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Sverige och Nato
Vi känner oss oroliga och osäkra inför framtiden. Länge trodde vi att
det som fastlades i Helsingforsavtalet 1975 och Parisstadgan 1990 om
den nya världsordningen att ”gränser får inte ändras genom våld”, skulle
gälla. Efter Rysslands inmarsch i Georgien, Ukraina och annekteringen
av Krim vet vi bättre. Putin har också förklarat att tidigare avtal inte gäller utan endast avtal som slutits med honom gäller. Det känns bittert att
behöva inse att det är en ny och farligare värld som Sverige nu lever i.
Sedan Andra världskriget har vi levt i tron att vårt handlande då som
neutral stat innebar att vi skulle stå utanför de krigande staterna (och
efter krigsslutet stå väl rustade för att bygga vår välfärdsstat). Dokument
som blivit tillgängliga efter kriget har visat att vi trodde fel. Så sent som
år 1943 var det ytterst nära att vi blivit invaderade, något som hände
flera neutrala stater, till exempel Nederländerna, Belgien, Finland och de
baltiska staterna. Det var en önskedröm vi levde i. Tyvärr lever den kvar
hos vissa ännu.
Rysslands expansiva politik med kraftig upprustning innebär att vi
måste söka skydd. Det som finns att tillgå är Nato.
Men vad är då Nato. Jo en organisation av 28 stater som tecknat
avtal om att om någon av staterna blir anfallen så skall alla solidariskt försvara varandra. Nato är således ingen anfallsorganisation.
Nato disponerar inte heller kärnvapen (några medlemmar har egna
kärnvapen och avgör själva om de ska användas).
Dagens läge är att Sverige har ett samarbetsavtal med Nato, men det
innebär inte att vi har skydd av Nato. För att försäkras om det måste
man vara medlem. Vår inställning har varit att vi vill ha skyddet men
inte plikten. Det går inte. Till exempel förre Nato-chefen Anders Fogh
Rasmussen uttryckte det lite drastiskt så här ”det är som med graviditet
antingen är man gravid eller inte”.
Som det är idag vandrar vi vidare med ökande försvarsutgifter i den
förhoppningen att om vi blir anfallna får vi hjälp från Nato. Men det
är inte säkert. Anta att ryssarna en dag besätter Gotland för att kunna
behärska Östersjön och samtidigt förklarar att övriga Sverige inte löper
någon fara utan dessutom kommer att vara under ryskt beskydd. Är det
då säkert att till exempel en italienare eller spanjor vill gå i krig för det?
Historien har lärt oss att krig ofta är en fråga om styrka när politiken
inte räcker till. Det måste kosta att angripa Sverige. Blir konsekvenserna
för stora får vi vara i fred. Därför måste även socialdemokraterna tänka
om och Sverige – och helst också Finland – ansöka om medlemskap,
endast då kan vi känna oss någorlunda trygga.

Omslagsbilden: Inför det amerikanska
presidentvalet har icke-politikerna tagit
hem sympatierna på den republikans
ka sida. Detta nummers omslagsbild
visar Ben Carson, pensionerad neurokirurg utan tidigare politisk erfarenhet, som får The Presidential Medal of
Freedom av förre presidenten George
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W. Bush. Carson som toppar opinionsundersökningarna är i motsats till tvåan
Donald Trump lågmäld, resonerande
och trevlig. Vi gissar dock att det blir
en erfaren politiker som blir den slutlige
kandidaten från Republikanerna. Just
nu har Florida-senatorn Marco Rubio
de lägsta oddsen.
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Putins krig
Den mördade ryske oppositionsledaren Boris Nemtsov arbetade vid sin död
på en rapport om Putins lögner och Putins krig. Rapporten har nu färdigställts av hans medarbetare, bland dem Ilja Jasjin, som nyligen besökte Sverige. Contra fick möjlighet att ta del av Jasjins synpunkter på vad som verkligen händer i Ryssland.
Den 27 februari i år mördades oppositionsledaren Boris Nemtsov på öppen
gata i Moskva, bara några hundra meter
från Kreml. Han arbetade då med en skrift
som tog upp president Putins politik och
fakta kring Putins krigföring i Ukraina.
På 1990-talet var Nemtsov vice premiärminister i Ryssland och ansågs vara en av
favoriterna till att efterträda Boris Jeltsin
som Rysslands president. I samband med
den ryska ekonomiska krisen 1998 föll
emellertid Nemtsov i onåd tillsammans
med premiärministern Anatolij Tjubajs
och sedan Vladimir Putin trädde till som
president har Nemtsov inte haft några
statliga ämbeten utan istället varit en ledande oppositionspolitiker.

Nemtsovs datorer beslagtogs

Dagen efter mordet besökte kriminalpolisen Nemtsovs kontor på det liberala
oppositionspartiet Partiet för Folkets
Frihet (Parnass) och beslagtog hans datorer som ett led i brottsundersökningen.
Datorerna har varit försvunna sedan dess
och därmed den senaste versionen av det
dokument som Nemtsov arbetade med.
Hans medarbetare beslutade emellertid
att de skulle fortsätta Nemtsovs arbete
med utgångspunkt från det material som
fanns tillgängligt på annat håll. Det har
resulterat i skriften Putin.war.
En av Nemtsovs närmaste medarbetare
och mannen som svarat för en betydande
del av redigeringen av den nya skriften
heter Ilja Jasjin och han var nyligen på
besök i Sverige där han bland annat för
Contra presenterade den nya skriften och
en analys av vad som händer i Ryssland.
Mycket handlar om Putins krig i Ukraina
och där står Parnass i opposition mot Putin. Jasjin försäkrar dock att Nemtsov var
den störste patriot han känt, men att han
också älskade Ukraina. Vid mordet var
Nemtsov i sällskap med sin ukrainska
flickvän fotomodellen Hanna Durytska,
som omgående efter mordet återvände
till Ukraina.
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Jasjin menar att Ryssland idag har fallit ner. Från att ha varit ett land med ett
demokratiskt samhälle under utveckling
har Ryssland förvandlats till ett land som
bedriver smutsig krigspropaganda. Det
började redan i samband med invasionen
av Georgien 2008, men har fortsatt och
förvärrats med tiden.
Det tycks inte vara någon hejd på hur

cg.holm@
contra.nu
man successivt kan vrida på bilden av
vad Ryssland företar sig. Vid valet 2012
var det omöjligt att vinna valet utan omfattande valfusk och i Moskva ordnades
omfattande protester mot fusket. Putins
popularitet var på väg ner och alltså måste han satsa på nya metoder för att behålla
kontrollen över det ryska samhället. Projektet handlade om Krim. Under sommaren 2013 engagerades i hemlighet en rad
ukrainska officerare till hemliga operationer för Ryssland. När Ukraina fick en ny
västvänlig regering i början av 2014 och
den ryskkontrollerade presidenten Viktor
Janukovitj flydde till Ryssland sattes planen i verket.

”Kanalen behövs
när kriget kommer”

Redan 2011 förklarade chefen för den
till väst riktade TV-kanalen Russia Today
(RT), Margarita Simonjan, att det kunde
förefalla som om hennes kanal inte behövdes, eftersom det inte rådde krigstillstånd. Men, tillade hon, när kriget kommer är det för sent att starta. Kanalen visade vad den gick för redan hösten 2013,
då protesterna mot Janukovitj-regimen i
Kiev på Maidan-torget blev allt våldsammare. RT började då sända program om
oppositionen i Ukraina och hävdade att
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den bestod av kollaboratörer från Andra
världskriget och ultraradikala nationalister. Högra sektorn, en minimal politisk
rörelse som möjligen kan kallas höger,
men hellre nationalsocialistisk, omnämndes i RT fler gånger än Putins eget parti
Enade Ryssland. I de senaste valen fick
Högra sektorn mindre än två procent av
rösterna i Ukraina, alltså ungefär lika
många som Feministiskt Initiativ i det senaste svenska riksdagsvalet. I maj 2014
omnämndes enligt en mediamätning Högra sektorn 20 756 gånger i ryska media
och Putins Enade Ryssland 18 060 gånger. Rysslands kommunistparti hamnade
på tredje plats med 7 776 omnämnanden.
Ryssland var 2014 enligt propagandan
i kamp mot fascismen i Ukraina, precis
som 1945. Skillnaden var att ”fascisterna” helt saknade stöd i Ukraina 2014.
Däremot fanns det stöd för att närma sig
Väst. Innan Polens medlemskap i EU låg
Ukraina och Polen på ungefär jämförbara ekonomiska nivåer. Idag tjänar genomsnittspolacken tre gånger så mycket
som genomsnittsukrainaren – tolv år efter det polska medlemskapet i EU (men
det måste sägas att en kanske rättvisare
jämförelsepunkt är cirka tio år tidigare
när Polen mer definitivt valde vägen in
i Väst, medan Ukraina vacklade mellan
Ryssland och Väst). Inte att undra på att
ukrainarna gärna vill se ett närmande till
Väst. Många ukrainare är idag ”gästarbetare” i Polen för att fylla de luckor som
uppstått sedan polackerna blivit gästarbetare i England, Tyskland och Sverige!
Därför vet ukrainarna väl vad som hänt i
Polen sedan 2004.
Den 4 mars 2014 frågade en korrespondent för den amerikanska nyhetsbyrån
Bloomberg (känd för att ha världens mest
omfattande nyhetsbevakning) Vladimir
Putin vilka människorna i ryska uniformer – men utan nationalitetsbeteckning
– var, de som blockerade ukrainska militärbaser på Krim. Putin svarade att det
var ”lokala självförsvarsstyrkor” och att
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och militära linje.
uniformerna gick att köpa i vilken affär
gav jag order till Försvarsdepartementet,
Ryssland förnekar fortfarande att det
som helst. Sex veckor senare – den 17
det är ingen hemlighet, att under skydd
finns ryska trupper i Donbass-området
april – lät det annorlunda: ”Jag dolde det
av våra militära installationer på Krim,
(Luhansk och Donetsk med omgivning),
aldrig [jo, det var precis vad han gjort
sätta in en specialdivision av underrätprecis som man för ett och ett halvt år
några veckor tidigare] att vår uppgift är
telsestyrkor från GRU tillsammans med
sedan förnekade att det fanns ryska trupatt garantera folket på Krim frihet att utmarininfanteri och fallskärmsjägare.”
per på Krim. Men vapnen i Donbass är
trycka sin vilja… Därför står våra soldater
”Vet ni vilken vår fördel var? Det var
ryska. Visserligen har den ukrainska arbakom självförsvarsstyrkorna på Krim”.
att jag styrde detta personligen. Inte för
mén i viss utsträckning samma vapen
Oleg Terjusjin, sergeant i 31 Uljanovatt jag gjorde allt rätt, utan för att om
som den ryska. Men det finns vapen som
fallskärmsbrigaden (Lenin hette egentlistatens högsta makt står för styrningen,
bara finns i Ryssland – och östra Ukraina.
gen Vladimir Uljanov), framträdde kort
är det enklare för de som ska verkställa
Till exempel robotavskjutningsenheten
därefter: ”Vi var bland de första som kom
besluten att göra sitt arbete.”
Tornado S. När överenskommelse träffatill Krim, den 24 februari 2014. Vi satdes om att avveckla vissa vapen från en
tes i larmberedskap två dagar tidigare. Vi
Ryssland garanterade
zon mellan de stridande drogs Tornado
grupperades i taktiska bataljoner och flögs
Ukrainas territoriella integritet
S tillbaka österut, hur hade de någonsin
till Anapa. Från Anapa transporterades vi
I Budapestöverenskommelsen från 1994,
med lastbilar till Novorossijsk, varifrån
kommit in i zonen om de inte levererats
träffad efter Sovjetunionens fall, gavi transporterades med båt till Sevastoav ryssarna? Och vi vet alla vilka vapen
ranterade Ryssland, Storbritannien och
pol… när vi disembarkerade fick vi order
som sköt ned det malajsiska passagerarUSA Ukrainas territoriella integritet. I
att ta bort nationsbeteckningarna och fick
flygplanet MH-17, en Buk-missil av en
utbyte avvecklade Ukraina alla kärnvagröna balaklavor [ansiktsmasker], solmodell som bara finns i den ryska armén.
pen som blivit kvar från Sovjet-tiden (de
glasögon, armbågsskydd och knäskydd...
Ukraina har också Buk-missiler, men inte
skickades till Ryssland). Kärnvapnen har
Vi tillbringade flera dagar i Sevastopol
av den modell som haverikommissionen
ryssarna tagit emot, men Krim har anoch fick order att etablera oss och förbekonstaterat låg bakom nedskjutningen av
nekterats av Ryssland och delar av östra
reda oss för alla typer av insatser. Snart
MH-17.
Ukraina kontrolleras av ryska styrkor.
förflyttades vår brigad till byn Pervalnoje
Kärnvapenmakter eller kärnvapenmakoch placerades i ett tältläger vid byn. Det
Kadyrov sköter den smutsiga
ter in spe (Iran) bör lära sig att inte lita
var huvudsakligen Uljanov-brigaden som
på överenskommelser som berövar dem
byken
fanns där, sammanlagt 2000 soldater. Vi
möjligheten att kontrollera kärnvapen,
Ilja Jasjin är övertygad om att i vissa
behövdes för att visa den ryska arméns
för utan kärnvapnen kan de makter som
avseenden är det inte ryssar utan tjetjestyrka.
har sådana tvinga igenom sin politiska
ner som sköter det smutsigaste arbetet.
Putin har senare perDet finns en hel
sonligen förklarat sin
tjetjensk bataljon i
egen roll:
Donbass. Och mor”Det var natten
det på Nemtsov
mellan den 22 och 23
genomfördes enligt
februari 2014. Mötet
Jasjin troligen inte
var över vid sjutiden
av ryssarna utan av
på morgonen och
tjetjenerna, det vill
jag lät var och en gå
säga den tjetjenske
för att sova. När vi
presidenten Ramsa farväl, och varför
zan Kadyrovs handska jag hemlighålla
gångna män. Kadet, sa jag till mina
dyrov slogs tidigare
kollegor innan vi
i den tjetjenska motskildes åt att nu hade
ståndsrörelsen, men
utvecklingen i Ukraiär numera ”vald”
na blivit sådan att vi
president i den Tjevar tvungna att ta itu
tjenska autonoma
med att återföra Krim
republiken (en del
till Ryssland”
av den Ryska Fede”För att blockera
rationen), och samoch avväpna 20000
arbetar nära med
välbeväpnade persoPutin. Han är med
ner behövs det styri Putins parti Enade
ka. Inte bara kvantiRyssland, men kontet utan också kvatrollerar Tjetjenien
litet. Det behövdes Ilja Jasjin, nära medarbetare till den mördade oppsotionsledaren Boris Nemtsov, har som han vill och är
specialister. Därför slutbearbetat Nemtsovs rapport om Putins lögner och krig. Foto C G Holm.
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uppenbarligen en tjänstvillig lakej när det
gäller att ta hand om uppgifter som är så
smutsiga att inte ens Vladimir Putin vill
sköta om dem.
Oppositionen i Ryssland samlade tidigt
in uppgifter om stupade ryska soldater
på Krim och i Donbass. Särskilt viktigt
var studier i staden Pskov (nära estniska
gränsen), eftersom ett elitförband från
Pskov deltagit i striderna och lidit svåra
förluster. Genom granskning av kyrkogårdarna i Pskov avslöjades en hel del av
den hemliga ryska krigföringen.
Sedan dess har Putin infört förbud mot
att samla in uppgifter om ryska förluster
i stridshandlingar. I början betalade ryska
staten föräldrar till stupade ryska soldater
upp till en halv miljon kronor för att de
skulle hålla tyst. Det har dock blivit för
dyrt och under 2015 har man inte betalat
något alls. När Nemtsov försökte kontakta anhöriga möttes han av tystnad – och
de anhöriga av hot, men inga kontanter.
Parnass rapport Putin.war attackerades omgående av Enade Ryssland, Putins
parti. Men försök att stoppa den den
juridiska vägen gick inte. Så långt har
faktiskt inte Ryssland fallit än. Däremot
tillgrep Enade Ryssland fysiska och psykologiska hot mot rapportens författare
och distributörer. Det organiserades till
exempel slagsmål vid möten där rapporten spreds och diskuterades.
Det ryska samhället är mycket effektivt styrt av Putins propagandamaskin.
Jasjin berättar att en vecka innan Ryssland började bomba i Syrien så visade en
opinionsundersökning att 70 procent av
befolkningen var emot ett militärt ingripande. En vecka efter de första angreppen var 70 procent för! Förklaringen är
att staten – Putin – kontrollerar alla större
media och framförallt alla TV-kanaler
(med ett undantag). Det är genom dessa
som opinionen styrs. Genom internet och
mindre nyhetskanaler kan ryssar som är
mycket intresserade och mycket engagerade för oberoende informationsinhämtning visserligen ta rätt på vad som händer
i omvärlden. Men den stora majoriteten
måste förlita sig på de stora Putin-kontrollerade kanalerna.
Även till Väst sprids Putins propaganda. Svenska media, även sådana mer eller mindre ”officiella” nyhetsförmedlare
som TT har vid ett flertal tillfällen okritiskt förmedlat vad Russia Today har spridit. Ibland ren desinformation. Problemet
med Russia Today, som med all skicklig
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desinformation, är att man blandar korrekt och falsk information. Genom att till
en del faktiskt sprida korrekt information
skapar man sig förtroende, ett förtroende
som man sedan använder för att sprida
Putin-propaganda.

