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Omslagsfotot är från senaste
riksdagsvalet. I Contras analys
på följande sidor konstaterar vi
att det är Socialdemokraterna
som av partiegoistiska skäl har
anledning att öka invandringen.
Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos.
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Önsketänkande om fred –
eller ett effektivt försvar
Demokratier som Sverige har ofta problem med att hålla en
försvarsmakt som över tiden är tillräcklig för att ge riket ett
väl avvägt försvar, det vill säga ett försvar som med hänsyn till
krigsrisk och tillgång till resurser ger en maximal effekt. Den
övergripande ambitionen är samtidigt att förhindra krig över
huvud taget.
Vid Andra världskrigets utbrott år 1939 hade Sverige sedan år 1925 nedrustat, eftersom man ansåg att inga nya krig skulle komma att beröra oss.
Följden blev att en kraftig upprustning snabbt måste till, men den var
inte genomförd förrän år 1946. Då var kriget över. Med den erfarenheten bestämde sig dåtidens både moderater och socialdemokrater för att
aldrig mer utsätta svenska folket för en situation där landet inte hade ett
starkt försvar. Den politiken gällde tills Muren föll år 1989. Då började
önsketänkande om fred i vår tid och nedmonteringen av Försvarsmakten.
Igen.
Det är svårt för allmänheten att bedöma effektiviteten hos dagens försvar, men den bild försvaret ger är att vissa delfunktioner är väl fungerande, medan andra har stora brister. Sammantaget anses tyvärr att vårt
försvarssystem såväl militärt som civilt inte fungerar som tänkt, utan
måste snarast kompletteras och inte minst övas.
Försvarsberedningen som regelbundet analyserar försvarets situation
och lämnar förslag till regeringen har de senaste åren gjort ingående analyser av det försvarspolitiska läget och konstaterat att krigsrisken höjts
avsevärt och även föreslagit nya högre mål för försvaret. Men samtidigt
har regeringen beviljat minskande anslag med följd att resurserna urholkats mer och mer.
Ett annat problem är hur ett framtida krig ser ut. Det vi ser i Rysslands
krig mot Ukraina är en invasion utan krigsförklaring och under måttliga
protester från omvärlden. Blir det för oss små gröna män som plötsligt
dyker upp på Gotland som blir inledningen till ett krig mot Ryssland? Eller är det ett omfattande krig om Europas energiförsörjning som är hotet?
En annan fråga är; kommer vi som icke medlemmar i Nato att få hjälp
om till exempel enbart Gotland ockuperas?
Det senaste skrämmande exemplet på regeringen brist på agerande är
Försvarsmaktens skjutfält. Miljöprövningen vid sammanlagt 19 av 61
skjutfält har överklagats. Av dessa väntar 17 på regeringens avgörande
efter att handläggningen pågått i drygt åtta år i genomsnitt. Det är alltså
inte bara fråga om pengar utan också om att Försvaret inte är prioriterat.
Vad beror det i sin tur på? Är det allmänhetens låga intresse för försvaret eller är politikerna helt enkelt ansvarslösa i försvarsfrågan, eller beror
det på att vi haft fred i cirka 200 år och ”vi är ju neutrala – oss anfaller
man inte”. Kanske är det massmedia som alltför lite informerar allmänheten om den nya ryska faran. I så fall måste vi i nationens intresse, börja
informera mera om de risker vi står inför. Den risk som man som svensk
tar är att vi har en nation som inte kan försvara sig och därför riskerar att
inte överleva.
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Sossarna räddar röster
genom invandringen
Den ekonomiska utvecklingen ger Sverige en större och mer välutbildad medelklass och allt färre traditionella arbetare. Det är en utveckling som är förödande
för det Socialdemokratiska partiet, som verkar se räddningen i andra demografiska förändringar, främst en ökad invandring.
Om man mäter ”utanförskapet” kan man
göra det på många olika sätt. Folkpartiet
har genom åren publicerat en ”Utanförskapskarta”, där man skapat ett utanförskapsindex, som bygger på förvärvsfrekvens, valdeltagande, skolresultat
och förvärvsinkomster. Den senaste rapporten kom våren 2014 och väckte inte
särskilt stor uppmärksamhet inför valet,
kanske för att siffrorna var i stort sett
oförändrade jämfört med den förra undersökningen. Antalet områden som räknades till utanförskap hade minskat med
ett enda, och befolkningen som bodde i
sådana områden hade ökat lika mycket
som befolkningen i hela landet.

bygden kan ett valdistrikt omfatta ganska
stora områden, men kanske med bara ett
par hundra väljare.

Sex krisstäder som
skaffat ny befolkning

År 1990 fanns bara tre utanförskapsområden, år 2002 var antalet uppe i 128, år
2006 156 och år 2012 (den nu aktuella undersökningen byggde på data från 2012)
hade siffran sjunkit minimalt till 155. Ett
utanförskapsområde definieras då som ett
område med en förvärvsfrekvens (i åld-

”Utanförskapets karta”

Värst i landet är Herrgården, en del av
Rosengård i Malmö. Herrgården får index 40,9 medan genomsnittet för landet
är 79,8 (teoretiskt är det högsta – bästa
– möjliga värdet 100,0). I Herrgården
förvärvsarbetade 28,9 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år, att jämföra med 79,2 procent i hela landet. 47,8
(81,6) procent röstade i kommunalvalet,
41,4 (77,1) procent gick ut grundskolan
med fullständiga betyg och 45,6 (81,2)
procent av invånarna mellan 20 och 64 år
hade inkomster över halva medianvärdet
för Riket.
”Utanförskapets karta” handlar enbart
om sociologiska frågor, inte det minsta
om politiska preferenser. Men studien
ger oss tillgång till ett antal sociologiska
uppgifter om svenska folket indelat efter
valdistrikt eller för storstadsområdena
”grannskapsområden”. Vi ska utnyttja
det för en valanalys senare i artikeln.
Vid valet 2014 fanns det 6227 valdistrikt, i medeltal var det 1177 röstberättigade (i riksdagsvalet) per valdistrikt och
1010 röstande. Ett vanligt grannskapsområde omfattar flera valdistrikt. På lands-
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rarna 20–64 år) under 60 procent och att
antingen skolresultatet eller valdeltagandet ligger under sjuttio procent.
Eftersom ”grannskapsområdena” i storstäderna omfattar flera valdistrikt täcks
en större del av befolkningen in i de 155
”utanförskapsområdena”, sammanlagt
5,4 procent av landets befolkning.
Eftersom indelningen är olika i storstäderna och övriga landet går det inte att
jämföra antalet områden enkelt. Vi kan
dock konstatera att följande städer har
mer än två ”utanförskapsområden”. De
relativt små städerna Helsingborg och
Eskilstuna hade tio områden var, varefter följde Örebro med åtta, Borås med
sju, Linköping med sex, Norrköping och
Landskrona med fem, Västerås och Trollhättan med fyra och slutligen Halmstad,
Borlänge och Uppsala med tre områden
var.
Utanförskapsområdena är inte nödvändigtvis identiska med miljonprogrammets stereotypa bostadsområden. De är
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visserligen representerade, men det finns
både äldre och yngre områden.
I en del kommuner har man försökt
vända en sjunkande befolkningstrend
genom att fylla tomma bostäder med inflyttade människor. Bostäderna har varit
billiga, men de som flyttat in har tjänat
mindre och knappast gett kommunen
något nettotillskott i skattebasen. Andra
kommuner har valt att jämna de tomma
husen med marken.
Av de nämnda medelstora städerna är
det flera som länge haft en negativ befolkningsutveckling. Metallindustrin i
Eskilstuna och textilindustrin i Borås
har i stor utsträckning flyttat utomlands.
Landskrona drabbades av ett svårt slag
när varvsindustrin las ner. Också Norrköping, Borlänge och Trollhättan är klassiska industriorter, där de traditionella
näringarna gett vika. Befolkningen har
sjunkit i flertalet av de sex städerna under 1990- och 2000-talen, men under
2010-talet har invånarantalet ökat.

Invandrare som ”röstboskap”

På 1970- och 1980-talen var det – även
under tider med borgerlig regering –
mycket svårt för flyktingar från de kommunistiska diktaturerna i Östeuropa att
få asyl. Från Sovjetunionen gick det bra,
men inte från satellitstaterna, om man
inte kunde komma med mycket speciella
skäl. Som exempelvis judar som kom
från Polen under 1970-talets judeförföljelser. Övriga östeuropeer skickades
hem. De kunde förväntas rösta borgerligt,
eftersom de lärt sig allt om kommunismen och socialismen den hårda vägen.
Opinionsundersökningar visade att det
var socialistisk majoritet i alla invandrargrupper av tillräcklig storlek för att mäta,
utom polacker, där Folkpartiet var största
parti.
Däremot var det inte svårt för flyk-
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tingar från Chile att få uppehållstillstånd i
Sverige. Även för de många som kom till
Sverige av ekonomiska och inte politiska
skäl, liksom för en hel del kommunister
som rest från Chile till Rumänien, men
där upptäckt att kommunismen i praktiken inte var vad de tänkt sig. När de så
småningom kunde rösta i Sverige blev det
dock rött i alla fall.
Det finns naturligtvis lysande undantag, som Mauricio Rojas, som gjort stora
insatser i den politiska debatten i Sverige
och under en tid representerade Folkpartiet i Riksdagen och Konstitutionsutskottet. Chilenaren har dock tröttnat på det socialistiska Sverige och flyttade till Madrid
2008, där han fram till sin pensionering
arbetade som rektor för en högskola.

Demografin motverkar
S-dominansen

Sedan länge är traditionella arbetaryrken
på tillbakagång i Sverige. Enklare manuella arbeten inom tillverkningsindustrin
flyttar utomlands eller ersätts av kvalificerade tekniska arbetsuppgifter där det
krävs betydligt mer sofistikerad utbildning än i traditionella arbetaryrken. Utbildningsnivån i Sverige stiger och antalet
medlemmar i LO (liksom i TCO) minskar. Medlemsantalet i SACO går däremot
upp för varje år. LO har länge varit den
viktigaste rekryteringsbasen för socialdemokraterna, men partiets analytiker har
sedan länge insett att basen är krympande
och att man måste hitta nya grupper för
att säkra makten.
”Det nya Sverige”, den välutbildade
medelklassen i storstädernas förorter, röstar inte på Socialdemokraterna och försök
att slå sig in där har inte varit framgångsrika. Men det finns ett annat ”nytt Sverige”,
invandrarna. Där kan Socialdemokraterna
successivt fylla igen de hål i väljarbasen
som skapas av den ekonomiska utvecklingen. Av partiegoistiska skäl är partiet
intresserat av en omfattande invandring.
Men det måste vara ”rätt” invandrare.
Arbetskraftsinvandring slår mot den egna
väljarbasen och partiet har därför stretat
emot när Allians-regeringen införde reformer på det området. S försöker göra
övrig invandring evigt oantastbar, genom
att göra all diskussion om begränsningar
av invandringen till ett tabu-belagt ämne.
Man kan dock fråga sig om de inte delvis hugger sig själva i ryggen. De grupper
som tillhör de traditionella arbetargrup-
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Andel invånare i utanförskapsområden 2012, där andelen är minst 10 procent i hela
kommunen
Malmö
29,1
Landskrona
27,8
Botkyrka
24,4
Södertälje
22,6
Eskilstuna
19,9
Trollhättan
16,9
Borlänge
16,4
Fagersta
16,3
Göteborg
16,2
Sandviken
15,2
Helsingborg
15,0
Sundbyberg
13,9
Flen
13,8
Hallsberg
13,6
Köping
13,5
Örebro
11,5
Borås
11,1
Åstorp
10,8
Katrineholm
10,1
(Stockholm hade 6,4 procent)

perna, de som fått allt mindre utrymme
i Sverige, känner sig pressade av invandringen och i LO är numera Sverigedemokraterna näst största parti.

Är invandringen något som
påverkar valresultatet?

Vi på Contra beslöt oss för att undersöka
hur det verkligen ser ut. Är invandringen i sig en källa till socialdemokratiska
röster, eller är överrepresentationen av
invandrarna bland s-röstarna bara en sociologisk fråga, att folk med sämre ekonomiska förutsättningar röstar på socialdemokraterna?
Slutsatsen blev att invandringen i sig
ökar andelen s-röster med cirka fem procentenheter.
Så här gjorde vi.
Vi valde att analysera de 155 ”utanförskapsområden” som Folkpartiet identifierat. Den analys vi har gjort är vad som
låter sig göras med vanligt journalistiskt
arbete. Det vill säga cirka två arbetsdagar. Hade vi skrivit en trebetygsuppsats i statskunskap hade det varit möjligt
att arbeta två månader och då hade det
varit möjligt att förfina metoderna och
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undvika en del förenklingar och misstag
som vi kanske gjort oss skyldiga till. Det
hade också varit möjligt att fördjupa sig i
de områden vi missade av nedan nämnda
indelnings- och namnändringsskäl. Contras excelfiler står dock till förfogande för
den som vill borra djupare för att göra
exempelvis en trebetygsuppsats. Som naturligtvis i förkortad form kan bli en artikel i ett senare nummer av Contra…

S-röstande, trots
konservativa värderingar

Data bygger på valdistrikten 2010 och vi
tittade på siffrorna för valet 2014. I en del
fall har distriktsindelningen ändrats och i
några fall har det skett rena namnändringar som gjort det svårt att koppla ihop data
från ”utanförskapskartan” med valresultatet 2014. Vi har dock i största möjliga
utsträckning försökt hitta data för jämförbara områden. Vi lyckades identifiera
143 områden som motsvarade cirka 170
valdistrikt, de områden som alltså hade
de sämsta ekonomiska förutsättningarna,
och granskade variabeln ”utlandsfödda”.
”Utanförskapsområdena” ligger alla i tätorter och främst i större städer. De har en
befolkning som motsvarar 5,4 procent av
landets befolkning.
Vi sorterade områdena efter andelen utlandsfödda och räknade fram ett genomsnittligt röstetal för socialdemokraterna
i tre olika grupper, de 48 områdena med
högst andel utlandsfödda, de 48 områdena i mitten och de 47 områdena med lägst
andel utlandsfödda. Vi vet att Socialdemokraterna speciellt inriktat sig på att
vinna röster i ”utanförskapsområdena”
och i Vivalla i Örebro gick det så långt år
2010 att Socialdemokraterna ordnade en
”röstskola” (där dåvarande partiledaren
Mona Sahlin deltog) och slussade deltagarna direkt till en förhandsröstningslokal. ”Valboskapen” var försedda med
socialdemokratiska valsedlar.
Utgångspunkten för Socialdemokraterna har uppenbarligen varit att det är
förhållandevis lätt att övertala människor
som bor i de eftersatta områdena att rösta
på S. Bidragspolitik är populärt bland
dem som inte kommit in i det svenska
samhället. Annars är ju många av de nya
invandrarna sådana som rent ideologiskt
borde stå exempelvis Kristdemokrater
och Moderater nära. De har ofta konservativa familjevärderingar och ser knappast med någon större entusiasm på för
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I Herrgården i Rosengård i Malmö finns knappast några svenskar kvar. Socialdemokraterna får 79 procent av rösterna och Vänsterpartiet ytterligare 12. Socialdemokraterna vinner ungefär 5 procentenheter i röstandel i områden med hög andel invandrare om
jämförelsen korrigeras för skillnader i sociologiska variabler. Foto Michell Grönlund/Mostphotos.
Socialdemokraterna viktiga frågor som
homosex-lagstiftning. Men dessa partier
har inte några större framgångar, utom
lokalt, där någon enstaka politiker byggt
upp ett förtroende i sin grupp (exempelvis assyriska kristna som röstar på sina
kandidater i Kristdemokraterna eller Moderaterna).
Det är inte konstigt att valdeltagandet
är lågt i ”utanförskapsområden” med hög
andel invandrare. Många av dem har dålig kontakt med det svenska samhället.
De tittar bara på utländska TV-kanaler
och vet mycket litet om det svenska samhället. En vettig insats vore att försöka
integrera dem i det svenska samhället,
vilket dock många inte är intresserade av.
Socialdemokraterna väljer istället att höja
valdeltagandet bland människor som inte
vet vilka alternativ de har att rösta på och
vilka partier som mest motsvarar deras
intressen.
Variationen i antalet utlandsfödda i de
143 oundersökta områdena gick mellan
70,2 procent i Hovsjö i Södertälje och
18,9 procent i Bojsenburg i Falun. Genomsnittet var 50,3 procent. För riket
är andelen utlandsfödda 16,5 procent.
Andelen röster på Socialdemokraterna
gick i de utvalda distrikten mellan 78,67
procent i Herrgården (del av Rosengård
i Malmö) och 34,37 procent i Södra
Kortedala i Göteborg. Om vi lägger till
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Vänsterpartiets röster blir det inga större
skillnader, i Herrgården fick Vänsterpartiet 11,64 procent, i Södra Kortedala
13,46 procent.
Genom att välja ut de 143 områden
som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna har vi eliminerat den ekonomiska faktor som styr röstningen. Vi kan
se effekten av andelen födda utanför Sverige isolerat. Och resultatet är klart. I den
del som har högst andel utlandsfödda är
Socialdemokraternas andel 56,8 procent
(vartill kommer Vänsterpartiet med 10,1
procent), i mellangruppen får Socialdemokraterna 51,5 procent (Vänsterpartiet
8,0 procent) och i gruppen med lägst andel utlandsfödda får Socialdemokraterna
48,1 procent (Vänsterpartiet 8,4 procent).
Den totala siffran för alla de 143 utvalda
områdena ger Socialdemokraterna 52,1
procent (Vänsterpartiet 8,9 procent). I
hela Sverige fick Socialdemokraterna
31,0 procent (Vänsterpartiet 5,7 procent),
vilket säger att de 143 områdena vi analyserat är verkligt extrema. Men en hög
andel utlandsfödda ger Socialdemokraterna 4,7 procentenheter högre andel än
medeltalet (56,8 procent minus 52,1 procent).

