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Om jag vore statsminister
Vi är många som går omkring och klagar över hur Sverige idag sköts. Contra har
nu fått frågan – vad skulle vi ha gjort eller göra om vi var statminister. Det behövs
naturligtvis lite eftertanke och en förutsättning med majoritet i riksdagen. Men
här kommer några tankar:
Immigrationen – skilj på flyktingar (cirka 15 procent) och ekonomiska
invandrare. De senare ska bara tas emot om de kan försörja sig.
Energin – renovera de kärnkraftverk som behövs, men bygg ut vindkraften
endast på särskilt lämpliga platser. Stöd utvecklingen av solenergin (men inga
subventioner till nybyggnad, bara till utveckling) och understöd balterna med el.
Vind- och solkraftverk ska bara byggas om de kan försvara sina kostnader.
Försvaret – höj anslagen så vi ökar försvarskraften och prioritera försvaret av
Sverige och särskilt Gotland. Inför partiell värnplikt.
Familjen – bygg ”den nya familjen” genom att ge ökad frihet och ekonomisk
säkerhet för familjen. Inför till exempel frivillig sambeskattning, delad pension
och behovsprövade barnbidrag.
Arbetsmarknaden – underlätta för lågpresterande att komma in på
arbetsmarknaden genom lärlingsutbildning, lägre ingångslöner och bort med
”sist in först ut”. Behåll ROT och RUT.
Regeringsfrågan – ta fram en statsministerkandidat hos Alliansen och rösta bort
Löfven. Försök komma överens med Sverigedemokraterna innan de växer oss
över huvudet.
Bostadsmarknaden – påbörja en avveckling av hyresregleringen, så att vi på
sikt får en fungerande bostadsmarknad där nybyggnad av hyresbostäder sker där
det efterfrågas. Förenkla regelverken.
Åldringsvård – bygg äldreboenden som de äldre efterfrågar och se till att hålla
uppe konkurrensen mellan kommunala och privata lösningar.
Miljö – skilj på ökade koldioxidmängder och miljöförstörande utsläpp av kol,
kemikalier, gaser med mera. Vi vet inte om koldioxiden gör någon skada.
Jämställdhet mellan könen – skilj på jämlikhet = lika många män som kvinnor
och jämställdhet som endast prioriterar efter meriter och förmåga oberoende av
kön. Diskriminera ingen genom kvotering.
Religion – stöd den kristna kulturen som skapat moralen i vårt samhälle och som
gett oss ett värdigt liv.
Det finns naturligtvis också mycket som är bra i vårt samhälle, men frågan var
vad Contra skulle vilja ändra på.

Omslagsbilden: Anastasia Lin är född
i Kina, men bor i Kanada. Hon utsågs
i år till Miss World Canada. När hon
skulle åka till Miss World-tävlingen,
som i år hölls på ön Hainan i södra
Kina, stoppades hon i Hongkong. Anastasia har engagerat sig för demokrati
och mänskliga rättigheter, särskilt religionsfrihet. Därför vägrades hon inresa till Kina för att delta i Miss Worldtävlingen. Hennes far, som bor i Kina,
har utsatts för hot från den kinesiska
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regimen. Anastasia är aktiv filmskådespelerska och spelade under 2014 in
filmen Röd Lotus, som tar upp förföljelserna mot Falun Gong-rörelsen i Kina.
Filmen är producerad av Fenix Film i
Stockholm. Anastasia har som slogan
"beauty with a purpose". Contras redaktion håller Anastasia Lin som den
som självklart borde blivit Miss World.
Inte bara för hennes utseende utan för
hennes personliga engagemang i viktiga frågor. Foto: Voice of America.
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Klimatextremismen kostar
Jorden är fem miljarder år gammal. Människoliknande varelser har
funnits i fem miljoner år och vår egen art, Homo Sapiens, i cirka
200000 år. Industrialismen är 150 år gammal. Tidigare klimatförändringar måste ha förorsakats av annat än människan.
På sitt sätt är det märkligt att klimatet fortfarande skiftar på en fem
miljarder år gammal planet. Man kunde tänka sig att utvecklingen
skulle ha stabiliserats med tiden. Men det finns en hel del faktorer
som gör att klimatet varierar. Den viktigaste har inte ens med jorden
att göra, det handlar istället om solen. Därtill kan vi lägga faktorer
knutna till jorden (geotermisk energi, havsströmmar, vulkanutbrott,
moln med mera). Det finns en rad faktorer som genom årmiljonerna
har påverkat jordens klimat, sedan långt innan homo sapiens tillkommelse.
Det pågår ett internationellt korståg som
bygger på teorier om klimatförändringar
och tron att mänskligheten påverkar klimatet och därför måste vidta ytterligare
kostsamma åtgärder för att motverka den
påstådda mänskliga klimatpåverkan. I
samband med det stora klimatmötet i Paris fick världens ledare tillfälle att glänsa
och ge sken av att de tar ansvar och ska
ordna det som naturen inte klarar av. Tro
dem inte! Deltagarna på klimatmötet har
sin egen politiska agenda, som i de allra flesta fall går ut på att ge politikerna
större makt, inte minst genom att låta en
större del av ländernas BNP passera statens kassa.
Genom EUs första Environment Action Program 1972 och Kyoto-protokollet 1997 och en rad uppföljningsprogram
har världens länder åtagit sig att reducera
utsläppet av växthusgaser med 20 procent, att öka andelen förnybara energikällor till 20 procent av konsumtionen
och att förbättra energieffektiviteten med
20 procent. Dock har Kyotoprotokollets
och dess efterföljare tunnats ut genom
att utsläppen flyttats till länder som inte
omfattas av protokollet. Idag är det bara
15 procent av utsläppen av växthusgaser
som sker i länder som är underkastade
restriktioner i Kyoto-protokollets efterföljare.