TT går Putins ärenden

Det beklämmande är när TT sväljer det
hela med hull och hår. Timbro Mediainstitut har kommenterat situationen enligt
följande: Trots medvetenheten om Rysslands informationskrigföring har TT:s redaktion okritiskt publicerat information
från Putinkontrollerade nyhetsmedier. I
minst tio telegram återger TT information från RT, Tass och Sputnik utan att
förklara kopplingen till Putinregimen.
Telegrammen har därefter publicerats i
tidningar runt om i Sverige. Därmed blir
TT ett verktyg i Putins propagandakrig.
TMI har intervjuat Stefan Olsson, doktor
i statsvetenskap och säkerhetspolitisk expert. Han förklarar att det är ryska staten
som kontrollerar RT, Tass och Sputnik.
RT är extra intressant med tanke på den
genomslagskraft kanalen fått på senare
år, förklarar han.
–RT startades 2005 och ingår i Putins
mediestrategi, som går ut på att stärka
bilden av Ryssland utomlands. Från början var det ingen som tog dem på allvar,
men med tiden har RT vuxit och nu är det
uppenbart att de har en väldigt stor betydelse. Inte minst har det blivit tydligt
under Ukrainakrisen.
Efter Sovjetunionens fall kunde den
forna supermakten inte längre förlita sig
endast på sin militärkapacitet och kärnvapenarsenal för att kontrollera andra
länder, förklarar Olsson. Ryssland insåg
därför att landet alltid skulle vara i militärt och ekonomiskt underläge gentemot
USA och västvärlden. Ur den insikten
föddes idén om att med hjälp av bland
annat information utöva inflytande över
andra länder.
–Det här är en lång process som Ryssland har jobbat med i många år.
Som journalist ska man därför vara
väldigt försiktig och dubbelkolla all information som kommer från RT, Tass och
Sputnik.
–Hälften av det som står är sant och
hälften är inte sant. Och det är väldigt
svårt att veta vad som stämmer.  
Ute på redaktionerna bör man vara
väl medveten om detta, och att det som
sägs i till exempel RT inte nödvändigtvis
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är korrekt. Detta var väl känt redan när
Ukrainakrisen började, menar Olsson.  
För samtliga svenska redaktioner borde
det därför inte vara en nyhet att man måste
vara extra källkritisk när det handlar om
information som kommer från Ryssland.
Trots det har TT publicerat minst tio
telegram under loppet av drygt 18 månader, i vilka man refererar till både RT,
Tass och i ett fall Sputnik utan att berätta
för läsaren vad det är för typ av källor.
Mats Johansson, redaktionschef för TT,
menar ändå att redaktionen är försiktig
med att använda de nyhetskällorna. I de
fall där RT, Tass och Sputnik förekommer
ska informationen alltid kompletteras
med information från andra nyhetsbyråer
som kan verifiera innehållet, som till exempel AFP eller Reuters, förklarar han.    
–Vi använder oss inte av dem (RT, Tass
och Sputnik reds. anm.) som en enskild
källa. Vi hade ett RT-klipp i somras med
en intervju om en kille i samband med inbördeskriget i Jemen. Det är ett undantag.
Vi har också haft dem som uppgiftslämnare när det gällde en dramatisk brand i
ett kloster. Sen har vi vid några tillfällen
haft dem i materialet, men då kompletterat med uppgifter från AFP. Vi försöker
säga att vi inte ska ha RT som ensam nyhetskälla.
Johansson håller med om att det kan
vara problematiskt i de fall där TT presenterar RT som endast en ”nyhetstjänst”,
och inte är tydliga med att den står under
rysk statskontroll. Däremot tror han inte
det här påverkar förtroendet för TT.
–Jag tror inte det bör påverka förtroendet för TT:s nyheter särskilt mycket.
Det hoppas jag verkligen inte. Men det är
inte bra att vissa saker slipper igenom. Vi
måste se till att gå igenom kriterierna för
vad som krävs för att texterna ska ges ut i
vår nyhetstjänst.

Parlamentsvalen 2016

Möjligheterna för oppositionen att delta
i kommande val är begränsade. Men
Parnass lovar att delta i parlamentsvalen
2016. Frågan är dock om de över huvud
taget kommer att kunna sprida information om sin valplattform. Jasjin säger att
partiets uppgift är att sprida sanningen.
Han utlovar dessutom en ny rapport
om den tjetjenske presidenten Razman
Kadyrov på årsdagen av mordet på Boris Nemtsov.
.
Rapporten finns på
http://www.4freerussia.org/putin.war
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Återföreningen av Tyskland 25 år
Det återförenade Tyskland 25 år, en succéhistoria med få klavertramp

mot det kapitalistiska väst, var DDR ett
Ingen seriös människa kan påstå att återsom tydligast tycker sig se Tyskland som
konkursbo. Än i dag, ett kvarts sekel seföreningen för 25 år sedan mellan Tyskfjärde riket är stollhögern och tokvännare, är löneskillnaderna stora men krymlands östra och västra halvor är någonstern i Grekland där Angela Merkel avpande mellan förbundsländerna i öst och
ting annat än en succéhistoria. Det gamla
bildas med Hitlermustasch.
i väst. Västtyskarna tvingas i många år
DDR har lyfts upp ur en ekonomisk,
Förbundskanslern Helmut Kohl förtill att betala en solidaritetsskatt för ekopolitisk och moralisk avgrund. Skillnasäkrade att sammanslagningen inte var
nomisk utjämning mellan öst och väst.
den mellan Ossis och Wessis minskar för
någon ekonomisk förlustaffär. Han loVad en återförening mellan Nord- och
varje år. Det socialistiska DDR försvann
vade en förvandling av de gamla DDRSydkorea kommer att kosta är en ekonofrån jordens yta och blev i stället en del
förbundsländerna till ”blomstrande landmisk mardröm.
av det kapitalistiska Tyskland. Jag kan
Den viktigaste frågan är om det återförfaktiskt inte komma på en enda sak som
enade Tyskland kom att politiskt missbruvar bättre på den gamla onda tiden med
ka sin maktställning som Europas största
två tyska stater. Jo, en sak. jag saknar alla
kjell.albin.
och viktigaste land? Ja, vid några tillfälpolitiska vitsar. Som den här:
len. Till exempel det rysk-tyska olje- och
Vid ett möte mellan Walter Ulbricht
abrahamson@
gasprojektet Nord Stream som beslutades
och Willy Brandt ville Brandt lätta lite
contra.nu
ovanför polackernas och balternas huvupå stämningen och berättade: Jag har en
skap”. Det måste medvetet (för knappast
den. En kalldusch var också beslutet att
hobby. Jag samlar på vitsar som folk bevar det omedvetet?) ha varit den största
Tyskland släcker ner kärnkraften, ett merättar om mig. Ulbricht: Åh, jag har en
ekonomiska lögn som trillat över Kohls
gastort energibeslut som omvärlden gärna
liknande hobby. Jag samlar på människor
läppar. Trots att det kommunistiska DDR
hade velat bli informerad om. Ett klaversom berättar vitsar om mig.
var tänkt som ett ekonomiskt skyltfönster
tramp var också det diplomatiska erkänAtt de båda antagonistiska staterna
nandet av Kroatien som definitivt kom
skulle bli ett land var en självklarhet för
att punktera Jugoslavien. Tyskland
de flesta, men inte för alla. Kända kulborde ha underrättat andra EU-länder
turpersoner som Günter Grass varnade
precis som Sverige borde ha förberett
både som författare och socialdemoandra länder på det svenska erkännankrat för ett nytt Tyskland som ett polidet av Palestina. Och senaste tecknet
tiskt monster. Hela SPD hade en ytterst
på stormaktsarrogans: Angela Merkels
måttlig entusiasm till återföreningen.
överraskande beslut att mitt i den värDåtidens viktigaste stats- och regersta flyktingkrisen i mannaminne öppna
ingschefer – Mitterand, Thatcher och
gränserna och sätta Dublinfördragen
Andreotti – var stora motståndare till
ur spel. Det sände en chockvåg genom
den tyska återföreningen eftersom den
hela vår kontinent. På det stora hela
skulle minska deras egna länders inflytaget måste ändå Tysklands lista över
tande i världen och EU. Bakom tyskarpolitiska kardinalsynder betecknas
nas rygg och med ett intrigspel värdig
som kort.
en Shakespearepjäs, gjorde Frankrikes,
25-årsminnet av den tyska återStorbritanniens och Italiens ledare allt
föreningen firas mot bakgrund av en
för att stoppa Tyskland från att bli Eugalopperande flyktingkris som växer
ropas största och ekonomiskt viktigaste
sig utanför myndigheternas kontroll.
land, Tyskland som fjärde riket. FrankTyskland står inför en gigantisk interike hittade en ironiskt hycklande fras:
grationsprocess där modstulna tyskar
Vi älskar Tyskland så mycket att vi vill
hävdar om de hundratusentals syrier,
ha två. Rakryggade uppträdde däremot
afghaner och eritreaner som sökt sig
USAs president Bush och Sovjetuniotill Europas politiska stormakt och
nens Gorbatjov: klart att tyskarna igen
ekonomiska motor: ”Nu växer samska bli ett folk. Och Willy Brandt formulerade återföreningen bättre och Berlinmuren föll 1989 och dess fall firades på ett man vad som icke hör samman.” .
vackrare än någon annan: ”Nu växer Contra-omslag. Ett år senare förenades de två tyssamman vad som hör samman”. De ka staterna till en gemnsam stat.
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Ryssland – det stora hotet mot Väst
I Budapest-överenskommelsen 2008 garanterade Ryssland – och andra stater –
Ukrainas territoriella integritet. I utbyte mot att Ukraina gav upp de kärnvapen
som ärvts från Sovjetunioen. Idag vet vi att överenskommelsen inget var värd.
Och att Ryssland är det stora hotet inte bara mot Ukraina utan mot Väst.
I ett senatsförhör i juli i år anslöt sig armégeneralen Mark Milley till andra ledande
militärer när han förklarade att Ryssland
är det största hotet mot USA idag.
General Milley sa: ”Ryssland är det
enda land på jorden som har kärnvapenkapacitet att förstöra USA. Det är ett hot
mot USAs existens, så de har kapaciteten.
Avsikten? Jag vet inte, men sedan 2008
har Ryssland varit mycket aggressivt”.
När generalen fick frågan om den amerikanska arméns förmåga att operera i
Europa under ett växande ryskt hot sa
general Milley att hans uppfattning var
att den amerikanska armén behövde öka
markstyrkorna på rotationsbasis för att
uppnå en bättre avskräckande effekt.
Marinkårsgeneralen Joseph Dunford
sa att hans uppfattning var att Ryssland
utgör det största hotet mot USAs nationella säkerhet. Han menade att Rysslands
handlande var alarmerande.
Kongressen gav 2014 regeringen rätt
att leverera vapen till Ukraina. Men
president Obama, som förlöjligade den
republikanske presidentkandidaten Mitt
Romney under en debatt 2012 när Romney kallade Ryssland för det största hotet
USAs säkerhet, har hittills avstått från
att använda sig av Kongressens bemyndigande. Inga vapen har levererats till
Ukraina.
Flygvapengeneralen Paul Selva placerade också Ryssland i topp på sin lista av
hot. Han placerade IS och andra al-Qaida-inspirerade grupper längst ned.
General Milley nämnde hot som Kina,
Nordkorea, IS och Iran, men placerade
dem inte i någon särskild ordning.
Den ryska aggressiviteten har naturligtvis bekymrat europeiska NATO-medlemmar. På CNN framträdde förre polske
utrikesministern Radek Sikorski den 23
augusti och sa bland annat: ”President
Putin talade om Ukraina som en artificiell nation redan vid NATO-toppmötet
i Budapest 2008. En del av planerna för
Georgien, Krim och Ukraina var redan
fastlagda innan detta möte. President
Putin slösade i stor utsträckning bort ol-
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jepengarna, men åtskilligt investerades i
de väpnade styrkorna och vi känner resultatet.
…jag menar att vi för det första borde
övertyga Putin om att NATO-länderna
ligger utanför de tänkbara områdena för
rysk militär äventyrlighet. För det andra
borde vi förklara för Putin att, även om
han går längre in i Ukraina, så innebär ett
sådant avancemang en förlängd konflikt
som han inte kan vinna.
…för det tredje måste vi förklara för
honom att tiden inte talar till hans fördel. Ukraina genomgår snabba reformer,
samtidigt som konflikten kostar Ryssland
alltför mycket, och då menar jag att han

Bertil Häggman
bertil.haggman
@contra.nu
kommer att vara beredd att träffa en överenskommelse och dra sig tillbaka från
ockupationen av Ukraina. Det vore idealiskt om EU och USA kunde medverka
till att lösa upp alla de frusna konflikterna
i Rysslands periferi – Transnistrien, Kaukasus och en del andra.
När Sikorski fick frågan om NATO

borde ha en bas i Polen svarade han:
”Det finns NATO-baser i Storbritannien,
i Tyskland, i Spanien, i Portugal, i Italien,
i Turkiet och ändå säger era generaler att
hotet kommer från öst. Var tror ni att huvudbaserna borde ligga? Jag skulle föreslå där de bör ligga!”
I februari 2014 invaderade Ryssland
Krim och anslöt det till Ryssland. Moskva stödjer rebellerna i östra Ukraina och
har starka ryska styrkor (kanske 50 000
man) redo för en invasion av Ukraina.
NATO behöver uppvisa militär närvaro hela vägen från Estland i norr till
Bulgarien i söder. Polen, som med kraft
stödjer ett fortsatt fritt och oberoende
Ukraina, behöver en större NATO-bas
på sitt territorium. Västalliansen behöver också stärka NATOs närvaro i Estland, Lettland, Litauen, Rumänien och
Bulgarien. President Obama behöver
snarast leverera vapen till Ukraina, som
2015 har större geopolitisk betydelse än
Grekland. Det behövs också finansiellt
stöd till Ukraina. Detta europeiska lands
västvänliga inställning behöver stöd. Under 2013 uttryckte det ukrainska folket
en stark vilja att vara en del av ett enat
Europa från Atlanten till ryska gränsen.
Det behövs också starkt stöd till länder
som Moldavien, Georgien och Armenien
som alla vill ha närmare band med EU. .

