronald Reagan och Ayn Rand nämnas.

Ryssar hyr gammal
norsk marinbas

För sex år sedan lade den dåvarande
Arbeiderpartiregeringen ner den norska
ubåtsbasen Olavsvern i Ramfjord nära
Tromsø. Försvaret försökte sälja basen
för 105 miljoner norska kronor via den
norska motsvarigheten till blocket, finn.
no. Det gick inget vidare. Till slut såldes
basen till Gunnar Wilhelmsen för 38 miljoner kronor. Wilhelmsen hyr nu ut plats
i basen, bland annat till det ryska rederiet
Sevmorneftegeofizika, som placerat fartyget Akademik Nemchinov i Olavsvern.
Akademik-fartygen är kända för att användas i allehanda underrättelseuppdrag
och det har antagits att de spelat en roll
i samband med ubåtskränkningar i Sverige. I höstens ubåtsjakt dök plötsligt
fartyget Akademik Logatjev upp i Stockholms skärgård och försvann lika snabbt
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igen. Möjligen med en miniubåt dockad.
(Newsweek)

Inkomstförändringar

I vänsterretoriken brukar det ibland hävdas att den rikaste procenten snart äger
hälften av världens tillgångar och att
utvecklingen accelererar. En som blivit

talesperson för snarlika uppfattningar är
den av vänstern hjälteförklarade franske
ekonomen Thomas Piketty (se Contra
nummer 4 2014).
Verkligheten är dock en helt annan.
Åtminstone om man ser på världen som
helhet. Diagrammet ovan visar inkomstutvecklingen (inte förmögenhetsutvecklingen) under perioden 1988 till 2008.
Sammanställningen är gjord av Branko
Milanovic. Den längsgående axeln visar ackumulerat jordens befolkning efter
inkomst (längst till höger de med högst
inkomst, längst till vänster de med lägst
inkomst). De rika har ökat sina inkomster
rejält under perioden. Men störst har ökningen varit bland dem med medelhöga
inkomster. Det är framförallt människor i
länder som Kina, Indien och Indonesien,
där en ny medelklass vuxit fram.

Brittisk valmatematik

De konservativa fick majoritet, men partiet fick trots allt bara 37 procent av rösterna. Groteskt underrepresenterade blev
Nigel Farages EU-kritiska parti UKIP
(United Kingdom Independence Party)
som bara fick en enda plats i parlamentet
med 3,9 miljoner röster – 13 procent av
de avgivna rösterna. Partiet fick nästan
lika många röster som Sveriges tre största
partier (S, M och SD) tillsammans i den
gångna höstens riksdagsval! I Europaparlamentet har partiet 22 av Storbritanniens
73 platser (hela Sverige har 20 platser).
Lika groteskt överrepresenterade blev
vänsterradikala Scottish National Party
med fem procent av rösterna och 9 procent av platserna i parlamentet. SNP blir
tredje största parti i parlamentet, trots att
de bara blev nummer fem när man räknar
rösterna.
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Muammar Khadaffis kusin varnar för att
IS är på väg till Europa
Smyger IS in terrorister bland flyktingarna över Medelhavet? En som har den bestämda
uppfattningen är Moammar Khaddaffis kusin Ahmed Khadaffi al-Dam, som är bosatt i
Kairo.
Alltfler experter talar om risken för terrorattentat i Europa utförda av hemvändande islamister, som varit och krigat i
Mellanöstern.
Det finns också en annan risk, att IS
och motsvarande terrororganisationer
smyger in terrorister i den accelererande
flyktingströmmen över Medelhavet. En
som borde veta vad han talar om när han
uttalar sig i frågan är Ahmed Khadaffi
al-Dam, kusin till Libyens störtade diktator Muammar Khadaffi, nu bosatt i
Kairo, men i hög grad aktiv i libysk politik. Khadaffi al-Dam tillhörde som nära
släkting med Muammar Khadaffi de som
hade särskilda privilegier och stort inflytande i Libyen. Han betecknar sin avlidne
kusin som ”ett helgon” i en intervju som
gjorts av den brittiska tidningen Daily
Mail i början av mars i år. Hittills har
utvecklingen av flyktingströmmarna gett
Khadaffi al-Dam rätt, han förutspådde
att en halv miljon flyktingar skulle försöka ta sig från Libyen till Europa i år.
Ökningen i flyktingströmmen är markant
och det är mycket möjligt att han får rätt
när året är slut.
I denna halva miljon flyktingar kommer flera tusen att vara terrorister, som
kommer att genomföra terrordåd i klass
med 11 september, men i Europa, menar
Ahmed Khadaffi al-Dam.
Han engagerar sig aktivt i den politiska
konflikten i hemlandet och tror att det går
att vinna stöd för att hans familj ska komma tillbaka till makten. Det är ju ännu
värre i Libyen idag än under Khadaffis
tid vid makten.
Kanske är det för att göra sig populär
utomlands som han berättar att IS i Libyen troligen kommit över 6 000 tunnor uran, som tidigare kontrollerades
av regeringen i ett förråd utanför staden
Sabha. Tunnorna är inte anrikade och det
är därför ingen risk att IS gör kärnvapen
av dem. Men uranet kan säljas på den
svarta marknaden, kanske till Nordkorea. Det skulle ge IS 400 miljoner dollar
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700-talet före Kristus. Och en kaldeisk
till krigskassan. Uranet kan förutom till
kyrka från 900-talet norr om Mosul jämkärnvapen användas för tillverkning av
nades med marken den 10 mars, liksom
”smutsiga bomber”, något som är betyden närbelägen kyrkogård, där gravstenar
ligt enklare än att tillverka kärnvapen.
revs ner.
Han vill ordna fredssamtal mellan alla
En ledande person inom IS, Ibrahim
inblandade i konflikten, inklusive IS och
al Kandari, har förklarat att pyramiderna
hävdar att han har kontakter med alla inoch Sfinxen måste jämnas med marken,
blandade och gärna vill ordna en konfealldeles oavsett att tidigare muslimer låtit
rens i september.
dem stå kvar. De står för bilddyrkan enTidigare var Ahmed Khadaffi al-Dam
ligt Al Kandari.
efterlyst för folkrättsbrott, förfalskning,
Förre ledaren för IS, Abu Bakr albedrägeri och penningtvätt. Men han
Baghdadi (som skadades allvarligt vid
lyckades undvika att bli utlämnad till Liett drönarangrepp, och som uppges inte
byen genom att hänvisa till sitt egyptiska
längre kunna leda organisationen) har timedborgarskap.
digare sagt att förstörandet av historiska
Muammar Khadaffis närmaste släkmonument är en ”religiös plikt”.
tingar är döda eller fängslade. Det gälBrittiska Daily Express uppger att en
ler hans söner och bröder. Även Ahmed
före detta medlem i IS berättar att flickor
Khadaffi al-Dams egen bror, Sayyid Musom kommer till IS-kontrollerat område
hammed sitter fängslad i Libyen, efter att
gifts bort med lokala befälhavare, men
ha varit inblandad i en bombkampanj mot
att giftermålet kan vara begränsat till en
libyska dissidenter i Europa.
vecka, varefter båda parterna går vidare
IS är rabiata i sin kamp mot allt som
till nya ”äktenskap”.
inte är muslimskt. Kristna och yazidier
I många år har prostitution i muslimska
mördades och gjordes till slavar i samländer fungerat genom att kunden ”gifband med IS maktövertagande av områter” sig med horan i ett ”äktenskap” som
dena i Irak omkring miljonstaden Mosul.
upplöses så snart ärendet är avklarat. .
Men hatet mot andra religioner än islam
går längre än så. Det kan bli böter, piskrapp eller till och med
fängelse om aktiva jihadister har skor från
Nike. Varför? Nike är
segergudinnan i den
grekiska mytologin och
även om det är så att
ingen hyllat Nike som
gudinna sedan långt
före Muhammeds tid
så ser en ”rättrogen”
jihadist inte så på saken. Det uppges också
att Nike uttalas som ett
”slangord med sexuellt
innehåll” på arabiska.
I staden Mosul har Ahmed Khadaffi al-Dam hade stort inflytande i Libyen under
man förstört museet sin kusins tid vid makten. Han varnar för att IS är på väg till
som hade föremål från Europa och för att det är uran på drift i Libyen.
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Varför förlorar vi trots
kapitalismens överlägsenhet?
Filip Björner har haft möjligheten att lyssna till och sedan tala med Yaron Brook som är VD för
Ayn Rand Institute. Brook planerar nu att etablera ARI i Europa. Mycket av tankarna kretsar
kring altruism eller egenintresse som kan exemplifieras av att Bill Gates gjort mer gott för mänskligheten än Moder Theresa.
Dr Yaron Brook är vd för Ayn Rand Institute (ARI). I april gjorde han en kort
föredragsturné i Europa. Han höll föredrag bland annat i Bulgarien, Grekland,
Sverige och Danmark. Turen var en förberedelse för etableringen av ARI i Europa. I Stockholm anordnades föredraget
av Timbro. Brook hävdar att socialismen,
mot alla rent existensiella odds, håller på
att vinna över kapitalismen, eftersom den
allmänna moralen i Västvärlden bäddar
för socialism snarare än för kapitalism.
Brook anser att alla vi som engagerar
oss i rörelser för frihet står inför ett slags
mysterium. För vi vet ju att våra idéer är
sanna. De fungerar. Den ekonomiska vetenskapen är på vår sida. Historien står på
vår sida. Verkligheten är på vår sida. Och
ändå så förlorar vi. Västvärlden driver
stadigt, och systematiskt, iväg från idéerna om fri ekonomi.
Så är det i USA och det har varit så i
hundra års tid. Och så är det i Europa.
Visserligen med inslag av perioder då
förbättringar har ägt rum, som under
Thatcher och Reagan, men det reverseras
snabbt tillbaka till den övergripande trenden av utökad statlig styrning. Och även
under Reaganperioden, som många betraktar som frihetsinriktad, tredubblades
statens storlek och regleringarna ökade.
Ja, Reagan minskade skatter, vilket var
bra i sig, men George H. W. Bush ökade
dem snabbt igen.
Därför måste vi fråga oss själva varför
vi förlorar, trots att det finns överväldigande bevis på att den fria marknaden producerar välstånd, gagnar fattiga människor
och genererar hög levnadsstandard. För
vi förlorar. Staten växer och regleringarna ökar. Bevisen för den fria marknadens förträfflighet är inte abstrakta och är
inte svåra att förstå. Allt du behöver ha
är två ögon, lite kunskap om världen och
lite kunskap om allmän historia. För 300
år sedan var alla fattiga i hela världen,
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någonting hände under 1800-talet, kalla
det kapitalism, industriell revolution eller
fri marknadsekonomi, men plötsligt var
vi rätt så välbärgade. Men på något sätt
lyckas vänstern utmåla 1800-talet som en
fruktansvärd tidsperiod.