Och Sverigedemokraterna?

Vi ville också testa hypotesen att Sverigedemokraterna skulle få fler röster i
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utanförskapsområden med stor andel utlandsfödda. En uppfattning har ju varit att
Sverigedemokraterna främst får stöd från
svenska marginaliserade grupper som
känner sig pressade av invandringen. På
arbetsmarknaden och i det egna bostadsområdet. I Stockholms välbeställda områden är ju andelen röster på Sverigedemokraterna mycket låg.
Vi kunde se en del tendenser i den riktningen, men den enkla statistiska analysen bekräftade inte hypotesen. När andelen utlandsfödda ökar över en viss nivå
(vi får inte glömma att många i Sverige
födda har utländska föräldrar), så finns
det inga etniska svenskar kvar som röstar på Sverigedemokraterna. I Herrgården fick partiet bara 1,09 procent (Miljöpartiet fick 2,55 procent, Moderaterna
4,21 procent och Kristdemokraterna inte
en enda röst). Det bor inga svenskar i
Herrgården, inte ens marginaliserade
svenskar. Miljön är sådan att den exkluderar traditionell svensk kultur, det går
ju inte ens att köpa vanlig korv i Rosengård, eftersom handlarna vägrar att sälja
griskött. När det inte går att få hederlig
svensk husmanskost i den lokala butiken
upphör området att över huvud taget vara
beboeligt för svenskar. Liknande, om än
inte fullt så extrema, siffror finns i Stockholmsförorter som Tensta, Rinkeby och
Husby.
.
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Inte min cirkus, inte mina apor
Kjell Albin Abrahamson trött på Stasi-anklagelserna: Inte min
cirkus, inte mina apor
På polska finns ett kul talesätt när man
vägrar att bli indragen i andras galenskaper och problem: Nie mój cyrk, nie moje
małpy, Det är inte min cirkus, inte mina
apor.
Det går knappt en vecka utan att jag
blir tillfrågad muntligen eller skriftligen
eller omnämnd i artiklar och på bloggar: Kjell Albin – Stasispion? Ofta finns
inte ens ett frågetecken utan i stället ett
utropstecken. I presentationen av mig på
Wikipedia ägnas mer än halva utrymmet
åt spekulationer (ty något annat än förmodanden är det inte) huruvida jag före
1980 samarbetade med den östtyska säkerhetstjänsten eller inte.
I min fåfänga inbillar jag mig ibland att
jag faktiskt uträttat ett och annat som är
värt att föra till annalerna: Pappa till tre
barn som inte ligger samhället till last,
utan tvärtom blivit framgångsrika inom
sina respektive områden. Jag har skrivit
ett dussintal reportageböcker om Centraloch Östeuropa, gjort ett näst intill oräkneligt antal radio- och tv-program samt
producerat tidnings- och tidskriftsartiklar

om kommunism och nazism.
Även om jag tilldelats några av de
mest prestigefyllda priser och utmärkelser som finns, återkommer ständigt
dessa anklagelser om att ha legat under
samma filt som Stasi. Att jag av svenska
Säpo avskrevs redan i den undersökning
som eventuellt skulle leda till en förundersökning och att ingen, säger ingen,
kunnat lägga fram skuggan av bevis för

kjell.albin.
abrahamson@
contra.nu
anklagelserna, är tydligen av noll och
inget intresse. Här gäller det mest försåtliga av alla fåniga talesätt: ”Ingen rök
utan eld” – den som efter vintern försökt
göra upp eld i öppna spisen i sportstugan
vet att det kan bli massor av rök utan tillstymmelse av eld.
Klart att alla anklagande blickar i läng-

Stasi höll koll på journalister
Birgitta Almgren skrev följande om
”Arnold” (Kjell Albin Abrahamson) i
boken Inte bara spioner från 2011.
1993 inkom uppgifter till Säpo från ”en
mycket känslig men tillförlitlig källa
med god insyn i Stasis arbete” att en
journalist med täcknamn Arnold ”varit
registrerad” vid Stasi. Sedan 1980
hade han enligt dessa uppgifter varit
aktiv IM och lämnat information om bl
a ”svenska geografiska förhållanden”,
s k Regimefragen… Men på grund av
kontakter inom Solidaritet – Arnold
var gift med en polska – blev han
enligt Säpo snabbt bortkopplad av
Ministerium für Staatssicherheit. I juli
2001 hölls förhör med Arnold av Säpo.
Han fick förklara sina kontakter med
representanter för dåvarande DDR:s
underrättelsetjänst. Det framgick att
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Arnold i sin yrkesutövning ”varit
tvungen att ha kontakter med personer
vid DDR:s ambassad som även varit
verksamma vid Stasi”. Säpo godtog
dessa förklaringar att kontakterna
varit nödvändiga för hans arbete och
skriver i sin slutbedömning 200102-28: ”Med den information som i
dagsläget förekommer vid Säpo finns
ingen anledning att vidta ytterligare
åtgärder”.
Kjell Albin Abrahamson var under
många år Östeuropakorrepsondent för
Sveriges Radio, baserad i Warszawa
och Moskva. Det var han som berättade
för svenska folket om Solidaritets
framgångsrika frihetskamp i Polen.
Han berättade själv i Sveriges Radio
2010 att han var registrerad hos Stasi.
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den blir tröttsamt men har man som jag
valt ett offentligt yrke får man, och ska
man, tåla en hel del. Men hur mycket?
Det finns säkert flera skäl till varför just
ämnet Kjell Albin och Stasi är så lockande. Svenska journalistkåren vimlar av
kommunister och kryptokommunister
och att lägga ned en tiotaggare till antikommunist som Stasi-medarbetare är en
publicistisk våt dröm. Men jakten leder
ingenstans, inga bevis och ingen fällande
dom, bara plumpa antydningar.
Kusligt nog finns bland samhällets
stöttepelare, som den liberale politikern
Carl B Hamilton och författaren Maja
Hagerman, personer som tydligen längtar
efter en stalinistisk rättslöshet. Hamilton
har skrivit att de utpekade ”har begått sådana klandervärda handlingar att de faktiskt får stå ut med att bli identifierade”.
Också om de är felaktigt utpekade? Maja
Hagerman eldar på med: ”Naturligtvis
ville de [utpekade] genast svära sig fria
från misstankar.” Sådana uttalanden hör
till bottennappen i en rättsstat.
I det postkommunistiska Centraloch Östeuropa var det vanligt (tendens
i avtagande) att politiska motståndare
anklagades för samarbete med kommunistiska säkerhetstjänster, inhemsk eller
utländsk. För att få stopp på ryktesfloran
– det gäller faktiskt ett av de allvarligaste
anklagelser som finns och som psykiskt
knäckt många människor – har flera länder infört tre kriterier för att någon över
huvud taget ska kunna anklagas för samarbete. Den anklagade personen ska 1)
ha varit medveten om samarbetet och
undertecknat dokument med säkerhetstjänsten, 2) ha erhållit kontant ersättning
eller gratis flygresor, hotell etc. för sina
rapporteringsuppdrag, och slutligen 3) ha
lämnat muntliga eller skriftliga rapporter
till säkerhetstjänsten.
Eftersom jag inte gjort något av ovanstående, skulle jag alltså frikännas i det
postkommunistiska Europa – men inte
i Sverige, åtminstone inte av stora delar
av journalistkåren och ”folkdomstolen”.
En som däremot lyckas uppfylla alla tre
av ovanstående kriterier är journalisten,

CONTRA 3/2015

författaren, kommunisten och Leninpristagaren Jan Guillou. Dock är det ytterst
svårt att hitta fördömanden av Guillou för
sin femåriga tjänst i utländsk sold. Mygg
och elefanter.
En som råkat riktigt illa ut för professor
Birgitta Almgrens så kallade forskning är
Hudiksvallsbon Marianne Ersson. Enligt
Almgren var denna påstådda spion en
skicklig och viktig medarbetare åt den
hemliga östtyska polisen. Ett ”bevis” på
Erssons olagliga verksamhet var hennes
frekventa resor till DDR. I själva verket
handlade det om täta resor till och från
DDR. Inte så konstigt, då Ersson var lektor i svenska vid universitetet i Greifs
wald. I Almgrens hopkok (betecknat som
”seriös forskning”) kryddat med luddiga
formuleringar och tendentiösa påståenden betecknas Erson som ”den förmodligen smartaste stasiagenten” som ofta
deltog i stabsövningar arrangerade av
Flygvapnet. Ersson var i 30 år frivillig
lotta i Flygvapnet. I Säpos papper står
visserligen att Ersson ”inte deltagit i
några stabsövningar” men sådant generar
inte Almgren. I sin bok Jag var inte Stasispion (Faun Förlag, 2013) beslår Marianne Ersson professor Almgren med flera
fräcka lögner. Det är tragiskt att kulturdebattörer och ledarskribenter är så likgiltiga för oskyldigt utpekade offer och
att så få tidningar och tidskrifter (inte ens
Contra) tagit upp Erssons bok.
Det är oerhört viktigt för den politiska
mentalhygienen att Sveriges folk får veta
vilka som – i likhet med Stig Wennerström, Stig Berling och Jan Guillo - arbetat för utländsk säkerhetstjänst. Men
försiktighet är en dygd eftersom Stasiarkivet innehåller fler lögner än vad ens
Jan Myrdal hunnit producera i sitt långa
liv. Endast en expertkommitté med historiker, underrättelseexperter och erfarna
Östeuropakorrespondenter som Kristian
Gerner, Kim Salomon, Wilhelm Agrell
och Disa Håstad skulle kunna skilja agnarna från vetet. Birgitta Almgren bör
dock inte tillhöra den gruppen, hon hör
hemma på en helt annan cirkus.
.
Kjell Albin Abrahamson är utrikesreporter
och författare, senaste bok Låt mig få
städa klart. Om kommunister, kryptokommunister och antikommunister (Hjal
marson & Högberg, 2014).
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Robert Conquest död
En av de främsta kännarna av förtrycket
i Sovjetunionen, Robert Conquest, har
avlidit, 98 år gammal. Conquests främsta verk var Den stora terrorn, som kom
ut 1968 (i svensk översättning 1971). I
Den stora terrorn gick Conquest sakligt
igenom utvecklingen i Sovjetunionen under kommunisttiden. Han påvisade inte
minst att det var Lenin som började med
den kommunistiska terrorn, och att Stalin
egentligen bara förde arvet från Lenin vidare. Conquest gjorde bland annat beräkningar med utgångspunkt från officiella
sovjetiska folkräkningar och analyser av
lägerstatistik. Han gjorde den vägen uppskattningar av hur många liv Stalins välde
hade kostat. Men han hade också mängder med andra källor i form av memoarer
och anteckningar från personer som upplevt den stora terrorn nära inpå. Några år
efter Den stora terrorn kom Alexander
Solzjenitsyns Gulag-arkipelagen, som i
stort sett bekräftade det Conquest skrivit.
Conquests slutsats var att Stalin kostade
över 20 miljoner personer livet i Sovjetunionen. Den uppskattningen var hög då
Conquest gav ut sin bok, och han utsattes
av vänsterfolk för intensiv smutskastning
för sina överdrifter. Senare möjligheter
att stämma av siffrorna mot sovjetiska
arkiv visade att de snarare var för låga än
för höga. Han kunde därför ge ut nya versioner av sitt magnum opus, Den stora
terrorn, med bara mindre ändringar år
1990 och 2008 (då var den första utgåvan
fyrtio år). När 1990 års utgåva planerades
frågade han sina vänner efter förslag till
titel. Kingsley Amis föreslog I Told You
So, You Fucking Fools. I verkliga livet
blev titeln det mer återhållsamma The
Great Terror – a Reassessment.
Andra viktiga böcker var The Harvest
of Sorrow som handlade om kollektiviseringen av jordbruket i Ukraina och Kolyma. om det fruktansvärda lägerkomplexet
runt Kolyma-floden i östra Sibirien.
I tidiga år var Conquest marxist och anhängare av sovjetsystemet. Han kom till
Sovjetunionen första gången 1937 och
skiftade snart åsikt. Som så många andra
kommunister som fått se verkligheten
blev det en total omvändelse.
Under efterkrigstiden arbetade han
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Robert Conquest 1917–2015
först i offfentlig tjänst, bland annat åt det
brittiska utrikesdepartementet. Därefter
följde en karriär som forskare och historiker. Även under sin akademiska tid låg
dock politiken nära.
Conquest fick bland annat tillfälle att ge
Storbritanniens blivande premiärminister
Margaret Thatcher en grundlig introduktion till Sovjetkommunismen. Hon visste
vad hon talade om när hon senare jämte
Ronald Reagan och Lech Walesa blev
ledande i den slutkamp som ledde till
kommunismens fall i östra Europa. Och
en förhandsversion av Conquests bok
Present Danger tjänade som underlag för
ett av Margaret Thatchers viktigaste utrikespolitiska tal 1979. Conquest sa ”det
finns inget ryssarna kan göra, så länge vi
har tillräckligt med vapen”. Thatcher höll
med.
Robert Conquest var född i England
och brittisk medborgare, men med en
amerikansk far. Med tiden lockades han
över till USA med dess störrre frihet och
ekonomiska resurser i den akademiska
världen. Han bodde vid sin död i Palo
Alto i Kalifornien efter att länge ha varit
verksam vid Hoover Institution. Han fick
av George W. Bush motta The Presidential Medal of Freedom.
C G Holm
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Hädelselagar används som ett led i
förföljelsen av kristna i muslimska länder
Hädelse var straffbart
i Sverige mellan 1563 och 1970

Hädelse var förbjudet i Sverige från 1563
till 1970. Under de sista tjugoett åren under beteckningen ”brott mot trosfrid”.
I missgärningsbalken i 1734 års lag var
brottet preciserat så här: ”Vilken som av
uppsåt, med ord eller skrifter, lastar och
smädar, hans heliga ord eller sakrament,
mist livet”. Vid 1900-talets början hade
straffet reducerats till böter eller högst
ett års fängelse. 1949 års lag om trosfrid
löd: ”den som offentligen skymfar sådant
som av Svenska kyrkan eller annat här i
riket verksamt trossamfund hålles heligt,
dömes för brott mot trosfrid till böter eller
fängelse”.
Bestämmelsen användes förhållandevis
sällan, men ibland kom den till användning, främst mot ”provokatörer” som nog
mest var ute efter att ställa lagen i dålig
dager. Gärna socialister eller ateistiska liberaler. Så dömdes exempelvis den kände
professorn i nationalekonomi Knut Wicksell till två års fängelse för hädelse 1908.
Detta för ett resonemang om att Gud begått äktenskapsbrott genom att befrukta
Josefs trolovade Maria.
Humoristen Lasse O’Månsson var en
av de få som dömdes enligt 1949 års lag.
Efter 1970 har det varit fritt fram att
”bära sig åt” hur som helst när det gäller
Gud och Guds ord. Men det har vid olika
tillfällen lagts fram riksdagsmotioner om
att återinföra hädelse som brott. Det är
främst kristdemokrater som motionerat,
exempelvis förre riksdagsmannen Tuve
Skånberg.
I såväl Danmark som Finland avskaffades hädelsebrottet för länge sedan, medan
den så kallade blasfemipargarafen inte
försvann från den norska lagstiftningen
förrän 2015. Dock har ingen dömts för
blasfemi sedan 1912. Det sista åtalet – det
blev friande dom – skedde 1933.