En ukrainsk styrka som i Kiev tränas för insats i Donbass-området 2014. Foto: V O
Svoboda/Wikipedia.
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Vänsterns urartning:
Från marxistiska intellektuella till
mytomaner, antisemiter och proislamister
För en tid sedan hade någon,
jag minns tyvärr inte vem, twittrat ungefär följande: ”Jag är
så gammal så jag kommer ihåg
när vänstern bestod av intellektuella”. Det gäller mig också. Även om jag avskydde det
mesta som vänsterhjältar av
typ Jan Myrdal, Joachim Israel
och Göran Therborn stod för,
hade de i alla fall en viss intellektuell resning. Det är mer
än man kan säga om figurer
som Henrik Arnstad, Anders
Lindberg och Mattias Gardell.
När socialdemokraten Alvar Alsterdal
1963 gjorde en inventering av vänstersocialistiska strömningar i Europa hamnade
Sverige utanför. Det existerade vid denna
tid helt enkelt inga betydande vänsterintellektuella på våra breddgrader. Således
skriver Daniel Tarschys och Carl Tham
i sin då uppmärksammade bok Den nygamla vänstern (Aldus Bonniers 1967,
nytryck 1969) följande:
”I gränstrakterna mellan socialdemokrati och kommunism dvaldes visserligen
en skara odeciderade socialister, men om
någon starkare sammanhållning eller om
några organisatoriska nybildningar var
det inte tal. Regeringspartiet tycktes för
gott ha övergett sina andliga lärofäder
och koncentrerade i stället sitt ideologiska tänkande på det nyupptäckta ideologiska sambandet.”

Nerman reagerade
mot USA-hatet

Några år senare var läget helt förändrat.
Extremvänstern rullade fram som en
ångvält och tillskansade sig ett allt fastare grepp över åsiktsbildningen genom
att tillvälla sig ett avgörande inflytande
över media och institutioner. Samhällets
demokratiska grundvalar hamnade alltmer i skottgluggen och världens ledande
demokrati, USA, utsattes för frenetiska
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ideologiska attacker med Vietnamkriget
som hävstång.
En av dem som reagerade över denna
bekymmersamma utveckling var den tidigare kommunisten och socialdemokraten Ture Nerman (1886-1969), som 1967
gav ut en debattskrift med titeln Sverige
på glid (Andromeda) där han icke minst
reagerade mot antiamerikanismen. Nerman var under Andra världskriget en av
våra mest profilerade antinazister med
sin tidskrift Trots Allt!, som upprepade
gånger utsattes för statlig censur och indragningar och renderade utgivaren fäng-

tommy.hansson
@contra.nu
elsestraff på Långholmen.
Nerman var med denna smärtsamt
självupplevda bakgrund väl medveten
om USAs betydelse som garant för den
fria världens fortbestånd och var mäkta
bekymrad över nyvänsterns USA-hat.
Han framhåller i Sverige på glid: ”Med
utsvävningarna i USA-hat är man inne
på en farlig väg, på gatans parlament
i sämsta mening. Och här får den som
minns 1930-talets Tyskland rätt naturligt
i tankarna nazismens uppmarsch.”

USA vann Kalla kriget

Den ideologiska och opinionsmässiga
spärreld som USA utsattes för, såväl på
hemmaplan som ute i världen och då icke
minst i Sverige, ledde till att amerikanerna 1975 lämnade Indokina med svansen mellan benen och med den nationella
självkänslan skakad i grunden. För första
gången i landets förhållandevis korta historia hade man förlorat ett krig, även om
det efter Parisavtalets ingående i januari
1973 officiellt talades om ”fred med ära”
– det var ändå ingen som trodde på propagandafloskler av denna typ, även om
USAs utrikesminister Henry Kissinger
fick Nobels fredspris som belöning tillsammans med nordvietnamesiske chefs-
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förhandlaren Le Duc Tho.
Det ter sig nästan som ett mirakel att
USA reste sig efter Jimmy Carters katastrofala presidenttid 1977–81 och med
Ronald Reagan i Vita huset 1981–89 på
ett metodiskt sätt kunde bygga upp en
militär, ekonomisk och inte minst moralisk styrka som gjorde det möjligt att som
ledare för den fria världen besegra Sovjetunionen och Östblocket och därmed
vinna det Kalla kriget. Tyvärr fick den
antitotalitäre kämpen Ture Nerman inte
uppleva detta.
Nyvänstern, efter studentupproret i Paris 1968 och kårhusockupationen i Stockholm samma år ofta kallad 68-vänstern,
må ha tagit kommandot över en betydande del av samhällsutvecklingen, men
det märkliga är att detta aldrig resulterade
i några partipolitiska framgångar att tala
om.
Vänsterpartiet kommunisterna (VPK)
under ledning av den utåt sympatiske och
tämligen intellektuelle C. H. Hermansson
blev visserligen något populärare än det
gamla blodtörstiga Sveriges kommunistiska parti (SKP) med norrbottenskommunisten och stalinisten Hilding Hagberg
vid rodret, men låg ändå och harvade på
vid pass mellan 4 och 5 procent i riksdagsvalen, dessutom assisterade av ”kamrat
fyra procent” innebärande stödröster från
normalt socialdemokratiska väljare.
Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien 1968 innebar ett dråpslag för VPKs
anspråk på allmänt erkännande, och det
hjälpte föga att Hermansson fördömde
invasionen. Alla visste ändå var partiet
egentligen stod, och några månader senare gjorde Hermansson diskret avbön inför
hotet att bli av med partiets frikostiga ekonomiska stöd från Sovjet och Östtyskland.

Vänsterradikalism och
politisk korrekthet

Kommunister som mer sympatiserade
med Folkrepubliken Kina och Albanien
än Sovjetunionen och Östtyskland valde
att lämna VPK och bilda Kommunistiska
förbundet marxist-leninisterna (KFML)
med ögonläkaren Gunnar Bylin som le-
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dare. De som tyckte att KFML var för
mjuka bröt sig snart ur även detta parti
och bildade KFML(r), där r:et stod för
”revolutionärerna”. De så kallade r:arna
leddes av göteborgaren Frank Baude. Av
de forna r:arna har blivit dagens Kommunistiska partiet (KP), men någon utveckling framåt har det aldrig blivit – man står
kvar och stampar som ett promilleparti
för de närmast sörjande med representation i ett par av landets kommuners fullmäktigeförsamlingar.
Huvudorsaken till extremvänsterpartiernas misslyckande var säkerligen Socialdemokraternas förmåga att suga upp
stora delar av vänsterengagemanget, särskilt på det utrikespolitiska planet. Varför
engagera sig i små sektbildningar när sossarna med Olof Palme i spetsen stödde en
rad kommunistdiktaturer och marxistiska
upprorsrörelser i Tredje världen och var
du och bror med ledarna i Kreml och
Östberlin? Två ledande socialdemokrater
som började i KFML/SKP var Anna-Greta Leijon och Marita Ulvskog.
Det är alltså ingalunda bland kommunisternas olika partibildningar vi får söka
rötterna till extremvänsterns samhällsinflytande utan i stället dels i sosseriets
vänstervridning, dels i det inflytande
vänsterintellektuella kunnat utöva icke
minst via massmedia, som sedan mitten
av 1960-talet till betydande delar varit
redskap för vänsterradikalism och politisk korrekthet.
Jag ämnar här i all korthet presentera
tre tongivande vänsterintellektuella av
den gamla stammen, varav två alltjämt
är i livet, och jämföra dessa med några
ofta förekommande vänsterfigurer från
vår egen förvirrade tidsålder. Detta för att
illustrera hur vänsterns ledande förespråkare degenererat från att vara visserligen
rätt motbjudande propagandister men
ändå med en viss resning och intellektuell stringens, till att bli mytomaner, antisemiter och proislamister med svårartad
mundiarré.

Therborn, Israel, Myrdal

Låt mig börja med en av den så kallade
nyvänsterns ledande ideologer, Göran
Therborn, som föddes 1941 och som
kom att göra en lysande akademisk karriär som ledde till doktorsgrad i i Lund
1974 och därefter en karriär som omfattat professurer i sociologi vid Göteborgs
universitet, i statsvetenskap i nederländska Nijmegen samt 2006 i sociologi vid

CONTRA 5/2015

ärorika Cambridge University. Han pensionerades 2010 och är numera professor
emeritus vid sistnämnda lärosäte1.
Therborn lär vara en av samtidens mest
citerade marxistiska sociologer och medverkade tidigt i den inflytelserika engels
ka tidskriften New Left Review som startade 1960. I en artikel i denna tidskrift (#
47 1968) analyserar Therborn sambandet
mellan den revolutionära kampen i västvärlden och Vietnamkriget och skriver
bland annat:
”Socialism here is no longer a dull,
harsh austerity threatening the consumers of the West, but a heroic fight by exploited and starving people for a human
existence, denied them by imperialism
and its lackeys.”
Göran Therborn flyttade efter tiden
i Cambridge tillbaka till Sverige och
Ljungbyholm i födelsekommunen Kalmar. Han är far till poetissan och litteraturkritikern Anna Hallberg.
En annan sociologiprofessor som syntes mycket i debatt och opinionsbildning
på 1960- och 1970-talen var Joachim Israel (1920-2001), född i tyska Karlsruhe
och ankommen till Sverige som judisk
flykting från Hitlertyskland 1938. De
första tio åren i Sverige var han verksam
som lantarbetare. Israel var först sionist
och socialdemokrat men radikaliserades
och hade som ideologisk utgångspunkt
Karl Marx nästan metafysiska alienationsteori. Han blev med tiden, som så
många andra inom extremvänstern, även
en rabiat Israel-hatare.
Joachim Israel, professor i sociologi
i Lund 1971–87, var en färgstark personlighet och ett återkommande inslag i
dåtida debattprogram i TV av typ ”Storforum”, där han gestikulerade och argumenterade med stark tysk brytning. Han
avslutade sin installationsföreläsning vid
Lunds universitet med orden ”All makt
åt folket”. Han ansågs vara ”humanistisk marxist” och deltog, förutom i den
politiska debatten, även i debatten kring
människans sexliv, som det tjattrades väldeliga om vid denna tid.
Till Joachim Israels syndaregister skall
läggas att han var en av dem som tog initiativet till bildandet av Miljöpartiet (han
var akademisk mentor till Per Gahrton).
Joachim Israel var en hängiven anhängare av välfärdssamhället och svuren fiende
till nyliberalismen.
http://www.therborn.com

1
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Ett tredje exempel på en klassisk vänsterintellektuell är Jan Myrdal, född
1927, still going strong som altmeister
inom den obotfärdiga massmordsvänstern som hyllade Stalins, Maos och Pol
Pots förintelse av stora delar av de egna
befolkningarna som nödvändig. Myrdal
fick sitt genombrott med boken Rapport
från en kinesisk by 1963, som rönte internationell uppmärksamhet och berömdes av flera kända Kina-habituéer. Ett par
år senare putsade Myrdal på sin revolutionsimage genom att slåss med polisen
vid Vietnam-demonstrationer i centrala
Stockholm.
Jan Myrdal har skrivit en lång rad
böcker och gjort omfattande resor i Tredje världen och länder såsom Afghanistan,
Indien, Kambodja, Kina och Mexiko,
ofta tillsammans med tredje hustrun, fotografen Gun Kessle. Något av ett andra
genombrott fick Myrdal 1982, då han gav
ut boken Barndom som var en rasande
uppgörelse – den första av tre delar – med
de berömda föräldrarna Gunnar och Alva
Myrdal.
Myrdal är ännu vid 88 års ålder en vital
deltagare i samhällsdebatten. Det honom
närstående Jan Myrdalsällskapet delar
varje år ut Leninpriset respektive Robespierrepriset till ”förtjänta” personer.
Initiativtagare till sällskapet och mecenat
bakom prisen är hotelldirektören Lasse
Diding i Varberg, som på sällskapets
hemsida betecknar Leninpriset som ”en
obehagligt kliande böld i röven på den
borgerliga historieskrivningens potentater”. 2015 gick priset till trubaduren Mikael Wiehe2.
Jan Myrdal är nu inne på sitt fjärde äktenskap. Han är far till professorerna Janken Myrdal, född 1949 och Eva Myrdal,
född 1956.

”Gå full Arnstad”

Så vad kan vår egen tidsepok ställa upp
med i jämförelse med dessa på många
sätt motbjudande men otvivelaktigt
skärpta och lärda personligheter? Inte
särskilt mycket om ni frågar mig. Vi kan
lämpligen börja med den troligen mest
uppmärksammade vänsterdebattören för
tillfället, Henrik Arnstad, som är född
1967.
Arnstad, som är son till journalisten
Lennart Arnstad, har en journalistisk
bakgrund på bland annat Aftonbladet,
2

http://www.janmyrdalsallskapet.se
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Dagens Nyheter, Expressen, Smålandsposten och Sveriges Television. Efter att
tidigare ha skrivit tre böcker publicerade
han 2013 sitt magnum opus Älskade fascism: de svartbruna rörelsernas ideologi
och historia. Därefter har han blivit en
alltför ofta sedd gäst i debattstudior och
morgonsoffor, detta trots att han påkommits med flera lögner om sina akademiska och militära bakgrunder. I motsats till
vad han tidigare sagt har Arnstad således
varken någon akademisk examen eller
officersgrad vid pansartrupperna.
Förutom mytomani har Arnstad utmärkt sig för att anklaga folk för att vara
”fascister” till höger och vänster. Ett särskilt gott öga har han till Sverigedemokraterna, som enligt honom är rasister,
fascister och terrorister. I en debattartikel
i tidskriften ETC med rubriken ”Så ska
SD göra svenskarna till rasister” påstår
Arnstad redan i början av ingressen:
”Sverigedemokraternas långsiktiga mål
är att göra Sverige till en enpartistat”.
Ridå, som man brukar säga3
Till råga på eländet tycks Arnstad även
vara rådgivare åt statsminister Stefan
Löfven, som i riksdagsdebatter plagierat Arnstads lögnaktiga påståenden om
SDs ideologiska hemvist. Arnstads argumentation har givit upphov till uttrycket
”gå en full Arnstad” (go a full Arnstad),
syftande på särskilt halsbrytande påståenden. För mig och många andra är det
en gåta hur någon kan ta Henrik Arnstad
på fullt allvar.
Anders Lindberg är ledarskribent på
Aftonbladet efter att tidigare bland annat
ha varit verksam vid Socialdemokraternas partistyrelse och politiskt sakkunnig
på Utrikesdepartementet åt utrikesminister Laila Freivalds (S). Han har även ett
förflutet som kommunalpolitiker i Haninge utanför Stockholm.
Lindberg har ett ovanligt välsmort
munläder och tillhör liksom den fem år
äldre Henrik Arnstad det vänstergarde
som för jämnan sitter och häckar i olika
TV-soffor och sprider sin löjeväckande
villfarelse, och liksom Arnstad är han
emotionellt fixerad vid Sverigedemokraterna. Det föranledde SD:s dåvarande
partisekreterare Björn Söder att på Facebook i september 2012 skriva följande:
”Anders Lindberg på Aftonbladet är
nog Sveriges mest inkompetente och inskränkte journalist.”
http://www.etc.se/inrikes/sa-ska-sd-gorasvenskarna-till-rasister
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Detta skedde sedan Lindberg under
rubriken ”Äckligt av Åkesson” den 4
september 2012 kastat sig över SD-ledaren Jimmie Åkesson, sedan denne haft
fräckheten att besöka Forserum i Nässjö
kommun där närvaron av somaliska invandrare skapat betydande problem4.
Anders Lindberg tillhör de obotligt politiskt korrekta journalister som i alternativa media brukar kritiseras för att ”gå en
full Arnstad”. Lindberg är gift med EUparlamentarikern Åsa Westlund.

