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Putin, Obama och Merkel
i Mellanöstern
Kaos härskar i Mellanöstern, framförallt i Libyen, Syrien, Irak och Jemen. Alla förhoppningar som väcktes under den arabiska våren 2011 har
kommit på skam. Några egentliga förbättringar har bara skett i ett enda
land, Tunisien. I övriga länder är situationen oförändrad eller värre.
Allra värst är det nog i Syrien, där oppositionen mot diktatorn Bashar
al-Assad inte var tillräckligt stark för att störta honom. Men al-Assad
inte heller tillräckligt stark för att knäcka oppositionen. Situationen utnyttjades av de mest extrema islamisterna, dels den al Qaida-anknutna
Nusra-fronten, dels den värsta av värstingarna, det som idag kallas IS.
Härtill kommer att det finns en betydande kurdisk folkgrupp i Syrien,
som sett sin chans att kanske gära som sina kurdiska bröder i Irak, uppnå
ett självstyrande kurdiskt område. Haken är att kurderna i Irak lierat sig
mer med den marxistiska organisationen PKK i Turkiet än med de demokratiska kurdiska partierna i Irak. Det har fått Turkiet att reagera och
slå till mot kurderna, samtidigt som man upplåtit flygbaser åt USA och
Storbritannien, som är intresserade av att slå till mot de värsta terroristerna, IS. Shia-muslimena i Iran stödjer al-Assad, som själv tillhör en
minoritetsgrupp som kallas alawiter, som sedan decennier haft ett oproportionerligt stort inflytande i Syrien.
Alla slåss mot alla. Miljoner människor har flytt inom Syrien eller till
grannländerna, främst Jordanien, Libanon och Turkiet. De som har
mycket pengar betalar flyktingsmugglare för att ta sig till Europa.
Barack Obama tycks ha som enda mål att hålla USA utanför och därmed
gör det land som har förmåga att göra något nästan ingenting. Obama har
visat upp sin svaga handlingskapacitet.
I detta kaos ser Vladimir Putin en chans att återupprätta Rysslands skamfilade rykte. Han har sedan länge goda förbindelser med diktatorn Bashar al-Assad. Han vet att al-Assad har ett välförtjänt dåligt rykte, till och
med långt sämre än Putin själv när det gäller inställningen till mänskliga
rättigheter. Men Putin ser också att det finns en part som är än mer hatad
i världsopinionen än al-Assad, nämligen IS. Nu gör Putin, i samarbete
med al-Assad, det som borde ha gjorts av andra för länge sedan. Han tar
i med hårdhandskarna mot IS. Blir han framgångsrik kommer han att
bjudas in i de fina salongerna igen. Den svage Obama gör ingenting och
försvagar sin position ytterligare.
Angela Merkel koncentrerar sig på att ta hand om den flyktingström som
skapats av Västs tidigare handlingsförlamning. Det vinner man inte inflytande i Mellanöstern på.
Kaoset fortsätter, just nu verkar det som om al-Assad och Putin är de
som ligger närmast till att ta hem några poäng i kaoset. Det sker då i
samförstånd med shia-muslimerna i Iran och Irak. De senare ansvariga
för det politiska sammanbrottet i Irak, där Iraks tidigare shiadominerade
regeringen drev de sunnitiska delarna av landet rätt i armarna på IS och
vars armé sprang när IS kom och lämnade efter sig mängder med moderna och effektiva amerikanska vapen som IS kunde lägga beslag på.
I detta kaos har Sverige skickat 35 man till Irak för att stoppa IS. Betydligt fler svenska islamister slåss för terroristerna.
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Kalla kriget 2.1
– det Onda Imperiets återkomst
År 2000 trodde den svenska försvarsberedeningen att det Kalla kriget var
över och att vi kunde gradera ner vårt försvar, eftersom den tänkte fienden
hade sådan oordning på sin egen militär. Så är det inte längre och nedgraderingen var ett allvarligt misstag. Idag är det Kalla kriget i full fart igen.
Förre riksdagsledamoten (M) Mats Johansson har gett ut en tredje version av
sin bok från 2008 om det nya kalla kriget.
Den första versionen hade undertiteln
”Vart går Ryssland” och bakgrunden då
var det ryska överfallet på Georgien i augusti 2008. Nu vet vi att Georgien bara var
en i en rad av offensiva Putin-operationer.
Den första var i Tjetjenien och efter Georgien krossades oppositionen genom ny
lagstiftning och repressiva metoder år
2012, kompletterat med mordet på Boris Nemtsov i februari i år. Och 2014 var
det dags för ockupation och annektering
av Krim och ”de gröna männens” krig i
de östra delarna av Ukraina (”de gröna
männen” är en vedertagen beteckning
på ryska reguljära soldater som saknar
nationsbeteckningar på sina uniformer).
Nedskjutningen av det malajsiska flygplanet MH017 inte att förglömma.
Det är särskilt Baltikum som är utsatt för
ett akut hot från Ryssland. Både Estland
och Lettland har långa landgränser mot
Ryssland, medan Litauen har landgräns
mot den ryska enklaven Kaliningrad och
det ryskvänliga Belarus (Vitryssland).
De baltiska staternas medlemskap i Nato
sedan 2004 har varit ett verksamt skydd
mot alltför vidlyftiga hot mot dem. Signifikativt är att även majoriteten av de rysktalande i Estland är anhängare av estniskt
Nato-medlemskap.

cent och 2013 då den var 38 procent. I
försvarsberedningen från 2014 har synen
ändrats: ”Den ryska aggressionen mot
Ukraina och den illegala annekteringen

De gamla försvarsministrarna
visste var de hörde hemma

cg.holm@
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av Krim är den största utmaningen mot
den europeiska säkerhetsordningen sedan den etablerades för ett kvarts sekel
sedan… vår syn på Rysslands politiska
intentioner måste förändras och därmed
även vår syn på den säkerhetspolitiska
utvecklingen i vår del av världen… Rysslands aggression mot Ukraina innebär att
risken för dessa [militära angreppshot]
har ökat i vårt närområde”. Sverige har
svarat mot det militära hotet genom att
placera 14 stridsvagnar i förråd på Got-

Feltänkt i försvarsberedningen

Den svenska försvarsberedningen från
2000 tänkte fel från början till slut när
den ansåg att det Kalla kriget var slut och
att den svenska försvarsmakten i konsekvens därmed kunde rustas ned. Svenska
folket har sakta väckts till insikt om att
vi verkligen är utsatta för ett hot och i en
opinionsundersökning som genomfördes
av Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap 2014 var det 57 procent som
ville öka försvarsutgifterna, en kraftig
ökning från 2012 då siffran var 28 pro-
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land. För att det inte ska missuppfattas av
ryssarna har man dock nogsamt sett till
att besättningarna finns på fastlandet…
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När den nya versionen av Mats Johanssons bok (som växt från ett tunt häfte till
en bok på 236 sidor, nu med titeln Kalla
kriget 2.1 och undertiteln Onda imperiets
återkomst) presenterades var två tidigare
försvarsministrar inbjudna att debattera
boken med författaren. Det var Sten Tolgfors (M) och Björn von Sydow (S). Bägge veteranerna – Björn von Sydow sitter
fortfarande i Riksdagen – höll med om
huvudtesen, att det onda imperiet kommit
tillbaka. Björn von Sydow hade uppfattningen att de baltiska staternas situation
hade varit allvarlig, om de inte hade varit
med i Nato. Sverige är inte med i Nato,
men det var alldeles uppenbart att von
Sydow under sin tid som förvarsminister
hade mycket nära och goda förbindelser
med Nato. Han kritiserade också skolundervisningen som har en ålderdomlig syn
på Ryssland. Rysslands politik är mycket
dynamisk och man har en del rörliga allianser åt öster. Kina och de så kallade
stan-länderna är intressanta allianser för
Ryssland. Särskilt de stan-länder som en
gång var sovjetiska republiker. Ryssland
har inte befriat sig från bördan av det kolonialvälde man en gång hade.
Kan balterna känna sig trygga bakom
Natos sköld? Inte så helt säkert, Mats Johansson berättade att han vid ett besök på
Nato-högkvarteret i Bryssel 2011 ställde
frågan om vad som gjorts för att planera
och öva för att uppfylla Natos åtagande
mot de baltiska staterna. Svaret kom från
en hög Nato-tjänsteman: "Vi kan inte
försvara Baltikum. Alltså finns det inget
ryskt hot”.
Tolgfors var inte lika övertygad som
von Sydow om Natos avgörande bety-
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delse för försvaret av Baltikum. Ryssland
trycker på och framhåller i olika sammanhang att Ryssland har taktiska kärnvapen,
man försöker skrämma Natos befolkning
utanför de baltiska staterna så att det ska
råda tveksamhet kring det militära stödet
vid en krissituation och man vill skapa
osäkerhet kring vad Ryssland kan företa
sig. Genom hybridkrigföring visar man
att man kan smyga sig fram utan att det
finns någon skarp röd linje och genom
flygövningar nära svenskt territorium försöker man ge ntryck av att gränsen inte
kan hållas om det skulle bli allvar.
Självklart är det också viktigt för Ryssland att hindra en ytterligare utvidgning
av Nato i området kring Östersjön (Sverige och Finland).

Svagt EU, starkt Nato

Ryssland ser med tillförsikt på EUs allt
svagare position. Sergej Karaganov, en av
Kremls starteger skrev i tidningen Vedomosti följande: ”EU har i många år blivit
allt svagare på den internationella arenan.
EUs utrikespolitik har allt mer kommit att
inskränka sig till uttalanden, och till en
allt mer hopplös kamp i det fördolda med
Ryssland om inflytandet i de forna sovjetrepublikerna. Ryssland har hårt och öppet
vägrat att ge efter”.
EU är inte en fiende som Ryssland räknar med. Däremot räknar man fortfarande
på allvar med Nato.
För att komma runt Nato har Ryssland
utvecklat nya koncept. Exemplet Krim
och östra Ukraina visar att en angripare
inte längre behöver genomföra en reguljär invasion för att nå sina mål. Det
räcker med pöbelhopar, desinformation
och mord, det som kallas ”hybridkrigföring”. Utan att officiellt sätta sina soldater
på Krim var övergtagandet de facto klart,
varefter de ”gröna männen” plötsligt blev
ryska soldater. Det handlar om mer sofistikerade vapen än direkt våld.

Finland har en realistisk syn

För några decennier sedan var finlandisering ett ord som beskrev eftergiftspolitik
mot Sovjetunionen. En beskrivning av
ett land där nyhetsförmedling och politik
delvis underkastades den store grannen i
öster. Så är det inte idag. Finland har en
mer realitsisk syn på Ryssland än resten
av Europa och har följdriktigt behållit
både värnplikten och ett starkt försvar.
Finland anpassar sig (liksom Sverige)
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till Nato-standard, men har ännu inte anslutit sig till alliansen. Finska utrikesdepartementet förklarade dock redan 2007
att ett Nato-medlemskap skulle fungera
avskräckande för den som överväger påtryckningsåtgärder mot Finland, en effekt som skulle ha ”en betydande förebyggande inverkan på de hot som riktar
sig mot Finland”. Man tänkte sig också
att den finska försvarsindustrin skulle ha
nytta av ett medlemskap, eftersom nya
marknader skulle öppnas.
I Finland har man, i motsats till i Sverige, gjort en ordentlig utredning av vad
ett Nato-medlemskap skulle innebära
och debatten, som varit obefintlig i Sverige tills helt nyligen, har varit livfull i
Finland.
Att diskutera medlemskap i Nato är
dock en fråga som väcker reaktioner i
öst. Den ryske generalstabschefen Nikolaj Makarov höll ett beryktat tal i Helsingfors 2012, där han förklarade vad
som väntade Norden vid fortsatt Natosamverkan. ”Preventiva anfall” kunde
drabba stater som medvekar i västs missilförsvar (det har varit mest aktuellt för
Polen och Tjeckien, inte Finland). Finlands samarbete med Nato måste enligt
Makarov upphöra och finska övningar
vid ryska gränsen uppfattades av Kreml
som en förberedelse för invasion. Makarov passade också på att brännmärka gemensamma nordiska övningar. Slutligen
visade Makarov upp en karta som visade
den ryska intresesfären. I den ingick både
Finland och Baltikum.
Finland svarade någon tid senare ryssarna med att samarbetet med Nato skulle stärkas. Samma var budskapet från
Tallinn. I Stockholm var det tyst.
Först i år har svenska regeringen tagit till orda mot Rysslands inblandning i
nordiska angelägenheter. Utrikesminister
Margot Wallström kallade upp Rysslands
ambassadör för att förklara att Sverige
var ett självständigt land. Detta sedan
Ryssland uttalat att de inte accepterade
ett svenskt och/eller finskt medlemskap
i Nato.

Tidigare Moskva-ambassdör
går Rysslands ärenden

Trots den nya ryska politiken med aggresion mot svagare grannländer som
tillhört Sovjetunionen och hot mot de
länder i omgivningen finns det de som
vägrar att inse sanningen. Mats Johans-
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son återkommer gång på gång till den
märkliga roll som spelas av Sveriges
förre Moskva-ambassadör Sven Hirdman
(1994–2004). Hirdman är numer mer eller mindre en megafon för Kreml och
vägrar hårdnackat att se något aggresivt i
Putins beteende. Ryssland försvarar bara
sina egna intressen. Han citeras: ”Ryssland har inget intresse av ett kaotiskt
Ukraina” och ”dagens Ryssland kan inte
jämställas med gårdagens imperialistiska
Sovjetunionen”, ”Ryssland utgör inte ett
krigshot för Europa” samt ”Den ryska utrikespolitiken förblir pragmatisk… Den
ekonomiska moderniseringspolitiken och
behovet av utländsk teknologi har lett till
en mjukare framtoning i rysk utrikespolitik”. Slutligen, mitt under brinannde krig
i Ukraina 2014, hävdade Hirdman att
parterna borde dämpa sin retorik: ”Det
gäller särskilt de ryska statskontrollerade medierna men också stora delar av
västerländsk press som ägnat sig åt överdrivet skarp kritik av president Putin och
Ryssland.” Det är anmärkningsvärt att
sådana uttalanden kommer från en man
som varit Sveriges främste representant
i Ryssland under tio år. Andra före detta
Moskva-ambassadörer, som Örjan Berner, Johan Molander och Tomas Bertelman uttrycker sig helt annorlunda.
Mats Johansson citerar Jan Leijonhielm, rysslandskännare vid FOI, som
kommenterar Hirdman: ”Det förefaller
närmast som om längden på vistelsen
fördunklar omdömet, en inte helt ovanlig form av växande identifiering med
värdlandet. Flertalet personer på posten
har gjort en korrekt och insiktsfull analys, medan andra envist förfäktat att den
uppenbart negativa utvecklingen sedan
2003 bara är hack i en annars positiv sådan. Väldigt långa hack i så fall.”