I muslimska länder är hädelse
straffbart – ibland med döden

I muslimska länder har man en helt annan
syn på vad som är samhällets uppgift när
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det gäller blasfemi. Lagen underkastas
sharia och det är bara mot muslimernas
gud Allah och profeten Muhammed som
hädelse kan begås. Inte minst i Pakistan
används blasfemilagen mot kristna och
andra icke-muslimer. Inte sällan kommer
den till användning för att finna det avgörande argumentet i grannkonflikter och
liknande. Bevisningen tas det inte så hårt
på och den som anklagats kan faktiskt
skyddas från mobben genom att bli gripen av myndigheterna.

cg.holm
@contra.nu
Under sju år har Pakistan inte verkställt några dödsdomar, men man satte i
december 2014 igång med avrättningar i
stor skala. Så vitt bekant har dock inga av
de dödsdömda kristna ”hädarna” avrättats än i den avrättningsvåg som omfattat
sammanlagt 200 personer (det finns nästan 8 000 dödsdömda i pakistanska fängelser). Avrättningarna sattes igång efter
islamisternas massaker på 132 skolelever
i en skola för militärens barn. Till att börja med skulle avrättningarna bara gälla
terroristbrott, men det utvidgades snart
till att gälla alla brott för vilka dödsstraff
dömts ut.

Bråk om ett glas vatten slutade
med dödsdom
– för att hon var kristen

Mest omtalade bland de pakistanska offren för hädelselagen är Asia Bibi. Hon
dömdes till döden redan 2010. Domen
byggde på en händelse från 2009. Hon
arbetade med att plocka bär åt en markägare utanför sin hemby. Hon var inte ensam, många andra kvinnor arbetade med
samma sak. Det var varmt och Asia gick
till brunnen för att dricka vatten. När hon
druckit två glas erbjöd hon en kvinna i
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Asia Bibi är tvåbarnsmor och sitter sedan sex år i pakistanskt fängelse efter ett
bråk om att hon som kristen förstört vattnet i en brunn genom att dricka ur brunnen. Hon är dömd till döden för hädelse.
Pakistan upphörde under sju år att verkställa dödsdomar, men i december 2014
återupptogs avrättningarna och 200 av
8000 dödsdömda har avrättats. Dock inte
Asia Bibi, som har mycket dålig hälsa.
närheten vatten, varefter en tredje kvinna
skrek att det var ”haram”. Kvinnan menade att vattnet blivit ”smutsigt” eftersom en kristen druckit av det. Snart var
hela brunnen förstörd av att Asia druckit
vatten ur den. Asia anklagades för att
ha vanärat islam och profeten Muhammed och mobben krävde att hon skulle
konvertera till islam. Hon påstås ha sagt
”Jag tror på kristendomen och på Jesus
Kristus, som dog på korset för våra synder. Vad gjorde er profet Muhammed för
att rädda mänskligheten?”. Asia jagades
iväg av mobben. Fem dagar senare återvände Asia för att plocka mer bär. Den
här gången hade hon med sig en kristen
väninna och de två kvinnorna hade egna
vattenflaskor med sig för att undvika problemet från förra gången.
Efter ett par timmar kom mobben för
att ta Asia på initiativ från den kvinna
som satt igång det första bråket. Asia
kastades i fängelse och efter ett drygt år
dömdes hon för hädelse till hängning.
Själv säger hon att ”bevisen” mot henne
är fabricerade. Hon överklagade, men do-
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men fastställdes, men har överklagats till
Högsta domstolen. Asia har två barn som
nu sköts om av äkta mannen Ashiq Masih
(som har ytterligare tre barn). Familjen
har tvingats flytta till hemlig ort på grund
av de hot familjen utsätts för. Påven Benediktus XVI uttalade sig för Asia, men
hittills till ingen hjälp. Ministern för den
kristna minoriteten, Shahbaz Bhatti, mördades för att han förklarat sig vara motståndare till hädelselagen. Även Punjabs
guvernör Salmaan Taseer engagerade sig
för Asia och förklarade att hon skulle benådas. Taseer och hans fru besökte Asia
i fängelset. Salmaan mördades senare av
muslimska extremister. De senaste uppgifterna om Asia är från juni då hon uppges vara mycket dålig i fängelset.
En lokal imam har ställt upp en belöning på en halv miljon rupier (50.000
kronor) till den som dödar Asia. Imamen
i hennes egen by, Qari Muhammed Salim,
förklarade när dödsdomen avkunnades
att han grät av glädje och att byinvånarna
skulle ta saken i egna händer och döda
henne om hon skulle benådas.

Kristet par kastades i tegelugn

Men Asia Bibi är inte den enda som råkat
illa ut i Pakistan. Kristna äkta paret Shama Bibi och Shahzad Masi blev utsatta
för ryktesspridning, som slutade med att
de kastades i en tegelugn. Ryktet spreds
att Shama, som var gravid, hade eldat
upp sidor ur Koranen. Tusentals rasande
muslimer samlades vid tegelbruket där
paret arbetade. De provocerades av högtalarna i moskén, där man krävde att de
skulle dödas. Man slog sig in i deras rum,
släpade ut dem, pryglade dem och kastade dem i tegelbrukets ugn. Paret hade
flera barn.
Polisen kräver inga bevis om man vill
anmäla någon för hädelse och inte ens
den som bevisligen kommer med falska
anklagelser riskerar något straff. Den som
är anklagad för hädelse är fritt villebråd.
Och skulle någon bli frikänd av rättssystemet är det inte säkert att vederbörande
klarar sig. Mobben har sina egna lagar.
Det finns hädelselagar i många länder
och många muslimska länder kräver att
de ska införas i de länder där de inte finns
(hädelse riktat mot muslimernas gud Allah naturligtvis, annan hädelse bryr man
sig inte om). Men värst är Pakistan. Nitton personer sitter fängslade på livstid
för hädelse, sjutton är dömda till döden.
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Det kristna äkta paret Shama Bibi och
Shahzad Masi misshandlades och kastades av mobben i en tegelbruksugn sedan
ryktet spritts att gravida Shama eldat upp
sidor i Koranen.
Dock ska sägas att de flesta faktiskt är
muslimer. Av dryga 2000 hädelsemål under senare år avser ett femtiotal den lilla
kristna minoriteten.

Vart fjärde land straffar hädelse

I Egypten fyrdubblades antalet hädelsemål mellan 2011 och 2013. En oproportionerligt stor andel, fyrtio procent, av de
hädelseanklagade är kristna (som i Egypten omfattar tio procent av befolkningen).
Hädelseanklagelser är även i Egypten ett
”bekvämt” sätt att sätta dit personliga
fiender.
Förra året anklagades redaktören för
en av Indonesiens största engelskspråkiga tidningar, Jakarta Post, för hädelse,
i samband med en karikatyrteckning som
kritiserade IS, Islamiska Staten och där
gudanamnet Allah förekom i teckningen.
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Redaktören Meidyatama Suryodiningrat
kallades dock till polisen för förhör, strök
teckningen från nätet och bad om ursäkt
för det inträffade.
Nästan vart fjärde land har hädelselagstiftning idag. Tidigare i år begärde den
Qatar-baserade organisationen Förbundet för muslimska lärde att FN skulle
införa förbud mot hädelse för att skydda
”profeter” (faktiskt inte bara Muhammed,
muslimerna räknar även bland andra
Abraham och Jesus som profeter). Man
begärde också skydd mot förakt för religion som sådan och skydd för alla heliga
platser. Muslimska länder, främst Pakistan, har sedan 1999 lagt fram resolutionsförslag för FNs människorättskommitté
(med ökända diktaturer som medlemmar)
som innehåller förbud mot hädelse. Flera
icke bindande resolutioner har antagits,
men motståndet har växt under senare
år. Och 2011 skedde den genomgripande
förändringen att fördömandet inte längre
avsåg kritik mot tron utan förföljelse av
de troende. Väst har faktiskt skärpt sig
och länder i framförallt Latinamerika
har svängt i riktning mot en mer liberal
(och framförallt mindre pro-islamsk syn).
I 2011 års resolution heter det för första
gången att hädelselagar strider mot konventionen om mänskliga rättigheter utom
i en del specificerade fall.

Koranen kräver
ovillkorligen döden

Till västerländsk kultur anpassade muslimer hävdar ibland att det i Koranen inte
finns något krav på dödsstraff för hädelse.
Dödsstraffet är tydligt uttryckt i haditherna (berättelser om Muhammeds liv), som
inte är en lika viktig källa för muslimens
tro som Koranen. Men visst finns det
klara ord också i Koranen, i sura 33 (vers
57–58 och 61–62): Dem, som förorätta
Allah och hans apostel, förbannar Allah
förvisso både i det jordiska och i det tillkommande livet, och han har berett dem
ett nesligt straff. Och de, som förorätta de
rättrogna, män eller kvinnor, utan att de
förtjänat det, hava belastat sig med falska
beskyllningar och uppenbar synd... Hemfallna åt förbannelse; varhelst de anträffas, skola de gripas och ovillkorligen dödas. Enligt Allahs bestämmelse angående
dem, som gått bort förut, och du skall aldrig finna någon ändring i Allahs bestämmelse”
.
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Bill och Hillary Clinton på
privatekonomisk kampanjstråt
– svenska miljardärer med och betalar
Inför den amerikanska presidentvalsupptakten granskas kandidaterna hårt. Inte
heller den segertippade demokraten Hillary Clinton slipper undan.
En ny bok om hennes affärer har väckt
mindre skandal i USA. Det är Peter
Schweizers Clinton cash, med undertiteln The untold story of how and why
foreign governments and businesses helped make Bill and Hillary Clinton rich.
Så skulle bara en tvättäkta republikan
formulera sig, och Schweizer är mycket
riktigt före detta medhjälpare till president George W Bush.
I boken belyser Schweizer hur paret
Clinton samlat in medel till sina fonder
och ger glimtar av hur dessa fondmedel
använts. Fonderna agerar med inriktning
på tredje världen, och syftet sägs vara att
göra insatser för mänskliga rättigheter.
Det tycks dock vara svårt att dra en gräns
mellan osjälvisk hjälp och vad som gynnar parets egna politiska ambitioner. Klart
är att makarna Clinton därtill sökt samla
in medel särskilt i länder, där politiken är
mer centralstyrd och lagliga spärrar mot
politiska kampanjbidrag saknas.
Vi får i boken veta hur affärsmagnater
gärna skrivit ut checkar för att få fördelaktig behandling av olika regeringsorgan
inklusive USAs UD, då Hillary Clinton
ledde det mellan 2009 och 2013. Som
utrikesminister gav Hillary Clinton till
exempel USAs UD klarsignal till att ett
ryskt bolag köpte en majoritetspost i en
kanadensisk gruvfirma, Uranium One,
som då kontakten inleddes hade ganska
liten erfarenhet av uranbrytning. Efterhand fick ändå firman chans att köpa en
rad vinstgivande urangruvor ute i världen,
allt från Wyoming i USA till Kazachstan.
Gruvorna står på grundval av säkerhetsbedömningar delvis under amerikansk
övervakning.
Till det avlägsna Kazachstan begav sig
maken Bill för att tala för värdet av billig HIV-behandling. Hans resa förbryllade många, eftersom Kazachstan hade
mycket få HIV-positiva. Bolaget Ura-
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nium One kom dock att skänka Clintons
fond miljontals dollar, bidrag som fonden
inte alltid förefaller ha redovisat. Medan
samarbetet pågick fick Bill Clinton även
500.000 dollar av en Kreml-lierad bank
för att hålla ett tal på plats i Moskva. Slutet på denna uranhistoria blev att ett ryskt
atomenergiorgan köpte upp Uranium
One och därmed erhöll stort inflytande
över denna för atomindustrin så viktiga
råvara.

carljohan.ljungberg@contra.nu
De donationer som ges till Clintons
fonder avses ofta stödja en viss politik
och kan i så måtto ses som förskottsbetalning av framtida förmåner. Tredje världenledare som prisats för sina insatser av
Bill Clinton visar sig i flera fall ha skänkt
stora belopp till parets fond. Men också
en industriman som den kanadensiske
guldmagnaten Ian Telfer har bidragit.
(Hans gåva på 2 miljoner dollar redovisades dock inte öppet, detta i strid med det

avtal angående fondens uppförandekod
som slöts då Hillary Clinton blev utrikesminister). Hit hör även ett byte av tjänster
som skall ha skett mellan Hillary Clinton och de svenska oljeindustrialisterna
bröderna Lundin, en episod som skedde
i Kongo och som i boken dateras till år
2007. Bröderna som bidrog till Clintons
fond med 100 miljoner dollar sägs ha haft
god nytta av att Hillary Clinton stoppade
vissa nyckelreformer som skulle ha gett
kongoleserna mer att säga till om, reformer som hon själv gav sitt stöd då hon
var senator.
Schweizer noterar att Bill Clinton då
Hillary var UD-chef kunde hålla politiska tal mot höga arvoden. Samtidigt som
Förenade Arabemiratens utrikesminister
befann sig i Washington för samtal med
Hillary Clinton, höll hennes man således
ett av sina 500.000-dollar-tal i Emiraten,
där man tidigare inte hade brukat arvodera utländska föreläsare.
Boken ger en bild av två skickliga och
hänsynslösa personer i utkanten av det
lagliga. Vad dess uppgifter kommer att
betyda för Hillary Clinton i hennes påbörjade presidentkampanj blir det intressant att följa.
.

Contras valsajt
Contra har, liksom inför de senaste
amerikanska presidentvalen, upprättat en särskild valsajt med uppgifter om kandidaternas positioneringar, opinionsundersökningar,
primärval och valmöten. Du hittar
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valsajten genom att klicka på nedanstående ikon på Contras hemsida, eller genom att gå direkt till
http://www.contra.nu/usaval16.
html
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Hälften av kärnkraften
skattas bort
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.

ningen till att porträtten föreställer äldre
personer är ganska enkel. Porträtten brukade målas när den aktuelle professorn
avgått med pension. Ungdomen går över
för alla. Men hudfärgen och könet sitter
kvar…
(Dagens Juridik)

Sovjetiskt storanfall
mot Norrbotten

Falska ID-handlingar

Sten Ekman har skrivit en bok med titeln
Sovjetiskt storanfall mot Norrbotten. Den
redogör för planläggningen av det svenska försvaret i Norra Norrland under det
Kalla kriget. Bland annat finns en karta
över planerade krigskyrkogårdar i Norrbotten och Västerbotten. Bara i minimialternativet skulle de rymma 90000 personer. Ungefär tre gånger dagens totala
svenska försvar…

Juridiska institutionen
tar ner tavlor

På juridiska institutionen vid Stockholms
universitet har det funnits porträtt på institutionens tidigare professorer. Nu har
institutionen plockat undan tavlorna för
att de föreställer ”vita äldre män”. En rent
rasistisk och sexistisk motivering i all sin
prydno. Ansvarig för det hela tycks vara
nuvarande professorn Jonas Ebbesson.
En vit man, dock ännu inte äldre. Anled-

Migrationsverkets ID-enhet granskar nu
äktheten på 60 000 ID-handlingar per år.
Det är 64 anställda som sysslar med detta.
Mellan sex och sju procent av handlingarna är falska – det vill säga cirka 4 000.
Det bör särskilt noteras att asylsökande
sällan har några ID-handlingar att grans
ka. Ungefär 95 procent saknar giltiga IDhandlingar. Det är nämligen så att det är
betydligt större chans för den som saknar
ID-handlingar att få asyl än för den som
har handlingar. Dels på grund av att man
har lättare att få igenom en hållbar historia om Migrationsverket inte kan kolla
upp detaljer. De trovärdiga historierna
(som erfarenhetsmässigt går hem) levereras av flyktingsmugglare. Dels på grund
av att det tar mycket längre tid att hantera
en ansökan från en person med osäker
identitet. Och under den tiden kan den
sökande skaffa sig kopplingar till Sverige
som gör att motiveringen för ett avslag
inte väger tillräckligt tungt.
(Dagens Juridik)

Genom en höjning av effektskatten på
kärnkraft har fyra av dagens kärnkraftverk blivit företagsekonomiskt olönsamma. Samhällsekonomiskt är det dock
en god sak att ha dem igång. Effektskatten är en skatt som drabbar ett kraftverk
för dess produktionskapacitet, inte dess
produktion. Det finns effektskatt också
på vattenkraftverk, men där är de ekonomiska konsekvenserna inte lika förödande. Samtidigt subventionerar staten
samhällsekonomiskt olönsamma investeringar i exempelvis vindkraft. Enligt
riksdagsledamoten Maria Weimer (FP)
är effektskatten helt avgörande för kraftföretagens beslut att stänga ner fungerande kärnkraftverk. Förlustdrabbade
Vattenfall kommer att tvingas till ytterligare miljardnedskrivningar av nu snart
värdelösa kärnkraftverk. På samma sätt
som redan skett i Tyskland. Kärnkraften
svarade tidigare för cirka 45 procent av
elproduktionen i Sverige, men nu har
andelen sjunkit till 40 procent. Den är
helt koldioxidfri, men kallas av vissa för
”icke förrnybar”, eftersom man förbrukar
uran. Uranets radioaktivitet klingar av
och med tiden (det handlar om miljarder
år) kommer energin i uranet att försvinna,
om vi människor inte tar den tillvara. Den
kommer att värma upp jorden med en så
minimal temperatur varje år att ingen någonsin kommer att kunna mäta det.