Hongkong eller Venezuela?

Du kan resa till platser som Hongkong,
som för 70 år sedan var en fiskeby, med
ingenting där, inga naturtillgångar, ingenting. Idag har Hongkong en BNP per
capita, vilket är en någorlunda duglig
måttenhet på allmänt välstånd, som motsvarar USAs. Och vad är det hongkongborna har? Allt de har är lagens skydd för
egendomsrätten. Ingenting annat. Se på
välståndet de har producerat, vilket har
orsakats av ett system som är så nära vi

alla ekonomiska kriser skylls på kapitalismen. Och särskilt hatar vi kapitalister,
rika personer, bankdirektörer och finansmän, trots att ingen kris någonsin har berott på kapitalismen. De flesta ekonomer
tror dock ett tag att kapitalismen var orsaken eftersom det tar ett tag för dem att
undersöka saken, men det är uppenbart
att de senaste kriserna beror på storskalig etatism. Kriserna orsakas av statliga
regleringar, och statliga ingrepp i ekonomin. Likväl upprepar sig galenskaperna
på nytt. Vi skyller på kapitalismen och
som en konsekvens av det ökar vi regleringarna och kontrollerna. Och det är inte
enbart fakta som talar för kapitalismen,
det gör också viktiga teorier av ekonomer
som Mises, Hayek och Friedman.

Vinst och själviskhet
Filip Björner
filip.bjorner@
contra.nu
kommer kapitalism i dagens värld. Det
fungerar, och det fungerar var som helst.
Om vi tittar på världens ekonomiska frihetsindex, som ett antal organisationer
publicerar, och jämför det med ekonomisk tillväxt så är korrelationen slående.
Brook har precis varit i Centralamerika där alla länder försöker efterlikna
Venezuela, medan Venezuela kraschar.
Människor svälter där, de har inte toalettpapper eller såpa. Men detta hindrar inte
andra länder i Centralamerika att försöka
efterlikna Venezuela. Så vad är det som
händer? Varför fortsätter vi så här?
Vad är det med kapitalism och marknadsekonomi som vi hatar så mycket,
att vi trots alla bevis för kapitalismens
dygder och framgångar vänder ryggen
till? Vi harmas så mycket över den att

www.contra.nu

Mot bakgrund av dessa fakta ställer
Brook än en gång den provokativa frågan: ”Varför hatar vi kapitalismen?” Och
han ställer dessutom en följdfråga, för att
stimulera vårt tänkande: ”Vad är marknadens kärna?” Det raka svaret är: ”Vinst.”
Det normala engagemanget på den fria
marknaden handlar om att tjäna pengar.
Brook håller upp sin iPhone och säger:
”Steve Jobs brydde sig om Steve Jobs.”
Jobs älskade att skapa vackra saker och
häftiga prylar. Detta var fundamentalt för
Jobs. Han höll på med sina projekt för deras utmaningars skull, vilket gav honom
glädje och personlig stimulans. Affärsmän håller på med affärer för deras egen
skull, för att tjäna pengar och ha kul. Det
handlar om självrealisering. Affärer genomförs för det egna intressets skull.
Brook pausar och tittar ut över sin publik. Han lyfter på nytt sin mobiltelefon
och säger skälmskt: ”Jag köpte min första
iPhone 2008, i syfte att stimulera USAs
ekonomi och för att hjälpa mänskligheten.” Publiken reagerar med kvällens
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första skrattsalva. För det är självklart för
oss alla att ingen av oss har köpt vår egen
mobiltelefon i syfte att leka mecenatisk
välgörare för mänskligheten. Vi köper
den typen av prylar för vår egen skull. För
bekvämlighet, effektivitet, social kontakt
och allt vad det nu kan handla om, i våra
privata liv. Ja, poängen är klar. Marknadens kärna handlar om det egna intresset
och om att uppnå lycka. Visserligen gjorde Jobs bra saker för mänskligheten och
samma sak gjorde Thomas Edison. Men
deras personliga motivation handlade om
utmaningarna. Kapitalismen handlar fundamentalt om själviskhet. Ja, redan Adam
Smith visste att berätta att slaktaren inte
går till jobbet för att tjäna andra. Det är
själviskheten som är vårt bästa drivmedel.