Sågar sina moderata partivänner

Mats Johansson var vid bokpresentationen inte nådig mot sin tidigare partiledning: Vi hade en statsminister som inte
förstod sig på säkerhetspolitik och en
finansminister som såg det som ett kameralt problem. Han tvekar inte att använda
ordet ”allianslöst” för att beskriva Sveriges situation.
Det hade varit bra om han hade uttryckt
sig så även under sin tid i Riksdagen. .
Mats Johansson: Kalla kriget 2.1. Onda
imperiets återkomst. Timbro. ISBN97891-87709-84-5.
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Karl-Edvard driver opinion i skolan,
facket, biblioteket och lokaltidningen…
Karl-Edvard Hellkvist är Contra-läsare i Lindesberg. Han ser till att
hemstadens institutioner får del av Contras budskap.
Edvard pensionär, men när han arbetade
på Volvos fabrik i Lindesberg var diskussioner med facket viktiga. Han var inte
alltid övertygad om att fackets politiska
engagemang var det rätta och då framförde han sina synpunkter till personer med
förtroendeposter.
Idag bearbetar han biblioteket för att se
till att de har Contra och Contras böcker
tillgängliga. Men viktigast är skolorna.
Han har sett till att gymnasieskolan i Lindesberg har tillgång till DVDn The Soviet
Story som kommit till god användning i
undervisningen. När
den inte har visats för
hela klasser finns den
som referensmaterial.
När Julian Better besökte Lindesberg för
att tala på gymnasieskolan om hur han
föddes i Gulag och
tillbringade sina första sju år i Gulag, som
barn till en ”brottsling”, hur han kom
till Sverige och att vi
inte får glömma kommunismens brott, tog
Karl-Edvard kontakt
med skolans företrädare som i sin tur tog
kontakt med biblioteket och undrade om
inte Julian Better kunde inbjudas så att också allmänheten fick ta
del av hans berättelse.
Så blev det inte första
gången, men när Julian Better kom tillbaka
året därpå ordnades en
föreläsning på biblioteket med ett trettiotal
deltagare. Den affisch
Karl-Edvard Hellkvist stötte på så att det blev en offentlig före- om mötet som satt på
läsning när Julian Better kom och talade på skolan. Men det var biblioteket flyttades
först andra året det lyckades. Inför föreläsningen gömde Biblio- dock till en otillgängteket undan affischen, men Karl-Edvard höll efter dem så att den lig plats och ersattes
blev synlig igen.

Karl-Edvard Hellkvist bor i Lindesberg i
Bergslagen och har läst Contra i över fyrtio år. På hemmaplan hjälper han till att
sprida information om Contra och förser
dessutom lokaltidningen med insändare
och tips som inte sällan bygger på vad
han läser i Contra. Och åt andra hållet
skickar han klipp från lokaltidningen till
Contra att användas som underlag till notiser på ”gula sidorna”.
Karl-Edvard var 17 år när han började
på fabrik i Lindesberg för att få praktik,
senare blev han ingenjör. Idag är Karl-
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Karl-Edvard Hellkvist har funnits med i
kretsen kring Contra sedan starten för 41
år sedan. Han ser till att hemorten Lindesberg får del av Contras budskap.
med en affisch för en konstutställning
som pågick i flera veckor. Karl-Edvard
tog kontakt med de ansvariga på biblioteket och lyckades få dem att flytta tillbaka
affischen!
Karl-Edvard ser också till att Contra
når de som kan vara intresserade på orten.
Du kan säkert göra något på Din ort.
Skolan är viktig. Många av eleverna känner idag inte ens till Gulag och Berlinmuren. Det är viktigt att se till att skolan
har tillgång till bra undervisningsmaterial. Dit hör boken Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer från
Forum för Levande Historia och DVDn
The Soviet Story. På skolbiblioteket och
folkbiblioteket bör viktiga grundskrifter
som Robert Conquests Den stora terrorn, Stéphane Courtois Kommunismens
svarta bok och Anne Applebaums böcker
Järnridån och Gulag finnas tillgängliga.
Kjell Albin Abrahamsons bok Låt mig
få städa klart! och Staffan Skotts Sovjet
från början till slutet, Liken i garderoben
och Liken i garderoben lever än. Helst
också några lämpliga böcker från Contras
utgivning.
.
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Närgående skildringar av Venezuelas förfall
Kjell Albin Abrahamson avråder vänstermänniskor från att
läsa en bok om Hugo Chávez Venezuela.
Jag avråder bestämt alla vänstermänniskor från att läsa denna bok. Speciellt
personer som med Hugo Chávez såg en
pånyttfödelse av socialismen. Boken
smular nämligen sönder alla stolta slagord och röda illusioner till makulatur.
Venezuela är jordens femte största oljeexportör. Ändå råder brist på toapapper
och baslivsmedel. Landet ligger på fjärde
plats vad gäller antalet mord i världen,
våldsbrotten (inklusive mord) är flest i
hela Latinamerika.
Färden utför har gått snabbt. År 1950
var Venezuelas ekonomi den ledande i
hela Latinamerika. Venezolanerna var
världens fjärde rikaste per capita, mer
välbärgade än både svenskar och kanadensare.
Utrikesreportern Kajsa Norman (född
1979) har skrivit en alldeles lysande bok
om Venezuela. Hennes bok om socialisttiden är grundlig men ändå lättläst. Hon
blandar elegant egna iakttagelser med
läsefrukter, intervjuer, tv-program och
sociala nätverk. Hennes språkkunskaper
gör att hon tränger sig förbi presstalesmän
och andra desinformatörer. Jag fastnade
redan för hennes debutbok om Kuba: Mot
kärleken har Fidel inte en chans (2003)
och hon har därefter skrivit om Zimbabwe och Sydafrika. För varje bok närmar
sig Kajsa Norman det främsta ledet av
svenska utrikesrapportörer.

tra. Stundar militärkupp? General Rivero
säger: ”Systemet är så trasigt att det inte
ens skulle kunna kallas en kupp längre.”
Överdrivet pessimistiskt? Knappast. En
optimistisk syn på förfallet vore inget annat än vänsterfanatism.
Tidningen Proletären (17 juni 2015)
ägnar sig åt religiös dyrkan av Venezuelas
socialism. Enligt tidningen har krisen två
anledningar: ”det av Saudiarabien dum-

Ett sönderfallande Venezuela

Boligarkerna

I den aktuella boken skildras det sönderfallande Venezuela genom fyra olika temperament: Maria Corina Machado strävar
efter att bli landets första kvinnliga president. General Rivero har gått över till
fienden eftersom han övergett sin chef
och politiska idol Hugo Chávez. Studentledaren Juan Carlos Requesens inser att
kampen mot makten är allt annat än akademisk. Arkitekten Folco Riccio vill göra
Venezuela bättre genom sina byggnader.
Denna kvartetts ögon och öden skapar
en knivskarp bild av det sönderfallande
Venezuela. Kommunisterna eskalerar
våldet, oppositionen börjar tröttna, militären lurar i vassen. Perspektiven är dys-
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pade oljepriset” och ”det systematiska
sabotaget från den USA-stödda borgarklassen”. Rent allmänt råder i Venezuela enligt Proletären ”kraftigt förbättrade
levnadsförhållanden för folkflertalet”. I
samma veva rapporterar Frankfurter Allgemeine Zeitung (20 juni 2015) om opinionsmätningar där regeringen i Caracas
nu upplever ett rekordlågt stöd och halva
befolkningen uppger sig ha för avsikt
att flytta utomlands. Anledningarna är
välkända: venezolanerna har fått nog av
livsmedelsbristen, inflationen och brottsligheten.

Ingen kan frånkänna att Chávez gjorde
insatser mot fattigdomen, alltid med
hög ideologisk svansföring. För de Cháveztrogna är Venezuela inget dåligt land
att bo i. Bäst trivs den röda aristokratin,
boligarkerna som berikar sig på folkets
bekostnad, (boligark är komponerat av
två ord: 1800-talets revolutionsledare
”Bolivar” och ”oligark”.) Oppositionen
kämpar i uppförsbacke och när protesterna blir alltför omfattande tystas de regimkritiska av säkerhetstjänsten och hemliga
polisen.
Så var det egentligen under samtliga
år med Chávez som statschef. Han vann
onekligen alla presidentval men tillät inte
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utländska observatörer sedan 2006. Samma år skapade han sju nya statliga tvkanaler och sin egen talkshow Aló Presidente som pågick i flera timmar varje söndag. Det var lag på att sända programmet
i samtliga kanaler, statliga som privata.
Den monopoliserade nyhetsförmedlingen
tvingar tv-kanalerna att distribuera presidentens propaganda vid demonstrationer
och oroligheter. I sin makabra tv-show
lät Chávez avskeda och förödmjuka sina
anställda på löpande band för att själv
framstå som omnipotent. Nyckfullhet
och demagogi präglade hans agerande.
Folket fick höra ”sanningar” som: ”Venezuela toppar imperiets [USAs] lista över
laboratorier för psykologisk krigföring,
ekonomisk krigföring och sabotage.”

I Kubas knä

Om Venezuela sitter i någons knä, visar
Kajsa Norman, är det Kubas. I utbyte mot
95 000 fat olja om dagen skickade Fidel
Castro tusentals läkare och sjuksköterskor till den venezolanska slummen.
Dessa är en av Kubas mest lönsamma
”exportprodukter”. Men läkarna själva
får bara behålla en bråkdel av pengarna
och då endast till dem som återvänder till
Kuba. Därmed stoppas massdesertering.
Inga av alla hemliga avtal som förändrat Venezuelas försvarsdoktrin och det
fördjupade samarbetet med Kuba har
godkänts eller ens diskuterats i parlamentet. Den politiserade försvarsmakten har
ett motto som nästan är en blåkopia av
det kubanska: ”Fosterland, socialism eller döden! Vi kommer att segra.” Ordet
”socialism” finns dock inte i det kubanska originalet.
2013 dog Chávez i cancer. För varje år
blev hans smeknamn alltmer uppblåsta:
från Commandante – med därefter en rad
patetiska mellanstationer – till Commandante Eterno, Den evige befälhavaren.
Stalins ”Generalissimus” blir närmast
futtigt i jämförelse. Trots att presidentämbetet är civilt gick Chávez gärna klädd
i militäruniform som en annan Castro eller Tito. Chávez politiska idol var frihetshjälten från 1800-talet; Simón Bolivar
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som av Chávez användes instrumentellt
och styckevis. I Bonniers konversationslexikon (1939) står att Bolivar ”var utpräglat despotisk, maktlysten och grym
men även energisk, tapper och begåvad.”
Sådan herre sådan hund.

Busschaufför utan utbildning

Till efterträdare utsåg Chávez sin lärjunge
Nicolás Maduro, busschaufför i Caracas
som trots avsaknad av utbildning, bildning och språkkunskaper var Chávez
utrikesminister under sex år. Under den
korta valkampanjen 2013 nämnde Maduro sin företrädares namn osannolika
7 000 gånger, vilket i så fall måste vara
världsrekord i politisk panegyrik. Maduro
vann med knapp marginal – 200 000 röster – över motkandidaten; polskättlingen
Henrique Capriles Radonski. Denne kallades av Maduro, precis som tidigare

av Chávez, upprepande gånger för bög
(Capriles är ogift) och fascist – en svår
förolämpning mot en man som förlorade
både sina mor- och farföräldrar i nazityska koncentrationsläger.
Valfusket från Chávez tid fortsätter
oförblommerat: statliga medel stoppas in
som partimedel, oppositionella blockeras
i massmedia. Därtill röstköp genom gratis
utdelning till Cháveztrogna av bostäder
och hushållsprodukter, finansierade med
statliga medel eller exproprierade tillgångar. Valsystemet är långt ifrån transparant och uppfyller inte internationell
standard.

säger vänstern. Måttliga, hävdar FN. I
flera latinamerikanska länder – Brasilien,
Chile och Peru – har fattigdomen sjunkit
mer än i Venezuela – och det utan både
oljepengar och revolutionär retorik.
Framtiden är skakig, den växande regimkritiska skaran är splittrad och börjar
krokna. Kajsa Norman skriver: ”oppositionen måste vara bestämd och ihärdig,
men framför allt måste den vara fredlig,
annars mister den sitt moraliska överläge
och våldsspiralen kommer bara att eskalera”.
Oppositionens motto, liksom bokens
titel, är: Den som tröttnar förlorar.
.

Olaglighet och godtycklighet

Kajsa Norman: Den som tröttnar förlorar – Kampen om Venezuela
Silc förlag.