Tvingas betala köparens böter

En man från Sundsvall hade en skrotfärdig Audi, som han sålde på Blocket för en
tusenlapp. Det skulle han inte gjort.
Köpet gjordes upp och köpare och
säljare fyllde gemensamt i överlåtelseblanketten och skickade in den till Transportstyrelsen. Köparen var emellertid
satt under förvaltare, som inte godkände
köpet. Köpet ogiltigförklarades, men bilen var ju överlämnad till köparen, som
bara under den första månaden fick fem
obetalda P-böter. Säljaren, som ju fortfarande var ägare till bilen enligt Transportstyrelsen tvingades också betala skatt
och försäkring. Bilen var obesiktigad
och belades snart med körförbud. Bilen
beslagtogs av Polisen när köparen ertappades med att köra onykter, men beslaget
hävdes innan den registrerade ägaren fick
veta om det. En dyr tusenlapp.
(Östersunds-Posten)
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Fler jagade saknar danstillstånd

Vi har några gånger berättat om att Polisen ägnar resurser åt att jaga krogar som
saknar danstillstånd, något som är obligatoriskt för den som arrangerar dans.
Folkpartiets försök att avskaffa kravet har
misslyckats. Nu är det restaurang Ester i
Kungsbacka som drabbats av Polisens
nit. Ägaren Aziz Acar kallades till förhör
för att han under en måndag anlitat en
DJ och för att hans gäster har dansat till
musiken. Ester har tillstånd för dans, men
bara på fredagar och lördagar. Polisen har
överlämnat ärendet till en åklagare.
(Norra Halland)

Lärare röstar rödgrönt

Skolvärlden lät inför valet bearbeta en
undersökning som Orvesto gjort. Orvesto
tog fram siffror för hur de yrkesarbetande
kunde tänka sig att rösta och särredovisade lärarna. Undersökningen omfattade
11307 yrkesarbetande, varav 710 lärare.
Tyvärr redovisar inte Skolvärlden vilket
parti lärarna föredrar utan istället siffran
för vilka partier de definitivt eller kanske kunde rösta på. Summan blir därför
långt över hundra procent. 58 procent
svarade Socialdemokraterna, 53 procent
Miljöpartiet och 35 procent Vänsterpartiet. Först på fjärde plats kom valets näst
största parti, Moderaterna med 32 procent, på femte skolpartiet framför andra
Folkpartiet med 25 procent. Sverigedemokraterna fick bara 5 procent tänkbara
röstande i lärarkåren. I jämförelse med
alla yrkesrbetande kunde 37 procent tänka sig att rösta på Miljöpartiet, 42 procent
på Moderaterna och 16 procent på Sverigedemokraterna.

Småbarn vägrade att rita svenska
flaggan – alla kristna skulle dödas

I en kommun i Kalmar län vägrade två
småbarn att rita svenska flaggan. När
frågan sedan diskuterades i klassen ville
några döda alla kristna. Skolan kallade in
Säpo, men även skolpsykologen, som rekommenderade skolan att ”överösa barnen med kärlek”.
(Barometern)

Fler ”svenskar” än amerikaner
har rest för att kriga för IS
Säpo uppger att cirka 300 svenska medborgare rest till Mellanöstern för att kriga
för IS. Ungefär 40 procent ska vara flick-
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or. Från hela USA är det bara cirka 150
som rest dit och från England 700. I förhållande till befolkningen är det i Europa
bara Belgien som har en större andel än
Sverige.

Men det finns också de som
ställer upp på andra sidan

Men det är inte bara galna islamister som
reser till Mellanöstern för att kriga. Åtminstone tre personer har rest till den
kurdiska delen av Syrien för att slåss mot
IS. De finansieras enligt Svenska Dagbladet av en ”trader”, som tjänat miljoner på
sin börshandel.

Tjänsteman sålde
falska uppehållstillstånd

På en restaurang i Rosengård i Malmö
gick det att köpa uppehållstillstånd. En
tjänsteman på Migrationsverket sålde uppehållstillstånd till dem som fått avslag
för mellan 10.000 och 125.000 kronor.
Tjänstemannen ordnade ett falskt bulgariskt pass och ID-kort för pengarna. Med
bulgariska papper och ett falskt anställningskontrakt går det att få uppehållsrätt i
Sverige (Bulgarien är ju med i EU).
Huvudmannen har nu dömts till tre
års fängelse och skadestånd till staten på
450.000 kronor (det belopp han fått för
att ordna sju uppehållsrätter). Restaurangägaren, som förmedlat kontakten,
fick ett och ett halvt års fängelse.

Invandrarbarn gynnade
av högre betyg

Dagens Nyheter ville granska hypotesen
att barn till föräldrar med utländsk bakgrund diskriminerades i skolan. Resultatet visade sig vara tvärtom. Elever med
utländsk bakgrund fick i högre grad än
elever med helsvensk bakgrund högre
slutbetyg än vad de presterat på det nationella provet.

Polisen diskriminerade
manliga sökanden

Polisen har länge mörkat uttagningen till
Polishögskolan. För några år sedan anmälde 130 män som inte kommit in på
Polishögskolan skolan till Diskrimineringsombudsmannen. Det blev naturligtvis inget resultat av anmälan. Fyra unga
män som inte kommit in på Polishögsko-
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lan stämde då med hjälp av Centrum för
Rättvisa Polisen för olaga diskriminering.
Polisen förnekade först att antagningssytemet skulle diskriminera män med svensk
bakgrund och försökte dessutom få målet avvisat på formella grunder. Högsta
Domstolen sa nej till Polisens formella
invändningar och återförvisade ärendet
till tingsrätten. Inför en överväldigande
bevisning vid de förnyade tingsrättsförhandlingarna (där man inte längre kunde
komma med formalia-invändningar) fann
Polisen för gott att erkänna förhållandet
och betala de diskriminerade skadestånd
på 100.000 kronor vardera.

HD ger prövningstillstånd

Ett annat mål där Centrum för Rättvisa är
engagerat har nu fått prövningstillstånd
av Högsta Domstolen. Det handlar om
Byggnads metoder mot byggföretagaren Henrik Gustavsson. Byggnads ville
ha kollektivatal med Gustavssons företag och det gick han med på, dock inte
den klausul som föreskrev att Byggnads
skulle erhålla granskningsavgifter för
mätning av de anställdas ackordsprestationer. Granskningsavgifterna är brett
förekommande i byggbranschen och det
är inte säkert att Byggnads gör något alls
för att granska lönerna, men avgifterna
ska betalas ändå. Det var inte bara Henrik Gustavsson som motsatte sig granskningsavgifterna, det gjorde även hans
anställda. Byggnads satte då Gustavssons företag i blockad. Under blockaden
kom det en dom från Europadomstolen
som förklarade att systemet med granskningsavgifter var olagligt. Byggnads gick
med på att träffa ett kollektivavtal med
Gustavssons företag utan granskningsavgifter. Men blockaden hade varit så dyr
för Gustavsson att företaget gick i konkurs. Han stämde Byggnads med krav på
skadestånd för att de orsakat konkursen.
Tingsrätten avvisade stämningen och
menade att bara staten, inte fackförbundet kunde vara svarande i en liknande
process. Gustavsson har argumenterat för
att när ”den svenska modellen” tillämpas, det vill säga att staten överlåter på de
fackliga organisationerna att lösa många
frågor som i andra rättssystem faller på
staten. så är det de fackliga organisationerna som är ansvariga för om övergrepp
mot konventionerna ske. Nu har beslut
fattats om att den frågan är värd att prövas av Högsta Domstolen.

CONTRA 3/2015

Lärare i utvecklingsländer...

...är ofta underbetalda. Men de gör inte
mycket för sin lilla lön heller. Undersökningar som gjorts visar att många lärare
över huvud taget inte infinner sig på jobbet. I Mexiko, med bland de allra sämsta resultaten i PISA-undersökningarna,
protesterade lärarnas fackföreningar
mot utbildningsreformer. Bland annat
avskaffade myndigheterna möjligheten
för lärarnas barn att ”ärva” lärartjänsten.
I Sydafrika har facket stoppat användningen av skolinspektörer och utvärderingar av lärarnas prestationer. I allt fler
u-länder växer privatskolornas andel av
undervisningen i rasande takt. Avgifterna
är inte höga, men även fattiga människor
är beredda att betala, när det i de statliga
gratisskolorna inte ens dyker upp några
lärare.

Clinton tjänade
141 miljoner dollar

Familjen Clinton har tjänat 141 miljoner
dollar sedan 2007. Det framkommer av
den obligatoriska ekonomiska redovisningen som Hillary Clinton gjort som
presidentkandidat. Paret skänkte 15 miljoner dollar till välgörenhet, vilket till
99 procent gick till The Clinton Family
Foundation, som är inblandad i diverse
välgörenhetsprojekt.
Efter avdrag för donationerna betalade
paret 56 miljoner dollar i skatt. (CNN)

Osama bin Ladins bokhylla

När kommandostyrkor tog sig in i Osama
bin Ladins hus i Abbotabad i Pakistan
2011 hittade de 39 böcker på engelska i
bin Ladins personliga bibliotek. Det fanns
flera böcker av olika vänsterförfattare och
konspirationsteoretiker. Två av böckerna
var skrivna av vänsterradikalen Noam
Chomsky, två av en amerikansk före
detta anställd vid utrikesdepartementet,
William Blum, och en bok av Watergateavslöjaren Bob Woodward. Överstelöjtnant Ralph Peters kommenterade på Fox
News att ”Bin Ladins bokhylla visade på
smak för dålig skönlitteratur och tilltro
till dåliga idéer”.
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Sedlar som näsdukar

Inflationen i socialistiska Venmezuela
är nu uppe i 800 procent. Det har gått
så långt att människor använder sedlar
som näsdukar – de är nämligen billigare
än näsdukarna, som dessutom kan vara
svåra att få tag på i ransoneringens Venezuela. Sådan är socialismen!
(Business Insider)

Rysk propaganda mot
Baltikum skickas via Sverige

En rysk statsägda propagandasändare är
Rossija RTR, som riktar sig till Lettland.
TV-stationen berättar negativt om Natos
närvaro i landet, hur icke-medborgare
(det vill säga ryssar) förtrycks och att det
är förbjudet att bära sovjetiska medaljer
öppet (falskt, men ingen riktig lett vill
naturligtvis bära den gamla ockupationsmaktens symboler, så medaljerna syns
knappast offentligt, men inte för att de
är förbjudna). Propagandaprogrammet
anmäldes till den lettiska motsvarigheten
till Myndigheten för Radio och TV (det
finns krav på saklighet för lettiska TV-kanaler). Men den kunde inte göra något åt
saken. Kanalen sände nämligen inte via
det lettiska marknätet utan vi Kaknästornet i Stockholm. Och de svenska kraven
på opartiskhet och saklighet gäller inte
satellitkanaler.
(Timbro Mediainstitut)

Ukrainare i ryssarnas klor

Vi har tidigare berättat om den ukrainska
helikopterpiloten Nadja Savtjenko som
kidnappades i Ukraina i juni 2014, fördes till Ryssland och där anklagades för
mord, för att hon lämnat koordinater till
den ukrainska armén för en operation i
det egna hemlandet. Hon står anklagad
vid en rysk civil domstol, trots att hon är
krigsfånge. Hon hungerstrejkade länge
i protest mot behandlingen i Ryssland,
men övertalades att ge upp strejken. Hon
valdes efter tillfångatagandet till ledamot
av det ukrainska parlamentet och även
till delegat i Ukrainas representation vid
Europarådets parlamentariska församling. Därmed fick hon immunitet, men
det struntar naturligtvis ryssarna i. I juli
2015, tretton månader efter gripandet,
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satt hon fortfarande fängslad i ett land dit
hon förts med våld.
Nadja Savtjenko är inte den enda ukrainaren som drabbats av den laglösa Putinstatens ”rättvisa”.
Oleg Sentsov är ukrainska filmregissör
född på Krim. Sentsov är anklagad för
att ha planerat att spränga en Lenin-staty
på Krim. Det finns inte några som helst
belägg för det. Hans verkliga ”brott” var
att han försåg de omringade ukrainska
styrkorna på Krim med livsmedel, när
de ”gröna männen” kontrollerade Krim,
som då även enligt Rysslands uppfattning
tillhörde Ukraina. Sentsov berättar att han
torterats av ryska säkerhetstjänsten FSB.
Han har ställts inför rätta och hotas med
livstidsstraff. Chansen att han ska bli frikänd betraktas som ”obefintlig” av hans
advokat Dmitrij Dinze.
Jurij Jatsenko, en 23-årig juridikstuder
ande, åkte tillsammans med en bekant till
Ryssland för att köpa billiga elektronikkomponenter, som de tänkte sälja med
vinst i Ukraina. Jatsenko greps och åklagaren begärde att han skulle uppträda i
rysk TV och säga att han var sabotör och
företrädde den ”högra sektorn”. Jatsenko
vägrade. Han förnekades att sova, han
fick inte ha någon kontakt med sina anhöriga och han fick inte anlita advokat.
Så småningom lyckades han genom en
medfånge smuggla ut ett meddelande till
en vän i Ukraina. Vännen engagerade en
advokat. Dagen därpå togs Jatsenko ut
på landet, misshandlades svårt och hottades med att han skulle styckas i bitar.
Under en period på tre månader satt han
i isoleringscell. I maj 2015 ställdes han
plötsligt och oväntat inför rätta, dömdes
för olaga innehav av sprängmedel och
skickades tillbaka till Ukraina eftersom
han avtjänat straffet under sin tid i häkte!
Jurij Solosjenko har anklagats för spioneri och sitter sedan mer än ett år i KGBs
gamla Lefortovo-fängelse i Moskva.
Stanislav Klikh och Mykola Karpjuk har
anklagats för att ha stridit för tjetjenska
rebeller för mer än tjugo år sedan. Klikh
har förts till Kaukasus, men hävdar att
han aldrig tidigare varit i Tjetjenien.
Karpjuks öde är okänt. Ingen har hört något från honom efter gripandet.
Det är inte bara ukrainare som råkar illa
ut. Estländske gränsvakten Eston Kohver
greps på den estniska sidan av gränsen,
nära Narva, den 5 september 2014. Han
spanade på gangsterligor som opererade
över gränsen. Han fördes till Ryssland
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där han placerats i Lefortovo-fängelset.
Den estniska uppfattningen är att gangsterligorna samarbetar med FSB. Kohver
är när detta skriv fortfarande i rysk fångenskap.