Islamismen som
revolutionär kraft

Den av dagens vänstergestalter som antagligen kommer närmast 1960- och
1970-talens intellektuella vänsterelit är
Mattias Gardell, född 1958, sedan 2006
innehavare av Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap
vid Uppsala universitet. Tidigare var han
redaktör för Anarkistisk tidskrift. Bland
Gardells syskon märks riksbögen och
debattören Jonas Gardell. När Gardell
tillträtt nämnda professur presenterades
han i tidningen Forskning & Framsteg,
där det bland annat framgår att han är
asatroende5.
Johan Lundberg visar i sin bok Ljusets
fiender (Timbro 2013) att Mattias Gardell är en av de ledande ideologerna när
det gäller att rättfärdiga islamismens roll
som revolutionär kraft i det västerländska
samhället. Gardell menar att islam kan
användas som redskap för att slå sönder
den av honom avskydda västdemokratiska samhällsformen. Han avvisar därför
de traditionella marxisternas fientliga inställning till all religion.
I Anarkistisk tidskrift skrev Gardell
1996 i en av Lundberg redovisad uppsats
om den amerikanske muslimske ledaren
Louis Farrakhan bland annat följande:
”Att religionen /…/ kan formulera ett
motstånd mot den härskande klassens
krav på ideologisk hegemoni borde stå
klart för dessa partiteoretiker om de beaktar det som förenar tibetanska buddhister, Mujahedins i Afghanistan /…/ Att
slavättlingarnas motstånd i USA ges en
religiös formulering är sålunda inte att
förvåna. Nation of Islam utmanar hela
det amerikanska samhället /…/ USA

grundades och styrs av djävlar. De är
det ondas representanter som skapar ett
samhälle så fullständigt genomsyrat av
ondska och förruttnelse att alla reformtankar blir orealistiska. Det som krävs är
total revolution. Det existerande samhället måste demoleras, fullständigt förintas,
in i minsta atom utplånas för att ett gott
alternativ skall kunna etableras i dess
ställe.”
Samma hat går igen i Mattias Gardells
hållning gentemot den judiska staten Israel. Han tillhör således inventarierna på
propagandaflottiljen Ship to Gaza, som
påstår sig vilja bryta Israels blockad mot
Gaza och frakta förnödenheter till dess
palestinaarabiska invånare. I verkligen är
Ship to Gaza ett rent propagandaspektakel som även lockat vänsterrepresentanter tillika antisemiter såsom framlidne
Henning Mankell, Dror Feiler, Henry
Ascher och nuvarande bostadsministern
Mehmet Kaplan.
Mattias Gardell har inte färre än nio
barn och har varit gift med radikalfeministen Edda Manga.

Mångkulturalistisk kabbala

Den här artikeln är ett försök till skiss
över den svenska vänsterns utveckling
från mitten av 1960-talet fram till i dag.
Naturligtvis kunde jag ha tagit med betydligt fler mer eller mindre bemärkta
personligheter i mitt persongalleri – exempelvis Peter Weiss, Göran Palm, Sara
Lidman, Nordal Åkerman, Åsa Linderborg och icke minst Jan Guillou – men då
hade artikeln blivit orimligt lång.
För att slutligen sammanfatta mina
slutsatser: den svenska extremvänstern
har utvecklats från att ha varit en till stora
delar intellektuell rörelse av i stort ortodoxa marxister, där kritiken av den kapitalistiska ekonomin var en huvudfråga,
till att bli en emotionellt betonad mångkulturalistisk kabbala där proislamism,
Israel-hat och antisemitism, extremt invandringsvurmande och rabiat SD-hat
spelar bärande roller.
De marxistiska ekonomiska dogmerna
hör vi däremot nästan inte alls talas om i
dag, kanske beroende på att de visat sig
så hopplöst felaktiga.
.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article15386823.ab
4
http://fof.se/tidning/2007/2/mot-mattias-gardell-hedningen-som-forsvarar-politisk-islam
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Inga ”kamrateffekter” i skolan

Skolverkets generaldirektör (som en gång
var planeringschef åt Göran Persson och
senare statssekreterare under hans regeringstid) har hävdat att det finns ”kamrateffekter” i skolan. I förlängningen innebär det att det fria skolvalet har negativa
konsekvenser, eftersom ”framåt” elever i
”dåliga” skolor söker sig bort och lämnar kvar de dåliga skolorna med ett ännu
sämre elevurval.
Timbro hävdar att det inte finns något
forskningsstöd för att elever presterar
sämre för att högpresterande elever flyttar till andra skolor. Gabriel Hellner Sahlgren har granskat över fyrtio svenska och
utländska forskningsrapporter som tittat
på problemet. Johan Ingerö vid Timbro
säger: ”Det saknas forskningsstöd för de
teser som bland annat utbildningsminister
Gustav Fridolin och Skolverkets generaldirektör Anna Ekström har fört fram mot
det fria skolvalet. Nu måste våra politiker sluta ifrågasätta våra elevers valfrihet och ta itu med skolans verkliga pro-

blem: den undermåliga undervisningen”.
Svenska skolpolitiker har hävdat att det
fria skolvalet leder till segregering, som
i sin tur skulle vara negativt för de samlade skolresultaten. Hellner Sahlgrens
sammanställning visar visserligen på att
effekterna är små, men i den utsträckning
det finns några är en segregering efter
kunskapsnivå positivt för skolresultaten
– både för starka och svaga elever. Genom att manipulera sammansättningen
av skolgrupper för att utjämna nivåerna
mellan olika skolor kan man faktiskt
åstadkomma sämre prestationer för de
svaga grupperna.

Olagligt statsstöd

Vänersborgs kommun har på olika sätt
försökt ge stöd till ett i kommunen verksamt företag, Topp Frys, som tillverkat
frysta grönsaker. Detta när företaget var
på väg att gå under i konkurrensen med
jättar som Findus, Felix och Dafgård.
Topp Frys hade själv som ägare det stora
företaget Orkla, med 30 miljarder norska kronor i omsättning och varumärken
som Abba, Grandiosa och Pierre Robert
i sitt sortiment. Vänersborg köpte 2008,
på skattebetalarnas bekostnad, Topp Frys
fastighet för 17 miljoner kronor. Ett halvår senare såldes fastigheten för 40 miljoner kronor. En kanonaffär? Nej, knappast.

Kommunen fick inte betalt och bara kort
tid efter köpet gick köparen, Nya Topp, i
konkurs utan att ha betalt för fastigheten.
Värdet på fastigheten sattes i konkursbouppteckningen till 8 miljoner. En konkursvärdering ligger alltid lågt. Två oberoende fastighetsvärderingar har kommit
fram till att marknadspriset skulle ligga
på mellan 27 och 30 miljoner kronor. EUdomstolen har nu fastställt att det handlar
om olagligt stöd på 14,5 miljoner kronor.
Pengar som nu kommer att återkrävas av
stödmottagaren (Orkla). Därtill kommer
ränta och rättegångskostnader.

Arbetsförmedlingens
etableringsplan ett stort fiasko

Arbetsförmedlingen har fått regeringens
uppdrag att ordna med en ”etableringsplan” för nyanlända. Det innebär att nyanlända ska hjälpas in på arbetsmarknaden. Det är få som lyckas. Nationalekonomen Tino Sanandaji har gått igenom
Arbetsförmedlingens egna siffror och
kommit fram till att sex månader efter att
etableringsplanen är genomförd har bara
6 procent ett ”riktigt” jobb (ett jobb utan
stöd till arbetsgivaren). Det var 543 personer av de 9 377 som genomgått etableringsplanen som hade riktiga jobb.
Det har i media hävdats att det finns
massor med välutbildad arbetskraft att
hämta i flyktingströmmen från Syrien.
Det tycks dock mest vara förhoppningar.
Sanandaji konstaterar att det fanns 41
personer som sökte arbete som läkare av
de 50 000 som var nyanlända från Syrien. Uppgifterna om högskoleutbildade
är kraftigt överdrivna. I Sverige ska man
ha över tre års högskoleutbildning för att
klassas som högutbildad. I Sverige behandlas syrier i statistiken som högutbildade om de bara har två års eftergymnasial utbildning (inte nödvändigtvis akademisk). Många har olika yrkesutbildningar
efter gymnasiet och om de varat minst
två år blir syrierna högutbildade i svensk
statistisk, även om det är en i Sverige
helt oanvändbar utbildning. I TV har det
hävdats att 37 procent av de syrier som
kommer till Sverige är högskoleutbildade, enligt Världsbanken har 4 procent av
syrierna högskoleutbildning.

Systematisk ekonomisk
brottslighet mot välfärden

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska granska hur välfärdsstaten
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ska stå emot organiserad och systematisk
brottslighet. Med ett generöst välfärdssystem följer att många skurkar drar slutsatsen att det finns pengar att hämta. Nu
har regeringen insett att det inte bara är
behövande och behjärtansvärda medborgare som försöker få ut pengar av välfärdssystemen. Utredaren ska se till att
det blir mindre intressant för skurkarna
att attackera välfärdssystemen. Regeringen nämner särskilt olika former av
företagsstöd på 21,2 miljarder kronor, assistansersättning på 28,6 miljarder kronor
och lönegarantier vid konkurser på 1,6
miljarder (siffrorna är för 2014). Stora
utbetalare är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Pensionsmyndigheten,
Centrala Studiemedelsnämnden, Migrationsverket, a-kassorna, landstingen och
kommunerna.
En systematisk väg till många lukrativa
bedrägerier är enligt Brottsförebyggande
rådet falska identiteter. Har man lyckats
registrera en falsk identitet inom någon
del av välfärdssystemen är det ofta inte
särskilt svårt att bli accepterad med samma identitet också på andra ställen.
Utöver bidragsfusk ska utredaren också
granska fusk med RUT och ROT.
Allians-regeringen genomförde ett
flertal utredningar på området, som dock
aldrig omvandlades till politik. Det kan
inte uteslutas att den nya utredningen är
en förhalande manöver för att slippa göra
något av alla de redan färdiga utredningarna. Den nya utredningen ska vara färdig
den 2 maj 2017, något resultat i lagstiftningen är inte att vänta förrän 2018.
Utredare är Lars-Erik Lövdén som var
kommun- och bostadsminister i Göran
Perssons regering.

Saknade lägenheter

Boverket har i en rapport konstaterat att
90 procent av dagens bostadsbrist kan
förklaras av ineffektivt utnyttjande av
bostadsbeståndet. Det handlar dels om
flyttskatten, men också hyresregleringen
(som numer kallas bruksvärdessystemet).
Bara bruksvärdessystemet uppskattas ha
skapat ett underskott på 40 000 lägenheter. Idag bor många familjer med utflugna
barn i alldeles för stora bostäder. Men de
har inte råd att flytta. Om de bor i en lägenhet med reglerad hyra kan de räkna
med att en ny lägenhet skulle ge högre
hyra för mindre yta. Bättre då att stänga
av något rum eller anlita en städerska.
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Bägge alternativen ger lägre kostnader
än en flytt till en mindre bostad med mer
lämplig storlek. Om de bor i en bostadsrätt
eller villa blir en flytt förenad med höga
flyttskatter. Eftersom det finns ett tak på
hur mycket uppskov man kan få är det i
många storstadsförorter bara en mindre
del av flyttskatten som kan skjutas upp.
Följden är att folk bor kvar i bostäder de
egentligen inte behöver. En enkel koll
visar hur bisarr utvecklingen är när folk
håller tillbaka utbudet. I den stora villaförorten Täby med 67 000 invånare fanns
det på Hemnet första fredagen i november sammanlagt 13 lediga villor. Av dessa
var fem exklusiva jättevillor nära vattnet
med priser över 12 miljoner kronor. Kvar
för ordinära villaspekulanter fanns 8 villor – på 67 000 invånare.

Våldsbejakande islamism

Sedan 2012 har uppskattningsvis 300
personer rest från Sverige för att ansluta
sig till terroristorganisationer i Syrien.
Några av dessa använder sociala medier
för att sprida propaganda till Sverige – på
svenska språket.
Syrien och Irak har kommit att bli den
globala jihadismens epicentrum och personer inom våldsbejakande islamistiska
extremistgrupper och rörelser som Islamiska staten och al-Qaida sprider sina
budskap på sociala medier. Linus Gustafsson vid Försvarshögskolan har sammanställt en rapport som syftar till att
beskriva hur sociala medier används för
propagandaspridning samt vilka motiv
och orsaker som går att skönja i några av
de svenskspråkiga Facebook-grupperna
och profilerna under perioden 201220141.
Studien visar att Facebook används
som en plattform för svenskspråkiga
grupper och profiler för att sprida officiell
propaganda från terroristorganisationer
som Islamiska staten och al-Qaida, men
också för att sprida inofficiell propaganda
till fördel för terroristorganisationerna.
Facebook används som en plattform för
försök till rekrytering till IS.
Informationen som sprids sker dels från
personer i Sverige och dels från personer
som rest från Sverige till Syrien och IShttps://www.fhs.se/Documents/Externwebben/forskning/centrumbildningar/CATS/
publikationer/2015/Våldsbejakande%20
islamistisk%20extremism%20och%20sociala%20medier.pdf
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kontrollerade områden. Hyllningar till
våldsbejakande islamistiska ideologer
och terroristorganisationers ledare sprids
genom texter, bilder, fotografier och videos. Personer från Sverige som befinner sig i Syrien kommunicerar ”hem” till
Sverige genom reseberättelser från ISkontrollerade områden.
Ett antal faktorer varvas och överlappas: humanitära, religiösa, ideologiska
motiv tillsammans med martyrskap och
något som kan ses som äventyr, våld, vapen och gemenskap.

Vindkraft i motvind

Det är inte bara att de lokala protesterna
växer sig allt starkare. Med sjunkande
elpriser blir även kraftigt subventionerad vindkraft olönsam. Det lönar sig inte
längre att bygga nya vindkraftverk – ens
med subventioner. Vindkraftsbolag som
redan byggt snurror får visserligen ihop
till de rörliga kostnaderna, men det blir
inte pengar över till räntor och amorteringar. Vindkraftverk har ganska kort
livslängd. Det stora börsnoterade vindkraftsbolaget Arise gjorde 25 miljoner
kronor i förlust förra året. Och sedan dess
har priserna på el sjunkit från 27 öre till 8
öre per kWh (priser i juli, priserna varierar kraftigt under året). Arise har lagt 90
procent av sina nybyggnadsprojekt i malpåse. Mycket bättre är det inte för andra
vindkraftsbolag.