De båda presidenternas sätt att regera utmärks av olaglighet och godtycklighet.
Hur pass imponerande är då de sociala
välfärdsprojekten i Venezuela? Enorma,

Rysslands smygande ockupation
För första gången sedan 1947 ska den
norsk-ryska gränskommissionen justera
gränsen mellan länderna. Den 196 km
långa gränsen går i stor utsträckning genom vattendrag och floder, som genom
åren flyttat något på sig. Och varken Norge eller Ryssland ska bli större av den här
anledningen. Det verkar lovande, men så
är det inte överallt i Europa.
På gränsen mellan den ”oavhängiga”
republiken Sydossetien, som bevakas
av ryska soldater, men är internationellt
erkänt som en del av Georgien riskerar
den som somnar i Georgien att vakna
i Sydossetien. Både Sydossetien och
Abchasien erkändes efter kriget 2008
som ”oavhängiga stater” av Ryssland.
Bara tre andra länder har gjort det. Enligt
EUs observatörer har ryska gränssoldater
vid byn Orschosani flyttat ”gränsen” 300
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meter söder om demarkationslinjen. Vid
Tsiteludrani handlar det om 1 km. Soldaterna har satt upp banderoller som förkunnar var gränsen mellan Georgien och
Sydossetien går. På andra ställen har det
blivit taggtråd. Många länder har protesterat mot ryssarnas tillvägagångssätt, hittills till ingen nytta. Hur hade vi reagerat
i Norge om ryssarna satt upp taggtråd på
norskt territorium?
Man kan undra varför Ryssland gör så.
Den nya regeringen i Georgien, som tillträdde 2012, har vinnlagt sig om att förbättra förhållandet till Ryssland. En teori
är att ryssarna vill provocera Georgien till
militära ingripanden, så att ryssarna själva ska få ett skäl att gå till offensiv. När
georgierna klagar hänvisar Moskva till de
sydossetiska myndigheterna. Om Georgien skulle ta kontakt med dem skulle det
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kunna uppfattas som ett diplomatiskt erkännande, varför ryssarna naturligtvis vet
att ingen kontakt kommer att tas. Svaret
på frågan om ryssarnas avsikter kan inte
vara annat än att de vill försvaga den georgiska staten och så mycket som möjligt
hindra ett närmande till Väst. Finns det
någon georgisk Janukovitj, som är villig
att bilda en pro-rysk regim i Tblisi?
Nils Tore Gjerde
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Marika Formgren sågar
värdegrundsdemokratin
Efter att enligt egen utsago fått
”yrkesförbud” som ledarskribent på Östgöta Correspondenten är Marika Formgren numera sysselsatt med att utbilda sig
till ingenjör. Det är en illustration så god som någon till den
”värdegrundsdemokrati” som
är på väg att förvandla Sverige
till en halvdemokrati där avvikande röster obarmhärtigt jagas
ut från den så kallade åsiktskorridoren.
Värdegrundsdemokrati var också temat
när Marika Formgren framträdde vid ett
välbesökt offentligt möte i regi av den
av Jan Sjunnesson skapade Föreningen
för Fri Folkbildning i Stockholm den 20
augusti. I den svenska värdegrundsdemokratin, förklarade Formgren, får bara
”godkända” åsikter – sådana som inryms
i den så kallade åsiktskorridoren – framföras.
–Värdegrundsdemokratin är beroende av
åsiktskorridoren, menade Formgren. Denna
typ av demokrati kan bara fungera genom
censur och giftskåpsstämpel. Inom åsiktskorridoren hittar vi politiskt korrekta nyckelord
som ”anständighet”, ”människosyn”, ”mörka krafter”, ”rumsrenhet” och ”tolerans”.
Värdegrundsdemokratin förklarades vidare vara flexibel och, till skillnad från
hur det var på 1960- och 1970-talen då
Karl Marx ekonomiska teorier dominerade, renons på ekonomiska åsikter. Den
har enligt Marika Formgren tre aspekter:
postmarxistisk maktordningsanalys; modernitetens framstegstanke; den postmoderna relativismen.

Rötter och traditioner

Då ekonomiska överväganden och teorier inte längre är utmärkande för vänsterns argumentation, menade Marika
Formgren, är det andra grunder som
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gäller. Enligt den postmarxistiska makt
ordningsanalysen bör man helst kräla
i stoftet om man är att betrakta som
överordnad, samt kräva upprättelse
om man kan anses vara underordnad.
Som exempel anförde Formgren den
17-åriga radikalfeministiska sångerskan
Zara Larssons angrepp på Svenska Dagbladets krönikör Per Gudmundson: som
vit heterosexuell man skulle Gudmundson enbart hålla käften. Även personer

tommy.hansson
@contra.nu
med invandrarbakgrund vilka vägrar
följa den postmarxistiska maktordningsanalysens normer för hur de borde bete
sig skall knipa käft:
–Ta till exempel Alice Teodorescu, numera ledarskribent på Göteborgsposten, som
yttrat många beska sanningar om vänstern
och därmed inte beter sig som hon ”borde”. Hon har bland annat kallats ”Onkel
Tom” och Alexandra Pascalidou har angripit henne för att vara ”vacker och vit”
trots att Pascalidou själv är vacker och vit.
När det gäller modernitetens framstegstanke, den andra av värdegrundsteoriens
tre kungstankar, menade Formgren att
frågan var mer komplicerad. Allt var inte
bättre förr.
–Jag bröt benet när jag var sex år, och
om jag inte fått benet röntgat och gipsat
inom ramen för den moderna sjukvården
hade jag blivit handikappad för livet.
Idén om folkhemmet bygger på moderniteten. Vi får inte fastna i det förgångna,
det modernas framsteg är oundgängliga.
Människan behöver emellertid även rötter
och traditioner, framhöll Marika Formgren, liksom religion. Även om hon själv
inte är religiös ansåg hon att religionen
kan spela en positiv roll i den mänskliga
tillvaron.
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–Max Weber talade om ”avförtrollning”,
men Jag tror vi behöver ”det heliga”
och andliga upplevelser. Ta till exempel det sexuella, som kan vara ”heligt”
om det byggs på kärlek och trohet men
också ”djuriskt” om det bara är till
för att tillfredsställa omedelbara drifter. Inom sexualundervisningen i våra
skolor behövs mer av det förra och
mindre av det senare, som helt dominerar nu – skyll det på värdegrunden.
I skolorna, menade Formgren, har det
gått så långt att ”framstegsvänliga” pedagoger vill avskaffa begreppen lärare och
elever – därför är vi värdelösa i internationella jämförelser men är bäst i sexualundervisning.

”Friast möjliga debatt”

Som den tredje och sista aspekten av den
svenska värdegrundsdemokratin anförde
Marika Formgren den postmoderna relativismen, ett stödjeben för de båda tidigare nämnda aspekterna och för vilken det
inte finns några fakta, inte något rätt och
fel, gott och ont utan enbart berättelser eller med ett finare ord narrativ. Med andra
ord: allting flyter.
–Därför, påpekade Formgren, ser vi i
dag många svenska vänsteranhängare och
nyliberaler som vill krossa alla befintliga
normer, traditioner och institutioner och
är för månggifte och könsrollernas upplösning. Ibland bekänner man sig till den
så kallade kreativa förstörelse som har
sitt ursprung inom den österrikiska ekonomiska skolan.1
Marika Formgren klargjorde dock att
inte alla österrikiska nationalekonomer
och långt ifrån alla liberaler anknyter till
sådana extrema idéer. Det pågår vad man
kan kalla ett inbördeskrig mellan värdegrundsliberaler och demokratiska liberaler.
Formgren menade att alla liberaler borde
Begreppet ”kreativ förstörelse” myntades av
den österrikiske nationalekonomen Joseph
Schumpeter 1942: https://sv.wikipedia.org/
wiki/Kreativ_förstörelse

1
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kalfeminism och rasifieringstänkande.
Mattias Wåg från den vänsterextremistiska Researchgruppen, som på uppdrag av
såväl Expressen som Aftonbladet ägnat
sig åt att kartlägga och hänga ut meningsmotståndare till vänstern, brukar enligt
Formgren exempelvis skälla på miljöpartister som kritiserar bankerna:
–Detta därför att Wåg anser att detta kan
leda till antisemitism – den våldsamma
arabiska antisemitismen bryr han sig
dock inte om.

”Liten, arg och höger”

-Det är politikernas uppgift att lyssna på folket, menade Marika Formgren vid ett
framträdande på Föreningen för Fri Folkbildning. Foto: Tommy Hansson

hålla sig för goda för att försöka tysta
andra liberaler med argumentet om ”anständighet”.
–Själv har jag blivit kallad antiliberal
och konservativ därför att jag riktat mild
kritik mot värdegrundsdemokratins framstegstanke och relativism. Jag är visserligen konservativ men liberal i den meningen att jag vill ha friast möjliga debatt.

Tyckarelitens förakt

Enligt Marika Formgren kan värdegrundsdemokratin med dess obevekliga
åsiktskorridor med rätta uppfattas som
tyckarelitens förakt för massorna. Den
kan också, paradoxalt nog kan tyckas,
försvåra för vänstergrupper att verka.
Hon exemplifierade med den vänsterradikala rörelsen Attac med ursprung
i Frankrike, som var ordentligt i ropet
under några år efter millennieskiftet och
icke minst i samband med Göteborgskravallerna 2001.2,3
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Attac, som ville ha en internationell
skatt på internationella transaktioner
och var emot globaliseringen, för i dag
dock en tynande tillvaro då värdegrunds
tänkandet i såväl Sverige som utlandet
i stort sett struntar i ekonomisk politik men ägnar sig desto mer åt så kallade patriarkala maktstrukturer, radi2
Attac är ett internationellt, globaliseringskritiskt nätverk som bland annat vill införa skatt
på internationella valutatransaktioner. https://
sv.wikipedia.org/wiki/Attac
3
De så kallade Göteborgskravallerna varade
14–16 juni 2001 och utbröt som en protestaktion mot EU-toppmötet i Göteborg, där
USAs president George W. Bush var närvarande. Polismakten grep eller omhändertog omkring 1000 demonstranter, varav ett
antal senare dömdes för våldsamt upplopp.
Här följer en dryg halvtimme lång videofilm
från kravallerna, som var de värsta i Sverige på många år. https://www.youtube.com/
watch?v=vNLmn3Qe1z0
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Marika Formgren, en trebarnsmor som är
född 1974, har i något sammanhang beskrivit sig själv som ”liten, arg och höger”. Hon ägnade sig under sitt föredrag
inte endast åt att kritisera värdegrundstänkandet utan ställde också upp tre punkter
vilka hon menade var väsentliga för ett
bättre samhälle, samtliga väl i överensstämmelse med konservatismens ideal:
–Återge familjerna deras självbestämmande och rätt till barnens fostran.
–Återupprätta lagarnas status på bekostnad av alla värdegrundsideal, som riskerar att sätta dem ur spel.
–Alla politiker borde besinna regeringsformens portalparagraf: ”All makt utgår
från folket.”4
–Folket är ingen valboskap som skall
uppfostras, klargjorde Marika Formgren,
utan politikerna skall lyssna på folket, inte
minst i invandringsfrågan. Ändå fryser
man ut det parti vars politik bäst motsvarar folkets åsikt i denna fråga. Politikerna
skall vara folkets tjänare, inte tvärtom!
Många politiker ser värdegrundsdemokratin som den riktiga demokratin, menade Formgren, men en sådan uppfattning
är i själva verket uttryck för en snobbelitism som ser den verkliga demokratin
som pöbelvälde.
.

Det vill säga all offentlig makt utgår från folket och dess valda representanter i riksdagen.
Om den svenska regeringsformen – grundlagen eller konstitutionen – finns mer information här: http://www.riksdagen.se/sv/Safunkar-riksdagen/Demokrati/Grundlagarna/
Regeringsformen/

4
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Det kvinnliga spåret
i da Costa-fallet
Det har skrivits spaltmil om mordet på Catrine da Costa. Och man
kunde tro att alla trådar och uppslag var tröskade i botten. Men tro
det eller ej, Polisens svaga utredande i inledningsskedet gör att det
fortfarande dyker upp helt nya uppgifter. Men eftersom mordet är
preskriberat kommer Polisen inte att utreda de nya uppgifterna.
När man trodde att allt var sagt om
styckmordet på Catrine da Costa så
utkommer en ny bok som tar upp de
spår som fanns innan allt fokus lades
på allmänläkaren och obducenten. Det
är 31 år sedan Catrine hittades styckad.
Kim Larsson går i Styckmordet/Epilogen
igenom de tidiga uppslagen som polisen
valde bort och påvisar att betydligt större
arbete borde gjorts för att undersöka
personer i da Costas närhet.
Larsson skriver att ”Det är inte längre
möjligt att avslöja sanningen om da
Costas död”. Mycket talar väl i och för sig
för att han får rätt på denna punkt, men i
skrivande stund nås jag av beskedet att
personer inom rättsväsendet undersöker
möjligheten att använda sig av teknisk
bevisning i det numera preskriberade
fallet. Intresset har bland annat väckts av
Larssons bok.
”Hästdödaren” är en person som
Larsson ägnar stort utrymme åt i sin bok.
Det är också detta spår som debattörer
på forumet Flashback tagit fasta på. Men
Styckmordet/Epilogen rymmer också ett
uppslag som ingen utredare eller skribent
tagit fasta på förut; det kvinnliga spåret.
Larsson kallar kvinnan för Monika. Några
månader före da Costa mördades 1984
var Monika inlagd på Beckomberga.
Hon bodde i närheten av fyndplatserna.
Monika hade flera gånger knivskurit folk
svårt. ”I början på 80-talet punkterade
Monika en mans lunga”. 1985 misstänktes
hon ha knivskurit två personer i ansiktet,
med mera. Monika hade kontakt med
Hästdödaren vars telefonnummer fanns i
da Costas adressbok.
Larsson har efter att boken släppts
fortsatt forska kring Monika (som avled
2010). Det har funnits teorier om att da
Costa hade en avvärjningsskada från en
kniv och att hon styckats av en kvinna.
Skulle Larssons upptäckt av Monika leda
framåt skulle det vara ett sensationellt
avslöjande i kriminalhistorien.
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Författaren anser att läkarna
utsattes för ett justitiemord.