Moder Theresa mot Bill Gates

Trots dessa kunskaper får vi ständigt
höra: ”Själviskhet är ondska. Det goda
är uppoffring.” Vår kultur genomsyras av
det moraliska påståendet att ren godhet
är att göra något enbart för andra. I över
2000 år har både kristna och sekulära
tänkare lärt ut att egoism är ondska och
altruism är det goda. Altruism är självuppoffring, och kravet på självuppoffring
är den förhärskande moralen. Det påstås
att det högsta goda är att göra något enbart för andra. Brook minns till exempel
hur hans judiska mamma sade att man
inte skall vara egoist. Man skall tänka
på sig själv i sista hand och i första hand
uppoffra sig för andra. ”Egentligen menade hon det inte, vi menar aldrig dessa
saker.” (Där kom publikens andra skrattsalva.) Moralen i vår värld är inte menad
att bli praktiserad, den har ett annat syfte
än det. Men detta är vad vi blir itutade, att
vara osjälviska och uppoffra oss. Idealet
som vi får det serverat idag exemplifieras
ofta med Moder Theresa. Hon var god,
enligt den altruistiska måttstocken. Hennes leverne var inte ett förnuftigt ideal, få
mödrar vill att deras eget barn skall bli en
moder Theresa, men det är ändå det ideal
som hyllas. Hon är det nobla idealet. Vi
reser statyer av henne och kan även uppkalla gator efter henne.
Affärsverksamhet handlar aldrig om
detta ideal. Tänk på Bill Gates som ett
exempel. Han byggde upp Microsoft och
tjänade personligen 70 miljarder dollar.
(Enligt uppgifter på internet tjänade han
mer än det, men detta var den siffra som
Brook några gånger nämnde i sitt före-

CONTRA 2/2015

drag.) Var han egentligen en ”good guy”
eller en ”bad guy”? Brook bad publiken
att tänka på frågan ur ett rent moraliskt
perspektiv, och bortse från alla egna
insikter och åsikter om ekonomi. Den
konventionella moralen skulle som bäst
kunna etikettera Gates som ”neutral”,
vare sig som ond eller god, och som värst
som ”bad guy”. Ändras nu denna bedömning, när vi tänker på det faktum att det
enda sätt varmed en människa kan tjäna
70 miljarder dollar på en fri marknad är
genom att göra alla andra människors liv
bättre?
Varenda persons liv i detta rum är ju
bättre idag på grund av Microsoft. Vi köper deras produkter. Brook håller upp sin
iPhone igen och säger: ”Jag betalade 300
dollar för denna. Hur mycket är den då
värd för mig?” Det enkla svaret är ”mer”.
Den är värd mer än 300 dollar för Brook,
för annars skulle han ju inte ha valt att
spendera 300 dollar på att köpa den. Och
i själva verket är den värt avsevärt mycket mer än det beloppet, både för honom
själv och för många andra, vars liv förbättras genom det sätt varmed han använder sin mobil.
Han borde vara den störste hjälten i vår
kultur. Han förbättrade avsevärt många
fler människors liv än vad Moder Theresa
någonsin hann med att göra. Men likväl
bedöms han negativt därför att han tjänade pengar på sin verksamhet, för sig själv.
Moraliskt anses han vara en bad guy oavsett hur många människor han hjälpte.
För han var ju självisk. Han bedrev sin
affärsverksamhet i sitt eget intresse.
Det var först när Gates blev välgörare
och gav bort pengar som han i allmänhetens tycke blev en ”god” person. Då
först var han en good guy, fast hela hans
förmögenhet byggdes upp genom att han
gjorde livet bättre för avsevärt många fler
människor än vad hans välgörenhet någonsin kan göra. Det är så det fungerar,
med altruismens moral.

Altruismen syftar till att
skapa skuldkänslor

Brook hävdar att ”i en konflikt mellan
ekonomi och etik kommer etiken alltid,
alltid, alltid… att segra.”
I USA ser man detta i de politiska valen
gång på gång. Människor röstar mot sina
egna ekonomiska intressen. Exempelvis
i Kalifornien, där många rika människor
röstar för socialistiska reformer. Att en
majoritet av de som inte är rika röstar
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för att hårdare beskatta de rika må synas
begripligt, även om det inte gagnar dem
ekonomiskt. Men även de rika i Kalifornien, som tjänar mer än 250 000 dollar
om året, röstar för att beskatta de rika
hårdare. Majoriteten av de rika röstar för
att hårdare beskatta de rika. Varför röstade de så?
Ett sätt att spela på altruistiska skuldkänslor är att publicera fotografier av
barn som lider. Det kan till exempel
handla om krav på starkare tvångsstyrning av utbildningen. Bilder av spädbarn
ger ofta än mer starka känslomässiga effekter. Sådana bilder fungerar för att sälja
socialism, etatism och socialliberalism.
”Om ni inte gör detta, så kommer dessa
barn att svälta, och det kommer att vara
er skuld.” När Obama vann lovade han att
höja skatterna för de rika. Åtta av de tio
rikaste kommunerna röstade för Obama.
Det är en myt att rika röstar republikanskt
och att fattiga röstar på demokraterna.
Det har aldrig varit sant.
Brook anser att det enda sättet att ändra
färdriktningen, inte med små steg som
med Reagan och Thatcher utan konsekvent, är att förändra moralen. Det kräver
ett ifrågasättande av den förhärskande
moraliska koden som vi alla upprätthåller. På sätt och vis handlar det om att
återgå till en äldre moralisk tradition som
inte sa att moralens syfte är att uppoffra
oss, inte att undervisa oss i osjälviskhet
(vilket är vad vi i modern tid har accepterat som moralens syfte), utan att återgå
till en grekisk och aristotelisk moralisk
tradition som säger att moralens syfte är
att lära oss att leva bra för vår egen skull.
En god moral skall lära oss hur vi blir
framgångsrika, lyckliga och välbärgade.

Objektiv moral contra altruism

Enligt den aristoteliska moraliska koden
är Bill Gates en god människa. Han var
framgångsrik. Han är god för 70 miljarder dollar som ett resultat av att han
verkligen levde sitt liv, han byggde och
antog utmaningar, för sin egen skull. I det
perspektivet finns det ingen anledning att
nämnvärt bry sig om välgörenhet. Visst
är välgörenhet okej, men att leva rationellt och produktivt handlar om att göra
rätt för sig och stå på sina egna ben så
gott man kan. Som Bill Gates. Han var
en god människa som tjänade så mycket
pengar. Det är häftigt. Det innebär att han
skapade värden.
Fortsättning på följande sidor (nederst)
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President Putins ideologi
är den rysk-ortodoxa tron
Ryska soldater tränade på svensk mark 2006 och de ryska soldaterna fick
tillfälle att småprata med dåvarande försvarsminister Leni Björklund. Idag
har Ryssland alltmer tagit tillbaka de gamla ryska och sovjetiska tänkesätten. Västvärlden inklusive Sverige känner sig hotat av Ryssland.