Islamiska staten: Tvångssex är
inte våldtäkt utan en sedvänja
inspirerad av profeten

Islamiska Staten har släppt ett dokument
på fem sidor som förklarar att tvångssex
inte är detsamma som våldtäkt. Tanken
utvecklas av en kvinnlig jihadist i nättidningen Dabiq. Att ta krigsfångar och
behandla fångarna som slavar är enligt
Umm Sumayyah al-Muhajirah en tradition som försvaras av profeten Muhammed. IS har tagit fångar bland den religiösa minoriteten jazidier, liksom bland
kristna. Kvinnorna delas ut till IS-krigarna som hustrur, men äktenskapen kan
vara kortvariga, några dagar, innan kvinnan flyttas vidare till nästa soldat.
Ibland har det hållits auktioner om
slavflickorna.
Författarinnan utvecklar IS synpunkt
på sina kvinnliga medsystrar enligt följande: ”Vad slavflickorna beträffar, de
som togs med svärd av framgångsrika
krigare, är deras slaveri i strid mot de
mänskliga rättigheterna och är ett samlag
med dem en våldtäkt? Vad är det för fel
med dig? Hur kan du säga något sådant?
Vilken tro har du? Vilken lag lyder du under? Säg mig vem som är din herre. Allah
öppnade landet för sina anhängare och de
spred sig i landet och dödade de otrogna,
fångade deras kvinnor och förslavade de-
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ras barn”.

(International Business Times)

Marknaden i Nordkorea

I världens hårdaste kommunistiska diktatur finns det faktiskt livaktiga marknader. Kristin Storaker från den kristna
norska organisationen Stefanusalliansen
besökte för en tid sedan Nordkorea och
kunde själv på plats se hur marknaden
fungerade. Kristin noterade att kvinnorna
(det var nästan bara kvinnor som sålde
och köpte på marknaden) snabbt tog sig
an kapitalistiska metoder. Säljarna log
mot henne, hon hade inte sett någon leende person ute på gatan förut. Marknaden låg i ett frihandelsområde nära gränsen till Kina och Ryssland.Inledningsvis
slog myndigheterna ner på den spontant
uppstådda marknaden, men inte ens i
Nordkorea kan man helt kväsa marknadskrafterna. Myndigheterna fick backa och
kontrollerar numer bara öppettider, trots
att uppskattningsvis 70 procent av varorna smugglats in från Kina. Kineserna får
betalt i form av råvaror som smugglas ut
från Nordkorea, i stora lastbilar, så det är
en verksamhet som bedrivs med myndighetspersoners medgivande, troligen myndighetspersoner som förses med rikliga
mutor.
(Magasinet Stefanus)

Ultraortodoxa i Israel

När staten Israel grundades gjordes stora
eftergifter åt den lilla gruppen ultraortodoxa. De slipper till exempel militärtjänst
(som för övriga är tre år för män och två
år för kvinnor). De får också stora stipen-

www.contra.nu

dier för att ägna sig åt religiösa studier.
Det är inte ovanligt att männen i ultraortodoxa familjer helt ägnar sig åt religiösa
studier. Förvärvsfrekvensen ligger under
femtio procent (cirka åttio i Sverige).
De ultraortodoxas kvinnor arbetar dock
som andra i Israel, förvärvsfrekvensen är
kring 70 procent.
När Israels grundades var den lilla ultraortodoxa gruppen en liten kuriositet,
som inte påverkade samhället i stort.
Men deras fruktsamhet är så hög att de nu
utgör cirka 10 procent av Israels befolkning. Om bara några decennier kan andelen ha växt till 25–30 procent. I det av
fientliga muslimer omgivna Israel blir det
naturligtvis ett problem om trettio procent
av befolkningen vägrar att ställa upp för
att försvara sig mot en högst närvarande
fiende. Det är också ett stort ekonomiskt
problem om en stor del av befolkningen
inte vill bidra till ekonomin utan förväntar sig att bli försörjda av resten av befolkningen. Är det några procent så är
det en sak, men nu handlar det om tiotals
procent. I det senaste valet var de ultraortodoxas priviliegier en viktig valfrågam
men som vanligt fick de ultraortodoxas
egna partier en vågmästarställning och
kunde tvinga till sig fortsatta förmåner.

Fler jobbade åt Stasi
än vad vi kunde ana

Christian Booss och Helmut Müller-Enbergs har studerat en särskild aspekt av de
stora Stasi-arkiven i Tyskland och skrivit
en bok om detta. Tidigare Stasi-forskning
har mest handlat om de 189 000 ”inofficiella medarbetarna” (IM) och de fast
anställda vid Stasi. Men antalet uppgiftslämnare var betydligt större än så. I slutet
av 1980-talet, strax innan kommunistregimens fall, hade Stasi akter på halva
Östtysklands befolkning! Bedfolkningen
uppgick till cirka 16 miljoner. I samband
med Murens fall och demokratins seger i
Östtyskland förstördes många dokument
med hjälp av papperstuggar. I Berlin
finns det 16 000 säckar med dokument
som gått genom papperstuggarna, och
som man arbetar med att rekonstruera.
Men det har nu också visat sig att i vissa
städer har i stort sett hela dokumentationen från Stasi bevarats. Den behöver inte
rekonstrueras. I Rostock var 18 procent
av befolkningen registrerade som Auskunftspersonen, AKP, uppgiftslämnare.
Det fanns så små barn som tolvåringar
som rapporterade om sina jämnåriga!
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Hyresrätt och låga skulder eller
ägt boende och höga skulder
Sverige genomgick inte någon
allvarlig bolånekris under finanskrisen såsom USA 20072009 och Danmark 2006-2009.
Men ett av orosmolnen som
följer den Svenska Riksbankens offensivt duvaktiga penningpolitik med minusränta
och kvantitativa lättnader är att
tillgångspriser såsom bostäder
stiger i pris, vilket i sin tur ökar
bolåneskulderna. Vad kommer
att hända när räntorna normaliseras? Svaret på frågan beror
mycket på vilka åtgärder som
genomförs i dag. Är förslag såsom amorteringskrav och slopade ränteavdrag medicinen
mot en bostadsbubbla, eller
motverkar de enbart symtomen
på den rådande bostadsbristen?
Är det ägda boendet ett problem
och borde hyresrätten lyftas
upp som det bästa alternativet
för att snabbt erbjuda bostäder
till alla? För att besvara dessa
frågor kan det vara intressant
att jämföra hur andra nordiska
länder har format sin bostadspolitik.

den politiken. Den var dyr för skattebetalarna, skapade ineffektivitet, felallokeringar och inlåsningseffekter. Vissa
debattörer förespråkar dock en ny form
av social bostadspolitik med hyresrätten
som bas. Kritiker menar i sin tur att det
är en fattigdomsfälla där svaga hushåll
utarmas genom att månatliga hyresbetalningar äter upp möjligheten till ett framtida ägt boende, som i det långa loppet är
en mycket billigare bostadsform. Om en
social bostadspolitik behöver föras borde
det begränsas till behovsprövat bostadsstöd i form av social housing, något som
accepteras av EU-rätten.
I dag har hyresregleringen luckrats
upp och ersatts av bruksvärdesprincipen
där människors preferenser såsom läget
och skicket får en större påverkan på hyresnivåerna. Nya hyresrätter ger bättre
möjligheter att ta ut marknadshyror än
redan existerande hyresbestånd. Många
fastighetsbolag såsom Victoria Park och

Veidekke som är Skandinaviens fjärde
största bostadsutvecklingsföretag, med
Oslo som bas, har nyligen presenterat
rapporten Fra leie til eie – Från att hyra
till att äga som jämför svensk och norsk
bostadspolitik. Utifrån dessa jämförelser
föreslås riklinjer kring en ny svensk bostadspolitik som tar vid där 1990-talets
politiker slutade i sin omläggning av
bostadspolitiken. Under hela efterkrigstiden fram till 1990-talet var den sociala
bostadspolitiken med allmännyttan som
ett avgörande verktyg dominerande. Ett
omfattande reglerat hyresrättssystem i
kombination med kommunala hyresvärdar var de främsta kännetecknen på

Svensk bostadspolitik har gått från att
subventionera utbudet, via bland annat
investeringsbidrag och garanterade räntor, till att införa en mer efterfrågestyrd
bostadspolitik där finansieringen har
överförts till bostadsköparna. Många av
1980-talets avregleringar som syftade till
att få ekonomin att fungera bättre lade
grunden för den utvecklingen. Under första halvan av 1990-talet, när svenska statens finanser behövde saneras, insåg politikerna att de stora subventionssystemen
till byggare och de generösa villkoren för
topplån och bottenlån med garantiräntor
och kommunal borgen inte var hållbart,
särskilt inte då höginflationsekonomin
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Akelius har satt i system att rusta upp hyresrätter när vakanser uppstår vilket leder
till att hyran kan höjas väsentligt när den
nya hyresgästen flyttar in.

Spretig bostadspolitik
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började närma sig sitt slut. Dessutom
innebar EU-inträdet 1995 att Sverige
måste följa ett EU-direktiv som stipulerar att kommunala bostadsbolag inte får
konkurrera ut privata alternativ med för
låga avkastningskrav. En ytterligare förändring genomfördes under samma tidsperiod då den stora skattereformen sänkte
ränteavdragsrätten från 50 till 30 procent
i syfte att förenkla och harmonisera skattesystemet som tidigare var spretigt och
inkonsekvent. (Med 1980-talets stora
skattereform skedde en avdragsbegränsning från 100 till 50 procent).
En tydlig försämring under 2000-talet,
står alliansregeringen för, när de ökade
transaktionskostnaderna i form av höjd
reavinstskatt och försämrade villkor för
uppskov av reavinster vid försäljning av
bostäder. Orsaken till förändringarna var
att finansiera Kristdemokraternas krav på
att avskaffa fastighetsskatten, som ersattes av en låg och förutsägbar kommunal
fastighetsavgift, och för att alliansen med
Anders Borg i spetsen var fixerade vid
tanken på att finansieringen av slopad
fastighetsskatt prompt måste ske inom
bostadssektorn. Detta har hämmat rörligheten på bostadsmarknaden. De förhindrade flyttkedjorna påverkar i sin tur
matchningen på arbetsmarknaden. För att
tacka ja till ett jobb långt från nuvarande
hemort krävs det en möjlighet att hitta ett
boende i den stad där jobberbjudandet
uppstår.
Resultatet av den förda politiken sedan 90-talet är en kombination av långa
bostadsköer och höga bostadspriser med
tillhörande hög skuldsättning. Denna
skuldsättning stimuleras av låga räntor
och avdragsrätt för ränteutgifter i skattedeklarationen men hämmas samtidigt
av bolånetaket och diskussioner om
amorteringstvång. Det förstnämnda har
försvårat etableringen för unga hushåll
på bostadsmarknaden. Risken finns också att bolånetaket har lett till att fler tar
blancolån som, då de saknar säkerhet, är
belastade med högre räntor. Ett eventuellt
amorteringskrav kan riskera att de dyrare lånen, som det är rationellt att först
amortera på, betalas av senare då amorteringarna på bolånen inte räcker till för
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att frigöra svaga hushåll från blancolånen. Svensk bostadspolitik utgör därmed
inte ett enhetligt och genomtänkt system,
utan är ett lapptäcke som spretar åt olika
håll. Socialdemokratiska regeringar har
försökt stimulera byggandet, som har
sjunkit väsentligt de senaste två decennierna, genom tillfälliga investeringsbidrag. Från 1985 till 1993 byggdes det i
genomsnitt cirka 45 000 bostäder per år,
motsvarande siffra för perioden 1994 till
2014 är cirka 20 000 bostäder per år. Vårt
västra grannland bygger betydligt mer
än så och har klart mindre problem med
bostadsbrist, vilket förmodligen beror på
den förda bostadspolitiken i Norge.
Alliansregeringens åtgärder för att öka
bostadsbyggandet kan bedömas som steg
i rätt riktning, men långt ifrån tillräckliga.
Arbetet med att förbättra Plan- och bygglagen genom snabbare planprocesser och
mer aktiv kommunal markpolitik har varit Stefan Attefalls (kd) stora fokus under
den föregående mandatperioden. Ytterligare reformer är förbättrade möjligheter
att hyra ut en del av sin bostad skattefritt
och etablerandet av en ny bostadsform –
ägarlägenheter – som än så länge utgör en
marginell företeelse, men som är mycket
vanligare i våra grannländer Norge och
Danmark.
Den politiska viljan att öka utbudet
motverkas dock av högre kapitalkrav för
banker, bolånetaket som infördes 2010 av
Finansinspektionen och diskussionerna
om amorteringskrav, (som stött på patrull
då Finansinspektionen, enligt en dom i
Kammarrätten i Jönköping, har åtagit sig
större befogenheter än vad lagen medger), som sänker eller kommer att sänka
efterfrågan på bostäder då finansieringen
försvåras för många hushåll. Men även
de övriga tre nordiska länderna har infört
olika varianter av bolånetak.

Höga bolåneskulder ett hot?

Efter Andra världskriget valde Norge och
Sverige skilda vägar inom bostadspolitiken. Norge avskaffade sina regleringar
efter att ha sett stora negativa effekter av
den förda politiken. I stället valde Norge
att fokusera på det ägda boendet, vilket
hade stöd från både höger och vänster.
Grundprincipen var att människor bättre
vårdar det man äger själv än det man äger
gemensamt, och framförallt ökar intresset för att bidra positivt till närmiljön
då den är kopplad till den egna investeringen. Norge kom därför inte att bygga
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upp ett omfattande hyresrättssystem som
Sverige valde att göra.
Konkursen av Lehman Brothers var
det tydligaste startskottet för finanskrisen
i USA där så kallade subprimelån kom
att dominera problembilden. Presidenter
från Jimmy Carter och Bill Clinton till
George W. Bush var lojala mot målet att
öka antalet egnahemsägare. Att äga var
en frihetsfråga och en del av den amerikanska drömmen. Metoderna för att nå
dit var dock inte lika frihetliga då staten
ställde krav på kvotering av lån till ej kreditvärdiga hushåll. De dåliga lånen kom
sedan att ompaketeras av investmentbanker vilket innebar att lån med låg kreditkvalitet kombinerades med lån med bra
kreditkvalitet, som om att de dåliga lånen
skulle bli bättre bara för att de gömdes
bland bra lån. Kreditbetygen på dessa
värdepapper fick sedan högsta kreditbetyg av kreditinstituten. Därefter kom de
paketerade produkterna att säljas vidare
till andra finansiella aktörer. Något som
sedan utvecklades till en systemrisk då
det var svårt att få en klar bild över hur
riskerna var fördelade bland aktörerna på
marknaden.
I Danmark började priset på ägarlägenheter att sjunka i Köpenhamn 2006, vilket under 2007-2009 började sprida sig
till den övriga danska bostadsmarknaden.
Eurokrisen 2011 kom också att påverka
priserna negativt. I de övriga tre nordiska
länderna sjönk bostadspriserna enbart under finanskrisen 2008–2009 för att sedan
vara oförändrande eller börja stiga igen.
Enligt studier från IMF finns dock de
största riskerna i Norge, då norska fastigheter är övervärderade med 40 procent
medan svenska fastigheter övervärderas
med 20 procent, finska med 10 procent
och i Danmark ligger motsvarande siffra
under 10 procent. Danmarks prisnedgångar kan då ses som ett bättre studieobjekt när riskerna med ägarboendet ska
utredas eftersom de liknar de norska och
svenska förhållandena bättre än de amerikanska. Priskorrigeringarna i Danmark
har lett till att bostadsinvesteringarna har
sjunkit drastiskt och har försvårat återhämtningen efter finanskrisen.
Innan Svenska Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen sänkte styrräntan
till minus var en majoritet av direktionen
oroade över de höga och snabbt växande
bolåneskulderna, vilket då var ett argument för att ligga lågt med alltför snabba
räntesänkningar. Men efter att Allians-
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regeringen beslutade att lägga huvudansvaret för den finansiella stabiliteten på
Finansinspektionen har Riksbanken vänt
om helt och för nu en offensivt duvaktig
penningpolitik i syfte att bevara trovärdigheten för inflationsmålet på två procent.
Norges bostadsägarpolitik leder oundvikligen till en hög skuldkvot och skuldsättning eftersom det är ett fåtal förunnat att kunna köpa en bostad för egna
sparade pengar. Så vad hindrar norsk
bostadsmarknad från att upprepa den
amerikanska och danska skuldkrisen? De
stresstester som görs av Norges Bank och
Norska Finansinspektionen visar att hushållens motståndskraft i sämre tider har
förbättrats över tiden. Samtidigt har andelen sårbara hushåll, med en skuldkvot
(skuld i relation till disponibel inkomst)
på mer än 500 procent, låg betalningsförmåga eller med hög belåningsgrad (skuld
i relation till tillgångens värde), minskat
som andel av den totala skuldvolymen.
Liknande resultat visar svenska stresstester. Ser vi dessutom tillbaka till 90-talskrisen kan det konstateras att de svenska
hushållen enbart stod för 6 procent av
bankernas totala kreditförluster.
En stor skillnad från USA är att Norge
inte har en finansiell industri som ägnar
sig åt ”innovationer” som gömmer undan dåliga krediter genom ”fiffiga” metoder. Bostadslånen är också kopplade
till den eller de personer som tar lånet,
det räcker inte att bara gå till banken och
lämna in nyckeln om man inte klarar av
sina amorteringar. Det finns även en stark
amorteringskultur i Norge då den förda
bostadspolitiken infördes efter Andra
världskriget. Det visar sig i att andelen
amorteringsfria lån har minskat drastiskt
de senaste tio åren, särskilt bland yngre
hushåll. Vissa debattörer förklarar även
amorteringskulturen med att det finns en
lång historisk tradition av ägda boenden i
norska småstäder på 1600- och 1700-talen. Förvisso pantsätter norrmän sitt boende i större utsträckning än svenskar för
att låna pengar till ren konsumtion, men
attityden är långt ifrån den amerikanska
villfarelsen om huset som en bankomat.