Larsson riktar kritik mot den utredning
1999-2000) som leddes av Bo Åström
numera känd som programledare för TV
4s program Cold Cases. Åström och Leif
G W Persson trodde att ”Janne”, en torsk
till Catrine, var inblandad vilket Larsson
polemiserar emot och menar att han
troligtvis var oskyldig. Denna kritik kan

patrik.nyberg
@contra.nu
jag skriva under på. När ”Janne” friats
i DNA-test ringde jag och meddelade
honom det friande resultatet. ”Janne”
var en torsk och da Costa hade bott där
periodvis. 15 år efter hennes död fann
polisen saker i mannens lägenhet som
tillhört Catrine. Men under utredningen
framkom inte så mycket mer och när
DNA-testet gjorts meddelade jag honom
att jakten på honom nu förhoppningsvis
var över. Jag hoppas att Styckmordet/
Epilogen kommer läsas av någon av de
som kände Monika, Hästdödaren och
andra avvikande personligheter som
tas upp av Larsson och att de hör av sig
till författaren. Kanske kan det ge mer
kunskap åt fallet som kom att utvecklas
till en häxprocess mot två oskyldiga
läkare.
.
Kim Larsson: Styckmordet/Epilogen
Förlag: Books on Demand
Patrik Nyberg har en fil.mag i idéhistoria
och är journalist
Vidareläsning om styckmordsmålet:
http://www.nyhetsverket.se/nyhet/995/
Efterlyst-pekade-ut-friad-ännu-en-gång
http://www.nyhetsverket.se/nyhet/20980/
Hästdödaren-misstänktes-för-Palmemordet
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Kalken i
Ojnareskogen är en
viktig resurs för
Gotlands ekonomi
Miljöpartiet är en fara för Sverige och
Sveriges ekonomiska utveckling. Anmärkningsvärt är att Socialdemokraterna
låter dem härja fritt.
Ojnareskogen i Bunge på Gotland görs
till naturreservat. Många av de som läser
det här har säkert varit på Gotland och
njutit av den gotländska naturen. Det är
väl tveksamt om en enda lockats till Ojnareskogen eller ens hört talas om den
innan ”bråket” började.
När nuvarande kalkbrott är uttömda
kommer kalk- och cementindustrin på
Gotland att falla ihop. Den sysselsätter
cirka 2500 personer, i en kommun med
33 000 invånare i arbetsför ålder. Cementa i Slite står för 75 procent av Sveriges
cementproduktion. Cement är en skrymmande och energikrävande produktion,
som med fördel sker nära användningen.
Idag tillverkas 80 procent av all cement
som används inom landet. Den distribueras miljövänligt med specialbyggda cementfraktfartyg från Slite till fastlandet.
Kalk används utöver till cement som
en viktig komponent i pappersindustrin,
stålindustrin, jordbruket och i miljöarbete (kalk motverkar försurning). Och på
Gotland används kalken också i exklusiv
möbeltillverkning.
Företaget Nordkalk har arbetat länge
med kalkbrytning på Gotland. Redan
före millennieskiftet förvärvade Nordkalk området i närheten av det nuvarande
kalkbrottet i Kappelshamn. Länsstyrelsen förklarade att det var olämpligt ur
naturskyddssynpunkt att utvidga kalkbrottet på det sätt som Nordkalk tänkt sig
och man hänvisade istället till det område
som nu har blivit naturreservat. I praktiken ordnade Länsstyrelsen markbyte
och 2006 ansökte Nordkalk om tillstånd
för kalkbrytningen. År 2009 godkände
Mark- och Miljööverdomstolen kalkbrytningen och den domen har vunnit laga
kraft. Det innebär att staten nu kränker
äganderätten som är skyddad enligt Europakonventionen. Kostnaden för skattebetalarna skulle kunna bli 20 miljarder
kronor enligt Svenskt Näringsliv.
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Stockholmsbiskopen ville dölja
krucifix och införa en pil till
Mekka i kyrka

Patrik Pettersson är präst i Oscars församling i Stockholm. Han berättar att
Stockholms-biskopen Eva Brunne vid
ett samtal föreslagit att Sjömanskyrkan
i Stockholm skulle göras tillgänglig för
andra religioner genom att vid olika tillfällen täcka över eller bära ut krucifixet
och dessutom införa en pil med riktning
mot Mekka på golvet. Pettersson skriver:
”I grunden verkar det finnas en uppfattning som innebär att Jesus bokstavligen
kan och ska lyftas ut ur rummet för att
göra plats för andra trosbekännare när
det är möjligt. Man kan fundera på varifrån en sådan teologiskt ogenomtänkt,
ecklesiologiskt [kyrkligt] oansvarig och
pastoralt katastrofal uppfattning kommer.”
(Världen Idag)

Vänstern vill ha mer ”nattis”
– men inga föräldrar vill

I Stockholms stad härskar sedan förra valet en skräckkoalition som vid sidan av S
omfattar tre riktigt ruggiga partier, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ. En profilfråga tycks vara att det
ska finna flera ”nattis” för föräldrar som
arbetar på nätterna. Den nya koalitionen
lovar nu att det ska bli mer ”nattis” – på
skattebetalarnas bekostnad. Men ”nattis”
finns redan och omfattar i hela Stockholm
fem (!) barn. Fler föräldrar än så vill inte
ha sina barn på ”nattis”.
(Vårt Kungsholmen)

Ensam häst måste ha sällskap

Sedan några år gäller att hästar ska ha
rätt till ”social kontakt”. Hästar är förvisso flockdjur, men de har klarat sig bra
i åtminstone tusen år i Sverige också på
de ställen där det inte funnits mer än en
enda häst (små gårdar hade inte råd med
en enda häst förr i tiden, men lite större
gårdar kunde ha råd med en, idag är nästan alla hästar ”institutionaliserade”, det
vill säga inhyrda på ridskolor, boende
vid travbanor och liknande). Fortfarande
finns det dock några enstaka hästar som
bor ensamma ute på landet, vilket torde

ligga betydligt närmare hästens ursprungliga miljö på stäppen i Mongoliet än i ett
gigantiskt stall på en ridskola.
Det vill myndigheterna sätta stopp för
Länsstyrelsen i Västra Götaland har förelagt en kvinna att hennes häst har ett starkt
behov av att vara tillsammans med andra
djur. ”Även människor kan undantagsvis
vara tillräckligt sällskap om hästen har
kontakt med människan under större delen av dagen. Eftersom social kontakt är
ett av hästens mest grundläggande behov
för att må bra är det viktigt att hästen får
sällskap snarast”. Hästen är tjugo år och
har varit ensam i sin hage under sjutton
år. Med undantag för en kort period sommaren 1997 då den hölls tillsammans
med nötkreatur, som den jagade. Ärendet
har förts till Kammarrätten som fastställt
Länsstyrelsens beslut. Man kan gissa att
det nu blir korv av hästen.
(Dagens Juridik)

Dike blev inte bas
för strandskydd

Kungsbacka kommun ville förbjuda en
markägare att bygga på sin egen mark
med hänvisning till strandskyddet (det
är förbjudet att bygga inom 100 meter
– eller ibland 300 meter – från sjöar och
vattendrag för att skydda allmänhetens
intresse av att kunna komma åt vattendraget, som alla vet är det flitigt förekommande med dispenser, utan sådana
skulle stora delar av våra större städer
vara obebyggda). I det nu aktuella fallet
handlade det om ett nygrävt dike. Mellan det planerade huset och diket låg dels
en väg, dels en bergknalle (som skymde
sikten mellan diket och det planerade
huset). Men likafullt förbjöd kommunen
bygget med hänvisning till strandskyddet. Markägaren överklagade till Markoch miljödomstolen och vann. Varefter
Länsstyrelsen överklagade och krävde att
bygget skulle stoppas. Även Mark- och
miljööverdomstolen tyckte dock att diket inte skulle diskvalificera från bygget.
Men det fanns alltså tillräckligt många
dårar på Länsstyrelsen i Halland för att
de skulle överklaga förlusten i första instans.
(Dagens Juridik)

Läxläsning

Det har uppstått en ganska bisarr politisk konflikt beträffande möjligheten att
utnyttja RUT-avdraget för läxläsnings-
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hjälp. Socialdemokraterna hävdar att
det är en klassfråga och att de rika kan
ge sina barn ett försteg genom skattenedsättning för läxläsningshjälp. Det var ett
vallöfte att avskaffa avdraget för läxläsningshjälp och nu ska det genomföras.
Men det är inte fullt så enkelt, när avdrag
för barnpassning ska ges även framöver.
Skatteverket håller på att utforma detaljregler. En barnvakt kan ju inte gärna dra
sig tillbaka och gå hem om det passade
barnet börjar fråga om läxan. Därför har
en särskild regel skapats om att det är
OK att inom avdragsgill barnpassning
till 10 procent hjälpa till med läxor. Och
om barnet sitter på sin kammare och läser
läxor, medan barnvakten tittar på TV, då
är det aldrig några problem. Det är svårt
att tänka sig något mer kunskapsfientligt
system. Så fort barnet får substantiell
hjälp blir det inget avdrag. Medan det är
lättare att få avdrag om barnpassningen
håller sig helt borta från allt intellektuellt
stöd till barnet.
Det må nu vara att Skatteverket får
tillfälle att skriva sida upp och sida ner
med detaljerade kunskapsfientliga anvisningar om RUT-avdragets tillämpning.
Vi har dock en misstanke om att både
kund och leverantör kommer att lösa
det hela genom att kalla allt för passiv
barnpassning.
(Barometern, Kalmar)

Vänsterpartistisk f d riksdagsman dömd för förskingring

En före detta riksdagsledamot för Vänsterpartiet döms till två års fängelse för
grov förskingring och trolöshet mot huvudman. Under flera år har han använt
mångmiljonbelopp från de partiföreningar där han har varit kassör till sitt privatliv. Under åren 2009–2013 var den idag
59-årige mannen kassör i tre föreningar
varav två med kopplingar till Vänsterpartiet.
I juni 2013 gjordes en polisanmälan om
misstänkt förskingring från två av föreningarnas konton. Man hade då upptäckt
att större summor hade tagits ut med bankomatkort från ett konto och att överföringar av större summor hade gjorts från
en av föreningarnas konto till 59-årigens
privata konto. Uttagen motsvarade 3,5
miljoner kronor.
Mannen hade även överfört pengar
mellan de tre olika föreningarnas konton
och upprättat falska handlingar för att
dölja förskingringen – bland annat ge-
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nom oriktiga årsbesked för föreningarna.
Mannen hade under en längre period
haft ett spel- och alkoholmissbruk – någonting som han delvis hade finansierat
med föreningarnas pengar.
Han överklagade domen vid Sundsvalls tingsrätt, men Hovrätten för nedre
Norrland har nu fastställt domen.
(Dagens Juridik)

Lars Ohly får riksdagslön trots
att han lämnade Riksdagen 2014

Förre Vänsterpartiledaren Lars Ohly lyfter 47.950 kronor i tjänstepension varje
månad. Trots att han lämnade Riksdagen
i samband med valet 2014. Enligt reglerna ska tjänstepensionen (som utbetalas
till den som varit riksdagsman tillräckligt
länge som ett ekonomiskt övergångsstöd)
från Riksdagen avräknas med vad han
tjänar från annat håll. Det har tydligen
blivit noll kronor i avräkning ännu efter
ett år. Ohly förklarade när han lämnade
Riksdagen 2014 att han skulle börja jobba
igen. Han berättade också att han bara var
tjänstledig från SJ och att han gärna ville
dit. Något sådant har dock inte skett.
Också Fredrik Reinfeldt får sin statsministerlön utbetald av skattebetalarna.
Också i hans fall ska det göras en avräkning mot vad han tjänar på annat håll.
Reinfeldt har hållit anföranden mot arvode och skrivit en bok utgiven på Bonniers.
Intäkterna från detta tillfaller dock inte
privatpersonen Fredrik Reinfeldt utan
den juridiska personen Fredrik Reinfeldt
AB. Från detta har privatpersonen Fredrik Reinfeldt inte tagit ut någon lön, och
varför skulle han det, han får ju 156.000
kronor i månaden av skattebetalarna.

Grön ideologi ett hot
mot demokratin

Forskarna vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Jens Sundström och Torbjörn
Fagerström varnar för att seriösa forskare
misskrediteras av de som sätter upp den
politiska agendan och bestämmer vart
anslagen ska gå:
”Det blir alltmer uppenbart att gröna
politiker och företrädare för olika miljörörelser gillar vetenskap, men bara när
den bekräftar deras politiska övertygelse. När vetenskapen motsäger den egna
ideologin sker ingen åsiktsförändring;
istället söker man anpassa vetenskapen
till ideologin, alternativt misskreditera
vetenskapens resultat och utövare. På
EU-nivå är detta ingen marginell företeelse. Genom ideologisk styrning av öronmärkta 'forskningsmedel' har man lyckats
skapa en sorts 'parallell vetenskap' som
syftar till att stödja den egna ideologiska
övertygelsen... Parallell vetenskap skiljer sig från verklig vetenskap genom att
dess slutsatser föregår de experimentella
resultaten. Ett aktuelllt exempel är delar
av den forskningsliknande verksamhet
som är inriktad mot det ekologiska jordbruket och som inte ställer frågan hur vi
bäst utvecklar ett miljövänligt jordbruk,
utan istället utgår från att de på förhand
bestämda regler som gäller för ekologisk
produktion är det givna svaret. Vidare
arbetar parallell vetenskap för att ersätta
seriösa och erkända forskare med 'experter' (ofta självutnämnda) som stödjer det
politiska projektet.” (Tidningen Curie)

Stasi-konst i Uppsala

Uppsala planerar att göra en
”paradgata” från Carolina
Rediviva till Vaksala Torg.
Paradgatan ska förses med
konstverk och det första är
nu på plats. En kopia på en
socialrealistisk målning från
kommunistdiktaturen Östtyskland! Den finns på ett elskåp nära Carolina Rediviva.
Konstnären Erik Krikortz
har fått uppdraget att svara
för hela den konstnärliga
gestaltningen av paradgatan,
och det var alltså hans första
”bidrag” till Uppsalaborna.
(Upsala Nya Tidning)
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Amerikaner gripna i Nordkorea
Sekularisering i
prästväldets Iran

Iran var under shahens tid ett av de mest
moderna länderna i Mellanöstern. I och
med shahens fall och prästväldets maktövertagande 1979 återgick landet till att
bli ett närmast medeltida samhälle. Men
med en hög levnadsstandard som möjliggjordes av de stora oljetillgångarna.
Iranierna fick under shahen smaka på
ett västerländskt levnadssätt och det är
uppenbart att det bara är det hårda förtrycket som håller folket tillbaka. Prästväldet har också fjärmat befolkningen
från islam. Enligt lag ska alla offentliga
byggnader ha bönerum. Men den som
passerar dessa rum på busstationer, kontorsbyggnader och gallerior vid bönetiden finner mestadels tomma bönerum.
Böneutropen från minareterna har tystats
på många ställen efter klagomål från invånarna. För en utländsk besökare är det
väl särskilt det okristligt (förlåt uttrycket,
men det är mycket passande just här) tidiga första böneutropet som är störande,
om det inte ligger en minaret alldeles
bredvid, då kan även andra böneutrop
överrösta gatubullret.
I Iran har intresset för islam minskat
märkbart och landet anses nu vara det
mest sekulariserade i Mellanöstern. Anledningen är just prästväldet. Befolkningen har fått nog. Kvinnor ska bära
sjal, men det har blivit en sport att dra
sjalen så långt bakåt som möjligt. Kaféer
är öppna till långt in på nätterna – och
bägge könen frekventerar dem. En undersökning visade att 80 procent av landets
unga ogifta kvinnor har en pojkvän.
Men på toppnivå härskar fortfarande
”väktarrådet” med ayatollah Khamenei
i spetsen. Inför presidentvalet 2013 stoppade väktarrådet många liberala presidentkandidater. Av dem som slapp igenom nålsögat valdes den mest liberale
(vilket i det här sammanhanget inte säger
så mycket) Hassan Rouhani till president.
Han fick över 50 procent av rösterna,
trots att det var sammanlagt sex kandidater som ställde upp.

EU lanserar en ny fond.