Rysslands president Vladimir Putin styr
både europeisk och amerikansk politik.
Under president Putins tid vid makten
har han stärkt såväl sin nationella som
internationella ställning. Han är en nationalist och försöker skapa ett starkt Ryssland. Arbetet med återupplivning av stark
rysk identitet går inte tillbaka till bara
tsartiden utan också till sovjetimperiet.
Men den rysk-ortodoxa kyrkan har haft
inflytande på det auktoritära ledarskapet
i både Ryssland och Sovjetunionen. Idag
står den rysk-ortodoxa Moskva-patriarken och president Putin nära varandra.

Putins samarbete med väst

När Vladimir Putin kom till makten år
1999 var han en rysk patriot, men han
samarbetade med väst, när det passade
hans intressen. Bland annat hade de ryska
och amerikanska underrättelsetjänsterna
utbyte av information när det gällde alQaida. Putin var bland de första ledarna
att kondolera USA efter 11 septemberattacken. Men, sedan dess har Putins strategi förändrats. Idag känner sig västvärlden
hotad av Ryssland.
Nationernas välstånd beror inte heller på välgörenhet. 1776 var USA en liten koloni som inte många brydde sig så
mycket om. De lyckades få sin frihet därför att England var mera upptagen med
att kriga med Frankrike och Spanien.
Därefter växte USAs ekonomi rejält. På
1940-talet var USA världens starkaste
ekonomiska och militära makt. Det berodde på den fria affärsverksamheten
som drevs av vinstbegär. Det berodde på
människors egna intressen. Det berodde
självklart inte på välgörenhet.
Ayn Rand förespråkar och tydliggör en
självisk moral i sin bok The Virtue Of Selfishness. En människa lever bara en gång,
därför bör var och en av oss göra det
mesta och bästa vi kan av våra egna liv.
Det innebär inte alls att man bör behandla
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Ryssland – nytt kejsardöme?

Putins starka nationalistiska åsikter har
präglats av flera filosofer. Den mest ifrågasatte filosofen, Alexander Dugin, tros
vara arkitekten bakom Putins politik.
Den så kallade ”Dugin-myten” bygger på
att Putin vill införa någon form av kejsardöme, som är byggt på ”Eurasianism”.
”Dugin-myten” innefattar också att Putin
vill upprätta ett ryskt-ortodoxt imperium,
som skall läggas till det islamiska och
hota väst. Markant är att Putin nu tecknat
avtal med Iran om missiler, som både Europa och USA känner sig hotade av.

Britt-Louise
Hoberg Karlsson
britt.louise.
karlsson
@contra.nu

såsom Vitryssland, Armenien, Kazakstan
och Kirgizistan. EAEU skall stärka utbyteshandeln, ekonomin och höja levnadsstandarden inom blocket. Nämnvärt är att
huvudkontoret för EAEU ligger i Moskva. Putin har även nämnt en inbjudan till
Kina. Kina och Ryssland har mycket gemensamt, båda är auktoritära stater som
ser USA som ett hot mot deras makt.
De politiska och ekonomiska kraven på
Ryssland har drivit Putin närmare Kinas
president Xi Jinping. Kina har tjänat på
Rysslands svaga ekonomi och vunnit terräng i militär auktoritet, bland annat genom att få bygga ut sin militära närvaro i
Medelhavet. Ryssland och Kina hade en
gemensam manöver i Medelhavet i maj
månad 2015.

Ideologi nära den
rysk-ortodoxa kyrkan

President Putins vision av ett
eurasiskt block, EAEU

Tre andra filosofers religiösa mystik ligger inte långt från den rysk-ortodoxa
kyrkan, som fått en alltmera framträdande roll under Putins presidentskap.
I påskhelgen besökte presidenten den

andra människor negativt, för det ligger
inte i det egna intresset att agera så.

en sådan skräddarsydd skicklighetsgen.
”Ingen människa har en sådan medfödd
kunskap. Någon måste komma på hur
man flår ett djur för att få hud, och därefter omvandla päls och annat material till
kläder.” Samma sak gäller för jordbruk.
Ingen föds med kunskaper om hur man
odlar grödor. Någon måste komma på hur
man gör.
Brooks vision, som han skriver om i sin
nya bok Free Market Revolution: How
Ayn Rand's Ideas Can End Big Government (tillsammans med Don Watkins) går
ut på att om vi vinner en fri marknadsrevolution så beror det inte främst på en
ekonomisk eller politisk revolution. Om
sådana inträffar oberoende av etisk support, så kommer den vunna friheten inte
att bestå. ”Vad vi behöver är en mycket

President Putin bygger upp sitt eurasiska
block EAEU, genom att involvera tidigare
medlemsstater från gamla Sovjetunionen,

Förnuft och fri produktion
fordrar själviskhet

”Hur kan vi ens veta hur man interagerar med andra människor? Jo, vi måste
tänka. Vi är ganska patetiska som djur
betraktade. Vi är svaga och långsamma.
Vi saknar ’kläder’ och har inga huggtänder. Allt vi har måste vi komma på hur
vi skall tillverka. För att interagera med
varandra måste vi kommunicera. Vi måste använda begrepp och tänka.”
Brook påpekar att vi måste tillverka
våra kläder och frågar publiken om någon oss har ”genen för att tillverka kläder”. Ingen av oss räcker upp handen.
Ingen av oss anser sig vara född med
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rysk-ortodoxa kyrkan i Moskva tillsammans med sin premiärminister Dmitrij
Medvedev, Moskvas borgmästare, politiker och offentliga tjänstemän. Av Putins
påsktal framgick, att den rysk-ortodoxa
kyrkan spelar en enorm roll för att bevara
Rysslands historiska och kulturella arv
samt återuppliva moraliska värderingar.
Kyrkan skapar enhet för att stärka familjebanden och utbilda den yngre generationen i en anda av patriotism.
Av Putins uttalanden framgår att kyrkan har mycket nära band med regimen.
Den rysk-ortodoxa kyrkan har dessutom
en lång historia av att stödja auktoritära
ledare. Efter att kyrkan stött tsarregimen
föll den ortodoxa kyrkan under det bolsjevikiska styret. Drag från kyrkans misstag, när det gällde andlig och världslig
makt, samt kännetecken från de central
asiatiska marodörernas kultur, kom att
prägla revolutionärerna och ingick redan
i grundandet av sovjetsamhället. Endast
en tro i stil med judendomen, kristendomen eller islam har i historien visat sig
vara i stånd att omskapa människor och
därmed också samhällen.
Det sovjetiska samhället visade på ett
skrämmande sätt att vi blir vad vi hatar,
därför fanns det fruktan för sammansvärjningar och komplotter. Sovjetsystemet använde sig av civilklädda angivare
(kvarterspoliser), mikrofoner i hotellrum,
tjänsterum och ambassader, ja till och
med i privata hem fanns kontrollmöjligheter, alltså en paranoid fruktan från
statsapparaten. Alla dessa drag kan spåras till förkristen asiatisk despotism, där
djupare kulturell revolution. Det behövs
en filosofisk revolution med en etisk revolution som dess kärna.”

Vart är vi på väg?

Föredraget följdes av ett samtal mellan
teknologie doktorn Björn Hasselgren och
Yaron Brook. Hasselgren kom med ett
antal invändningar där Brook delvis fick
upprepa saker han redan hade sagt, men
också fick förtydliga och fördjupa några
punkter. Därefter släpptes publiken in
med några extra frågor. Efteråt fick jag
möjlighet att ställa ett par egna frågor för
Contra direkt till Brook.
Det finns en glimt av hopp för framtiden i ditt budskap, som på ett personligt
plan alltid verkar vara sprakande framträdande hos dig. Hos Ayn Rands intellek-
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Dåvarande försvarsminister Leni Björklund i samspråk med ryska soldater som deltog
i manövern Snöflingan i Norrbotten 2006.
man krossade det civila samhället eller
andra krafter, som kunde mobilisera sig
mot staten.