Landstinget i Västerbotten
läckte patientuppgifter

En psykpatient i Västerbotten upptäckte
att när han betalade räkningen stod det
”psykmottagning” på kontoutdraget
och banken fick alltså inte bara uppgift
om att han besökt vården utan också att
det var just psykmottagningen han vänt
sig till. Han kontaktade landstinget och
krävde ändrade rutiner, något som togs
upp i landstingsfullmäktige, men avslogs
2010. Datainspektionen kontrollerade fler
landsting och kunde konstatera att Västerbotten, Blekinge, Dalarna, Jönköping,
Kalmar, Stockholm. Örebro, Kronoberg
och Gotland hade olagliga rutiner. Sju
av landstingen ändrade sina rutiner, men
i Gotland och Kronoberg skedde ingen
rättelse.
Personen som ursprungligen hade klagat
i Västerbotten har med hjälp av Centrum
för Rättvisa stämt landstinget på skadestånd.
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U-hjälp i
korrumperade samhällen

Flertalet av de u-länder som tar emot
mycket hjälp lider av svår korruption.
Stora u-hjälpsbelopp försvinner i fickorna
på korrupta politiker och tjänstemän. För
att komma runt det problemet har man i
en del länder försökt gå runt problemet
genom att skicka pengarna direkt till
potentiella mottagare på ”gräsrotsnivå”.
The Economist berättar att man i Kenya
har använt satellitbilder för att konstatera
vilka familjer som bodde under halmtak
istället för plåttak (plåttak anses vara
ett tecken på relativ rikedom i Kenya).
Välgörenhetsorganisationen Give Directly har delat ut mobiltelefoner (och till
dem kopplade bankkonton) till personer
som bedömts som fattiga, inte av lokala
tjänstemän utan av avlägsna satelliter.
De lokala tjänstemännen kan inte lägga
rabarber på pengar för mutor. Direkta
kontantgåvor kombineras ofta med krav
på att barnen ska gå i skolan och besöka
doktorn.
I stora delar av Afrika har man saknat
ett fungerande bankväsende, de flesta har
saknat alla kontakter med en bank. Mobiltelefonerna har vänt upp och ner på det
förhållandet och numer har en majoritet
ett konto kopplat till mobiltelefonen. Mobiltelefonen används också för att stärka
böndernas ställning. Tidigare har flertalet bönder varit tvungna att anlita lokala
uppköpare för att sälja sin skörd – de har
därmed blivit beroende av en lokal monopolists prissättning. Med mobiltelefonens hjälp har det blivit möjligt att få
vettigt betalt för skörden. Ger inte den
lokale uppköparen ett rimligt pris så finns
det säkert någon på ett par mils håll som
är beredd att betala anständigt.

Historieförfalskning
i muslimska skolor

Information om Förintelsen ingår inte i
kursplanen i de muslimska länderna. Den
förre iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad har kallat Förintelsen för en
myt. Den palestinska myndigheten har i
sina åtaganden gentemot FN att förmedla
information om Förintelsen i områdets
skolor. Men den undervisningen har stop-
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pats av Hamas. Liknande tendenser finns
i Europa, där Förintelsen över huvud taget
inte nämns under historieundervisningen
i delar av Paris där det finns många muslimer. Den franske historikern Georges
Bensoussan berättade redan 2004 att
elever i arabisk-influerade skolor i Paris
kunde applådera när förintelseläger som
Auschwitz och Treblinka nämndes i skolundervisningen.

Fidel Castros dubbelliv

Juan Reinaldo Sanchez arbetade som
livvakt i sjutton år åt Kubas diktator Fidel Castro. Han försökte dra sig tillbaka
1994, men kastades i fängelse. Sanchez
gjorde tio försök att fly Kuba och till slut
lyckades han ta sig med båt till Mexiko.
2008 tog han sig över gränsen mellan
Mexiko och Texas. Han berättar om sitt
arbete i boken The Double Life of Fidel
Castro. Sanchez berättar i boken hur han
fick upp ögonen för Fidel Castros sanna
natur. Det var i slutet av 1988. Sanchez
hade vakten hos Fidel och ”el Jefe” (chefen) meddelade att inrikesministern general José Abrantes skulle komma och
att den hemliga inspelningsutrustningen
i Fidels ämbetsrum inte behövde användas. När samtalet varat en timme tröttnade Sanchez och började lyssna på samtalet mellan Fidel och Abrantes. Samtalet
handlade om en kubansk knarksmugglare
bosatt i USA och verksam med den kubanska regeringens medgivande. Smugglaren ville tillbringa en semester på Kuba
tillsammans med sina föräldrar och var
beredd att betala 75.000 dollar för det.
Fidel sa ja, men gjorde en reservation.
Hur skulle man kunna veta att smugglarens föräldrar inte skulle skvallra om att
de varit på semester på Kuba? Abrantes
hade en lösning: De skulle få veta att sonen var dubbelagent och hade infiltrerat
USA. Castro ställde då helt upp. Pengarna behövdes i den kubanska statskassan.
Knarket smugglades från Colombia med
kubansk statlig hjälp. Enligt Fidel Castros mening var det helt OK om amerikanerna var så dumma att de ville använda
knark, men om de fick knarket med kubanernas medverkan skulle vinsterna gynna
revolutionen.
Några år senare var FBI de kubanska
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knarksmugglarna på spåren. Fidel Castro
vände då kappan efter vinden. Generalen Arnaldo Ochoa och inrikesministern
Abrantes anklagades för knarksmuggling även av kubanerna och de dömdes,
Ochoa till döden och Abrantes till tjugo
års fängelse. Rättegångarna sändes på
kubansk TV (med fördröjning, om pinsamma ämnen kommit upp skulle sändningen kunna redigeras innan den nådde
tittarna). Bröderna Castro hade direkt tillgång till utsändningarna från domstolen
och kunde varje dag ge instruktioner om
hur rättegången skulle bedrivas.
Arkebuseringen av Ochoa skedde i ett
stenbrott och ledande befattningshavare i
den kubanska administrationen måste se
filmen för att ta varning.
Raúl Castro tog så illa vid sig av behandlingen av hans vän Abrantes så att
han började supa sig redlös gång på gång.
Storebror kallade in lillebror för en utskällning, där Fidel frågade om Raúl var
orolig för att han skulle behandlas som
Abrantes. Det är ingen risk sa han, du är
ju min bror. Men då måste du sluta supa.
Du är ett dåligt föredöme för nationens
ledare.

Fängelseliv

I Rumänien infördes 2013 en lag om att
den som satt i fängelse fick 30 dagars
förkortat straff för varje bok i fångens
namn som publicerades under fängelsetiden. Rumäniens skurkar har sedan dess
blivit oerhört litterära. Till nya författare
räknas förre premiärministern Adrian
Nastase, som dömts för korruption, fotbollsspelaren Gica Propescu som dömts
för penningtvätt med många fler. Redan
innan 2013 kunde fångar få strafflindring
för akademiska arbeten som publicerades
under fängelsetiden, men då lättades reglerna. Meningen var att det skulle utformas detaljerade föreskrifter. Men det blev
aldrig av. Dock är fångarna förbjudna att
ha datorer i sina celler. Men de framhärdade skurkarna med gott om pengar kan
hyra utomstående skribenter som smugglar in manuskript, som sedan skrivs av för
hand. Ytterligare en slant (troligen ohederligt förtjänade) måste sedan användas
för att en förläggare ska behaga trycka
några exemplar av boken, så att den kan
presenteras för den kommitté som ska
godkänna strafförkortningen. Ett sjuttiotal fångar har hittills lyckats få strafflindring på detta sätt. En lyckades till och
med producera fem böcker medan han satt
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bakom fängelsemurarna. (The Economist)

Michail Saakasjvili

var Georgiens president mellan 2004 och
2013. Han gjorde rent med korruptionen
i ett av de mest korrupta områdena i världen. Han hade en gedigen västerländsk
utbildning från USA och Frankrike och
en hustru från Nederländerna. Han hade
– i motsats till så gott som alla andra
ledande politiker i området – anständigheten att inte fuska i valet och avgå när
han förlorat det 2013. Hans efterträdare
som president i Georgien Nino Burdzjanadze såg det dock som en av sina viktigaste uppgifter att jaga sin företrädare
som president, trots att det var mannen
som avskaffat korruptionen i Georgien.
Saakasjvili blev tvungen att lämna landet och han fick en fristad i Ukraina. Där
har den förre presidenten fått uppdraget
som guvernör i regionen Odessa. Som
korruptionsjägare är Saakasjvilis främsta
uppgift också i Odessa att utrota korruptionen. Den har – om möjligt – varit ännu
värre i Ukraina än i Georgien.
I Odessa-regionen härskar fortfarande
en del av den gamla sovjet-tida korruptionen, till skillnad från de krav som ställdes
i samband med Maidan-revolutionen för
två år sedan. Tyvärr har den nya regimen
i Ukraina bara delvis lyckats i sina ambitioner att skapa ett nytt och transparent
samhälle. Med Saakasjvili som guvernör
i Odessa-regionen har det dock snabbt
blivit annorlunda.
Saaksjvili ska nu försöka återupprepa

de reformer han genomförde i Georgien
mellan 2004 och 2013. Saaksjvili har
samlat på sig reformvänner från flera
delar av det forna Sovjetunionen, bland
andra Maria Gaidar, som är dotter till
den förre ryske premiärministern Jegor Gaidar och numera viceguvernör i
Odessa-regionen. Jegor Gaidar var en av
de främsta reformivrarna i Ryssland, en
grupp som nu är helt utfrysta från Putins
Ryssland.
I Ryssland kontrolleras det mesta av
Putin och hans anhängare. I Ukraina är
bilden mer splittrad. Det finns flera oligarker som styr delar av det ukrainska
samhället. När förre presidenten Viktor
Janukovitj störtades var det i första hand
hans försök att centralisera korruptionen
till Janukovitj-klanen som störtades. Det
fanns många korrupta politiker i olika
delar av Ukraina som istället ville ha sin
del. Saakasjvili var ett av den nye ukrainske presidenten Petro Porosjenkos svar
på oligarkernas försök att ta över Ukraina
efter Janukovitj. Ett annat var den ukrainske ekonomiministern Aivaras Abromavicius som hämtats från Litauen.
Saakasjvili har inte tvekat att ta sig
an hårt motstånd. När han röjde upp i
mutträsket i Odessas hamn sänkte centralregeringen i Kiev tullarna i Ukrainas övriga hamnar och plötsligt var 80
procent av tullintäkterna i Odessa borta.
Saaksjvili gick till offentligt frontalangrepp mot regeringen i Kiev, som backade. Samma skedde när Saaksjvili gav
sig på Ihor Kolomoiskijs flygboalg, som

fått orättfärdiga fördelar från de ukrainska luftfartsmyndigheterna. Kolomoiskij
var guvernör i den nordukrainska staden
Dnepropetrovsk och mångmiljardär. Kolomoiskij fick sparken som guvernör och
sattes i husarrest. Saaksjvilis mål är att
begränsa oligarkernas makt. Hans metod
är traditionellt västerländsk, att visa öppenhet och att söka folkets stöd mot korrupta oligarker.

Avveckla befolkningen

Christina Figueres är verkställande sek
reterare i FNs Framework Convention in
Climate Change. Inför klimatmötet i Paris i december konstaerade hon att jorden
redan är överbelastad. Vi måste minska
befolkningen, eftersom det inte räcker
med de drakoniska klimatåtgärder som
FN planerar. Det måste enligt Figueres
bli både och. Både klimatstyrda regleringar och befolkningsminskning.
Tidigare i år har Figueres företrätt synpunkten att klimatpolitiken syftar till att
avskaffa kapitalismen.
Åtgärder för att minska världens befolkning ligger i den naturliga förlängningen av klimatpolitiken (och då gäller
det att minska befolkningen i absoluta tal,
inte stoppa upp den befolkningsökning
som är på väg att stanna av på naturliga
sätt – nativiteten sjunker, särskilt i fattiga
länder som förbättrar sin ekonomi).

Istäcket på Antarktis växer

De senaste uppifterna från Nasa pekar på
att istäcket växer. Hur har klimatalarmister
så länge kunnat påstå motsatsen? Det är
ett faktum att isen smält vid de delar av
kontinenten som är mest lättillgängliga,
haven vid Västantarktis. Vid University
of Texas menar man att nedsmältningen
vid Västantarktis pågått i 20 000 år och
att den främsta förklaringen är värme
som sprids från vulkaner under isen som
bidrar till nedsmältningen. I övriga delar
av Antarktis ökar ismassan med ungefär
100 miljarder ton per år.
(Daily Express)

Tre miljoner flyktingar

Tre miljoner ukrainare har flytt från sina
hem under senare år. Ukraina och till en
del Ryssland har gjort stora insatser för att
hjälpligt ta hand om flyktingarna. Antalet
flyktingar i Ukraina är väl jämförbart
med siffrorna i Mellanöstern.
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DAB-radion – nästan en miljard
bortkastade skattepengar
Skattebetalarna har fått stå för 800 miljoner för experimentkostnader för det nu
nedlagda DAB-radioprojektet. Tidvis arbetade 25 personer på Sveriges Radio med
att producera program för tio (!) ägare av DAB-radioutrustning. Galenskaperna har
pågått sedan 1995.