Fead – fonden för europeiskt bistånd för
dem som har det sämst ställt ska omfatta
perioden 2014–2020 enligt ett pressmed-
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delande:
”Fead finns i samtliga medlemsstater.
Målet med Fead är att främja social sammanhållning genom att bidra till att Europa 2020-strategins fattigdomsmål nås
och det särskilda målet är att lindra den
värsta formen av fattigdom...”
Sverige ska få 78 miljoner, Bulgarien 2
miljarder och Rumänien 4 miljarder under perioden 2014–2020. Tror någon att
det blir färre tiggare i Sverige tack vare
denna fond?

Bibi Asia

I förra numret av Contra berättade vi om
bland andra Bibi Asia, som dömts till döden för hädelse. Bibi är kristen och har
suttit fängslad sedan 2009 sedan hennes
grannar protesterat mot att hon gjort en
brunn ”oren” genom att dricka ett glas
vatten som hon hämtat ur brunnen (mer
detaljer i artikeln i förra numret av Contra). Efter sex år har nu Högsta Domstolen i Pakistan ogiltigförklarat domen och
ärendet ska tas upp på nytt. Liknande fall
tidigare har alltid lett till ändring i domen.

Sydafrika på det
sluttande planet

Sydafrika har rullat långt ut på det sluttande planet sedan Nelson Mandelas tid som
president. I ett nytt regeringsdokument
om Sydafrikas utrikespolitik heter det att
Murens fall i Berlin inte var en frigörelse
för förtryckta länder utan en beklaglig seger för den amerikanska imperialismen.
Massakern på den Himmelska Fridens
Torg i Peking var en amerikansk-stödd
kontrarevolution. Rysslands invasion av
östra Ukraina är styrd från Washington
och Amerikas politik i Afrika och Mellanöstern har som enda syfte att störta
demokratiskt valda regeringar…
Sydafrikas regering vägrade Dalai
Lama visum när han skulle besöka ett
seminarium för tidigare fredspristagare.
Däremot mottogs Sudans diktator Omar
al-Bashir med öppna armar av presidenten. När en självständig domare skulle
arrestera Bashir (han är efterlyst av den
internationella krigsförbrytardomstolen i
Haag) såg regeringen till att Bashir fördes ut ur landet med ett privatplan, innan
någon hann gripa honom.
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Två amerikanska turister greps i Nordkorea för att ha genomfört ”fientliga handlingar”. För den ene handlade det om att
han lämnat kvar en Bibel på ett hotell.
(The Economist)

Galna subventioner

Ett av världens största oljeländer, Nigeria, måste importera oljeprodukter. De
fyra statliga oljeraffinaderierna är så illa
skötta att de inte klarar av att producera
för det egna landets behov. Oljeprodukterna är subventionerade, vilket innebär
att staten betalar mellanskillnaden mellan importkostnaden och priset vid pumpen. Priset vid pumpen är cirka 5 kronor
och det uppfattas som den enda nytta en
vanlig fattig nigerian har av landets oljerikedomar. Men de som verkligen tjänar pengar på subventionerna är korrupta
politiker och företagare. När staten inte
förmått uppfylla sina löften om att betala
ut subventioner för importen har försörjningen via de officiella kanalerna i stort
sett upphört. På den svarta marknaden
har bensinen tidigare i år kostat upp till
20 kronor. I ett av världens största oljeländer! Ungefär 80 procent av Nigerias
oljeprodukter är importerade och subventionerna 45 miljarder kronor. I Indonesien
passade man på att avskaffa det landets
oljesubventioner i samband med de låga
oljepriserna – det märks ju inte så mycket
för konsumenterna när priserna på marknaden redan är låga. I Nigeria gjorde man
tvärtom. Visserligen planerade tidigare
presidenten Goodluck Jonathan 2012 att
avskaffa oljesubventionerna, men det
blev aldrig något av. Inför årets presidentval ökade han istället subventionerna
för att vinna popularitet hos väljarna. Det
räckte dock inte och han förlorade valet
till Muhammadu Buhari, som inte tagit
itu med problemet.

Free State Project

Amerikanska libertarianer har räknat ut
att det är lättast att ta över New Hampshire för att skapa ett skyltfönster för libertarianism i praktiken. I syfte att förverkliga tanken har man bildat The Free State
Project med 16 000 personer som lovat
att flytta till New Hampshire när tiden är
mogen. New Hampshire har 1,3 miljoner
invånare och redan en ganska frihetlig
lagstiftning när det gäller områden som
vapen och narkotika. I delstatens grund-
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lag finns det en rätt att avstå från att tillämpa lagar som ”uttryckligen inskränker
individens frihet”.
Än så länge är det bara 1 600 personer som gjort slag i saken och flyttat till
New Hampshire, men eftersom det är
principfasta aktivister så märks de redan
i samhället. Och ibland kan samhällets
repression ta sig märkliga uttryck. När
idealister i den lilla staden Keene fyllde
på parkeringsmätarna om de slagit över
till rött började lapplisorna klaga på att
det var fel att betala andras parkeringsavgifter!
Varje år i juni anordnas piggsvinsfestivalen i den lilla staden Lancaster, kolla
in på http://porcfest.com. Festivalen, som
från början var en musikfest, är numera
ett arrangemang fullt med libertarianska
föreläsningar och evenemang, med cirka
1 500 deltagare.

Fair Trade något för de rika,
inte de fattiga

Vänsterorienterade Rosa Luxemburgstiftelsen i Tyskland har engagerat senegalesen Ndongo Samba Sylla för att analysera vad ”Fair Trade” kan leda till. Den
rent ekonomiska slutsatsen är att det mesta försvinner på vägen och för att en dollar köpta Fair Trade-produkter når bara 3
cent de slutliga producenterna, de som i
teorin förutsätts ha nytta av Fair Trademärket. Sylla pekar på några särskilt anmärkningsvärda saker när det gäller Fair
Trade-märkningen. Den avser huvudsakligen jordbruksprodukter, fast det är
på tillverkningssidan som de avgörande
framstegen skulle kunna nås. Han påpe-
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kar också att det främst är de mer välmående ekonomierna i utvecklingsländerna,
som Sydafrika och Mexiko, som kan dra
nytta av Fair Trade-marknaden. De fattigaste länderna saknar ofta möjligheter att
komma in i systemet och är ofta koncentrerade till en enda gröda. De som främst
har nytta av Fair Trade-märkningen är
välbeställda konsumenter i Väst som mår
bättre om de inbillas att tro att de gör en
insats för ”hållbar produktion”. Producenterna i de fattiga länderna får inte ut
något alls av Fair Trade-märkningen.

IS-terrorister smygs
in i flyktingströmmen

I Contra nummer 2 2015 redogjorde vi
för hur Muammar Khadaffis kusin, Ahmed Khadaffi al-Dam, varnade för att ISterrorister smögs med i flyktingströmmen
till Europa. Han uppskattade att flera tusen terrorister kunde ingå i den flyktingström som han då (i mars) uppskattade
till en halv miljon. Uppgifterna har fått
viss spridning i Sverige och det har naturligtvis inte dröjt länge förrän blåögda
idealister i Sverige förklarat att det inte
alls kommer några terrorister med flyktingströmmen.
En organisation som borde veta bättre
än svenska vänsteridealister tar nu upp
saken på allvar. Det är den tyska motsvarigheten till Säpo, Bundesamt für Vervassungsschutz (BfV), som varnar för att
det inte bara är terrorister som smygs in i
flyktingströmmen utan också rekryterare
som när de kommit till Tyskland inriktar
sig på att värva terrorister bland muslimer
som redan finns i landet. BfV uppger att
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antalet militanta islamister i Tyskland har
ökat från 7 500 i juni till 7 900 i september. BfV-chefen Hans-Georg Maassen
säger att man är mycket oroade över att
islamister i Tyskland försöker exploatera
de nyanlända flyktingarna för sina egna
syften. Maassen uppger att 740 personer
har lämnat Tyskland för att slåss med islamisterna i Irak. Uppskattningsvis 120 har
dödats i striderna, medan ungefär 250 har
återvänt till Tyskland.
(Yahoo)

Saudi-Arabien ordförande i
FN-grupp för mänskliga
rättigheter

Diktaturerna flockas som medlemmar i
FNs människorättsråd. Sverige ansågs
inte få plats bland de 47 länder som är
medlemmar i kommittén. Däremot ingår
Saudiarabien, Kuba, Kina, Qatar, Venezuela och Ryssland bland rådets medlemmar. En särskild grupp inom rådet är
utsedd för att svara för rekryteringen av
de experter som ska arbeta åt rådet. Det
är naturligtvis en nyckelroll, eftersom det
i mycket blir experternas slutsatser och
rekommendationer som kommer att styra
rådets arbete. Ny ordförande i denna panel är Saudiarabiens representant Faisal
bin Hassan Trad, medlem av den saudiska kungafamiljen.
(UNWatch)

Ryska demonstranter
förvisades till förorten

I september samlades den ryska oppositionen till en regimkritisk demonstration.
Det var första gången på länge som man
fått tillstånd att ordna en demonstration.
Men tillståndet gällde Ljublino, en förort
femton kilometer från Moskvas centrum,
så demonstrationen samlade bara några
tusen deltagare. Bland deltagarna fanns
oppositionsledaren Aleksej Navalny.
Hans medkämpe Boris Nemtsov mördades som bekant utanför Kreml i vintras.
Rysk regimtrogen TV visade efter demonstrationen ett bildmontage med den
amerikanske ambassadören John Teft,
som påstods ge demonstranterna instruktioner. Teft deltog naturligtvis inte i demonstrationen (det bör en diplomat inte
göra), bilderna var ett rent fotomontage
för att låta allmänheten tro att oppositionen gick en främmande makts ärenden.
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Krim - tatarer, ukrainare och ryssar
När Vladimir Putin förra året ockuperade och inkorporerade Krim i Ryssland hänvisade
han till att Krim var ”ryskt” fram till 1954. Men Krims bakgrund är långtifrån rysk och
det fanns historiskt tre stora folkgrupper på Krim, krimtatarer, ukrainare och ryssar. Av
dem har krimtatarerna den äldsta historien på Krim medan ukrainare och ryssar kom
dit i början på 1800-talet.
Krimtatarerna var ett av de folk som
drabbades hårdast av deporteringar och
folkomflyttningar i Sovjetunionen. Stalin
lät inte en enda krimtatar finnas kvar på
Krim, och knappast något spår av deras
månghundraåriga vistelse på Krim heller.
Krimtatarerna är ett folk som på sätt
och vis är en spegelbild av Krims brokiga historia. På 1200-talet invaderades
Krim av turkar. Krimtatarerna är i huvudsak deras ättlingar. Men bland krimtatarerna finns också rester av krimgoterna,
en gotisk folkspillra som var betydande
på Krim före den turkiska invasionen.
Krimtatarerna är huvudsakligen muslimer, men bland dem finns också en grupp
assimilerade karaimer, som tillhör den
judiska tron.
På 1400-talet blev Krim ett eget kanat,
med huvudstad i Bachtisaraj. Karl XII
lär under sin vistelse i österled ha haft
kontakter med kanatet. 1783 införlivades
Krim, efter ett århundrade av ryskt tryck,
i Tsarryssland. Ett Tsarryssland som då
omfattade både Ryssland och Ukraina,
med flera områden.
Den tsarryska kolonisations- och förryskningspolitiken ledde till en stor utvandring, eller om man så vill flyktvåg,
av tatarer till främst Turkiet. Inflyttning
av främst ukrainare och ryssar följde.
Under tsardömet flyttade också en del
krimtatarer till Sankt Petersburg. Spillror
av denna flyttning finns kvar, till exempel
några hundra tatarer i Finland.
1917 sammanträdde en nationalförsamling i Bachtisarai, förklarade Krim
självständigt och tillsatte en regering.
Röda armén, vita trupper och tyska trupper passerade revy på Krim. 1920 besattes Krim slutgiltigt av Röda armén.
När Krim införlivades med Tsarryssland utgjorde krimtatarerna 90 procent
av befolkningen. Vid 1900-talets början
hade andelen sjunkit till mindre än hälften. Detta till trots tillät sovjetmakten un-
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der sina tidigaste år relativ kulturell frihet
för krimtatarerna, med skolor, bibliotek,
teatrar, museer med mera. Detta kom till
ett brutalt slut 1928. Under de följande
elva åren arresterades och deporterades
uppemot 40 000 krimtatarer. Parallellt
med detta genomfördes jordbrukskollektiviseringen.
Mot bakgrund av detta hälsade krimtatarerna tyskarnas ankomst under Andra
världskriget som en befrielse från Stalins terror. Dock visade det sig att den
nazistiska herrefolksideologin inte hade
mycket till övers för tatarer. Katastrofen
inträffade därefter när sovjetmakten kom
tillbaka till Krim. Den 18 maj 1944 deporterades samtliga kvarvarande krimtatarer. Med bara några timmars varsel föstes några hundra tusen krimtatarer ihop
på järnvägsstationer. I boskapsvagnar
fraktades de därefter i någon eller några
veckor till Ural, Sibirien, Kazakstan och
Uzbekistan. Nästan hälften av tatarerna
dog under resan eller strax efter framkomsten. På Krim utplånades minutiöst
spåren efter tatarerna. Deras konfiskerade egendomar erbjöds nybyggare från
Ryssland och Ukraina. Deras begravningsplatser plöjdes upp. De böcker som
fanns kvar brändes, till och med kommunistiska skrifter.
De enda spår som blev kvar fanns i
krimtatarernas gamla huvudstad Bachtisarai. Men förödmjukelsen har gjorts
grundlig. Hälften av Kanpalatsets område
har gjorts till en sovjetisk krigskyrkogård
och tanksmonument, med kanonröret
riktat rakt mot palatset. Krimtatarernas
universitet från 1500-talet har hamnat
inom området för ett mentalsjukhus, och
har använts som latrin. Alldeles intill har
varje spår efter gravplatsen för en i den
turkisktalande världen känd liberal reformist från förra århundradet försvunnit
och den ungefärliga platsen har byggts
över med en svinstia. Att något överhuvud taget lämnats kvar av Kanpalatset
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beror förmodligen på en förhoppning
att få in valuta av västturister. Kanske är
det därför som huvudgatan döpts om till
Rosa Luxemburg-gatan. De många sovjetiska semestergästerna i Krims badorter
och pionjärläger togs däremot aldrig på
uflykt till Bachtisaraj.
Kort innan Sovjetunionens fall fattade
Sovjetunionens Högsta Sovjet ett icke
preciserat beslut om att krimtatarer (liksom volgatyskar) hade rätt att vända tillbaka till sina hemorter.
I slutet av 1980-talet inleddes också en
återflyttning på eget initiativ till Krim.
Inledningsvis var det enskilda personer
eller familjer som utan att väcka någon
större uppmärksamhet kunde flytta dit
och i något fall till och med få igen sitt
gamla hem. När antalet växte blev dock
reaktionen från lokala myndigheter och
framför allt från den ryska befolkningen
på Krim mycket negativ. På olika sätt har
man förhindrat krimtatarerna från att få
bostäder eller arbete. När en viss privatisering inletts förhindras krimtatarerna
från att köpa mark eller bostäder med
hänvisning till att de av de lokala myndigheterna inte ansågs som bosatta på
Krim.
När krimtatarerna inte kunde skaffa sig
bostad på så att säga normalt sätt så ockuperade man områden som ingen använde.
Krimtatarerna bodde ursprungligen främst
längs sydkusten, men där var tillgången
på mark ytterligt knapp på grund av den
omfattande turismen. Deras huvudsakliga bosättningar ligger nu i de inre delarna
av Krim. Krimtatarerna stod under slutet
av sovjettiden nära den ukrainska centralmakten i Kiev. Krimtatarerna uppfattades
av ukrainarna som en balans mot de kraftigt rysknationalistiska krafter som ville
förena Krim med Ryssland. Vid folkomröstningen 1991 om ukrainsk självständighet röstade majoriteten av Krims befolkning för.
.
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När Kgb levererade vapen till Akel, och
varför vi behöver vakna upp...
Cypern har blivit ett centrum för välmående ryssar, ryska företag – skumma
och hederliga, och för ljusskygga finansiella transaktioner. Det lutar alltmer
mot en i praktiken rysk koloni inom något eller några decennier. Ryssarna har
varit här förr. Kgb levererade vapen till cypriotiska politiker redan 1974...
Juli och augusti är de varmaste månaderna på norra halvklotet och många människor är trötta och uppvisar bristande
uppmärksamhet. De sömniga veckorna
kallades i Romarriket dies caniculares
och har länge i den engelskspråkiga världen kallats Dog Days vilka enligt Den
Allmänna Bönboken (Book of Common
Prayer) infaller mellan den 6 juli och 17
augusti, medan Old Farmer’s Almanac
(den brittiska motsvarigheten till Bondepraktikan) menade att perioden var mellan den 3 juli och 11 augusti.