Rysk-ortodoxa kyrkan
styrd av regimen

Det är välkänt att sovjetsoldater under
Andra världskriget inte ville kämpa för
kommunismens fortbestånd. Först när
Stalin återuppväckte tanken på det ”Heliga Ryssland” och inmatade det i Röda
armén blev soldaterna villiga att kämpa
med tro och övertygelse. Uttalandet det
”Heliga Ryssland” följde med importen
av den ortodoxa kristendomen till Ryssland. Men, det som hände var också att
tuelle arvtagare Leonard Peikoff verkar
istället pessimismen oftare vara framträdande, detta trots att ni båda är anhängare
av samma filosofi och mycket väl känner
till varandras verk och är överens om fakta. Så vad beror denna skillnad på?
–Det finns ingen skillnad mellan oss i vår
filosofiska uppfattning eller i vår bedömning av vart världen är på väg. Vi är på
väg åt fel håll. Etatismen är tilltagande,
friheten begränsas, det ser illa ut, men jag
vill slåss för en bättre framtid. Den skillnad du har noterat är därför bara psykologisk och personlig.
Finns det något konklusivt faktum som
är avgörande för dig, eller för honom, i
det sätt varmed ni personligen upplever
hopp eller pessimism?
–Ja, en sak kan jag säga om Leonard Pei-
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kommunisterna tog kontrollen över ryskortodoxa kyrkan, genom att se till att de
själva fick de främsta positionerna inom
kyrkan och de kunde därmed styra den
till att bli ett hjälpmedel för sovjetregimen.
Den nuvarande situationen i Ryssland,
med president Putin bredvid moskvapatriarken var alltså förberett redan innan
Putin kom till makten.
Putin har också sagt att Ryssland är en
sekulär stat samt att kyrkan och staten
är skilda enheter, men att nationen skall
baseras på kristna värderingar. Han har i
samråd med patriarken infört religionsundervisning i skolorna. Samtidigt förbjuder man i skolorna hijab och diskuskoff. Det är att han på nära håll fick bevittna hur illa behandlad Ayn Rand blev
av många enskilda personer som borde
ha haft vett att ge henne det erkännande
hon var värd.
.
FOTNOT
I föredraget säger Yaron Brook att Ayn
Rands bok The Virtue Of Selfishness
borde finnas i svensk översättning. Och
den finns faktiskt i svensk översättning,
men den har inte utgetts av något förlag.
Det är en utomordentligt bra översättning
gjord av Per-Olof Samuelsson, men han
har inte rätt att publicera den, eftersom
det inte har godkänts av rättighetsinnehavaren. Jag har läst den versionen och vet
därför att den är av prima kvalitet.
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sion om homosexualitet (på order av den
ortodoxa kyrkan).

Putin använder sig av ryskortodoxa patriarken i
utrikespolitiken

När Greklands premiärminister Alexis
Tsipras besökte Moskva för att be Putin om bland annat ekonomisk hjälp för
Grekland, besökte Tsipras också patriarken i Moskva. Tsipras är kommunist och
har betraktats som ateist, men det påstås
att han har mjuknat i sin hållning gentemot kyrkan och dessutom besökt kloster
i Grekland. Den rysk-ortodoxa kyrkan
importerades till Ryssland på 900-talet
e.Kr. från den grekisk-ortodoxa kyrkan.
Tsipras inser att det för hans del är viktigt
med kontakten med moskvapatriarken,
därför att det kan leda till fördelar hos
Putin. Internationell press har fått uppgifter från samtalet mellan Tsipras och patriarken att de båda är överens bland annat
om att sätta stopp för EUs sanktioner mot
Ryssland.

Förändrad abortpolitik

President Putin har medverkat till att få
ned aborttalet genom att i lag förbjuda reklam för abort. Aborter har varit lagliga i
Ryssland sedan sovjettiden, men år 2013
minskade aborterna. Ryssland har legat
som nation nummer 2 efter Rumänien
när det gäller antalet aborter. Cirka 200
aborter per 100 födslar. En genomsnittskvinna kunde genomgå sju aborter under
sin livstid. Patriarken för den rysk-ortodoxa kyrkan har också påbörjat en kampanj mot aborter, genom att framträda i
Duman och uppmana församlingen till
att påbörja en kampanj mot aborter för att
bland annat få en stabilare och mer kraftfull befolkningsökning. Detta var första
gången någon patriark för den rysk-ortodoxa kyrkan framträdde inför Duman. Av
hans tal framgick att aborter borde uteslutas från den obligatoriska sjukförsäkringen, men att hjälp rekommenderades
utgå med pengar och bostäder till unga
familjer.

Sveriges tidigare
försvarsövning med Ryssland

Parallellt med att Rysslands president
stärkt sin makt inom landet och håller på
att bygga upp Ryssland efter Sovjetunionens fall, så påverkar detta också västvärlden. Enbart 70 mil från svenska grän-

20

sen finns ett krigshot på europeisk mark
– det ryska ingripandet i Ukraina. Krigshot med invasion från en av världens
starkaste militärmakter – Ryssland. Både
Sveriges riksdag och svenska försvaret
upplever hotet österifrån. Incidenter mot
svenskt territorium har förekommit både
luft- och sjövägen.
Men det var inte så många år sedan
som stormakten Ryssland ansågs vara en
kattunge. År 2006, alltså 17 år efter murens fall, var det ett historiskt tillfälle, dåvarande socialdemokratiska försvarsministern Leni Björklund inspekterade med
välvilja ryska förbands övningar tillsammans med svenska försvaret på svensk
mark. Vid förfrågan till Leni Björklund
om man planerade att genomföra liknande övningar på ryskt territorium, svarade
hon undvikande med vikten av att stärka
kontakter mellan ryska och svenska beväpnade styrkor.
I Hugin & Munin, Befälsföreningen
Militärtolkarnas medlemstidning, nummer 1/2006 står att läsa, hur de svenska
soldaterna ryckte fram mot den ryska
stridslinjen. ”Motståndarnas fokuserade
blickar och djärva hurrarop skar genom
den rymd som skiljde de kämpande parterna åt, och fick adrenalinet att pumpa
till hälarnas taktfasta rytm mot det kärva
underlaget. Och mycket riktigt skulle
blod utgjutas även denna gång”. Tidskriften Försvarsutbildaren fortsätter: ”För
första gången sedan frivilligkårernas tid i
Finska Vinterkriget drabbade svensk och
rysk trupp samman anno 2006.”
Aftonbladet hade döpt de ryska grabbarna till ”mördarsoldater”, men det slog
tidskriften Försvarsutbildaren ned på med
att dessa soldater var precis som våra
svenska värnpliktiga ”Samma skrot och
korn.” Den svenska mediabilden kritiserade vid denna tidpunkt Rysslands illdåd
i Tjetjenien. Redan 2008, alltså två år
senare, uttalade Sveriges statsminister att
”Svensk militärmanöver med Ryssland
genomförs inte, på grund av den ryska
inmarschen i Georgien” .
Alltså när den ryska björnen sover sött,
belönas han med att få genomföra militära manövrar tillsammans med svenska
försvaret till och med på svensk mark.
När den ryska björnen vaknar ur sitt ide,
då skall han åthutas med hårdnande relationer och eventuell bojkott. Alltså är det
Ryssland som styr Sveriges försvarspolitik. Med facit i handen och om Sveríge
haft goda rådgivare, skulel aldrig Sverige
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ha nedrustat eller genomfört någon manöver tillsammans med ryska krigsmakten
och absolut inte på svenskt territorium.