Skattegynnat sparande
och låntagande

I Norge har man, till skillnad från Sverige, satsat på att främst stimulera efterfrågan i stället för utbudet genom startlån
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och skattegynnat bosparande. Startlån
finansieras av staten via Husbanken, men
administreras av kommunerna. En viss
likhet med amerikanska bolåneinstituten
kan skönjas på den punkten. Det ges till
svaga hushåll som ska etablera sig på
bostadsmarknaden. Det kan handla om
resurssvaga ungdomar, invandrare, funktionshindrade med mera. Staten lånar ut
pengar till bostadsköp mot en ränta och
kan liknas med det svenska CSN-systemet för studenter. Under 2014 lånade
kommunerna ut cirka 6 miljarder NOK i
startlån.
För att förbättra hushållens förutsättningar att spara ihop kapital till en ägd
bostad har Norge ett avdragsgillt bosparande för individer upp till 34 års ålder.
Hushållen kan öppna bosparkonton och
avsätta upp till 25.000 NOK per år och
totalt 200.000 NOK, vilket medger avdrag upp till 20 procent av det sparade
beloppet. Men till skillnad från investeringssparkontot i Sverige är pengarna
bundna till ett framtida bostadsköp och
kan därmed inte användas till allmän
konsumtion. Systemet kostar den norska
staten 1 miljard NOK per år.
Vid försäljning är vinsten skattefri förutsatt att ägaren har ägt bostaden i mer
än ett år eller bott i bostaden i minst ett
år under de senaste tio åren. På andra sidan av hushållens balansräkning medges
skatteavdrag för ränteutgifter till 27 procent av inbetalda räntor, vilket får dras av
mot inkomst av tjänst.
Andra stimulanser är generösa villkor
för privat uthyrning av egen bostad som
ger bidrag till bostadsägarens amorteringar på det egna bolånet. För de flesta
norska bostadsägare betyder det att de
kan hyra ut halva sin bostad skattefritt.
Norska staten har bestämt att detta system inte får kosta mer än 1 miljard NOK
per år. I Sverige får fyra procent av
marknadsvärdet tas ut i hyra, vilket är
ett avsteg från bruksvärdesprincipen. Vid
beskattning är schablonavdraget 40.000
kronor, en höjning från 21.000 SEK, och
20 procent får dras av från hyresintäkten.
Dessa åtgärder genomfördes av Alliansregeringen som ett försök att något mildra problemen med bostadsbristen.

Stegvis minskat ränteavdrag
i Danmark och Finland

I Sverige förs en diskussion om att begränsa ränteavdragen för att hejda den
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De nordiska länderna har
alla valt olika vägar för
bostadsfinansieringen.
Sveriges är inte den bästa.
Foto C G Holm.
stora skulduppbyggnaden hos svenska
hushåll. Riksbankens chef Stefan Ingves
har upprepat detta behov vid ett flertal tillfällen med en tydlig adress till politikerna
som helst vill undvika den heta potatisen
som kan utmana den egna väljarbasen.
Den nuvarande finansmarknadsministern
Per Bolund (MP) har uttalat sig positivt
om en sådan reform, men får inget gehör
hos Socialdemokraterna. Vänsterpartiet
har länge förespråkat ett avskaffande av
avdragsrätten medan alliansen har duckat
i sakfrågan, med visst undantag för Folkpartiet, för att i stället hänvisa till Finansinspektionens genomförda och framtida
åtgärder. Frågan har blivit alltmer aktuell
i och med att reporäntan är satt till minus, vilket riskerar att spä på låneutvecklingen. Men framförallt är det ett bra tillfälle att sänka avdragsrätten när räntorna
är låga eftersom det påverkar hushållens
plånböcker mindre jämfört med när räntorna är höga.
Kritiken mot att begränsa ränteavdragen är att åtgärden kan skapa det problem
som förespråkarna försöker undvika, det
vill säga en framtida bubbla som kraschar.
En snabb omställning av avdragsrätten
kan göra att många hushåll inte längre
har råd med sina bolån, eller tvingas dra
ned övrig konsumtion eftersom en större
andel av inkomsten går till att betala räntor. En sådan utveckling kan leda till en
försämrad konjunktur och i värsta fall ett
prisras på bostadsmarknaden, med påföljande kreditförlustrisker. Det finns också
ett egenvärde i förutsägbarheten, att inte
ändra förutsättningarna över en natt. Men
frågan är vilka debattörer som verkligen
förespråkar en sådan snabb omställning.
Danmark och Finland som har genomfört en reformering av avdragsrätten
för ränteutgifter tillämpar en successiv
avtrappning. I Danmark, som också har
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minusräntor, påbörjades omställningen
2012 genom att avdragsrätten minskas
med en procentenhet per år från 33,5 till
25 procent 2019, men enbart för personer med årliga ränteutgifter över 50 000
DKK. I Finland har värdet av ränteavdragen sänkts från 28 procent 2011 till 22,5
procent 2014.
Vilken väg ska då Sverige välja? Ägarboende med högre skuldkvoter? Vid årsskiftet 2012 var Danmarks skuldkvot 270
procent och Norges 180 procent, medan
den svenska skuldkvoten uppnådde drygt
145 procent och Finland 105 procent.
Ska vi följa den danska och finska vägen
att successivt avveckla ränteavdragen, en
politik som är kopplad till erfarenheterna
från den danska bostadskraschen? Eller den norska vägen som stimulerar det
ägda boendet, vilket samtidigt ökar hushållens skuldsättning och som förutsätter
en stark amorteringskultur? Kanske en
kombination av successivt avvecklade
ränteavdrag som minskar systemrisker,
avdragsgillt bosparande, startlån för svaga hushåll och generösare skattevillkor
för uthyrning av egen bostad för att underlätta finansieringen av en ägd bostad
samt avskaffade flyttskatter som leder till
ett mer effektivt utnyttjande av nuvarande fastighetsbestånd. Fortsatta åtgärder
för snabbare planprocesser, bättre marktillgång och en slopad hyresreglering kan
öka lönsamheten för bostadsbyggandet.
För det är något som skaver när lovsången till ägandet följs av principen att
staten belönar skuldsättning via skatteavdrag och bestraffar sparande via skatteuttag. Alternativt kan avdragsrätten för
ränteutgifter enbart begränsas till bolåneskulder, vilket skulle ge ett mer balanserat och konsekvent system där avdragsrätt
medges för både bosparande och bolåneskulder.
.
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Det stora slaget
Kriget i norra Syrien och i norra
Irak handlar inte bara om muslimska fanatiker som slåss för
kalifatet – Islamiska Staten. För
många krigare handlar det också om ett avgörande slag i den
inomreligiösa shia- och sunnikonflikten. Därtill finns visserligen flera andra intressenter,
som till exempel kurdiska peshmergastyrkor, men huvudsakligen är det ett heligt krig mellan
shia- och sunni, vars anhängare
på båda sidor är övertygade om
att de kämpar i ett för mänskligheten avgörande slag som deras
profet Muhammed förutsåg.

inom islam.
Islam har alltid varit en våldsfixerad
religion, där även de någorlunda fredliga
perioderna när som helst har kunnat slå
över i större våldskonvulsioner. Våldet
har funnits med som en viktig beståndsdel alltsedan profetens tid i Medina, då
han utvecklade islam som en brutal erövringsreligion. Konflikten mellan shia
och sunni berör inte denna aspekt, utan
handlar exklusivt om en successionsfråga
där shiamuslimerna fortfarande väntar på
att en pojke som vid fem års ålder försvann år 878 eller 874 skall återkomma
och leda dem. Det råder konsensus inom
alla de stora islamskolorna om att Koranens verser (9:5 och 9:29) har företräde
framför de tidigare fredliga verserna
(som till exempel 2:256 där Allah sade

“Om du tror att alla dessa mujahedins
kommer från hela världen för att slåss
mot Assad, så har du inte förstått. De är
alla här så som Profeten utlovade. Detta
är kriget som han utlovade. Det är Det
stora slaget.”1 Så sade en sunnimuslimsk
krigare till Reuters medan striderna rasade i Aleppo i början av 2014. Det arabiska ord han använde för ”Det stora slaget”
kan även översättas till ”Den stora slakten”. Det är i några av haditherna som
Muhammed förutser att ett avgörande
slag i islams historia skall ske i Syrien.
Både shiiter och sunnimuslimer betraktar
texter med denna profetia som heliga. Det
är därför som det sunnitiska erövringsvåldet, med terror och massmord, och
likaså motståndskampen mot det sunnitiska kalifatet i norra Syrien och i norra
Irak eskalerar så explosivt. För enligt
profetian måste det stora slaget äga rum
innan domedagen kan inträffa. Så här har
vi rentav en apokalyptisk trosaspekt som
utgör en av grundbeståndsdelarna i det
pågående kriget, fast den konkreta våldsbenägenheten i sig själv inte är något nytt

Filip Björner
filip.bjorner@
contra.nu

http://www.reuters.com/article/2014/04/01/
us-syria-crisis-prophecy-insightidUSBREA3013420140401
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till profeten att ”det finns inget tvång i
religionen”). Detta fastslogs bland andra
av Ibn Salama (död 1020) som hävdade
att kapitel nio vers fem, känt som ayat assayf (svärdverserna) upphävde 124 mer
fredliga koranverser från profetens tid i
Mecka.

Martyrskapet

Kriget i Syrien baseras alltså både på en
allmän islamsk våldsdyrkan och på en
mer specifikt profetiastödd apokalyptisk tro, men inte bara det. Det finns en
tredje faktor som eggar lusten att begå
angreppsvåld. Den krigstörsten baseras på de enskilda krigarnas personliga
förhoppningar om att dö som martyrer.
Dödslängtan är mycket starkare inom
islam än inom kristendomen. Medan
kristendomen och än mer judendomen
bejakar det goda i detta liv, så betraktar
samtliga islamskolor jordelivet som något föraktligt och tillfälligt i väntan på
det goda livet efter döden. Vägen till paradiset är utstakad för de rättrogna som
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ber flitigt och fastar fromt på ramadan,
men än bättre blir det i paradiset för dem
som dör med ära som martyrer, vilket de
enbart kan göra genom att slåss på rätt
sätt för islam. Deras kall är jihad.
Vi har alla hört talas om manliga muslimer som tror att de genom martyrskap
skall belönas med sjuttio jungfrur i paradiset. Så mycket drivs det med denna
tro i sketcher, ironier och satiriska berättelser, att det kan vara svårt för en utomstående att uppfatta att många muslimska
män verkligen tror på denna myt på fullt
allvar. Men så är det. Dessutom finns det
även belöningar att vänta i paradiset för
kvinnliga martyrer, men i deras fall är
efterlivets utlovade fröjder av mer diffus
karaktär.
Koranen beskriver paradisets gåvor
på ett specifikt sätt i verserna 55:46-60.
Men en ännu mer detaljerad beskrivning
gjordes av den ondskefulla muslimske
filosofen Abu Hamed Mohammed al
Ghazali (1058–1111) och hans berättelse
räknas som en vedertagen hadith, alltså
en för muslimer trovärdig källa om profetens liv och leverne: ”Dessa platser [i
paradiset] är byggda av smaragd och juveler och i varje byggnad finns det sjuttio rödfärgade rum och i vardera av dem
sjuttio grönfärgade under-rum och i varje
under-rum finns en tron och över varje
tron finns sjuttio sängar av varierade färger och på varje säng ligger en tjej med
vackra svarta ögon… Det finns sju tjejer
i varje rum… Varje troende får en sådan
styrka på morgonen som han kan få ut av
sitt samboende med dem.” Dessa jungfrur ”sover aldrig, blir ej gravida, får ingen menstruation, spottar inte, petar aldrig
näsorna och blir aldrig sjuka.”2 Så specifikt är löftet som många män tror på. Och
flera av de blivande martyrerna påhejas
till och med av deras mödrar som unnar
dem ett bättre liv i paradiset, och en del
av dessa mödrar kan till och med i efterhand skryta om sönernas ”framgång” i
efterlivet.
Sidan 122 i boken Heretic. Why Islam Needs
a Reformation Now av Ayaan Hirsi Ali.
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”Martyroperationer”

Den första moderna martyroperationen
utfördes av en trettonårig iransk pojke
som i november 1980 sprängde sig själv i
bitar under en irakisk stridsvagn. Ayatollah Khomeini förklarade omedelbart pojken som en nationell hjälte. Tre år senare
utfördes en självmordsbombning mot en
amerikansk bas i Libanon där 241 militärer dog. Den attacken blev en enorm
propagandaframgång för den muslimska
jihad-terrorismen eftersom Reagan i ett
tillstånd av chock valde att snabbt dra
tillbaka de amerikanska trupperna och
låta jihadisterna segra. Efter den händelsen har muslimska terrorister närmast
konstant använt självmordsbombare mot
israeliska mål. Nästa våg startades i Irak
där självmordsbombningar allt mer tog
karaktären av ett inbördeskrig mellan
sunni och shia. Sedan har det spridits
över hela den muslimska världen, från
Afghanistan och Pakistan till Nigeria. I
Gaza och Västbanken talar mödrarna till
söner som blivit självmordsbombare om
sina söners martyrdöd på samma sätt som
om de istället skulle ha ingått lyckliga
äktenskap. Gator och torg uppkallas efter
dem. Det handlar om en religiöst förankrad självmordsideologi. Men imamer vill
inte kalla det för självmord utan bara för
martyrskap, för de anser att självmord är
en hopplös handling medan martyrskap
är ett ädelt och lyckligt slut på jordelivet.