Silly Season

Redan de gamla grekerna trodde att Sirius, himlavalvets ljusaste stjärna, även
känd som Hundstjärnan, gjorde hundarna
galna och människor sjuka under den aktuella perioden. 1900-talets greker ansåg
enligt författaren Gerald Durrell i boken
My Family and Other Animals att man
blev galen om hettan fick dig att somna
under ett olivträd.
I våra dagar är Dog Days när även militären känner sig trötta och kan skicka
ut bulletiner utan egentligt innehåll. Och
när journalister misslyckas med att se vad
som händer och när chefredaktörer frestas att fabricera historier för att få något
att skriva om. I Storbritannien kallas därför Dog Days ofta för Silly Season.
Måndagen den 15 juli 1974 började
som en typisk hunddag på Cypern. Det
var varmt och soligt. Tusentals turister
placerade sig på stränderna och runt poolerna. Även en del av FNs soldater hade
ledigt. En av bataljonscheferna hade placerat sig, sin fru och sina barn på stranden
utanför Hotel Grecian i Famagusta.

Statskupp på Cypern

Klockan var åtta och ingen föreställde sig
att något spännande skulle kunna hända.
Men plötsligt genomfördes en statskupp.
Ärkebiskop Makarios, Cyperns president, tvingades lämna makten. Det rapporterades att han var död, men några lo-
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jala vänner hade räddat honom och hjälpt
honom att fly från Nicosia till Paphos och
sedan till säkra platser utanför Cypern.
Kuppmakarna, som nästan säkert stöddes
av militärjuntan i Aten, även om den förnekade saken, förklarade att Nicos Sampson var ny statschef för Cypern. Britterna
kände Sampson som en erfaren grekcypriotisk terrorist.
Kuppen medförde andra betydelsefulla
händelser. Den 20 juli ingrep Turkiet, Ankara satte igång en ”fredsoperation”, inte
minst för att rädda de många turkarna
på ön. Turkcyprioter mördades av grekcyprioter, som ville förena Cypern med
Grekland, och det utan muhammedaner.
Cypern hade länge varit delat. Flertalet
turkcyprioter bodde i områden som inte

bertil.wedin
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täckte mer än 4 procent av landytan. Nu
inrättade Turkiet en mer jämn fördelning
mellan folkgrupperna. Turkcyprioterna
fick en egen stat som 1983 blev Turkiska
Republiken Norra Cypern.

Kgb levererade vapen

Vi tolkar historien från de fakta vi känner
till och de lögner vi tror på. Ett utelämnande av viktiga förhållanden kan vara
lika snedvridande som desinformation.
Under hunddagarna 1974 fanns det åtminstone en uppgift som gick allmänheten förbi.
En vecka innan kuppen levererade
KGB i hemlighet vapen och ammunition
till en politisk gruppering som gick under
namnet Cypriotiska Arbetares Progressiva Parti, bättre känt under förkortningen
Akel, kommunistpartiet som var underordnat Sovjetunionens Kommunistiska
Partis internationella avdelning.
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Hur vet jag att Kgb levererade vapen
och ammunition till Akel i juli 1974, innan statskuppen?
De ”aktiva åtgärderna” noterades i en
topphemlig Kgb-rapport. Jurij Andropov,
då chef för Kgb, rapporterade den 8 juli
1974 till Centralkommittén i det sovjetiska Kommunistpartiet att Kgb levererat
handeldvapen och ammunition till Akel.
Hemligheten skulle bevaras under lång
tid.
Sjutton år senare förklarades Sovjetunionen sig själv vara död. Inom kort förklarade det nya Rysslands president Boris
Jeltsin att hemliga och topphemliga dokument som tillhört det nu nedlagda Kgb
och Kommunistpartiet skulle avhemligas
och vara tillgängliga för alla som ville
komma till Moskva för att läsa dokumenten. Dokumenten kunde kopieras och säljas vidare för en låg summa.

Det Sovjetiska imperiets
uppgång och fall

Hoover Institution vid Stanford University i Kalifornien var en av de många organisationer som sände forskningsgrupper
till den ryska huvudstaden för att ta del
av Jeltsins erbjudande. Hoovers grupp,
som kunde ryska och hade förmåga att
sortera ut det väsentliga, skickade lådor
med kopior till USA.
Relevanta och viktiga papper översattes till engelska och presenterades för
Brian Crozier, den kände konfliktforskaren som skulle skriva The Rise and Fall
of the Soviet Empire.
Den 830 sidor tjocka boken publicerades 1999. Bland andra fick boken lovord
av Henry Kissinger och Margaret Thatcher. På sidan 382 i boken citeras det
Cypern-kopplade dokumentet som ett
exempel på KGBs ”aktiva åtgärder.”
När jag intervjuade Brian Crozier för
ett radioprogram bekräftade han dokumentets autenticitet. Han hade valt att
publicera uppgiften att Moskva levererat
vapen till Akel, men han hade inte, när

CONTRA 4/2015

han sammanställde boken, kommit ihåg
att tidpunkten sammanföll med kuppen
på Cypern. Det var när jag hade läst boken som vi kunde konstatera att det fanns
ett samband mellan vapenleveranserna
och kuppen.

Hemliga vapenleveranser

Jag har sedan dess publicerat uppgifterna
i tidningsartiklar och radioprogram. Varje gång har jag föreslagit att de aktuella
medlemmarna i Akel skulle träda fram
och förklara varför de fick handeldvapen
av Kgb och vad Kgb förväntade sig att
de skulle använda vapnen till. Dödade de
någon? Var finns vapnen idag?
Frågorna gick också till Ctp, Akels
systerorganisation som grundades av
Moskva-vänliga turkcyprioter 1970. Den
omvandlades senare med hjälp av EUpengar till det styrande partiet på norra
Cypern.
Det har aldrig kommit några svar från
Akel eller Ctp. Det borde inte minst vara
av intresse för Cyperns (grek-Cypern)
myndigheter att ett av landets politiska
partier 1974 fick tillgång till vapen och
ammunition från ett främmande lands
underrättelsetjänst.
Sovjetunionens subversiva apparat
var mycket mer aktiv på Cypern än vad
som var allmänt känt. Eokas terrorism
på 1950-talet var till en del resultatet av
Sovjetunionens intresse att sabotera en
fredlig och anständig avkolonisering av
Cypern (som då var en brittisk koloni).
Översten, senare generalen, Grivas, skröt
i sin självbiografi om att han var en övertygad antikommunist, men ändå välkomnade han insmugglingen av sovjetiska
stridsvagnar och armélastbilar under

1964 och 1965 till Boghaz-omnrådet utanför Famagusta, som han kontrollerade
vid den tiden.
Sovjetunionen försåg grekcyprioterna
med avancerade vapen under decennier
och det nya Ryssland fortsatte att upprätthålla nära förbindelser med grek-Cyperns
regeringar. Med tanke på de två ländernas religioner, alfabeten och folkdanser
hävdades det att de kulturella banden var
nära. Jugoslaviska krigsförbrytare kunde,
om de var på god fot med Moskva, förvänta sig bankkonton och annat på den
grekiska delen av Cypern. När den norske
spionen Arne Treholt avtjänat sitt fängelsestraff bosatte han sig på Cypern och
började ägna sig åt penningaffärer. När
den svenske spionen Stig Bergling flytt
från fängelset gömde han sig på Cypern.

Ryska militärbaser på Cypern?

Samarbetet mellan grekcyprioterna och
ryssarna har inte alltid gynnat grekcyprioterna. Det var pro-sovjetiska kommunister som radikaliserade de grek-cypriotiska fackföreningarna så att landets
ekonomi skadades av återkommande
produktionsstörningar.
På samma sätt har pro-kommunistiska
fackföreningar på norra Cypern tidvis
lamslagit företag och undervisning.
Om grekerna och turkarna någonsin
beslutar sig för att gå samman i en gemensam angelägenhet så blir det en strid
mot Rysslands ofta tysta men ganska effektiva ansträngningar att kolonisera Cypern.
Det finns troligen många fler ryssar på
Cypern idag än det fanns britter på ön när
den var en brittisk koloni. Det finns ryska
fastighetsmäklare, banker, nyhetsmedia

och annat på ön.
För en månad sedan flydde en rysk
journalist, Andrej Nekrasov, från Ryssland och reste till Cypern. Han hade irriterat den ryska regeringen genom sina artiklar och anklagats för ekonomiskt fiffel.
När de ryska myndigheterna krävde hans
utlämning hävdade han att anklagelserna
var påhittade. Under trettio dagar har han
nu hållits i häkte på Cypern och kan när
som helst skickas till Ryssland, där ett
femtonårigt fängelsestraff kan vänta.
Sunday Mail i Nicosia är den enda
tidning som uppmärksammat saken på
vederbörligt sätt. Journalistförbundet har
gjort ett ganska vagt uttalande skriver
Sunday Mail, som avslutar med att Cypern är det enda EU-landet som verkar
som en rysk koloni.
Tidigare i sommar rapporterade en del
nyhetsmedia att den grek-cypriotiske
presidenten Nicos Anastasiades lovat
Rysslands president Vladimir Putin att
Ryssland skulle få etablera två militärbaser på Cypern.
Ungefär en vecka senare sa den ryske
utrikesministern att den cypriotiska regeringen borde kräva att Storbritannien
stänger sina militärbaser på Cypern. Kort
tid senare meddelande Storbritanniens
utrikesminister Philip Hammond att en
stor del av en brittisk bas på Cypern skulle överlämnas till den grekcypriotiska
staten.
Nu har grek-cyprioterna träffat en
överenskommelse om militärt samarbete
med Israel.
Det är många viktiga händelser som missas under de sömniga hunddagarna.
.

KGB levererade vapen till grekcyprioterna 1974. Strax innan
den kupp som störtade presidenten Makarios och som ledde till
att Cypern delades. Idag spelar
ryssarna en allt större roll på
Cypern, särskilt på den södra
grekiska delen av ön. Bilden är
är dock tagen på norra Cypern
och visar paraderande turkiska
soldater i staden Girne (Kyrenia). Foto C G Holm.
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Islamrädsla – vårt bästa skydd
mot islamistterrorn
Extrema islamister hotar vårt samhälle. Då är det rationellt att vara rädd för
dem, vi måste kunna reagera när vi hotas. Och samtidigt vara medvetna om
att det finns talrika muslimer som tar avstånd från våld och terror.

”Islamophobia: a word created by fascists, and used by cowards, to manipulate morons” (Islamofobi: ett ord skapat
av fascister, använt av ynkryggar för
att manipulera idioter).
Så har ordet ”islamofobi” definierats
av den amerikansk-brittiske debattören
Christopher Hitchens (1949–2011). Jag
tycker detta förtjänar att begrundas när
det, i kölvattnet av den blodiga islamistattacken mot Charlie Hebdos redaktion i
Paris inklusive morden på tre poliser och
efterföljande gisslandrama med mord på
fyra judar i en judisk kosherbutik samt
efterföljande terrordåd, ofta framhålls att
en av de viktigaste uppgifterna för det
västerländska samhället är att motverka
den så kallade islamofobin.
Denna inställning är inte ny. Förra sommaren inbjöd dåvarande integrationsminister Erik Ullenhag (FP) till internationella ”rundabordssamtal” om islamofobi
liknande dem som tidigare hållits om så
kallad antiziganism. Vad som kom ut av
dessa samtal har dessvärre undgått mig.1

Pegida – ett friskhetstecken

Jag vågar emellertid påstå, att ”islamofobi” enligt ordets egentliga betydelse
är en utomordentligt sällsynt företeelse.
Begreppet i fråga implicerar en sjukligt
irrationell, negativ inställning till religionen islam. Det är emellertid inte detta vi i
verkligheten har att göra med i dagens västerländska samhälle, när exempelvis tiotusentals personer i Tyskland och i andra
länder gått ut på gatorna och demonstrerat
mot islamisering och muslimsk invandring under beteckningen Pegida, en rörelse som också kommit till Sverige även
om den inte gjort någon succé här. Det
1
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nusamlas-vi-mot-islamofobin_3642660.svd
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är inget sjukligt med detta engagemang.
Tvärtom – det är ett friskhetstecken!
Det som Ullenhag, andra politiker och
etablerade medier kallar ”islamofobi” är
enligt min mening i åtminstone nio fall av
tio en fullt förklarlig och rationell rädsla
för extrema uttolkningar av islam vilka
yttrar sig i fruktansvärda terrordåd som
Elfte september, angrepp på kollektivtrafik i London och Madrid, massakrer mot
en redaktion och en judisk butik i Paris

korrekta etablissemanget – är inte heller
det särskilt märkligt. Trots allt är det från
religionen islam, uttryckt i Koranen och
de så kallade hadhitherna, som Islamiska
staten (IS), al-Qaida, Boko Haram, Hezbollah och därmed jämförbara terrororganisationer hämtar sin inspiration.