Patriarken:
Putin ett Guds mirakel

Den ryske presidenten påstår sig vara
kränkt av den nya stormakten EU samt
Natos utvidgning (bland annat till före
detta Warszawapaktsländer) och den urvattnande västerländska moralen. Putin
har uttalat sig om att människor i många
europeiska länder skäms för och är rädda
för att tala som sin religiösa övertygelse.
Helgdagar tas bort eller kallas för något
annat. Den ryske sekulariserade presidenten är påhejad av den ortodoxa kyrkans patriarks anti-västerländska åsikter
samt hans uttalande om att ”Putin är ett
mirakel från Gud.” Italienska tidningen
II Corriere della Sera gjorde den 6 juni
2015 en unik intervju med Rysslands president, där Putin blev tillfrågad om han
ångrade något som han gjort, varpå presidenten svarade: ”Genom Guds nåd har
jag inget att ångra i mitt liv.”

Västvärlden nedrustad militärt,
ideologiskt och moraliskt

Nato har utökat sin styrka i Europa,
EU har infört sanktioner mot Ryssland
och FN har fördömt Putins ageranden i
Ukraina, men till ingen nytta. Europeiska
länder borde ha varit mera framsynta och
satsat på försvaret. En nation utan ideologisk grund har inte någonting att kämpa
för eller tro på. Putins ideologi bygger
Ryssland och skapar hot mot Västvärlden
– hans åsikter baseras på maktfullkomlighet, en del kristna värden samt nationalism. USA och Europa präglas idag av
åsikter som att kristna värden och nationalism är en form av extremism och inte
skall accepteras. Resultatet har blivit en
försvagad västvärld, nedrustad ideologiskt, moraliskt och med ett tynande militärt försvar.
.
Källor:
II Corriere della Sera 6/6 2015
Hugin och Munin, Befälsföreningen Militärtolkarnas medlemstidning 1/2006
Tidskriften Försvarsutbildaren 2/2006
Not
Efter Rysslands invasion av Georgien
2008 har det praktiska militära samarbetet mellan Sverige och Ryssland tills vidare ställts in.
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En västlig politisk-subversiv
offensiv mot jihadisterna
Tankesmedjan Center for Security Policy har utvecklat en frihetsstrategi för
att besegra den jihadistiska rörelsen. Strategin har hämtat inspiration från
James Burnhams strategidokument från det Kalla kriget.

Han mottog 1983 av president Ronald
Reagan presidentens frihetsmedalj, en
hög amerikansk utmärkelse för civila.
Vid ceremonin sa presidenten att Burnham på ett djupgående sätt hade påverkat
det sätt varpå Amerika såg på sig självt
och på världen. Friheten hade få större
understödjare under århundradet än James Burnham.
För den åldrade New York-professorn
och konservative strategen var medaljen
ett kvitto på att hans förslag i en serie om
tre böcker från 1947 till 1953 hade fått
sitt genombrott under 1980-talet. Presidenten försäkrade att han under många
år hade citerat Burnham under sina föredragsturnéer. (Av de tre böckerna The
Struggle for the World, The Coming Defeat of Communism och Containment or
Liberation? är två översatta och utgivna
på svenska). Burnham avled 1987, fyra
år innan det kalla krigets slut.
Ex-kommunisten Burnham ville bland
annat att USA skulle hjälpa etniska minoriteter i Sovjetunionen att arbeta för att
upplösa regimen i Moskva. Ett av hans
förslag var att på ett dramatiskt sätt fokusera på kommunismens förföljelse av
kristna. Det var också viktigt att i USA,
Europa och Nordafrika skapa centra för
flyktingar från Sovjetväldet. Yngre flyktingar kunde där utbildas för militär och
paramilitär strid på sovjetiskt territorium.
Inledningsvis behövdes en internationell
kongress för stöd till befrielse av de folk
som lydde under kommunistiskt tyranni.
En främsta måltavla för västliga informationskampanjer mot kommunismen borde vara den sovjetiska makteliten. Denna
fråga behandlade Burnham bland annat i
sin promemoria The Strategy of the Politburo and the Problem of American Counter Strategy.
Under president Kennedy började USA
och de västeuropeiska allierade att föra
en politik, som gick ut på fredlig samlevnad med tyranniet i Kreml. Detta vänsterrecept gick ut på att man genom att hjälpa
Sovjet till välstånd skulle förmå regimen
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i Moskva att liberaliseras.
När denna politik väl övergavs kom det
dock inte att behövas några militära eller
paramilitära åtgärder för att Sovjet skulle
kollapsa.
För den intresserade finns det sedan i år
ett amerikanskt strategiförslag, som bygger på erfarenheterna från det kalla kriget
då det gäller bekämpandet av de globala
jihadisterna. Detta strategidokument bygger på National Security Decision Directive 75 från januari 1983 (”Amerikanska

Bertil Häggman
bertil.haggman
@contra.nu
relationer med Sovjetunionen”). Här redogörs på nio sidor för militär strategi,
för ekonomisk krigföring, för politisk
krigföring och geopolitiska överväganden i kampen för frihet för folken bakom
järnridån. Det är tankesmedjan Center
for Security Policy som publicerat frihetsstrategin för att besegra den globala
jihadistiska rörelsen. Texten, The Secure
Freedom Strategy finns tillgänglig på
centerforsecuritypolicy.org.
Huvudpunkterna är:
1. USA måste studera och förstå fienden
och dess doktrin (sharia och jihad).
Muslimska brödraskapet använder
begreppet ”civilisationsjihad”, det vill
säga ett subversivt försök att krossa
den västliga civilisationen inifrån.
James Burnham, en av
det
Kalla
krigets teoretiker. Hans
arbete används
nu
som inspiration för antijihadistisk
politk.
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2. Det bör vara USAs strategi att bekämpa och stoppa islamistisk civilisatorisk jihad.
3. ”Fred genom styrka” enligt den modell som tillämpades under 1980-talet
behövs nu. Här gäller det bland annat
att bygga upp ett starkt försvar mot
cyberangrepp och andra assymetriska
attacker.
4. På den ideologiska fronten måste
framför allt det Muslimska brödraskapet identifieras och skildras som
en jihadistisk organisation. Här krävs
det en intensiv offensiv på internet
och television.
5. Offensiva psykologiska och politiska
operationer behövs liksom vid behov
hemliga angrepp.
6. Ekonomisk krigföring är en central
punkt. Det gäller att sätta stopp för
jihadisternas intäkter (främst bidrag
från vissa oljeproducerande länder).
7. Som nämnts i punkten 3 är det viktigt
att bygga upp ett starkt försvar mot
cyberangrepp från jihadistiska organisationer.
Det finns ett starkt behov av forskning
för att avslöja och upplysa om tekniken
taqiyya och kitman (list och vilseledning)
i muslimsk tradition. Den tekniken tillämpas vid förhandlingar med de ”otrogna”. Överenskommelser med kristna stater i Väst är inte avsedda att vara varaktiga (här utgör förhandlingarna i Schweiz
med Iran för att förhindra att kärnvapen
tillverkas av regimen i Teheran ett exempel). Avtal är till för att brytas vid första
lägliga tillfälle. Fred eller vapenstillestånd syftar enbart till att i lugn och ro
kunna öka den egna styrkan och sedan
angripa motparten med ännu större styrka
vid första lägliga tillfälle. Jihad pågår för
evigt tills dess islam segrat.
Avslutningsvis noteras att jihadistiska
terrorister i sina träningshandböcker rekommenderar användningen av vilseledning.
.
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Klimat och uppvärmning
har blivit en pseudoreligion
Klimat som religion? Ingen mindre än den nyligen avgångne chefen för FNs klimatpanel, Rajendra Pauchari, förklarade i samband med att tvingades lämna sin post
att hans klimatologiska engagemang blivit en pseudoreligion för honom. Ska man
dela hans religiösa övertygelse eller försöka analysera klimatfrågan rationellt?
Påven Franciskus har i ett omdiskuterat
utspel uppmanat internationella aktörer
att ta ansvar för ”nya sätt att hantera produktion, distribution och konsumtion”.
Allt i syfte att bekämpa den så kallade
globala uppvärmningen genom att bland
annat minska konsumtionen av fossila
bränslen. Dessutom anklagar han användare av modern teknologi för att vara
”naturens fiender” som inte tar hänsyn till
vare sig ansvar eller etik.
Påvens utspel är ganska genomskinligt
– uppenbarligen vill han ge påvedömet
och romersk-katolska kyrkan en politiskt medveten image som en kyrka som
hänger med i sin tid och tar ställning i de
brännande frågorna. Det betänkliga är att
detta sker helt på den politiska korrekthetens villkor utan varje tillstymmelse till
originalitet eller eftertanke1.