Döden är målet

Den 4 oktober 2014 greps tre syskon av
FBI på en flygplats i Chicago, då de var
på väg till Turkiet i syfte att ansluta sig
till IS. Två bröder, nitton och sexton år
gamla och deras sjuttonåriga syster. Inför den planerade resan hade de skrivit
avskedsbrev till föräldrarna, som var två
fromma muslimer som hade invandrat till
USA från Indien. Den äldste sonen förklarade att ”muslimer har blivit trampade
på för länge”, att USA är ”öppet motståndare till islam och muslimer” samt att han
inte ville att hans ”avkomma skulle bli
uppfostrad i en sådan snuskig miljö som
detta.” Men systerns förklaring var annorlunda: ”Döden är oundviklig, och alla
gånger vi har haft kul spelar ingen roll på
vår dödsbädd. Döden är en bokning som
vi inte kan skjuta på och det enda som har
någon betydelse är vilka förberedelser vi
gör inför döden.”3
Ayaan Hirsi Ali berättar om bakgrunden: ”Som sina bröder hade hon gått i en
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islamsk privatskola under större delen av
sin utbildning. Där hade hon demonstrerat den högsta kunskapsgraden om Koranen genom att bli ’Hafiz’ vilket innebär
att hon hade memorerat hela texten på
arabiska. Kortfattat var syskonens beslut
att vilja kriga för IS inte ett resultat av
att de hade för liten kännedom om islam,
och än mindre på grund av okunskap om
de heliga texterna. Inte heller kan deras
val bortförklaras med fattigdom, social
depravation eller begränsade valmöjligheter.” Systern hade faktiskt utbildat sig
för att bli läkare! ”Deras familj levde i en
komfortabel Chicagoförort, barnen gick i
en privat skola, de hade datorer och mobiltelefoner. […] Deras val var snarare
direkt understödd av samtidens islamiska
filosofi, och i synnerhet av dess förakt
gentemot många av Västerlandets centrala värden. […] Sådana muslimer som
de tre Chicagosyskonen är […] utbildade
till att högakta döden före livet – att värdera löftet om ett evigt liv högre än det
aktuella här på jorden. De anser att deras primära syfte i livet är att förbereda
sig för döden, med Chicagotonåringens
ord: ’det enda som har någon betydelse
är vilka förberedelser vi gör inför döden.’
Döden är målet, den händelse som räknas
eftersom den leder till belöningen evigt
liv.”4

Livet efter döden

Av de abrahamitiska religionerna har judendomen det luddigaste begreppet om
livet efter döden. I den judiska tron kan
inte en våldsam död föra en individ närmare gud. Och särskilt gäller detta i våra
dagar, efter Förintelsen, som har resulterat i att de flesta judar håller det privata
jordelivet som deras primära fokus. Inom
kristendomen är tron på himmelriket
mycket starkare. Men till skillnad från
muslimska martyrer handlar kristet martyrskap i de flesta fall om obeväpnade offer som utsätts för grymma avrättningar,
och bara ett fåtal av dem har utvalts för
helgonförklaring och då just på grund
av deras sublima lidande. Det islamska
martyrskapsidealet är alltså unikt inom
de abrahamitiska religionerna och det är
bokstavligt talat livsfarligt, både för muslimerna själva och för deras offer.

Ibid. Sidorna 107-108.
Ibid. Sidorna 108-109.
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Rika blir martyrer

Det är inte främst fattiga muslimer som
traktar efter martyrskapet. Allt oftare är
det högutbildade och välbärgade personer som gör det. Martyrskapet glorifieras
i moskéer, skolor och på internet. I en Al
Aqsa-televisionsintervju i maj 2014 berättade Dr. Al Yazji vid det muslimska
universitetet i Gaza att ”det islamiska
uppoffringsbegreppet motiverar många
av våra ungdomar till att utföra martyrskapsoperationer”. Och han poängterade
att: ”I motsats till hur de porträtteras i
Väst i ensidiga mediabelysningar, som
hävdar att de är ungdomar från arton till
tjugo år som har blivit hjärntvättade, så
var de flesta av de människor som har
offrat livet för Allahs sak ingenjörer och
hade kontorsjobb. De var mogna och rationella. Några hävdar att de gjorde det
för pengar. Men hur stämmer det med till
exempel bror Sa’d som var en ingenjör,
hade kontorsjobb, ägde hus och bil och
var gift – vad fick honom att hoppa på
jihad-tåget? Jo, han trodde på den muslimska läran som begär av oss att vi måste uppoffra oss.”5

Självmordsbombningar

Det blir allt vanligare att muslimer begår självmordsbombningar eller söker
martyrskapsdöden i krigsaktiviteter. ”I
Somalia rekryterar fäder sina egna barn,
några så unga som tio, att bli självmordsbombare och filmar deras ’martyrskapsoperationer’, med samma stolthet som en
amerikansk far filmar sin son när han gör
mål eller slår en home run. Boko Haramledarna uppfostrar på samma sätt sina
barn att bli martyrer. Slutligen och oundvikligen har dödskulten nått europeiska
muslimer. Förra året twittrade en brittiskfödd kvinna som kallar sig själv för Umm
Layth en sanslös kommentar om sitt nya
liv som hustru till en syrisk krigare för
IS: ’Allah Akbar, det finns inget sätt att
beskriva känslan systrar över att vänta på
budskapet om vems äkta make som äntligen har uppnått martyrskapet.’ När hon
skrev detta hade hon redan fler än 2 000
följare.6

Domedagen

Det mesta vi läser om grymheterna som
Islamiska Staten utför, om alla massakrerna inklusive organiserade avrättIbid. Sidorna 119-120.
bid. Sidan 122.
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Contra sponsrar projektet http://resistanceday.net/ som alla frihetsvänner på Facebook kan uppmärksamma i sina statusfält den 3
september. Huvudfokus i detta projekt är just nu att EU bör låta Eufor-styrkan krossa Islamiska Staten. En sådan åtgärd stoppar visserligen inte islamismen, men den kan stoppa den värsta muslimska mördarorganisationens framfart.
ningar av barn, och alla filmer som vi får
se av djävulsskapet på youtube, visar hur
framträdande, rått och tydligt våldet är.
Men det handlar inte bara om kalifatets
diktatur. Det handlar också om den profetia som så många stridande muslimer tror
på, som både shia och sunnianhängare så
gärna vill uppfylla för att få till stånd den
utlovade domedagen.
”Från det första utbrottet av krisen i den
södra staden Deraa till den apokalyptiska
förutsägelsen om ett Mellanöstern dränkt
i blod, har många krigare på båda sidorna
av konflikten hävdat att ödesvägen utstakades för 1 400 år sedan i uttalanden av
profeten och hans efterföljare. I de tusentals uttalandena i haditherna finns två redogörelser som hänvisar till en konfrontation mellan två stora islamiska arméer
i Syrien, ett viktigt slag nära Damaskus
och med interventioner både norrifrån
och västerifrån. Tyngden i dessa profetior innebär för många krigare att den
tre år gamla konflikten är starkare rotad
och avsevärt mer svårlöst än en enkel
kamp mellan president Bashar al Assad
och hans rebellfiender.”7 Martyrtörstiga
krigare på båda sidor slåss alltså för att
åstadkomma Domedagen.

Jemen

”En hadith säger: ’En fejd kommer att
inträffa i Sham (Syrien) som börjar med
lekande barn och efter den fejden kan
ingenting repareras. När det lugnar ner
sig på ena sidan antänds elden på den
andra sidan.” Hadither på båda sidorna
omnämner Syrien som huvudslagfältet
och namnger städer och byar där blod
skall spillas. Hundratusentals människor
skall dödas. Hela regionen blir omskakad
från arabiska halvön till Irak, Iran och Jerusalem, enligt några texter. Saudiarabien
7

Reuter-artikeln igen.
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kommer att kollapsa. Nästan alla länder
i Mellanöstern utsätts för uppror. Ett uttalande hävdar att ’blodet kommer att nå
upp till knähöjden’. En välkänd hadith
som sägs vara Muhammeds ord berättar
att Sham är guds favoritland. Som svar
på frågan var nästa jihad skall äga rum,
svarar han: ”Gå för Sham, och om du inte
kan det, gå för Jemen … för gud garanterar mig Sham och dess människor.”8
Dessa profetior kan tolkas si eller så.
Det finns en del specifika kännetecken i
dem som stämmer in på färger på fanor
som används i kriget och en del annat.
Några imamer anser att dessa hadither
inte behöver stämma in på det krig som
äger rum just nu, medan allt flera hävdar
att det förutspådda stora slaget äger rum
just nu. Konsekvensen är att de som rekryterar blivande martyrer i Europa och
på andra platser lätt kan övertala muslimer att offra sina liv, eftersom våldsbenägenheten finns inom islam hela tiden
och martyrskapet är det högsta målet som
en muslim kan uppnå i detta liv. Varför
då inte försöka bli martyr just i ett krig
som kanske… kanske… förebådar och
påskyndar den domedag som alla muslimer vill ha?
Och med den senaste utvecklingen i
Jemen ökar fanatiska muslimers tilltro
till profetian än mer. Iran (shiiter) och
Saudiarabien (sunni) stöder var sin part
i konflikten i Jemen. Den regelrätta krigföringen påbörjades i år. Den 25 mars
påbörjades en Houthioffensiv riktad mot
Taiz-regeringen. Samma dag anföll en
koalition ledd av Saudiarabien landet och
USA är involverat med underrättelsearbete och logistiskt stöd. Fram till 2 maj
hade 400 civila förlorat livet i Aden.9
Ibid.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yemeni_Civil_
War_(2015)

8

Minst 500 000 människor har tvingats på flykt: ”I slutet på mars eskalerade
våldet i Jemen, mellanösterns fattigaste
land. Sedan dess har nästan 2 000 människor mist livet och över 7 000 skadats
i de våldsamma striderna. Över en halv
miljon människor har tvingats på flykt
samtidigt som tusentals andra är fångar
i sina egna hem. Livsviktiga förnödenheter som rent vatten, medicinsk utrustning
och bränsle är på väg att ta slut. I dagsläget saknar nästan två av tre Jemeniter
tillgång till rent dricksvatten, vilket hotar
folkhälsan. Jemen är ett land i kris.”10

Rekrytering i Sverige

I Sverige fortsätter rekryteringen av martyrsökande muslimska soldater. Vi har
skrivit en del om det tidigare i Contra.
Och vi skall fortsätta bevaka utvecklingen. En del av de svenskar som under Islamiska Statens ledning har mördat oskyldiga civila, och som Säpo har koll på, har
återkommit till Sverige. Men än så länge
har ingen dömts för dessa brott här. Våra
politiker pratar om det, men hittills har
det svenska rättsväsendet inte agerat mot
någon av mördarna.
En sak Sverige skulle kunna göra är
att via EU driva kravet att Eufor-styrkan
rustas upp och får till uppgift att krossa
Islamiska Staten. Nu finns ett nylanserat webbsidesprojekt där det kravet förs
fram, och tidskriften Contra sponsrar
projektet. Projektet heter Resistance Day
och handlar om att frihetsvänner den 3
september i Facebook kan propagera
för bättre motstånd mot RIM – Rasism,
Islamism och Marxism. Webbplatsen är
http://resistanceday.net och huvudfokus i
år handlar om behovet av att krossa Islamiska Staten.
.

9
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Sann etik grundar sig på altruism
Filip Björner refererar i Contra 2/2015
ett föredrag av Yaron Brook vid Ayn
Rand Institute. Denne frågar sig varför
vi förlorar slaget om folkets gunst trots
kapitalismens överlägsenhet, och ger
svaret att vi tacklar frågan från fel håll
eftersom ekonomiska motiveringar alltid
förlorar mot etiska argument. Här är han
inne på en viktig insikt, men det recept
som han sedan ger är rena katastrofen.
Han vill att vi skall använda en etik som
går ut på att upphöja egoismen till en dygd
för att försvara en fri marknadsekonomi.
Ett sådant projekt är moraliskt anstötligt
och dömt att bli pannkaka.
Det är ett känt faktum att ekonomiskt
välstånd uppstår genom verksamhet där
olika parter agerar i egenintresse. Detta

Replik
gör inte dessa handlingar till något annat
än neutrala ur etisk synvinkel. På sin
höjd får de ett visst värde i och med att
hederligt arbete är en plikt, då man inte
har rätt att ligga andra till last om man
kan undvika det.
Det är viktigt att skilja på en handlings
etiska värde och de positiva eller
negativa konsekvenser som handlingen
kan ha. Ekonomisk och annan nytta
kan uppstå på de mest slumpartade
sätt, liksom genom handlingar som är
onda. Ifall vi till exempel skulle mörda
alla förståndshandikappade skulle det
frigöra stora resurser. Det kunde också
vara nyttigt på sikt att sterilisera alla
normalbegåvade, eftersom det skulle
sätta fart på utvecklingen och skapa en
mycket smartare mänsklighet. Sann dygd
förutsätter ett rätt sinnelag, att vilja göra
gott för sina medmänniskor.
Björner menar att det inte ligger i vårt
intresse att behandla andra människor
illa, och därför bör vi inte göra så. I själva
verket är frågan mer komplicerad än så.
Generellt vinner man på att behandla
andra väl eftersom man kan förvänta sig
gentjänster. Det gäller dock enbart när
man tror att andra vet vad man gör. När
risken för upptäckt är obefintlig kan man
vinna på att stjäla och bedra.
I en värld av otillräckliga resurser

CONTRA 3/2015

står våra intressen ofta i strid med
varandra. Ur egoistisk synvinkel kan
den bästa strategin vara att slå sig ihop
med några för att plundra andra. Det är
så välfärdsstaten har uppkommit. Man
kan knappast klandra vänstern för att
de tänker kortsiktigt. De sämst lottade
hinner inte under sin livstid uppleva så
stor förbättring av sina levnadsvillkor
att det skulle vara värt att vänta på
kapitalismens välsignelser. Felet är deras
egoistiska inställning till samhället.
Dessutom förutsätter välvilja en tillits
full miljö. Om alla är mycket fientligt
inställda mot varandra, eller mot andra
grupper, lönar det sig knappast att ta
första steget mot en försoning. Att skapa

Joakim Förars
joakim.forars@
contra.nu
meningsfulla relationer kan kräva så stora
insatser att det inte är värt besväret. Då är
det smartare att dra orättmätiga fördelar
av andra innan man själv blir utnyttjad.
Det samma gäller om man inte kan förutse
motpartens beteende, som i det berömda
fångarnas dilemma, där båda vinner på att
skylla på den andre, men inte lika mycket
som om båda valde att tiga.
Brook har inga sympatier för altruism
och avfärdar Moder Theresas handlande
som oförnuftigt. De flesta vill inte att
deras barn skall bli en Moder Theresa,
får vi veta. Hon är tydligen något
av ett avskräckande exempel. Folks
förhoppningar på sina barn säger dock
inte så mycket om vad de uppfattar som
etiskt gott. De flesta skulle vara stolta om
deras söner blev en Alexander den store
eller Napoleon, trots att dessa dränkte
världen i blod. Trots att folk inte är så
ambitiösa i etiskt avseende för egen del
känner de ändå igen godhet när de ser
den och därför beundras Moder Theresa
allmänt för sin godhet.
Brook medger att välgörenhet är
okej, men anser att det inte finns någon
anledning att nämnvärt bry sig om det.
Lidande människor som behöver vår
hjälp finns det dock alltid gott om. Vi kan
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inte fly vårt ansvar genom att hänvisa till
att många andra drar nytta av sådant som
vi gör i egenintresse.
I vardagen är vi beroende av andra
människors godhet. De flesta vill inte
att deras makar skall lämna dem när de
finner någon de attraheras mer av, barnen
behöver sina föräldrars omvårdnad,
kärlek och tid, vänskapsrelationer fordrar
mer än de uppoffringar som egenintresset
kan motivera – i nöden prövas vännen,
som ordstävet säger – och en del av våra
interaktioner sker med folk som förblir
anonyma och saknar intresse av vår
välfärd.
Det är en missuppfattning att
Aristoteles skulle förespråka egoism i
någon mening som liknar Brooks ideal.
Aristoteles använder ordet i en egenartad
betydelse. Om man gör det goda till en
del av sin karaktär tillfredsställer man,
enligt honom, sig själv när man gör det
goda, och är i så måtto egoist – samtidigt
som usla människor är egoister när de gör
det onda. Däremot tar han avstånd från
egoism i vanlig bemärkelse och säger att
man bör offra sitt liv för sina vänner och
sitt fädernesland.
Nästan alla människor har alltid sett
godhet förkroppsligad i altruistiskt bete
ende. Orsaken är att denna moraliska
intuition är en förnimmelse av någonting
objektivt givet. Därför är den ett ideal
som inte kommer att låta sig utrotas. Den
monstruösa teorin att vad som är rätt
definieras av vad som ligger i vårt eget
intresse kommer att bringa kapitalismen
i vanrykte och stöta bort potentiella
sympatisörer.
.