satsningen på DAB-radio började 1995.
Tidningen Sunt Förnuft, som ges ut av
så ska nog DAB bli en framgång! CompuDen privata uppfinningsrikedomen och
Skattebetalarna, har gått igenom en av de
ter Swedens tillförordnade chefredaktör
entreprenörskapet hade gjort de statliga
mer skandalösa miljonrullningarna, som
Marcus Jerräng sammanfattade: ”Hundjätteprojekten gammalmodiga redan innäntligen fått ett slut. Behjälplig vid sänkratals miljoner kronor ska läggas på att
an de satts i sjön. Det var dags också för
ningen av DAB var Slöseriombudsmanbygga ut ett nytt marknät för digitalradio
Allians-regeringen att skrota DAB-radinen Rebecca Wiedmo Uvell. DABs död
och svenskarna ska återigen försöka föron. Eller åtminstone säga att den skulle
ska vi tacka Alice Bah Kuhnke för. Det är
mås att köpa nya digitalradioapparater till
utvecklas på marknadens villkor. För att
inte ofta en miljöpartist gör något vettigt,
sina hem och bilar. Jag har bara en fråga:
snygga till reträtten tillsattes en statlig utmen här har vi ett lysande undantag.
Har ministern hört talas om internet?”
redning. Och Sveriges Radio, som aldrig
DAB-radion (Digital Audio BroadcasEftersom satsningen fortsatte får man
bekymrat sig för marknadskrafterna, fortting) skulle ge oss hundratals digitala
utgå från att ministern inte hade hört talas
satte. Under 2014 gjorde Sveriges Radio
radiokanaler. Till kostnaden av att alla i
om det. Eller som en S-märkt föregångett sista krampaktigt försök att slösa bort
bruk varande radiomottagare (det finns
are, Ines Uusman, ansåg att internet var
mer pengar. Nya VDn Cilla Benkö fören bra bit över 10 miljoner i landet) skulen ”fluga”.
klarade att DAB-radion var framtiden.
le bli obrukbara. Galenskaperna har påDe ledande radiokanalerna, främst SveFöretaget begärde ytterligare 400 milgått sedan 1995, även om de kanske inte
riges Radio, men också de kommersiella
joner kronor för fortsatt verksamhet och
var galenskaper från början, då var det ett
kanalerna var ivriga anhängare av DAB,
de gamla FM-banden skulle stängas ned.
tekniskt spjutspetsprojekt, som snart videt skulle bli möjligt att sända många fler
Tio miljoner radioapparater skulle bli
sade sig bli omkört av nymodigheter som
radioprogram, vilket behövdes i en alltoanvändbara.
internet och smartphones.
mer splittrad medievärld. Men fanns det
Senare samma år blev DAB-utredningStaten har hela tiden satsat utvecknågra lyssnare?
en färdig. Ansvarig för utredningen var
lingspengar på DAB och 1995 inleddes
Haken var att det redan blivit möjligt
Nina Wormbs som förklarar att DAB är
försökssändningar. När projektet var kört
att ladda ner obegränsat med musik via
framtidens radio. Den skulle bland annat
i botten 2001, efter statliga satsningar på
Spotify, att lyssna på pod-radio via alla
föreslå att FM-nätet stängdes ner 2022.
150 miljoner kronor, var det dags att dra
smartphones och ännu fler radiokanaDe flesta som granskat utredningen såner. DAB-sändningar fortsatte bara på
ler via internet. Det här var möjligheter
gar den fullständigt. Det är omöjligt att
fyra orter. Men kanalen fortsatte att prosom inte alls fanns när den stora statliga
duceras av 25 personer anställda
räkna hem investeringarna och vikvid Sveriges Radio. Haken var att
tigast, inga kunder är intresserade.
det bara var tio (!) personer som
Kritikerna har till och med hittat
lyssnade. En DAB-mottagare beett argument som biter på en miljötingade ett pris av 8.000 kronor
partist. Det blir 5 000 ton elektrooch var nästan omöjlig att använda
nikskrot om FM-nätet stängs ned.
som mottagare i städerna (och på
Alice Bah-Kuhnke såg också till
landsbygden var täckningen dålig).
att det blev stopp för galenskaperna
Det var över huvud taget svårt att
i juni 2015. Då hade de kostat skatta emot sändningarna inomhus.
tebetalarna 800 miljoner kronor.
2005 hade projektet gjort av med
Finland stoppade pengarull400 miljoner kronor. Kulturminisningen 2005, medan Norge, kanter Leif Pagrotsky (S) förklarade
ske inte oväntat för den som sätter
att det fick vara nog och det hela
tilltro till Norge-historier, besluskulle läggas ned.
tat om en utbyggnad för mellan
Men nästa år kom en ny regering
en och två miljarder kronor. Det
och den nya kulturministern Lena
låter billigt. I Sverige har Public
Adelsohn Liljeroth beslöt att expe- DAB-radion skulle
Servicerådet beräknat att kostnarimenten skulle fortsätta. Hon hade revolutionera radion. Efter 800 miljoner i skattepengar
derna skulle ligga mellan 10 och
möjligen kommit på att ett stort och 20 års försöksverksamhet upptäckte staten att det se15 miljarder kronor.
.
problem var att mottagarna var så dan verksamheten började tillkommit både internet och
dyra. Fram för billigare mottagare smartphones, som gjort DAB meningslös.
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USA tappar när man mäter friheten i världen – Hongkong fortfarande i topp
Sverige klarar sig bland topp tio – men friast är Hongkong. Detta när tre av världens
främsta tankesmedjor mäter friheten i 152 av världens länder. Anmärkningsvärt är
att USA trillat ner ordentligt på topplistan sedan president Obamas makttillträde.
USA hamnar på mellan 16:e och 20:e plats i sammanställningarna.
Störst frihet i världen kan Hongkongs invånare åtnjuta, visar två nya studier över
global frihet. Samtidigt ligger välfärdsstaten Sverige i topp tio av de friaste länderna i världen – och slår även USA.

Två nya mätningar

Tre liberala tankesmedjor – amerikanska
Cato Institute, kanadensiska Fraser Institute och tyska Liberales Institut – har
tillsammans för första gången gett ut rapporten Human freedom index. Med globala data har forskarna kommit fram till
hur fria 152 av världens länder är.
Även mätningen Economic freedom
of the world, också från Fraser Institute,
har nyligen kommit ut. Den senaste rapporten presenterar data över ekonomisk
frihet från 2013.
I Human freedom index definieras frihet som frånvaro av tvång, och 76 variabler för frihet har undersökts inom områden som rättssäkerhet, yttrandefrihet och
statens storlek.
2008 och 2012 är de år som har jämförts, då de är det tidigaste respektive det
senaste året där tillräckligt mycket data
finns tillgängligt. Meningen är att undersökningen ska upprepas årligen.
På en skala från 0 till 10, där 10 representerar mer frihet, var medelvärdet globalt 6,96 år 2012. Skillnaden mot 2008
var liten, men nästan alla länder ändrade
placering i rankningen. Ungefär hälften
blev friare medan den andra hälften utvecklades i motsatt riktning.
Av 17 jämförda regioner visar det
sig att mest frihet hittas i norra Europa,
Nordamerika och Västeuropa. Minst fritt
är Mellanöstern och Nordafrika, Afrika
söder om Sahara samt Sydasien.

USA blir mindre fritt

”The land of the free”, USA, hamnade på
20:e plats i Human freedom index. Något som lär komma som en överraskning
för de som trodde att amerikanerna var
världsbäst på frihet.
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USA låg 2008 på 17:e plats i rankningen och har därmed tappat tre placeringar.
Medan den personliga friheten har förbättrats marginellt har den ekonomiska
friheten minskat.
Ändå är Förenta staterna jämförelsevis
fria i ekonomiskt hänseende, där de hamnar på 12:e plats i rangordningen av just
ekonomisk frihet. För personlig frihet
ligger landet på plats 31.
I Fraser Institutes mätning av den ekonomiska friheten kammade USA hem
plats 16. Därmed har landet tappat fyra
positioner från föregående år. Den nedåtgående trenden har pågått länge.
Mellan åren 1970 och 2000 räknades
USA som det friaste landet inom OECD.
Men sedan millennieskiftet har den eko-

Jonathan
Norström
jonathan.norstrom@contra.nu
nomiska friheten försämrats i tre gånger
så hög grad som den genomsnittliga nedgången inom OECD.
Amerikanerna har drabbats av en försämring av äganderätten, mindre frihet att
handla internationellt och fler regleringar.
USAs rättsstat tyngs av krigen mot droger och mot terror, och statliga tvångsköp
av privat egendom drabbar folket.
För frihetsvurmande amerikaner kommer det förstås som ett bakslag att vara
mindre fritt än 19 andra länder. Konservativa PJ Media ser dystert på framtiden:
”The U.S. is tumbling toward banana republic status. And what will our ranking
be next year? The EPA is readying thousands upon thousands of pages of new
regulations for the oil and gas industry,
the waste disposal industry, not to mention new IRS and HHS Obamacare regs
coming all the time.”
Uppenbart är att den ”change” som

www.contra.nu

Barack Obama utlovade när han blev
president 2008 inte har manifesterat sig i
någon ökad frihet. Och det var det nog få
som väntade sig.
Men på fyra år verkar inte Obama ha
gjort så stor skada som vissa fruktade.
Landet har flyttat ner några steg i rankningen, men har egentligen bara förlorat 0,08 poäng i Human freedom index.
Skillnaden är därmed marginell.

Sverige och Norden
får bra betyg

Till och med Sverige slår Förenta staterna
i grenen frihet. Den lilla välfärdsstaten
fick en respektabel tionde plats i Human
freedom index. På första plats kom Hongkong, följd av Schweiz, Finland, Danmark, Nya Zeeland, Kanada, Australien,
Irland och Storbritannien. Näst efter Sverige kom grannen Norge.
Sverige fick år 2012 8,5 poäng i indexet, ett jämförelsevis gott resultat. Men
skillnaden mellan personlig och ekonomisk frihet är stor i landet där jämlikhet
sedan länge har betraktas som en stor
samhällsdygd.
För personlig frihet uppnådde Sverige
hela 9,53 poäng. Bara Danmark var friare i det avseendet. På tredje plats kom
Norge, medan de två andra nordiska länderna, Finland och Island, placerade sig
på fjärde respektive sjunde plats.
Medan USA är friare än Sverige ekonomiskt, så är Sverige friare i de personliga kategorierna. De stora skillnaderna
märks främst vad gäller rättssäkerhet
överlag, men även friheten för amerikaner att röra sig utomlands är väsentligt
kringskuren.
Också i kategorin politiska påtryckningar och kontroll över medieinnehåll
lider amerikanerna av större tvång än
svenskarna.
Norden presterade sämre på det ekonomiska området. För ekonomisk frihet
fick Sverige 7,47 poäng, vilket gav landet plats 32. Bäst i Norden var Finland
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på plats 10. Danmark, Norge och Island
Detta manifesterades i protester på gaförrän tidigast 2018 (om inte nyval sker
hamnade respektive på plats 19, 30 och
torna 2014.
innan dess).
37.
Kan verkligen en region med sådana
I Economic freedom of the world placedemokratiska problem som Hong Kong
Hongkong, friast i världen?
rade sig Finland på 19:e plats, Danmark
vara friast i världen? Det lämnas till var
I båda undersökningarna avgick Hongpå 22:a, Norge 27:e och Island långt nere
och en att avgöra. Men det finns länder
kong med segern som friast. Som ”särpå 85:e plats. Sverige tappade sju placemed liknande hög grad av frihet, som
skild administrativ region” sedan 1997
ringar från året innan, och fick dela plats
även har ett fungerande folkstyre.
skiljer den sig avsevärt från resten av
42 med Bulgarien, Tjeckien och JamaiEtt sådant land är Schweiz, som hamKina, som i Human freedom index hamca.
nar på andra plats i Human freedom innade långt efter på plats 132.
Vad som drog ner det svenska betydex, och fjärde plats i Economic freedom
I ekonomiskt hänseende var Hongkong
get var främst storleken på den offentof the world. Det centraleuropeiska lanfriast i bägge mätningarna med låga skatliga sektorn. Mer konkret handlar det om
det har högre grad av personlig frihet,
ter, få regleringar och stor frihet att handhöga skatter och hög statlig konsumtion.
men lägre grad av ekonomisk frihet än
la internationellt.
Sveriges skattetryck har länge legat långt
Hongkong.
Däremot fanns ett flertal länder med
över OECD-genomsnittet.
Federationen Schweiz är uppdelad i
högre grad av personlig frihet, enligt HuMellan 2008 och 2012 blev Sverige ett
kantoner med hög grad av autonomi, inman freedom index. I den grenen kom
något friare land, och ökade med 0,35
klusive egna författningar, parlament och
Hongkong på 18:e plats (vilket ändå är
poäng i Human freedom index. Men den
regeringar.
13 placeringar bättre än USA). Något
måttliga skillnaden räckte för att ta SveLandet är känt för sin direktdemosom drog ner Hongkongs betyg var att larige från 28:e till 10:e plats i rankningen.
krati. Om medborgarna samlar ihop tillgar och regleringar i relativt hög grad påFörbättringen märks främst när det
räckligt många namnunderskrifter kan
verkar vad som får uttryckas i medierna.
gäller personlig frihet, från 8,91 till 9,53
de rösta ned beslut av det federala parI Human freedom index finns också en
poäng. Den ekonomiska friheten förbättlamentet. Två kantoner praktiserar även
demokratirankning, där Hongkong hamrades något, en ökning skedde med 0,07
fortfarande så kallad Landsgemeinde, där
nade på plats 83. För övrigt kom Norge
poäng.
röstberättigade medborgare samlas på en
och Sverige etta och tvåa, följda av Island
För Sveriges del märks den stora skillöppen plats och röstar medelst handuppoch Danmark. På åttonde plats kom Finnaden i variabeln ”Parental Rights”. Melräckning.
land.
Typiskt för Schweiz, och unikt i Eurolan 2008 och 2012 ökade betyget från 0
Hongkong har aldrig upplevt demokrapa, är även dess milissystem. Som värntill 10. Variabeln handlar i princip om
ti. Den gamla brittiska kolonin är därmed
pliktig i armén är man skyldig att förvara
huruvida de två föräldrarna, fadern och
unik på så sätt att den ändå uppvisar en
vapen och ammunition i hemmet. För att
modern, har samma rättigheter som vårdhög grad av både personlig och ekonovara ett traditionellt neutralt land verkar
nadshavare till sina barn. Det framgår
misk frihet. På senare tid tycks dock en
schweizarna ovanligt måna om sitt fördock inte varför Sverige skulle ha gått
opinion ha stärkts för ökad politisk frihet.
svar.
från att ha fullständigt ojämställt till
jämställt på fyra år.
Sverige långt från toppen
Ska man tro Human freedom index
Globala jämförelser sätter varje enblev Sverige inte särskilt mycket friskilt samhälles belägenhet i ett större
are mellan 2008 och 2012, då de borperspektiv. USA, som ska verka som
gerliga partierna regerade.
en frihetens bastion, ligger i själva
Jämför man Economic freedom of
verket inte ens i topp tio av världens
the worlds mätningar 2006, när Alfriaste länder.
lians-regeringen tog vid, och senast
Välfärdsstaten Sverige placerar
2013 ser man att Sverige har tappat
sig långt ifrån toppen vad gäller ekonio placeringar från plats 33. Därenomisk självständighet, men är näst
mot har landets poäng i indexet bara
bäst när det kommer till personlig friminskat med 0,02 enheter.
het. Och de enda som toppar oss i det
En slutsats man kan dra utifrån
avseendet är våra danska grannar.
dessa data är att många länder har
Hongkong må ligga i topp i mätblivit friare, medan Sverige har stått
ningar av frihet, men hur fritt är
och stampat på ungefär samma nivå.
egentligen ett folk som inte får välja
Detta under en tid då förment libesina egna ledare?
rala partier suttit vid makten.
Klart är att alla länder har proDet är främst på det ekonomiska
blem som behöver lösas. Minområdet som det finns ett stort utdre klart är om det finns politiker
rymme för liberaliseringar. Med
den nuvarande regeringen och dess Hongkong är – trots den kommunistkinesiska dikatturens som har viljan att kämpa för friskattehöjningar och regleringar, lär överhöghet – fortfarande världens friaste område. Långt het, även när de kommit till mak.
det dock inte ske någon förbättring före Sverige – och USA. Foto Mostphotos/Ella Andersson. ten.
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Från Marx och Engels klanideal
till dagens rasvänster
Karl Marx och Friedrich Engels heter ett par av de mest inflytelserika tänkarna i modern tid. Deras idéer ligger till grund för det brutalaste samhällsexperiment världen skådat – kommunismen – och fortsätter utöva inflytande
ända in i de yttersta av dessa dagar. De baserade sina idéer om den så kallade
urkommunismen på studier av den amerikanske amatörantropologen Lewis
H. Morgan som senare tids forskare dömt ut som ovetenskapliga.
Per Brinkemo, som är känd för sina studier om somaliskt samhälle och kultur,
tar i en debattartikel i tidningen Dagens
Samhälle # 31 2015 fasta på det sällan
uppmärksammade faktumet, att kommunismens ideologiska patriarker Karl
Marx (1818-83) och Friedrich Engels
(1820-95) hämtade inspiration till en betydelsefull del av sitt filosoferande från
studier om klansamhället.
Brinkemo framhåller således:
”Få politiska ideologier har haft ett sådant globalt inflytande som kommunismen. Ändå är det nästan ingen som tycks
känna till att Marx och Engels hämtade
inspiration och modellen för sina teorier i
den universella samhällsmodellen, klansamhället, men ofta kallad urkommunism
eller primitiv kommunism.”
Klansamhället, förklarar Brinkemo,
var en gång den gemensamma organisationen för alla forntida samhällen. Klanorganisationen är dock inte bara något
från det förflutna. Det lever kvar och frodas i stora delar av Mellanöstern i länder
såsom Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan,
Jemen men även i ett europeiskt land som
Albanien. Klanens betydelse är framträdande även på exempelvis Koreahalvön
i Asien och bland de zigenska grupperna
romer och sinti.