”Domedagsindustrin”

Påven, som tillhör jesuitorden, tycks
ha blivit mer en dussinpolitiker än den
katolska världens andlige ledare. Eller
också har den helige fadern gjort som den
tidigare IPCC-chefen indiern Rajendra
Pachauri och införlivat klimatmytologin
med sin egen religion. Inte alla är dock
imponerade av den påvliga retoriken,
som vi skall se i slutet av denna artikel.
I själva verket finns det mycket som
talar för att den globala uppvärmningen
– det vill säga påståendet att det sker
mänsklig påverkan på klimatet genom utsläpp av främst koldioxid från exempelvis industrier och bilar – är en myt som
odlas av den klimatologiska korrektheten. Det menade i alla fall tre debattörer
i en debattartikel i Dagens Nyheter2 för
http://www.telegraph.co.uk/comment/11688994/The-Pope-joins-the-EUin-a-sad-world-of-make-believe.html
2
http://www.dn.se/debatt/domedagsindustrin-har-blivit-en-sjalvgaende-maskin
1
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något år sedan.
Författaren och journalisten Svenolof
Karlsson, filosofie doktorn och universitetslektorn Jacob Nordangård och professor Marian Radetzki uttrycker här åsikten,
att vad de kallar ”domedagsinsdustrin”
har blivit en självgående maskin:
”Klimathotet har blivit vår tids onda
fiende och därmed en fråga som alla kan
exploatera. En självgående maskin har
skapats, och få verkar vilja stoppa den.

tommy.hansson@
contra.nu
Klimathotet har blivit så viktigt som födkrok och ideologiskt argument att fakta i
målet inte längre räknas.” Fakta som att
det enligt senare forskning inte har skett
någon global uppvärmning på närmare
19 år3. Men vad betyder det så länge den
datorframställda tesen om den globala
uppvärmningen, framkallad av människan, förmår generera röster till politiker
och politiska partier, anslag och publiceringsmöjligheter för forskare och meteorologer samt ämnen för Hollywoodproduktioner och dokumentärfilmare?
Sanningen framstår i det perspektivet i
bästa fall som jobbig, i värsta fall som
hotfull.

Ifrågasätter
uppvärmningstesen

En svensk forskare som starkt ifrågasätter tesen om den människoframkallade
globala uppvärmningen är geologen Robert Liljequist, baserad i sydspanska Es3
http://wattsupwiththat.com/2014/10/02/
its-official-no-global-warming-for-18years-1-month/

www.contra.nu

tepona, som i en artikel i den exilsvenska
publikationen Svenska Magasinet skriver
följande:
”Senare tids överdrivna tro på att en
växthuseffekt – orsakad av människans
utsläpp av koldioxid – leder till ökad
temperatur kan starkt ifrågasättas. Termiterna producerar mer än dubbelt så mycket metangaser som den aktuella förbränningen av fossila bränslen.” (Metan är en
mer än 23 gånger effektivare växthusgas
än koldioxid)4.
De tre största luftföroreningarna på jorden, framhåller Liljequist, är enligt uppgifter från det amerikanska rymdorganet
Nasa saltpartiklar från världshaven, svaveldioxid från vulkanerna samt finfördelad sand från de stora ökenområdena.
Till de värsta luftföroreningarna måste
även läggas sotpartiklar från stora skogsbränder, vilka stundom sänker sig ned
likt stora moln över stora städer och ger
upphov till allergier och retningar i luftvägarna.
Den aktiva vulkanen Holuhraun på Island släppte i samband med ett utbrott
nyligen ut 60 000 ton svaveldioxid varje
dygn samt även koldioxid och vatten.
Som en jämförelse kan nämnas att Sveriges årliga utsläpp uppgår till 28 000 ton5.

IPCC-chefens pseudoreligion

Liljequist konstaterar, att utbytet av koldioxid mellan jordens hav, landmassa
och atmosfär äger rum kontinuerligt och
att det mänskliga bidraget är otroligt litet
vid en jämförelse:
”En ynklig förändring av balansen mellan hav och luft skulle orsaka betydligt
större klimatförändringar än någonting
som människan är i stånd att producera.
http://www.svenskamagasinet.nu/article.2143.html
5
h t t p : / / w w w. i s l a n d s b l o g g e n .
com/2015/02/utbrottet-vid-holuhraunkan-paga-till.html
4
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Diagrammet visar den globala temperaturutvecklingen de senaste 420 000 åren rekonstruerad från borrkärnor tagna från inlandsisen
på Antarktis. Anomalin, avvikelsen från dagens temperaturer, markeras av den streckade linjen vid nollgradersstrecket. Istiderna
dominerar, men emellanåt kommer temperaturen över strecket under mellanistiderna, som nu.
Den lilla höjning vi sett av luftens halt
från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten. Öknarna
har minskat, skördarna ökat och Jorden
har blivit cirka 10 procent grönare.”
Geologen Liljequist passar också på
att ge en känga åt IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change (även
kallat FN:s klimatpanel). IPCCs påstående att det är till 95 procent säkert att
den antropocena (människoframställda)
koldioxiden har orsakat minst hälften av
temperaturökningarna är enligt Liljequist
grundlöst: ”En minskning av molnmängden med två procent, skulle vara tillräckligt för att förklara hela temperaturökningen sedan 1870-talet.”
IPPCs förre ledare, den 74-årige indiern
Rajendra Pachauri, som tvingades avgå
tidigare i år efter anklagelser om sexuella
trakasserier riktade mot en 29-årig kvinnlig tjänsteman vid IPCC, avslöjade i ett
brev till FNs generalsekreterare Ban Kimoon i samband med sin avgång att hans
miljöengagemang är av religiös eller kanske snarare pseudoreligiös natur.
Pachauri citeras på följande sätt av den
amerikanska dagstidningen The Washington Times: ”For me the protection of
Planet Earth, the survival of all species
and sustainability of our ecosystems are
more than a mission. It is my religion and
my dharma”.
Pachauri tilldelades Nobels fredspris
2007 tillsammans med den tidigare amerikanske vicepresidenten och miljöfanatikern Al Gore.
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En ny istid?