1000 piskrapp och
tio års fängelse

samt försök till fullskaligt blodbad på ett
franskt tåg. Dessbättre kunde det senare
avvärjas genom rådiga ingripanden från
amerikanska tågpassagerare.
Ungefär samtidigt som Charlie Hebdo
angreps mördade vidare islamistiska
Boko Haram enligt Amnesty International uppemot 2000 människor i Nigeria
och utplånade flera byar. På andra platser
sprängdes bilbomber och utförde självmordsmördare sitt blodiga hantverk. 2
Denna terror fortgår både i Nigeria
samt i Irak och Syrien, när den så kallade
Islamiska staten far fram med ett barbari
som tidigare inte skådats i den mänskliga
historien.
Om också islams huvudfåra stundom
inkluderas i denna islamrädsla – som
jag menar är en betydligt bättre och mer
korrekt term än ”islamofobi” sådan den
senare termen används av det politiskt

När det efter massakern i Paris från många
håll har hävdats, att denna typ av dåd
”inte har med islam att göra” så är det
helt enkelt fel. I Koranen finns åtskilliga
ställen som anbefaller grymma metoder i
kampen mot ”otrogna”. I Koranens sura
8:12 kan vi så läsa (K. V. Zetterstéens
översättning från 1917): ”Och när min
herre meddelade änglarna denna uppenbarelse: ’Jag är med eder, styrken alltså
dem som tro! Jag skall injaga skräck i
deras hjärtan, som är otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna.’ ” Liknande står att läsa i sura 47:4.
I den judiska Bibeln (Gamla testamentet)
berättas också om hur det utvalda, judiska
folket excellerade i blodiga dåd och hade
lagar som föreskrev exempelvis stenande
av äktenskapsbrytare och homosexuella,
men skillnaden gentemot islam och Koranen är ju att detta skedde för tusentals år
sedan – inte i dag, som är fallet i många
stater som styrs enligt islamiska lagar.
I Saudiarabien dömdes bloggaren Raif
Badawi nyligen av en domstol för att
ha ”förolämpat islam”. Brottet: Badawi
hade, förutom att ge uttryck för sitt eget
fritänkeri, upplåtit sin blogg för liberala inlägg av till exempel kvinnosaksaktivister.
För detta ådömdes han 1000 (!) piskrapp
samt tio års fängelse. Piskrappen fördelas

http://www.dn.se/nyheter/varlden/bokoharam-kan-ha-mordat-2000

http://blog.svd.se/mellanostern/2015/01/08/
saudisk-fritankare-straffas-med-piskrapp
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Nobelpristagaren
Imre
Kértesz kritiserar det liberala Europa, som tidigare producerat Hitler,
för att nu öppna portarna
för islam med dess hat
och intolerans.
över en längre tidsperiod för att inte Badawi skall avlida på kuppen.3

Svensk imam mordhotades

Det finns förvisso talrika muslimer, bland
dem även imamer, som tar avstånd från
våld och terror i Paris och annorstädes.
Dessa bör naturligtvis berömmas och
uppmuntras. I dag är det emellertid den
våldsbenägna delen av islam som sitter i
förarsätet och med hot om död och pina
håller världens alla muslimer i ett strupgrepp.
När den svenskfödde imamen Abd al
Haqq Kielan (född Leif Karlsson) i Eskilstuna för några år sedan riktade kritik
mot arabiska terroristers självmordsmördande av civila israeler hotades han till
livet av Islamiska förbundet och Stockholms Stora moské, ett känt tillhåll för
hatpredikanter och antisemitisk agitation
och propaganda4:
Alla muslimer är således inte terrorister. Flertalet islamtroende torde vara
fromma och fredliga människor och skall
omfattas av vår grundlagsfästa religionsfrihet. Angrepp på muslimska helgedomar skall självfallet inte tolereras, lika
litet som attacker riktade mot kyrkor och
synagogor.
Däremot utförs så gott som alla terrorhttp://www.expressen.se/debatt/islamiskaforbundet-hotar-kan-imam

4
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dåd i världen för närvarande av personer
som själva menar sig vara muslimer och
i sin verksamhet ständigt hänvisar till
Koranens bud.

Hälsosam rädsla

Att mot denna bakgrund inte hysa en hälsosam rädsla, vilket är motsatsen till obefogad skräck, gentemot islam i allmänhet och islamism/jihadism i synnerhet
är enligt min uppfattning bara dumt och
kontraproduktivt för den som på allvar
vill värna om ett fritt och öppet samhälle.
Det är inte islamofobin som i första hand
bör bekämpas – utan snarare islamofobifobin.
I själva verket torde islamrädsla vara
vårt bästa skydd mot islamistterrorn,
eftersom den får oss att se med kritiska
ögon och skepsis på rosenskimrande men
ack så falska föreställningar om islam
som ”fredens religion”. En dag blir den
kanske det – men där är vi beklagligtvis
inte ännu.
För att detta skall kunna ske krävs en
genomgripande renässans och avradikalisering inom islam av samma typ som såväl judendom som kristendom genomgått
och som fått dessa religioner att bli fullt
kompatibla med det moderna samhället.
Nobelpristagaren i litteratur (2002)
Imre Kértesz, en ungersk jude som överlevde Förintelsen, varnar slutligen i sin
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senaste bok med titeln Den sista tillflykten för den muslimska flodvåg som han
menar är på väg att dränka Europa. Han
skriver på sidan 177 i boken:
”Europa kommer snart att gå under på
grund av sin förutvarande liberalism som
har visat sig barnslig och självmördande.
Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler
står kontinenten utan argument: portarna
står vidöppna för islam, man vågar inte
längre tala om ras och religion , samtidigt
som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.”5.

http://nydahlsoccident.blogspot.dk/2015/08/
imre-kertesz-om-europas-sjalvmord.html
5
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I USA har man en smältdegel
– inte mångkultur
Världens största invandrarland har aldrig varit ett land för mångkultur,
utan en smältdegel som skapat en ny amerikansk kultur. Det är något som
europeerna bör ta till sig när allt fler invandrare tar sig till Europa.
Unga muslimer i Europa reser till Mellanöstern i ökande omfattning, för att ansluta sig till IS. De har varit involverade
i halshuggningar av gisslan från Väst
och jobbar intensivt på att locka fler från
Europa och USA att ansluta sig till deras
led.
Det finns åtminstone visst stöd för
denna extremism i västerlandets invandrarkretsar. En undersökning bland
brittiska muslimer visade att 27 procent
hade någon form av sympati för januari
månads islamistiska attack i Paris mot satirtidningen Charlie Hebdo och en judisk
matmarknad. Elva procent instämde i att
det var rätt att attackera dem som publicerar bilder på profeten Muhammed. Undersökningen genomfördes på uppdrag
av BBC mellan den 26 januari och 20
februari. Det finns ungefär 2,8 miljoner
muslimer i Storbritannien, motsvarande
4,4 procent av befolkningen. ”Det är
oroande statistik” säger Sayeeda Warsi,
som var Storbritanniens första kvinnliga
muslimska minister, innan hon avgick
förra året i protest mot regeringens Gazapolitik.
I Frankrike fyllde rapporter i tidningar
och TV-nyheter sådant som att unga muslimer vägrade att hedra de döda, vilket
underströk klyftan i det franska samhället. Unga muslimer i Frankrike lever i
stor utsträckning i en segregerad värld.
En studie av OECD från 2012 visade att
Frankrike har de största skillnaderna i utbildningsnivå i Europa, om man betraktar
social och etnisk bakgrund. Den franska
Kommittén för utvärdering av skolan har
talat om ”skol-ghetton” och har då syftat
på områden där många lämnar skolan i
förtid och andelen underkända är hög.

Ingen integration i Frankrike

Med början på 1950-talet började invandrare komma från Algeriet, Marocko och
Tunisien. De skickades ofta till isolerade
bostadsområden som underblåste alienation. Den förväntade smidiga integratio-
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nen ägde aldrig rum. Trots förhållandevis höga arbetslöshetssiffror har 200 000
invandrare kommit till Frankrike varje år
sedan 2004. Muslimer utgör nu åtta procent av landets befolkning, vilket är den
största muslimska befolkningen i Västeuropa. Fyra av tio tillfrågade fransmän
ansåg att muslimerna utgjorde ett hot mot
landets nationella identitet. Marine Le
Pen, ledare för Front National, betecknade förhållandet att muslimer ber på gatorna som en ockupation av Frankrike.
Misslyckandet för Frankrike, Sverige
och andra länder att integrera muslimerna i samhället sår fröna till framtida oro.
Unga rekryteras att resa till IS från Paris, London, Bryssel, Göteborg och andra

allan.c.brownfeld
@contra.nu
europeiska städer, vilket indikerar att det
blir mer oro framöver. Dessa ungdomar
med brittiska, svenska eller franska pass
kommer troligen tillbaka och försöker
kopiera de terroristattacker som vi nyligen upplevt.

Den amerikanska smältdegeln

Amerikaner är inte immuna mot fenomenet. Attacken mot Boston Marathon är ett
exempel. Men antalet amerikaner som
anslutit sig till IS är litet, men ansträngningarna att närma sig vissa invandrargrupper, som somalierna i Minnesota,
växer. Men vårt amerikanska samhälle
har erfarenheter att assimilera invandrare
från hela världen, att integrera dem i samhället, att göra dem till amerikaner. Herman Melville skrev på 1800-talet ”Om
du spiller en droppe amerikanskt blod,
så spiller du hela världens blod”. För sin
egen överlevnads skull borde Europa studera erfarenheterna från Amerika, den
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amerikanska smältdegeln.
För en tid sedan kritiserade professor
Seymour Martin Lipset från Hoover Institution vid Stanford-universitetet de
som förespråkar tvåspråkighet och mångkultur:
”Historien om tvåspråkighet och mångkulturella samhällen som inte assimileras
är historien om motsättningar, oro, spänning och tragedi. Kanada, Belgien, Malaysia och Libanon – alla upplever de
kriser när nationella minoriteter kräver
autonomi eller kanske självständighet.
Pakistan och Cypern har delats. Nigeria
krossade ett etniskt uppror. Frankrike har
problem med basker, bretoner och korsikaner.”
Kom ihåg hur amerikanska skolor brukade föra in invandrarnas barn i samhället. Fotine Z. Nicholas, som undervisade i
trettio år i skolor i New York och skrev en
utbildningsspalt i en grekisk-amerikansk
tidskrift noterade:
”Jag kommer med saknad ihåg hur saker och ting brukade vara. Vid Allmänna
skolan nummer 82 på Manhattan hade
90 procent av eleverna föräldrar som
var födda i Europa. Våra lärare var mest
irländare och de ansträngde sig hårt för
att homogenisera oss. Vi kunde kalla oss
själva för tjecker, ungrare eller greker,
men vi utvecklade stolthet över att vara
amerikaner… Det fanns två faktorer som
bidrog till sammansmältningen: våra lärares inställning och det engelska språket… Efter att vi börjat skolan började
vi tala engelska med våra syskon, våra
klasskamrater och våra vänner. Vi studerade och skrev på engelska, vi lekte på
engelska och vi tänkte på engelska.”

Amerikanerna trodde på
sin egen kultur

Vågor av invandrare har assimilerats i
det amerikanska samhället. De kom till
ett USA med självförtroende som trodde
på sin egen kultur, sin egen historia, sina

CONTRA 4/2015

Invandrare till USA förväntades bli assimilerade, bli
amerikaner. Inte skapa ett
mångkulturellt
samhälle.
Amerika har mer erfarenheter och en annan syn på
invandringen än den som
gäller i Europa idag. Här
italienska invandrare som
landstiger på Ellis Island
i New York 1902. Foto US
Library of Congress.

egna värderingar och som var övertygade
om att dessa värden skulle förmedlas till
nykomlingarna. Och invandrarna själva
ville bli amerikaner. Vårt traditionella
svar på assimilationens problem var, enligt tidskriften The Economist:
”…att behandla varje invandrare som
en individ… Det amerikanska löftet är
att varje individ kommer att nå framgång
eller falla ut helt och hållet på sina egna
meriter… Med mångfaldens fana riskerar motståndarna till smältdegeln att
främja etnisk splittring som ett uttryck
för samhällets politik… Samhället ska
inte bara motsätta sig lagliga skillnader
mellan olika grupper i samhället, man
ska också anstränga sig mer för att bygga
en gemensam amerikansk kultur genom
utbildning… Om barnen lärs att se sig
själva som medlemmar i en etnisk grupp
snarare än som amerikaner, blir USA
snabbt splittrat i delar.”
Även om en del har övergett smältdegelsfilosofin i USA, så har man i Europa
aldrig omfattats av den. Det verkar som
om man inte vet hur man ska göra sina
muslimska invandrare till fransmän, britter eller svenskar. Kanske skulle de ha
funderat djupare på denna fråga innan de
öppnade dörrarna för invandrarna. Det är
nu mycket som måste hinnas ikapp.
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Invandrarna har redan
röstat med fötterna

Det är viktigt att komma ihåg att invandrarna genom att komma till USA eller
Europa har röstat med fötterna för vårat
system och vårt sätt att leva. De måste få
hjälp att assimileras i vårt samhälle, inte
att här återskapa det system som de har
flytt från med så stora uppoffringar.
Nobelpristagaren V S Naipaul, son till
indiska invandrare, uppvuxen på Trinidad och utbildad i England, kontrasterar
i en föreläsning, med rubriken Om den
universella civilisationen, den bakåtsträvande icke-västerländska kulturen, med
den universella civilisation som bygger
på Jeffersons löfte att få skapa sin egen
lycka. Skillnaden mellan den västerländska civilisationen och andra kulturer är
enligt Naipaul:
”Det individuella ansvarstagandets
ideal, intellektets utveckling, tanken på
utbildning, förkovran och prestation. Det
är en fantastisk mänsklig idé. Den kan
inte användas reducerad till fanatism.
Den existerar för att andra mer låsta system i slutänden kommer att kollapsa.”

rättigheter så långt tillbaka som till Magna Charta. Tanken på rättegång med jury,
rättssamhället och begränsad maktutövning under lagen kommer alla från denna
gamla engelska rättighetsförklaring. Det
faktum att de flesta amerikaner idag inte
kan spåra sin härkomst till någon identifierad engelsman har lite att göra med
den brittiska formen på den amerikanska
kulturen. I America’s British Culture argumenterar Russel Kirk:
”Två århundraden efter den första amerikanska folkräkningen har nästan varenda ras och nation i världen bidraget till
den amerikanska befolkningen. Men den
amerikanska kulturen förblir brittisk…
De många miljonerna nyanlända har accepterat integration i den brittiskt-orienterade kulturen utan några nämnvärda
protester och oftast med stor entusiasm.”
Västeuropas utmaning är att assimilera
den växande befolkningen i den franska,
brittiska eller egna kulturen. Det amerikanska exemplet är en modell hur detta
kan uppnås. Om invandrarna förblir isolerade och alienerade har Europa förvisso
en stormig tid att se fram emot.
.