Morgans indianstudier

Per Brinkemo informerar om att ”Marx
och Engels blev varse klansamhället genom en amerikansk jurist, Lewis H. Morgan (1818-1881), som intresserat sig för
hur indianstammar var organiserade.”1
Just så var det och om detta berättar
Fyllig information om Morgan finns att tillgå
här: https://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_H._
Morgan

författaren och historikern Tage Lindbom
(1909-2002) i en av de mest informativa
studier om marxismen som enligt min
mening publicerats i svensk språkdräkt:
den anspråkslösa volymen Myt i verkligheten. En studie i marxism (114 sidor,
1977).
Lindbom framhåller att de teorier om
det så kallade ursamhället vilka Lewis

tommy.hansson
@contra.nu
Henry Morgan, som var järnvägsjurist
och republikansk delstatspolitiker i New
York men också antropolog och etnolog
med ett särskilt intresse för Amerikas indianer, utformat utifrån sina studier om
framförallt Irokes-indianerna till sin karaktär var ganska vaga. Morgan delade
in den mänskliga utvecklingen i tre faser:
1) Savagery (vildhet). 2) Barbarism (barbari) samt 3) Civililization (civilisation).
Det gjorde han utifrån tekniska landvinningar som gjorts under resans gång.
Morgans metoder var populära kring
mitten på 1800-talet, och det är ingen tillfällighet att han är den ende amerikanske
antropolog som i uppskattande ordalag
citerats av storheter såsom evolutionsideologen Charles Darwin (1809-82) och
psykoanalysens store föregångsman Sigmund Freud (1856-1939). Nyare forskargenerationer har emellertid dömt ut hans
metodik som ovetenskaplig.

1
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Romantiserad syn

Anledningen till att det är så föga känt att
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Marx och Engels hämtade stoff till sina
teorier från det forntida klansamhället,
förklarar Brinkemo, är det faktum att de
i sina skrifter inte använder ordet ”klan”
utan i stället hänvisar till ”gens”, ett äldre
ord för just klan. ”I sina skrifter”, menar
Brinkemo, ”hyllar de klansamhället och
beskriver det i ofattbart romantiserade
termer”. Engels skriver till exempel i sin
bok Familjen, privategendomens och statens ursprung att det statslösa klansamhället är ”en underbar organisation”.
Per Brinkemo anför ett citat från Engels för att belysa detta. I det förmoderna
klansamhället, skriver Engels, gjordes
ej skillnad på människor utan män och
kvinnor var jämlika:
”…utan soldater, gendarmer och poliser, utan adel, kungar, ståthållare, prefekter eller domare, utan fängelser, utan
processer, går allt sin gilla gång. All tvist
och strid avgörs av samtliga inblandade;
gensen eller stammen eller de enskilda
gentes sinsemellan.”2
I klansamhällets mest utpräglade form
fanns heller ingen enskild egendom, påstod Engels, utan allting delades av alla
i släkten eller stammen/klanen. Där stannade dock gemensamheten och solidariteten. Den enskilda människan utgjorde
ett hot mot denna gemenskap varför
den sociala kontrollen var mycket stark.
Detta sakernas tillstånd går stick i stäv i
förhållande till det liberala, demokratiska
samhället byggt på individen.
Marx och framförallt Engels hade
alltså hämtat denna romantiserande syn
på ”ursamhället” från amatörantropoBrinkemos artikel kan i sin helhet läsas här:
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/franklan-till-stat-och-vaegen-till-identitetspolitiken-18060
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bom, som började sin verksamhetsbana
som marxist och socialist, gled över till
kristendomen och slutade sitt liv som
muslimsk mystiker av sufistisk övertygelse och samtidigt konservativ ideolog,
finns mer information på nätet.3
Karl
Marx
och Friedrich
Engels byggde sin tes om
”urkommunismen” på ovetenskapliga
studier.
logen Lewis H. Morgan. Problemet var
att Morgans teorier inte alls gav utrymme för en så långtgående tolkning som
den Marx/Engels svarade för och som
utgjorde själva grunden för deras teoribildning om det ”urkommunistiska”
samhället, vilket mänskligheten i tidernas fullbordan enligt historiens obevekliga lagar om dialektisk klasskamp en
dag var förutbestämd att återvända till.

Människan i Guds ställe

Tage Lindbom framhåller i Myt i verkligheten (sidan 81):
”I verkligheten ger Morgan i sina studier ej några som helst säkra belägg för
att en verklig egendomskommunism existerat, och han framhåller ständigt, att
privategendomen uppkommer främst
genom att de medel, varigenom födan
anskaffades, tekniskt utvecklades. Ju
flera föremål och tekniska medel att
skaffa föda, desto fler föremål inordnas
i den privata egendomsbesittningen, det
är Morgans förklaring till privategendomens begynnelse.”
Morgans uppfattning – att privategendomen uppkommit genom en teknisk och
civilisatorisk utveckling och att frånvaron av privategendom är ett uttryck för
teknisk och samhällelig primitivitet –
tolkades av 1800-talsmarxismen och då
främst Engels som att en ”urkommunistisk” ordning en gång existerat. Denna
naturliga ordning har enligt den marxistiska teoribildningen sedan brutits ned av,
med Lindboms vokabulär, ”makthungriga usurpatorer”, vilka därmed lagt grunden till det förtryck och den alienation
(förfrämligande) som det är marxismens/
kommunismens historiskt givna uppgift
att avskaffa.
Lindbom fortsätter (sidan 82):
”Utifrån denna socialantropologiska
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frihandsteckning och förvanskning av
Morgans försiktiga och på ett ofullständigt material grundade omdömen bygger Marx och Engels upp en historisk
tolkning av privategendomens uppkomst
som en brutal maktusurpation och djupt
omoralisk kränkning av människans ’Urwesen’. På grundval av denna tolkning
utformas marxismens frihetslära. Varje
maktförhållande är ett förtryck. Redan
familjen är upprättandet av ett maktvälde, då husfadern är den produktive
maktinnehavaren, varigenom hustru och
barn är föremål för en exploatering. Ty
familjen är främst av allt en produktionsenhet, vari husfadern-härskaren tillägnar
sig ’mervärdet’ och därmed alienerar de
övriga familjemedlemmarna.”
Sedan den socialistiska revolutionen
enligt marxismen hade avskaffat kapitalismens förtryck och upprättat proletariatets diktatur skulle, efter en ospecificerad
övergångstid, det slutliga, kommunistiska samhället, då mänskligheten återvänt
till sitt paradisiska urtillstånd av egendomsgemenskap, upprättas. Då har också
slutmålet för all mänsklighets utveckling
uppnåtts.
Tage Lindbom sammanfattar i Myt
i verkligheten vari detta slutmål i det
marxistiskt-kommunistiska perspektivet
består (sidan 85):
”Det är människan, som träder i Guds
ställe. Människan är den materiella, sinnliga verklighetens högsta uppenbarelseform. Människans uppgift är ej blott att
befria sig från förtryckets, alienationens
ok. Människans högsta uppgift är att ersätta Gud, och detta gör hon därigenom
att Karl Marx utropar henne till Skapare.
Det är detta Marx ytterst vill med människan. Karl Marx´ människa bär fram
den totala gudlösheten.”
Om den originelle tänkaren Tage Lind-
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Från lika till olika rättigheter

Enligt Per Brinkemo fanns hos radarparet Karl Marx och Friedrich Engels ”en
grundläggande avsky mot den rådande
samhällsordningen”. De hatade allt som
det etablerade samhället stod för och
vilade på: kapitalism, individualism, familjen, militären och kanske mest grundläggande av allt: religionen. Människan
var enligt deras synsätt endast materia i
rörelse och religionen bara ett sätt för
makthavarna att hålla människorna kvar
i förtryck och förnedring, ett ”opium för
folket” eller ”en suck från en varelse i
trångmål”.
Marx och Engels tankar, som enligt
dem själva ytterst syftade till att skapa
den totala jämlikheten och friheten, ledde
till det värsta och grymmaste förtryckarsystem världen skådat i form av den reellt
praktiserade kommunismen vilken sannolikt skördat hundratals miljoner människoliv i länder såsom Sovjetunionen
och Östblocket, Folkrepubliken Kina,
Kambodja, Nordkorea, Vietnam, Kuba
och Albanien.
Den så kallade 68-vänstern var fragmentiserad och uppsplittrad i en mängd
olika grupperingar och sektbildningar,
men ett hade den gemensamt: dess företrädare ordade ständigt om jämlikhet
och befrielse från förtryck av olika slag.
I dag är det helt annorlunda, påpekar Per
Brinkemo som avslutning på artikeln i
Dagens Samhälle:
”Märkligast av allt är att målet om
lika rättigheter bytts ut mot olika rättigheter. Istället för ett samhälle på jämlik
grund kämpar dagens vänster, på tvärs
mot Marx och Engels ursprungstankar,
för ett samhälle där olika identiteter som
kön, etnicitet och ”ras” spelar avgörande
roller. Sannolikt hade varken Marx eller
Engels känt sig särskilt hemma i vår tids
identitetsdebatter.”
.

https://traditionochfason.wordpress.
com/2008/12/06/muslim-socialdemokratoch-oerhort-konservativ/
3
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Låt oss granska
kapitalismens grunder
Påven Franciskus har besökt USA och uttalat sig kritiskt om vissa inslag i den moderna
kapitalismen. Eftersom påven växt upp i ett peronistiskt land är det säkert så att han har
svårt att förstå kapitalismen. Men han ställer frågor som vi bör ställa oss själva om det yttersta syftet med kapitalismen och hur den ska tjäna oss bäst.
En del kritiker av påven Franciskus hävdar att han inte förstår sig på kapitalismen. Och eftersom han vuxit upp i det
peronistiska Argentina kan det mycket
väl vara sant.
Men det är också sant att det ekonomiska system som vi har idag i USA inte
precis är fri företagsamhet som Adam
Smith såg den.
Vi har gett oss ikast med en helt annan form av företagsamhet, där vi räddar
konkursmässiga banker och biltillverkare, subventionerar bönder och sockerproducenter med skattepengar. Så när vårt
system kritiseras av riktiga anhängare
av kapitalismen är det svårt att inte hålla
med dem.

En fri ekonomi är nödvändigt
för att nå alla andra friheter

I teorin är kapitalismen den ekonomiska
organisationsform som är mest i överensstämmelse med andra friheter. Ekonomen
Ludwig von Mises menade att systemet
med fri företagsamhet är den enda typ av
ekonomi som främjar andra friheter som
vi värderar högt: ”Ofta missförstår människor vad det betyder, de tror att ekonomisk frihet är något annat än andra friheter och att dessa andra friheter – som de
anser vara viktigare – kan skyddas även
i avsaknad av ekonomisk frihet. Betydelsen av ekonomisk frihet är denna: att
individen själv har möjlighet att välja hur
hon vill integrera sig i samhället som helhet. Individen är fri att välja sin karriär,
fri att göra vad hon vill.”
När von Mises diskuterar vad riktig kapitalism skulle omfatta, till skillnad från
den ”kompiskapitalism” vi nu har, skriver han: ”De riktiga cheferna är konsumenterna. Och om konsumenterna slutar
att anlita ett företag måste företagarna
antingen ge upp sin ställning eller ändra
sitt handlande i överensstämmelse med

20

konsumenternas önskemål.
”Fursten är inte staten utan folket. I
marknadsekonomin tjänar alla sina medmänniskor genom att jobba åt sig själva.
Det är vad de liberala författarna på
1700-talet avsåg när de talade om harmonin mellan rätt uppfattade grupp- och
individintressen. Och det var principen
om harmoni mellan olika intressen som
socialisterna motsatte sig. De talade om
’oförenliga intressen’ mellan skilda grupper.”
Friedrich von Hayek, som fick Nobelpriset 1974, förklarade att ”ekonomisk
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frihet är en nödvändig förutsättning för
frihet och fri företagsamhet är både en
nödvändig förutsättning för och en konsekvens av personlig frihet. Fri företagsamhet har utvecklat det enda samhälle som
vid sidan av att det ger oss den materiella
välfärden, om det är den vi vill ha, också
ger oss möjligheten att välja mellan materiella och immateriella belöningar”.

Hur vi använder friheten är
upp till oss själva

Hayek fortsatte: ”När vi försvarar systemet med fri företagsamhet måste vi
komma ihåg att det alltid handlar om metoderna. Vad vi utnyttjar vår frihet till är
upp till oss själva. Vi får inte blanda samman effektivitet i att tillhandahålla medel
med de mål som medlen används för att
uppnå. Det är den fria företagsamhetens
storhet att den gör det åtminstone möjligt
att varje individ, samtidigt som hon tjänar sina medmänniskor, också kan göra
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det för att uppnå egna mål. Men systemet
är bara medlen, och dess oändliga möjligheter måste användas för mål som existerar var för sig.”
Även om påven Franciskus insikter om
fri företagsamhet är allt annat än perfekt,
så ställer han en större fråga. Livets mening är, när allt kommer omkring, inte att
samla på sig flest ägodelar. Och samhällets uppgift är inte att skapa en atmosfär
där girigheten får fritt spelrum.
Vårt samhälle har försett medborgarna
med den högsta levnadsstandarden i världen. Ändå är våra familjer på tillbakagång, brottslighet och narkotika sprider
sig, vårt utbildningssystem misslyckas
och medelklassen ser sina löner stagnera,
medan antalet fattiga ökar.
Samtidigt försöker de som har de
högsta inkomsterna, bankirerna på Wall
Street, att isolera sig från risken att misslyckas.

Materialism är marxism

Konservativa har ofta förrått sina egna
högre ideal genom att omfatta krass materialism, som i slutänden inte är radikalt
annorlunda än den materialism marxismen omfattar. Så länge man anser att
människan är en materiell varelse vars
uppgift här i världen är att öka sitt materiella välstånd så verkar tvillingfilosofierna
marxism och säg libertarianism i materialistisk form att förenas.
Påven Franciskus vandrar naturligtvis
efter en helt annan pipa. Jesus sa, när allt
kommer omkring, ”att det är lättare för en
kamel att gå genom ett nålsöga än för en
rik man att komma in i Guds rike”.
Bara för att vi har uppfattningen att
ekonomisk frihet är den bästa vägen att
organisera vår ekonomi betyder det inte
att det är individens övergripande mål att
samla på sig en förmögenhet.
Den katolske skribenten G. K. Ches-
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terton ger i sin bok The Everlasting Man
följande beskrivning av materialismens
syn på historien: ”Den materialistiska
historieteorin, att all politik och etik är ett
uttryck för ekonomiska mål, är helt enkelt falsk. Den blandar ihop de nödvändiga förutsättningarna för ett liv med de
normala inslagen i vårt dagliga liv, något
som är en helt annan sak. Det är som att
säga att eftersom en man bara kan gå med
hjälp av två ben så går han aldrig för att
köpa skor och strumpor.”
Chesterton påpekar: ”Kor kan vara
strikt ekonomiska, i den meningen att de
inte gör mycket mer än betar och letar
efter bättre betesmark, och därför skulle
ett verk om kons historia i tolv band inte
vara särskilt spännande”.
”Får och getter skulle kunna ses som
rena ekonomer till det yttre, men det är
därför som får knappast varit hjältar i
omskrivna krig och kejsardömen som varit värda sin egen historia. Och inte heller
den mer aktiva fyrklövingen har inspirerat till en pojkbok med titeln Getternas
gyllene dåd eller något liknande.
”Men när det kommer till människans
historia som ekonomisk varelse är det
bara början där kornas motiv tar slut.
”Det blir svårt att upprätthålla uppfattningen att nordpolsforskarna gick
mot norr med samma materiella motiv
som gör att svalorna flyger söderut. Om
du utelämnar de religiösa krigen och de
äventyrliga upptäcktsresorna från män-

Ludwig von Mises, en av den kapitalistiska ideologins stora filosofer, framhöll att
de riktiga cheferna inte är verkställande
direktörer och styrelseordföranden utan
konsumenter, om inte en företagsledning
gör som de vill är företagets tid över.
Foto Ludwig von Mises-institutet.
niskans historia så kommer det inte att
bli mycket till historia. ”Historiens linjer
dras av dess skarpa vinklar som skapas
av människans vilja. Annars skulle den
ekonomiska historien inte ens vara historia”.