Debatten fortsätter i
Contras debattforum

Contra inviterar Joakim Förars och andra
Contraläsare som är intresserade av etik
att debattera ämnet egoism versus altruism på Contras debattforum. Surfa till
contra.nu och klicka på länken ”Diskutera”. I debattforumet hittar du sedan debatten under rubriken ”Egoism, altruism
och parasitism”.
Långa replikväxlingar i flera led ryms
tyvärr inte i tidskriften, som utkommer
allt för sällan. Välkommen till Contras
debattforum! www.contra.nu
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Sveriges häktningsrutiner
Det är dags att ta upp Sveriges inhumana
häktningsrutiner, som bygger på en 80 år
gammal Brottsbalk.
Glädjande då att den nuvarande regeringen antytt att den tänker göra något åt
saken.
Närmare nittio procent av alla häktade
i vårt land har så kallade ”restriktioner”,
vilket kan innebära att de inte får se på
TV, läsa tidningar, träffa människor med
mera. Innebärande att den häktade inte
har någon mänsklig kontakt under 23 av
dygnets 24 timmar. En timmes promenad
på en inhägnad tårtbitformad gård är allt.
Om vi då tänker oss ett slags genomsnittsfall så är en människa inlåst i iso-

leringscell under sex till sju månader
innan det påstådda brottet prövas av en
domstol.
”Sensorisk deprivation” leder redan efter någon vecka till psykisk kollaps. Experiment med schimpanser som tvingats
leva med sina händer i låsta lådor så att
de hindrats från taktil kontakt har på det
sättet klappat ihop mentalt och utvecklat
abnormt beteende.
Om vi gör en analogi med människan
kring ”social deprivation”, vilket ju häktning som regel innebär, samt lägger till
att den sker, inte under någon vecka, utan
under flera månader eller längre, så borde
vi alla inse att risken för psykisk kollaps

med obotliga konsekvenser är stor eller
mycket stor.
I dag kan det till exempel räcka med att
en svartsjuk kvinna medvetet skadar sig
själv och ringer polisen för att ange sin
man eller sambo för överfall, våldtäktsförsök, övergrepp mot barn med mera.
för att mannen grips och hamnar i häktet.
Inte sällan åtskilliga månader. Och inte så
sällan oskyldig!
Amnesty International, FN samt en rad
internationella organisationer har länge
starkt kritiserat Sverige för sina inhumana häktningsrutiner och onödigt långa
häktningstider.
Hur många av alla långtidshäktade
män som bidragit till vår höga frekvens
av depression och psykisk sjukdom vet
naturligtvis ingen. Men en kvalificerad
gissning är att de inte är få.
Att sedan det faktum att en person som
suttit i häktet har en ”stämpel” på sig resten av livet gör inte saken bättre.
Stig G Daun
Pensionerad psykoterapeut

Vasakärven och järnröret
Den politiskt korrekte kulturjournalisten
Per Svensson har skrivit en bok betitlad
Vasakärven och järnröret. Författaren
anser sig tydligen att med sin bok ha
åstadkommit en rejäl avhyvling av Sverigedemokraterna. Och för att ytterligare
förstärka sitt försök att framställa SD i en
ofördelaktig dager har han försett boken
med undertiteln ”Om den långa bruna
skuggan från Lund”.
Först riktar sig Svensson mot lundatraditionen med fackeltåg den 30 november
för att högtidliggöra Karl XIIs dödsdag.
Deltagare i denna anrika tradition, som
tog sin början redan 1853, beskrivs som
”nationalistiska dinosaurier” och ”Karl
XIIs övervintrade drabanter”. För Svensson är firandet av traditioner och allt som
hör ihop med nationalism något som inte
får finnas i ett politiskt korrekt Sverige.
Författaren gör sedan ett avstamp i 1930-.
talets Lund, där det förekom strömningar
av pronazism och antisemitism. 1939
övervägde Medicinalstyrelsen att ge ett
tiotal tyska judiska läkare uppehålls- och
arbetstillstånd i Sverige. Detta väckte ont
blod inom studentkåren i Lund. Vid ett
möte i AF-huset röstade Lunds studentkår med bred marginal ja till en protest
mot vad man kallade ”judeimport”. Även
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i Stockholm och Uppsala protesterade
unga akademiker mot att ge judiska läkare svensk legitimation.
Svensson gör sig här skyldig till en
högst märklig logik i det han försöker dra
paralleller mellan dåtidens protester mot
invandring och SDs kritik av den nutida
invandringspolitiken, vilken i klartext
betyder invandring av muslimer med
åtföljande islamisering av det svenska
samhället. Islam är en ideologi som är på
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kollisionskurs mot allt vad Sverige står
för i kristet, kulturellt och demokratiskt
avseende. Den antisemitism, som frodades i akademiska kretsar i 1930-talet Sverige, var en marginell företeelse i jämförelse med den utbredda antisemitismen i
dagens Sverige.
Statliga institutet Forum för levande
historia har undersökt synen på judar i
Sverige. Det är förskräckande siffror som
undersökningen visar. Fem procent av
svenskarna har en negativ syn på judar.
Här är det med all sannolikhet fråga om
vänstersympatisörer. Bland muslimer i
Sverige är siffran 39 procent. När det gäller muslimska gymnasieungdomar ligger
procenttalet på 55. Vad som är viktigt att
framhålla är, att islam genererar antisemitism och hat mot judar och Israel. I det
offentliga Sverige är det närmast tabubelagt att ens antyda att antisemitism och
islam skulle ha något samband. För den
politiskt korrekte författaren är det givetvis otänkbart att beröra judarnas svåra
situation i det nutida Sverige och därmed
riskera att en skugga skulle falla på det
med vördsamhet betraktade islam.
Sammantaget ger Per Svenssons bok
en illustrativ bild av politisk korrekthet.
David Stavenheim
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Det nya Sverige
En eftermiddag i juni var jag, min fru och
en polsk kusin till min fru i Skärholmens
centrum. Min fru ville visa henne runt
och kusinen – som hade lånat min
kamera – tog bilder på affärer och folk ur
alla tänkbara vinklar. I centrumet finns en
”food court” och där satte sig min fru ned
vid ett bord för att vila benen. Kusinen
tog då en bild på min fru. Strax därpå dök
det upp en man med muslimsk ”mössa”
och krävde i bestämd ton att vi skulle
radera minneskortet. Tydligen hörde han
till dem som suttit vid något av borden
bakom min fru och han ”ville inte vara

med på bild”. Vi vägrade förstås, vilket
ledde till att flera av hans kompisar dök
upp, bland andra en något äldre man som
tog fram sin mobiltelefon och hotade med
att han skulle ”anmäla oss”. Oklart till
vem och för vad, men det verkade som
om han föreställde sig att någon (vakter,
polisen?) skulle komma och tvinga oss att
radera bilden. Vi kände oss rätt pressade,
inte minst kusinen som inte förstod ett ord
av vad som diskuterades, och retirerade
alla tre till bokhandeln intill och bad
expediten att ringa efter en vakt. Efter
några minuter dök två vakter upp som tog

sig an uppdraget exemplariskt. De bad oss
att lugna ned oss och sätta oss, varefter
de lugnt förklarade för muslimerna att vi
hade vår fulla rätt att fotografera. Under
tiden dök det upp ytterligare en man som
på sitt eget märkliga sätt ville gjuta olja
på vågorna. Han ville erbjuda något som
han tyckte liknade en kompromiss med
orden ”ibland kanske det är så att man inte
vill vara med på bild”. I det läget var vårt
intresse för att diskutera en kompromiss
obefintlig.
Vi bad sedan vakterna att hålla koll på
att ingen följde efter oss till bilen.
Anders Fjällström

Rysslands historia de senaste 150 åren

– ett nästan kontinuerligt politiskt och ekonomiskt förtryck
Under de senaste 150 åren har Rysslands
historia varit både dramatisk och tragisk.
Den auktoritära tsarregimen, som bara
under ett halvår (februari–november
1918) lättade och fick relevanta demokratiska drag, följdes av kommunismen med
miljontals offer. Efter Sovjetunionens
fall, togs Ryssland snart över av den inte
särskilt demokratiskt lagde Vladimir Putin med sin hjälpgosse Dmitri Medvedev.
Under 1920-talet liberaliserades i viss
mån ekonomin och kulturlivet genom
den så kallade nya ekonomiska politiken,
vilken dock Stalin snabbt plockade bort
för att utöva sitt terrorvälde.
Under Alexander II, tsar 1855–1881,
infördes fyra viktiga reformer: livegenskapen upphävdes (1861), oberoende
domstolar inrättades, en friare press samt
lokalt självstyre infördes. Men han bevarade tsarens makt, en auktoritär monark
med straffrihet och obegränsad beslutanderätt över sina invånare. Detta förhållande förändrades inte under de två
sista tsarerna, Alexander III och Nikolaj II, bortsett från det halvår som ovan
nämnts.
Rysslands industriella revolution kom
senare än i Västeuropas, först på 1880-talet. Den möjliggjordes tack vare en rejäl
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utbyggnad av järnvägsnätet tillsammans
med etableringen av ett finansiellt system samt affärsjuridiska reformer med
moderniserade företagsformer som resultat. Många svenska företag (Nobel,
Alfa-Laval, Skf och Asea för att nämna
några) etablerade sig i Ryssland, dock
inte för produktion utan för export av i
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första hand verkstadsprodukter och maskiner. Resultatet blev att från 1905 till
1917 ökade Sveriges export till Ryssland
med hela 1746 procent!
Från att ha varit en tämligen isolerad
ekonomi på 1860-talet finner vi Ryssland
år 1914 (när Första världskriget bröt ut)
vara världens största exportör av jordbruksprodukter. Industrier etablerades
och konsumtionen, och med den välståndet, ökade tack vare genomförandet av
de ovan nämnda reformerna. En annan
viktig faktor var den monetära stabilitet
som införandet av guldmyntfoten – det
vill säga sedelutgivningen kopplades till
en fastställd mängd guldreserver – medförde. Trots regimens oförståelse för
demokratiska krav, ökade under denna
period både demokratisering och liberalisering. Men denna positiva sociala och
ekonomiska utveckling skulle världskrig
och revolution stoppa.
År 1922, medan inbördeskrig och konflikter pågick, infördes världens första
kommunistregim – Sovjetryssland. En
regim som såg fiender runt varje gathörn
och som inte tvekade att använda terror
för att uppnå politiska mål. Lenin upprättade en total partidiktatur och en fullständig statlig kontroll över alla ekonomiska
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sektorer. Dock infördes ingen
fungerande successionsordning varför en maktkamp bröt
ut vid Stalins död – som alla
vet drog Stalin och hans personliga diktatur det längsta
strået. Tyvärr.
Under Stalins tid vid makten
ägde genomgripande förändringar rum. Enär jordbruket
underordnades den sovjetiska
makten, flyttade bönderna från
landsbygden till städerna –
miljontals människor avled av
svält (och terror), jordbruket
förföll drastiskt. Varubrist och
dold inflation var andra nyheter. Det statsfinansiella systemet hade ingen förmåga att ta
rationell hänsyn till kostnader
och intäkter. Under 1930-talet
växte ekonomin, men efter kriget började de sovjetiska planekonomierna stagnera kontinuerligt. Terror var Stalins
ledstjärna, han lät även arrestera och mörda partimedlemmar och hota deras familjer.
Men utrensningarna drabbade
i första hand bönder, arbetare
och etniska minoritetsgrupper.
Det andra världskriget innebar att Sovjetunionen kunde
utvidga sitt territorium och
skapa många kommunistiska
lydstater i Östeuropa. Det kal-

la kriget mellan Sovjetunionen
och USA startade och därmed
inleddes den sovjetiska stormaktstiden.
Efter Stalins död förändrades det sovjetiska systemet
inte särskilt mycket. Ledarna
var i första hand funktionärer,
utan moraliska skrupler, i partiets tjänst. Gigantiska projekt
(som försöket att vända riktningen på några av världens
längsta floder) uppmuntrades
medan reformförslag avhystes. KGB fortsatte att trakassera, fängsla, spärra in på
mentalsjukhus och deportera
”statsfiender” (det vill säga
oliktänkande, regimkritiker).
Somliga av dessa blev mycket
välkända i västvärlden, kanske
främst Aleksandr Solzjenitsyn
och Andrej Sacharov.
Sovjetinvånarna var således
hårt förtryckta, de förnekades
rättigheter som vi anser (med
all rätt) självklara – fri rörlighet, fri information, fritt organisationsbildande, fritt manifesterande av egna åsikter och
så vidare.
Michail Gorbatjov kom till
makten år 1985. Han införde
förändringar som glasnost (öppenhet) för att minska kommunistpartiets makt och öka

informationen och perestrojka
(omdaning) för att återuppliva
tillväxten. Men dessa förändringar sprang ifrån honom och
efter bara sex år föll Sovjetunionen sönder i 18 självständiga
stater.
Gorbatjovs efterträdare Boris
Jeltsin, som tillträdde 1991,
lyckades förhindra att kommunistpartiet återfick sin forna
makt. Men vi ska också komma ihåg att det var Jeltsin som
gav order att inleda de två Tjetjenienkrigen.
Vladimir Putin kom till
makten år 2000 och har uppenbarligen inga planer på att
avgå. Som tidigare påpekats
kan man absolut betvivla hans
demokratiska sinnelag. Upprättandet av några lydstater utanför Rysslands gränser, senast
den ukrainska Krim-halvön,
visar också en imperialistisk
anda som vi gärna hade varit
utan. Putins auktoritära styre,
där manipulation av media och
politisk centralisering står i
förrummet, hindrar demokratins utveckling och rättsväsendets integritet.
Rysslands historia de senaste
150 åren kan man läsa mer om
i Martin Kraghs bok Rysslands
historia – från Alexander II

till Vladimir Putin (utgiven
år 2014 på Dialogos Förlag).
En utmärkt bok, faktarik men
ändå lättläst. Bara ett fåtal
gånger använder författaren en
onödigt sofistikerad vokabulär
(inte alla vet till exempel vad
allokering betyder), lika få
gånger kan man opponera sig
mot Kraghs formuleringar. Ett
exempel hittar vi på sidan 131:
”... andra världskriget, där Sovjetunionen slutligen besegrade
en av de största krigsmaskiner som existerat – den tyska
militär som byggts upp under
1900-talets första hälft.” USA,
Storbritannien, Frankrike med
flera har nog vissa invändningar att göra mot denna formulering – som tydligen inte var
ett olycksfall i arbetet eftersom författaren på sidan 150
skriver ”... att kriget avgjordes
på östfronten förblir ett faktum
...”. Det kan diskuteras.
Slutligen ska noteras att boken är mycket rikt illustrerad
med diagram och foton, vilket
gör den än trevligare att läsa.
Christer Arkefors
Martin Kragh: Rysslands historia: från Alexander II till
Vladimir Putin. Dialogos Förlag.

3 1990...
Omslaget till Contra pryddes
denna gång av en jublande Violeta Chamorro efter det första fria
valet i Nicaragua. Det blev början
på ett sexton år lång styre av den
borgerliga Contras-rörelsen. Tyvärr
vann socialisterna efter diverse
skumraskmanövrar valet i Nicaragua 2006 och sedan dess har det
inte varit några fria val i landet, utan
presidenten har genom olika manipulationer och valfusk sett till att
han kunnat sitta kvar vid makten.
Tommy Hansson berättade om ett
besök på Kinmen (Quemoy), den
av Taiwan kontrollerade ön med

50000 invånare som ligger bara en
och en halv kilometer från det kinesiska fastlandet. Kommunisterna
har flera gånger försökt erövra Kinmen, senast 1958. Men ännu idag,
tjugofem år efter Contra-artikeln,
är Kinmen kommunistfritt.
Ett reportage ägnades de framväxande nålsticken mot radiomonopolet, här i form av radiostationen
City103 som gick runt monopolet genom att sända i den sedan
några år tillåtna närradion. Det var
SAF (nuvarande Svenskt Näringsliv) som låg bakom City103, men
det var inte någon ”arbetsgivar-

propaganda” som spreds, utan
SAF finansierade en ”klassisk”
kommersiell radiostation – minus
betalda annonser. Sedan 1993 är
radiomonopolet historia.
Contra tog också upp latenta konflikter i det som var ett Östeuropa
som just upplevde frigörelse från
kommunistiskt förtryck. Flera av
de områden som togs upp i artikeln drabbades senare av militära
konflikter, som Kroatien, Bosnien
och Kosova. Medan andra löst
konflikterna på fredlig väg (Tjeckoslovakiens delning är det mest uppenbara exemplet).

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