Enligt många forskare är den troligaste
klimatförändring mänskligheten står inför på sikt att vi går in i en ny istid. Det är
inte alls osannolikt, menar Robert Liljequist, att en markant temperatursänkning
kommer att inträda inom de närmsta 200
åren: ”Följderna blir i så fall ödesdigra
för de tempererade och högt industrialiserade områdena på jorden”, fastslår Liljequist.
Under de senaste 400 000 åren har fyra
större istider omfattande vardera omkring
85 000 år inträffat. Dessa har interfolierats av varmare, interglaciala perioder
om 8000 – 12 000 år. Den senaste istiden
upphörde för litet drygt 10 000 år sedan.
Atlanten var då 10 grader kallare än i dag
och havsytan 120 meter lägre.
Under de senaste seklerna har forskare
påvisat, att istiderna och jordens klimat
i allmänhet påverkas av planeten Tellus
(alltså jorden) bana genom rymden samt

variationer i jordaxelns lutning. Lutningen växlar mellan 22 och 24 grader under
cykler omfattande 41 000 år. När lutningen är som minst blir vintrarna mildare
och somrarna svalare. Därtill ”kränger”
jordaxeln beroende på de andra planeterna i vårt solsystem, något som påverkar
årstidernas längd.
Robert Liljequist: ”En bidragande orsak till att en istid inträffar har visat sig
vara variationerna i styrka hos de solstrålar som träffar jordytan. Solens eruptioner
och solfläckarna har en direkt påverkan
på klimatet på vår jord. Solstrålningen är
jordens primära energikälla, och därmed
huvudorsaken till vårt klimat.”
Liljequist påpekar jämväl att vi har
gott om is. Arktis återhämtar sig och Antarktis har slagit isrekord. Avsmältningen
av glaciärerna i Antarktis beror på geotermisk värme (det vill säga aktiva vulkaner under isarna): ”De smälter underifrån
vilket inte har någonting att göra med

Förre IPCCchefen, indiern
Rajendra Pachauri, erkände vid sin avgång att hans
klimatologiska
engagemang
är en (pseudo)
religion
för
honom.

www.contra.nu
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IPCCs felaktiga påstående om
ett samband med ökad halt av
koldioxid i atmosfären. Delar
av kusten på Grönland har höjt
sig 120 m efter det att den sista
nedisningsperioden avtog. För
4 miljoner år sedan var Grönland isfritt.”
Geologen Liljequist avrundar med följande:
”Motståndet mot den rådande uppfattningen att människans utsläpp av koldioxid
leder till ökande temperaturer
står inte i motsats till inställningen att vi bör värna om
miljö, minska onödiga utsläpp
och framförallt se till att våra
tropiska skogar inte skövlas.”

Förfalskade och
ändrade data

Anhängarna av den alltmer
vacklande tesen om den människoframkallade globala uppvärmningen har dock inte för
avsikt att ge upp så lätt. Klimatretoriken står alltjämt som
spön i backen bland etablerade
politiker, forskare som inte vill
se sina anslag indragna samt
födoproducenter och andra företagare/producenter som vill
tjäna pengar på det klimatalarmistiska domedagsstuket.
Inte ens förfalskade och änd-

rade data är något som stoppar
de aktörer som till varje pris vill
få rätt om klimatsituationen på
jorden. Dr. H. Sterling Burnett
vid det Chicago-baserade the
Heartland Institute i USA påpekar enligt den amerikanska
tidskriften Newsmax att Australien, Paraguay och Schweiz
har ändrat sina officiella data
avseende jordens klimat i syfte
att bevisa, att den människoframkallade uppvärmningen är
verklig. Sterling Burnetts rön
redovisas här av Morgonbladet6. Med andra ord: när verkligheten inte stämmer med de
hallstämplade teorierna ändrar man verkligheten genom
att justera historiskt uppmätta
temperaturer. Newsmax noterar:
”Citing a report from Swiss
science journalist Markus
Schär, Burnett writes that Switzerland altered its weather data
and now it shows a ’doubling
of the temperature trend.¨”
Vidare: “Schär notes there
has been an 18-year pause in
rising temperatures, even with
data tampering. As a result,
Schär calls the adjustments a
'propaganda trick, and not a
http://www.morgonbladet.nu/
news.php?name=2015093611

6

Geologen Robert Liljequist fastslår att solens aktiviteter är en
avgörande orsak till klimatet på jorden.
valid trend.'”
Även regeringsanställda klimatforskare i USA förfalskar
data med syftet att underbygga
påståendet beträffande den
människoframkallade
uppvärmningen. I mars rapporterades således att väderdata
ofta ändras, officiellt i syfte
att korrigera för ofullkomliga
testmetoder. Kritiker menar att
det verkliga syftet dock är att
påvisa en uppvärmningstrend
även när en sådan inte bevisas
av tillgängliga data.

dandet av fossila bränslen, som
inledde denna artikel så sågas
det enligt sajten Junk Science
eftertryckligt av H. Sterling
Burnett:
”With all due respect to the
holy Father, the pope is just
plain wrong on this matter.
Restricting or ending fossil
fuel use, not climate change,
is the real recipe for disaster. It
would set human civilization
back centuries, ringing a true
death knell for present and future generations7.”
.

Påvepolitiken sågas

7

För att återvända till påvens
klimatologiska politiserande,
särskilt hans kritik av använ-

http://junkscience.
com/2015/05/01/dr-sterlingburnett-exposes-the-popenutwarming-project

2 1990...
Regeringens ”värsting” – utrikesminister Sten Andersson – var på
Contra-omslaget,
tillsammans
med Kubas diktator Fidel Castro.
Contra-läsarna hade fått chansen
att rösta bort de värsta regeringsledamöterna och Sten Andersson
”vann”. Sten Andersson var mannen som sa att Estland inte var
ockuperat och som gärna frotterade sig med PLO-ledaren Yassir
Arafat och som framgick av omslaget även med Fidel Castro. Han
hade också besökt den senaste
kommunistiska partikongressen i
Bukarest, med diktatorn Nicolae
Ceausescu som värd.
Efter Sten Andersson, en hårsmån

efter, kom miljöministern Birgitta
Dahl och på tredje plats försvarsministern Roine Carlsson.
Det var mycket på gång i Östeuropa, men fortfarande var det
bara kommunister i regeringarna i
Ungern, Bulgarien, Rumänien och
Jugoslavien. Det skulle bli nyval
senare under våren i alla länderna
och bättre tider stundade. Men
Contra fastslog att man gärna fick
vara optimist, men att det var bättre att vara realist och att Contras
uppgift bestod.
Men visst, kanske kunde rentav
randfolken inom Sovjetunionen
(Baltikum, Kaukasus och Turkestan) återfå sin frihet. När det gällde

Baltikum skulle det snart visa sig
att vår optimism var välbefogad.
Också i Kaukasus gick det någorlunda, men i Turkestan härskar
fortfarande gammelkommunister
som nu kallar sig något annat.
Men förtrycket består.
Contra-medarbetaren
Tommy
Hansson hade besökt Sydkorea
och rapporterade utförligt om
utvecklingen på den koreanska
halvön. Både norr och söder om
stilleståndslinjen.
Vi berättade också om två anställda i tjänstemannafacken som under falskt namn hävt ur sig lögner
om Contra i fackförbundspressen.

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