Samhällets uppgift är inte
bara att tillse materiella behov

Att tro att samhällets viktigaste uppgift
är att tillgodose människans materiella
behov snarare än mer komplexa andliga
behov är att missuppfatta människans
riktiga natur.

Dante beskrev på 1300-talet i De Vulgari Eloquentia människan på följande
sätt: ”Människan har försetts med tre liv,
som växt, som djur och som rationell varelse. Det gör att människan rör sig längs
tre vägar, för så länge hon är en grönsak
söker hon efter det användbara, så länge
hon är ett djur söker hon efter det njutningsfulla och så länge hon är rationell
söker hon efter det rätta – och i detta är
hon ensam, eller deltagare i änglarnas
värld”.
Under senare tid har en del av våra
företagsledare avslöjats för alla, och det
finns allvarliga problem att lösa. Det är
särskilt viktigt för anhängare av den fria
marknadsekonomin att klargöra att deras
beteende är en utmaning av kapitalismen
självt. Den första principen för den fria
marknaden, transparens och förtroende,
har utmanats.
Påven Franciskus har gjort oss stor
nytta om han fått oss att själva granska
vårt samhälle. Vilka värden håller vi för
höga? Många amerikaner vill hävda att
USA är ett kristet land. Skulle Jesus instämma om han skulle återvända? Det är
kanske den frågan påven ställer till oss
amerikaner. Vid sidan av meningsskiljaktigheter om klimatförändring eller invandring så är frågan vilket samhälle vi
vill ha och vilka värden vi sätter i högsätet. Vi tänker inte särskilt mycket på
den frågan. Det är dags att göra det. .

Sprid Contra-foldern!
Med detta nummer av Contra skickar vi med en folder som presenterar Contras verksamhet. Vi hoppas att läsarna ska vara oss behjälpliga och sprida foldern vid lämpliga tillfällen, till exempel vid möten där det finns likasinnade eller på skolor och bibliotek, där det är
lämpligt att informera om Contra.
Missa inte helelr att ge en god vän foldern.
Ett givet tillfälle är när det ordnas offentliga manifestationer som
har en ”Contra-mässig” inriktning. Vi skickar med ett exemplar av
foldern, men det går bra att rekvirera fler exemplar kostnadsfritt från
bestallning@contra.nu eller genom vanlig snigelpost till Contra, Box
8052, 104 20 Stockholm.
CONTRA 5/2015

www.contra.nu

21

Förorterna som
Moder Svea glömde
Jan Edling har granskat hur läget är i 38 svenska förorter där integrationen varit obefintlig. Det finns
några värstingområden också utanför de tre storstäderna, och de ligger ofta nära toppen när samhällets
och invånarnas misslyckande får siffror av Edling. Men värst av alla och i en klass för sig vid de flesta
jämförelserna är Herrgården, en del av Rosengård i Malmö.
I slutet av förra året presenterade Rikskriminalpolisen en rapport
om 55 ”no go zones”, områden där Polisen inte kan upprätthålla
lag och ordning, områden där invånarna uppfattar att det är organiserade kriminella gäng som har makten, där folk inte vågar
vittna om vad som händer och där skottlossningar mellan olika
kriminella gäng är vanligt förekommande. Butiksägare drabbas
av skadegörelse och rån, obevakade polisbilar blir attackerade
och poliser kan bli utsatta för attacker. Utryckningsfordon (ambulanser och brandbilar) kan behöva polisskydd för att arbeta i
områdena.
I nummer 3 av Contra i år analyserade vi 155 utanförskapsområden i Sverige. Vi lånade definitionen från Folkpartiet som
vid flera tillfällen gjort rapporter med enhetliga definitioner på
vad ett ”utanförskapsområde” är. 1990 fanns det tre områden i
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Sverige som uppfyllde Folkpartiets kriterier, 2002 var det 128.
De områdena som vi använde oss av här var mindre än de 55
”no go zones” som polisen talade om, de 155 områdena är valdistrikt, och ofta finns det flera valdistrikt i en stadsdel. Contras
artikel visade hur utanförskapsområden med hög andel invandrare röstmässigt skilde sig från utanförskapsområden med låg
andel invandrare. Hög andel invandrare tycks vara ett säkert
recept för hög andel S-röster (dock gäller att invandrare röstar
i betydligt lägre utsträckning än infödda svenskar, men bland
dem som faktiskt röstar är S kraftigt överrepresenterat). I Contras studie hade vi justerat för ekonomiska faktorer, det var bara
invandringens effekt på röstandet som vi mätte.
Nu finns det en färsk rapport som behandlar ungefär samma
områden och tittar närmare på vad som skiljer dem från resten
av Sverige. Författare är Jan Edling, som skrivit boken Förorterna som Moder Svea glömde. Det handlar huvudsakligen om
en icke existerande integrationspolitik. Eller en integrationspolitik som misslyckats.
Oavsett om vi räknar med 38, 55 eller 155 områden så är det
i stort sett samma delar av Sverige det handlar om. Herrgården, en del av Rosengård i Malmö, avviker i alla avseenden
extremt mycket från övriga landet. Även stadsdelar som Tensta,
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Rinkeby och Fittja i Stockholmsområdet och Biskopsgården i
Göteborg ligger betydligt närmare det svenska snittet än vad
Herrgården gör.
Jan Edling har tidigare arbetat som utredare vid LO, men sade
upp sig 2005 sedan LO-ledningen stoppat en rapport han skrivit
om regionala skillnader i arbetslöshet, sjukfrånvaro och förtidspension. Edlings slutsatser var alltför politiskt känsliga för LOledningen. Edling har fortsatt sitt utredande inom ramen för det
egna konsultföretaget Flexicurity. Flexicurity är en term som är
vanlig i framförallt Danmark och beskriver den danska arbetsmarknadspolitiken med ganska fria regler, men ett heltäckande
grundtrygghetssystem som underlättar omställningen för dem
som i Sverige kanske skulle ha hållit sig kvar på arbetsplatsen
med hjälp av LAS – lagen om anställningsskydd. Den senaste
boken är utgiven i samarbete med Verdandi, en socialpolitisk
organisation kopplad till arbetarrörelsen.
Under senare år har Edling bland annat tillsammans med
Svenskt Näringsliv och IF Metall skrivit om svårigheterna för
kvalificerade yrkesutövare med utländsk bakgrund att få arbete
som utnyttjar kvalifikationerna. Följden blir att många lämnar
landet. Diagrammet nedan är slående, även om det bör noteras
att siffrorna är små. Det handlar om ett femtiotal kvalificerade
invandrare med den aktuella utbildningen varje år, men under
det senaste decenniet har utvandringen av samma grupp mer
eller mindre exploderat.

Det går sämre i förorten

Utvecklingen i de 38 områdena har varit mycket ofördelaktig,
särskilt i samband med den ekonomiska kris som var värst 2009.
De 38 områdenas andel av den genomsnittliga disponibla in
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som inte klarar behörighetskraven för gymnasieskolan faktiskt
är födda i Sverige. Det är alltså inte sent anlända invandrare
som på grund av dåliga språkkunskaper misslyckats med skolan, det är skolan som misslyckats med att integrera i Sverige
födda med i utlandet födda föräldrar.

Den som klarar sig bättre flyttar

komsten i Sverige sjönk på några år från 83,8 procent till 69,7
procent. Andelen icke behöriga till gymnasieskolan (efter avslutad grundskola) har stigit i hela landet och nådde 2014 12,7
procent. I de 38 förorterna var siffran omkring 30 procent och
har varit så under lång tid. Det kan noteras att 77 procent av de

Sverige är bland de sämsta länderna i hela OECD när det gäller att integrera utrikes födda sysselsättningsmässigt. Vid en
jämförelse för kvinnor blir Sverige sämst av alla.
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Sverige är mycket sämre än andra länder på att sysselsätta utlandsfödda. Och i de 38 förorterna är en majoritet utlandsfödda
syns orsakerna tydligare än på annat håll.
En av de stora skillnaderna är att hyresrätter är så totalt dominerande, 76 procent i de 38 förorterna jämfört med 30 procent i hela landet. I värstingen Herrgården i Malmö är andelen
hyresrätter 100 procent. Här är det nog inte boendeformen i sig
som bidrar till problemen, de som kommit in i samhället gör
omgående boendekarriär och flyttar från platser som Herrgården. Om någon – mot förmodan – skulle vilja bo kvar finns det
dock inga bostadsrätter att köpa. Den som lyckats så bra i det
svenska samhället att det blir möjligt att köpa en bostadsrätt är
alltså tvungen att lämna Herrgården.
Flertalet bostäder i de 38 förorterna är byggda inom ramen
för det så kallade miljonprogrammet. Det är cirka 50 år sedan
miljonprogrammet drevs och de bostäder som byggdes då hade
ofta enkla standardiserade lösningar – kort sagt lägre kvalitet.
Alldeles oavsett den lägre kvaliteten på originalbostäderna är
det under alla omständigheter efter femtio år dags för en renovering och upprustning, något som man på flertalet ställen
har avstått från. På några ställen har kommunala bostadsföretag
valt att sälja ut delar av sitt bostadsbestånd för att nya privata
ägare ska stå för kostnaderna för upprustning (och köpeskillingen har använts för att renovera det kvarvarande beståndet).
Problemet är att de resurssvaga personer som bor i områdena
inte har råd att betala de högre hyrorna som blir följden av renoveringarna. Beståndet försämras därmed sakta men säkert,
samtidigt som förhållandet att befolkningsökningen är större
än bostadsbyggandet gör att antalet boende per lägenhet ökar.
Saken blir ju inte bättre av de höga flyttskatterna, som gör att
många av ekonomiska skäl väljer att bo kvar i stora bostäder
som de egentligen inte behöver.

I de 38 förorterna är det 38 procent av personerna i åldrarna
20–64 år som varken arbetar eller studerar. I Sverige som helhet är det 16 procent och i värstingområdet Herrgården hela 54
procent. Staplarna visar situationen i var och en av de 38 förorterna med Herrgården överst. Det lodrätta strecket är medeltalet för de 38 förorterna.
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Folk som varken studerar eller arbetar

I de 38 förorterna är det många (i åldern 20–64 år) som varken arbetar eller studerar. I Herrgården nås extremsiffran 54
procent, medan genomsnittet för de 38 förorterna ligger på 32
procent. För hela Sverige ligger siffran på 16 procent (för födda
i Sverige är siffran 13 procent).
Den låga sysselsättningen gör att andelen som försörjs
av bidrag blir högre. Av i Sverige födda får i genomsnitt 4,9
procent en del av sin försörjning genom transfereringssystem
som förtidspension och socialbidrag (det kallas inte så längre,
men de gamla beteckningarna säger för normalläsaren mer
än ”nysvenskans” sjukersättning, aktivitetsersättning och försörjningsstöd). För de 38 förorterna i snitt når siffran över 15
procent och hos värstingen Herrgården 38 procent. Invånarna i
Herrgården är så helt ställda vid sidan av det vanliga samhället
att andelen som får sjukpenning är lägre än i resten av landet,
helt enkelt för att invånarna inte har haft inkomster nog för att
komma in i sjukpenningssystemet. Socialbidraget är normalt
bara ett komplement till andra inkomster, i första hand (låga)
arbetsinkomster, men också andra transfereringar. Det finns
några få som bara lever på socialbidrag. I hela landet uppgår de
till 0,9 procent. Och socialbidragens andel av hushållens samlade inkomster uppgår också till 0,9 procent. I de 38 förorterna
var siffran uppe i 4,6 procent, i Herrgården 19,5.
Edling har sammanfattat 12 olika variabler till ett ”integrationsindex”. Han väger samman andelen invånare med utländsk
bakgrund, förvärvsfrekvensen, öppet arbetslösa, andel i arbetsmarknadsåtgärder, andelen med kvalificerade jobb, andelen
som varken arbetar eller studerar, andelen som inte får behörighet till gymnasiet, ohälsotalet, disponibel inkomst, transfereringar och ytterligare några variabler. Rikssnittet sätts till 100
och de 38 förorterna får i genomsnitt 196. Värst är situationen
i Herrgården med 321. Noterbart är att borträknat Herrgården
är det inte storstädernas förorter som toppar tabellen utan efter

En sammanfattning av vilka förorter som lyckats sämst med integrationen (alltså sämst av de 38 sämsta i landet...) I en klass
för sig står Herrgården i Malmö, men på platserna därefter
kommer förorter i betydligt mindre städer som Kristianstad,
Trollhättan, Södertälje, Halmstad och Växjö. De lodräta linjerna visar dels situationen i hela Sverige (som satts till 100),
dels situationen i de 38 förorterna i medeltal (196). Herrgården
har siffran 321.
Herrgården följer Gamlegården i Kristianstad, Kronogården i
Trollhättan (känt för svärdmorden på skolan Kronan), Hovsjö i
Södertälje, Andersberg i Halmstad, Araby i Växjö och Ronna i
Södertälje. Först på åttonde plats kommer Norra Biskopsgården
i Göteborg med Hjällbo (också i Göteborg) på nionde plats och
första Stockholmsförort (Rinkeby) på tionde plats.
Den som vill fördjupa sig i en misslyckad (författaren kallar
den i undertiteln till boken obefintlig) integrationspolitik bör
läsa Jan Edlings bok Förorterna som Moder Svea glömde. .

5–6 1990...
Under 1989 och 1990 kom Contra
ut med sju nummer per år. Men det
sjunde numret var en miniutgåva
på bara åtta sidor. En sådan utgåva
var nummer 5 1990 och vi tittar
därför denna gång tillbaka på både
nummer 5 och 6 1990.
Contra jämförde den dyra monopolisten Stena Line i Göteborg med
den konkurrensutsatta färjetrafiken
i Stockholm. Stena Line – och sjöfolket i Göteborg – tjänade bra på
monopolet. Vilket betalades av
kunderna.
Marek Zyto, själv judisk flykting
från Polen, offer för både kommunister och nationalsocialister under
Andra världskriget, kritiserade bris-

ten på agerande mot de kommunistiska förbrytarna. Ännu femtio
år efter Andra världskrigets slut
jagade man nationalsocialistiska
massmördare. Men deras kommunistiska motsvarigheter gick fria.
Tommy Hansson intervjuade den
estniske politikern Mart Laar. Det
här var innan Estlands självständighet, men det började poppa upp
antikommunistiska politiker som
inte krossades av det försvagade
Sovjetunionen. Mart Laar blev premiärminister i Estland både mellan
1992 och 1994 och mellan 1999
och 2002.
På Contra Förlag gavs en bok

om desinformation ut med Bertil
Häggman som författare. Boken
handlade framförallt om sovjetiska förfalskningar. Så sent som i
september i år (2015) dök det upp
ryska förfalskningar, ett påstått
brev från en tjänsteman vid svenska Justitiedepartementet riktat till
ukrainska myndigheter.
Den amerikanske nationalekonomiprofessorn Walter E. Williams
beskrev hur det sydafrikanska
apartheidsystemet var en följd av
socialistiska försök att eliminera
marknadskrafterna och att marknadskrafterna faktiskt var på väg
att avskaffa apartheid.

...för tjugofem år sedan
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