Tankarna går tillbaka
till Magna Charta

Det amerikanska samhället hämtar dessa
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Peeter Luksep död
Peeter Luksep, Contra-prenumerant sedan starten för 41 år sedan, har avlidit.
Peeter Luksep blev 60 år. Han föddes i
Sverige av föräldrar som flytt från det
sovjetockuperade Estland och engagerade
sig redan som gymnasist i den ungdomliga frihetsorganisationen Demokratisk
Allians, både i den centrala Stockholmsföreningen och den lokala föreningen i
söderförorten Farsta. Och det var på den
vägen han kom i kontakt med Contra i
mitten på 1970-talet.
Han blev senare en av de tongivande
i kampen för de baltiska staternas frihet och startade tillsammans med Gunnar Hökmark, Andres Küng och Håkan
Holmberg ”Måndagsrörelsen” som på
Norrmalmstorg i Stockholm under perioden 1990–1991 ordnade sjuttionio möten
för de Baltiska staternas självständighet.
Det sista mötet som hölls i september
1991 samlade mer än 5 000 personer

som kunde glädjas åt att självständigheten var uppnådd. Numer finns en skulptur
på Norrmalmstorg som hyllar de Baltiska
staternas självständighet.
Det var inte bara i Sverige som Pee-

ter Luksep var engagerad i sina estniska
landsmäns frihetskamp. Han var under de
hektiska åren kring Sovjetunionens fall
också mycket aktiv i Baltikum, startade
Market Economy Center som utbildade
balterna i marknadsekonomins och rättsstatens grunder. Estland har idag det sannolikt mest liberala ekonomiska systemet
i hela EU, med låga och platta skatter och
avsevärt mindre byråkratiska regleringar
än i grannländerna.
Peeter Luksep var civilekonom från
Handelshögskolan i Stockholm och arbetade vid sidan av sin politiska gärning i
informationsbranschen.
Han var riksdagsledamot för Moderaterna mellan 1991 och 1994, under den
period då Carl Bildt var statsminister. Han
engagerade sig i Riksdagen bland annat i
frågor som rörde minoriteter i Ryssland,
skolan och TV4. Han begärde också att
svenska myndigheter skulle upprätthålla
goda förbindelser med UNITA och i en
motion föreslog han att Invandrarverket
skulle avskaffas.

En bok i samma genre som ANFALL MOT SVERIGE,... en fictiondocumentary. En handling som tangerar verkligheten av idag.
Kan beställas direkt av Recito Förlag förlag 033-3401330 eller via weblänk: www.litenupplaga.se/1366. Pris 169 kronor.
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Sapiens
Yuval Noah Harari håller fängslande föreläsningar om varför homo sapiens är den enda
människoarten som överlevde – för 100 000 år sedan fanns det åtminstone sex människoarter på vår planet. Varför var vi så mycket bättre att vi utplånade de andra fem
(neanderthalaren är väl den mest kända)? Harari ger en bred och förenklad beskrivning
av ”mänsklighetens historia”, en förenkling som bör göra att vi drar öronen åt oss och
undrar om vi inte har hört liknande historier förr.
Emellanåt kommer det en bok som försöker vända upp och ner på vår världsuppfattning. Häromåret (2011) var det
Steven Pinker som i boken The Better
Angels of Our Nature försökte övertala
oss att allt blir bättre och att framförallt
våldet i samhället minskat drastiskt.
Även med de två världskrigen inräknade
dog bara en bråkdel så många människor
i militära konflikter under 1900-talet som
under alla tidigare sekler. Och värst var
det på stenåldern, då man nästan kunde
räkna med att bli ihjälslagen förr eller senare (slutsatsen byggde på arkeologiska
fynd och beräkningar av hur stor andel av
de döda som dött en våldsam död under
tidernas gång).
Nu har en annan författare, föreläsaren
vid Hebreiska Universitetet i Jerusalem,
Yuval Noah Harari, utgett en bok med
närmast motsatt huvudtes. Boken heter
Sapiens och har nyligen kommit i översättning på Natur och Kultur (Pinkers tegelsten finns inte i svensk översättning).
Det har bara blivit sämre och sämre för
mänskligheten. Övergången från jägarsamhället till jordbrukssamhället innebar
att vi fick lämna det fria livet med social
samvaro vid lägerelden efter dagens jakt
till ett samhälle där vi fick slava för att
sköta jorden och djuren (en del fick göra
det också rent bokstavligt som slavar).
Vid övergången från jordbrukssamhälle
till industrisamhälle blev det ännu värre.
Fasta arbetstider, stämpelklockor och
hierarkisk organisation istället för fritt arbete i naturen i jordbrukssamhället.
Hararis bok har väckt stor uppmärksamhet i världen och hans internetdistribuerade föreläsningar har väckt stort
intresse med tusentals deltagare världen
runt.
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Yuval Noah Harari försöker vända upp
och ner på mänsklighetens historia i sin
nya bok ”Sapiens”. Men så ofta när någon anser sig ha funnit sanningen med
stort S finns det anledning att tänka efter.
Var införandet av jordbruket verkligen
ett steg tillbaka och ”svindleri”? Gäller verkligen detsamma industrialismen
och det kapitalistiska samhället? Hararis hisnande historiebeskrivning är värd
att läsa. Men knappast värd att ta som
utgångspunkt för ett rationellt politiskt
tänkande.
Jägarsamhället var enligt Harari ett
överflödssamhälle. Kosten var varierad och arbetsdagarna korta. Människor
bodde inte tätt och ohygieniskt och man
hade inte tamdjur som kunde överföra
smittsamma sjukdomar. Allt blev sämre
när människan blev jordbrukare. Man
kan fråga sig varför människan valde den
vägen. För att de inte förstod bättre enligt
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Harari. Och när de väl hade anträtt fördärvets väg var de fast. Jordbrukssamhället blev hierarkiskt och den som inte var
i toppen på pyramiden hade svårt att slita
sig fri. Livet kännetecknades av ett övermått av hårt arbete och en allt ensidigare
kost, eftersom det bara var vissa växter
och djur som odlades respektive blev
husdjur. Människan producerade mer,
men antalet människor ökade snabbare
än produktionen, så i själva verket fick
vi det sämre. Harari menar att alla andra
som tänkt om mänsklighetens utveckling
hade fel. Det blev inte bättre utan sämre
med framstegen i jordbruket (och han
drar senare samma slutsatser beträffande
den tekniska utvecklingen under de senaste seklerna).
Det är märkligt att sådana tankar vinner så stor och positiv uppmärksamhet.
Att denna gigantiska konspirationsteori i
Hararis tappning får en del att vända upp
och ner på världen. Så här skriver han:
”Den genomsnittliga bonden arbetade
hårdare än den genomsnittliga jägarensamlaren och fick i utbyte en sämre kost.
Jordbruksrevolutionen var historiens
största svindel”. 10000 före Kristus fanns
drygt 5 miljoner människor på jorden.
Det var ungefär vad ett jägar-samlarsamhälle kunde bära. Vid Kristi födelse
var antalet jägare-samlare nere på någon
miljon, men å andra sidan hade 250 miljoner jordbrukare tillkommit. De flesta
skulle kalla en sådan utveckling för en
dundersuccé för mänskligheten. Harari
kallar det för svindleri.
Nästa steg i utvecklingen blev stölder,
kungariken och imperier. När skördarna
och hjordarna växte fanns det människor
som hade svårt att acceptera andras framgång och för att inte hela samhället skulle
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bryta samman i ett anarkiskt
slagsmål om andras produktionsresultat behövdes en social struktur, en ordningsmakt
och en politisk överbyggnad.
Och så blev det. Människorna
tvingades betala skatt i utbyte
mot ett rudimentärt skydd för
liv och ägodelar. Religionen
kom till för att skapa en ideologisk bas för människan att
sköta sig på ett sätt som gjorde
att den sociala strukturen kunde överleva. Genom tron på en
straffande högre makt kunde
människan avhållas från att
döda sin broder.
Harari har en cynisk inställning till religion, där all
religion ses som ett redskap i
förtryckets tjänst. Han vidareutvecklar det till en lika cynisk
inställning till demokratin som
ideologi. Tron på att människan har vissa rättigheter är lika
falsk som tron på gudar enligt
Harari. Nästa steg blir att han
uppvisar samma nedlåtande
inställning till kapitalismen,
den välståndsskapande basen i
dagens samhälle. Kapitalismen
nedvärderas till ett system som
håller människan under kontroll. Även en annan nyckel

i dagens moderna samhälle,
forskningen, nedvärderas i
Hararis bok. Forskningen blir
beroende av makt och resurser. Och makt blir beroende
av kunskap som genereras av
forskning. Harari skapar en
modell av ett samhälle som vi
sett tidigare i form av lysande
skildringar av det fulländade
systemet som svarar på alla
frågor. Vi har sett det i form
av många gamla religioner. I
kulturella normer i gamla samhällen. I islam, i renässansen,
i upplysningsfilosofin, i darwinismen, i marxismen. Alla
ger de en sammanhängande
världsbild, som dock knappast
hänger ihop med den verkliga
världen.
Människan saknar biologiska instinkter för att upprätthålla den ordning som är
nödvändig i ett samhälle med
mer än 30 individer. Därför
diktas ordningsregler ihop, de
må vara religion, politik eller
kapitalism. Allt är bara uppdiktat för att hålla människan
i schack.
I hela boken kommer Harari
gång på gång till att samhället före jordbruksrevolutio-

nen var bättre, att den sociala
samvaron kring lägerelden gav
högre tillfredsställelse än det
moderna industrisamhällets
ekorrhjul.
Vad Harari tycks sopa under mattan är att det inte alltid
fanns villebråd lättillgängligt i
samhället innan jordbruksrevolutionen. Att folk svalt, men
att mörkret tvingade dem att
inte jobba dygnet runt för att
hålla svälten borta. Att medellivslängden låg kring trettio år
och att jordens hela befolkning
uppgick till några miljoner,
inte sju miljarder.
Harari och många andra utgår från att mänskligheten är
för stor och att den enda lösningen för att komma i samklang är att minska jordens
befolkning. Det är människorna som motsätter sig det
moderna samhället, säger nej
till kärnkraft och genmodifierade grödor. Som gärna skulle
minska jordens befolkning
med hälften eller mer. Harari
tillhör inte dem, men han sammanfattar sin världsbild som
att människan håller på att
överskrida sina begränsningar. ”Under nästan 4 miljarder

år har varenda organism på
planeten utvecklats i enlighet
med det naturliga urvalet. Inte
en endaste en var konstruerad
av en intelligent skapare…,
Under miljarder år var intelligent design inget alternativ,
eftersom det inte fanns någon
intelligens som kunde konstruera saker och ting…”
Hararis bok är fascinerande
läsning. Men genom århundradena har vi sett alltför många
liknande tvärsäkra uttalanden
om att ”så här är det”, uttalanden som visat sig hålla några
decennier, men inte mer. Det
kan säkert vara många som
sätter sin tilltro till Hararis
profetior på samma sätt som
man satte tilltro till profeter
för tusen och tvåtusen år sedan. Men det ligger en risk i
att tro på enkla förklaringsmodeller till komplexa förhållanden. Sådant har aldrig gett
bra resultat tidigare i mänsklighetens historia. C G Holm
Yuval Noah Harari: Sapiens.
En kort historik över mänskligheten. Natur och Kultur 2015.
ISBN 978-91-27-14039-4.

4 1990...
”Gigantiska problem i Sovjetunionen” sade Oxford-professorn John
Gray till Contra. Liberaliseringen
och demokratiseringen pågick
för fullt, till Västerlandets glädje.
Men Gray trodde att det skulle gå
mycket sämre i Sovjetunionens
muslimska delar, vilket ju visade sig
vara en korrekt förutsägelse, i ingen
muslimsk före detta sovjetrepublik
finns idag demokrati. Problemen
för Sovjetunionen var så gigantiska
att själva unionen skulle upphöra
att existera ett drygt år senare.
Contra innehöll också en artikel
om fördelarna med ”strålkonservering” (att behandla livsmedel med

radioaktiv strålning för att förhind
ra skadliga mikroorganismer att
förstöra produkten). I Sverige är
strålbehandling förbjuden, men
den användes 1990 i ett trettiotal
länder (bland andra Danmark och
Finland). En effektiv och säker
konserveringsmetod.
Efter de kommunistiska regimernas
fall i Östeuropa kunde Vänsterpartiet Kommunisterna visa en ”självständig hållning” till de kommunistiska förtryckarregimerna som
fallit. I en artikel gick Contra igenom hur VPK genom åren tidigare
alltid stått på förtryckarnas sida
och så sent som den 19 november

1989 skickat välgångsönskningar
till det rumänska kommunistpartiets kongress. En månad innan
regimens fall! Vi visade också hur
VPK upprätthöll kontakterna med
den regim som insattes av Sovjet
efter invasionen av Tjeckoslovakien 1968, trots påståenden om
motsatsen. 1975 förklarade partiledaren Lars Werner att partiet
kände stark gemenskap med alla
de partier och länder som ”byggde
socialismen”. Och 1976 sade han
i Moskva att ”det sovjetiska kommunistpartiet har i handling bevisat socialismens överlägsenhet”.

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