Sverige lever redan
på förnybart

Sverige är en av de ivrigaste uppbackarna till överenskommelserna, trots att
vårt land sedan länge med råge uppfyllt
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kraven på andelen förnybar energi, och
detta trots att kärnkraften inte ens räknas
som förnybar. Uranråvaran genomgår ett
naturligt radioaktivt sönderfall och tar
vi inte tillvara energin nu är den ändå
utspridd som värme i atmosfären om
några miljarder år, samtidigt som uranet förvandlats till bly. Elproduktionen
i Sverige består (den senast tillgängliga
månaden, oktober) av 47 procent vattenkraft, 35 procent kärnkraft och 9 procent
vindkraft – i oktober brukar det blåsa rejält så andelen vindkraft var ovanligt hög.
Bara återstående 9 procent kommer från
ved, avfall och fossila källor. Ett land
som Frankrike har en liknande bild, men
där är det kärnkraften, inte vattenkraften,
som dominerar. I Tyskland, Polen med
flera länder ser det dock helt annorlunda
ut. Men vad vi gör i Sverige påverkar inte
utsläppen i Tyskland (som ökar kraftigt,
eftersom tyskarna har bestämt sig för att
avveckla kärnkraften).

Kostnader och subventioner

I Europa är kostnaderna för energiproduktionen följande:
Större vattenkraftverk 15–20 €/MWh
Kärnkraft 30–120 €/MWh
Biomassa 42–133 €/MWh
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Kol 50–100 €/MWh
Gas 60–80 €/MWh
Vind 70–200 €/MWh
Olja 150–300 €/MWh
Solkraft 150–400 €/MWh
Med Sveriges vattenkraftstillgångar har
vårt land det bra förspänt att få fram billig energi, och vi behöver inte anstränga
oss för att undvika smutsig kol- och oljekraft. Solkraft är för närvarande så dyr
att den inte är att tänka på i vårt solfattiga land, även om det måste noteras att
kostnaderna för att omvandla sol till el
har sjunkit kraftigt under senare år. Men
än är det långt till lönsamhet och till att
solkraften ska överleva utan gigantiska
subventioner.
Sammanlagt handlar det om direkt ekonomiskt stöd i storleksordningen tiotals
miljarder kronor till energiproduktion
som i sig själv är olönsam. Mest olönsam är solkraften, men även vindkraften
skulle försvinna om den inte hölls under
armarna av gigantiska subventioner.

Snedvridande elcertifikat

Svenska staten satsar enligt statsbudgeten
nästa år 2,8 miljarder kronor på energi.
Det kanske inte upplevs som mycket, och
de flesta energikonsumenterna betalar ju
sin egen energiförbrukning, som vid sidan av kostnaden för själva energin brukar innehålla en rejäl portion energiskatt.
Men staten är på ett annat sätt med och
rör om i grytan. Genom det så kallade elcertifikatsystemet håller man merparten
av statens snedvridande insatser på energiområdet utanför statsbudgeten. Det företag som tillverkar billig energi (exempelvis ett vattenkraftsbolag) måste köpa
elcertifikat från dem som tillverkar ”godkänd” dyr energi (exempelvis vindkraft).
Priset för certifikaten sätts på marknaden,
men staten bestämmer hur många certifikat som ska utfärdas för en viss produktion. Utan elcertifikat skulle det knappast
produceras någon vindkraft i landet. Men
hela subventionen av vindkraften ligger
utanför statsbudgeten och syns därför
inte om man granskar statens finanser.
Det är till och med svårt att ta reda på
vad kostnaden för systemet egentligen är,
eftersom den försvinner i böckerna hos
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tusentals energiföretag – antingen som en
kostnad eller en intäkt. År 2010 var elcertikaten dock värda 4,6 miljarder kronor.
Elcertifikaten är en svensk-norsk angelägenhet, men på europeisk nivå finns det
liknande handel med koldioxidutsläpp.
Myndigheterna delar ut utsläppsrätter,
som sedan kan handlas. Meningen är att
det inte nödvändigtvis ska göras reningsåtgärder på ett visst företag där tekniken
lämnar små möjligheter. Istället ska det
företaget kunna betala något annat företag för att det ska sänka vissa utsläpp.
Det europeiska systemet omfattar ungefär
12 000 anläggningar inom EU. Priserna
på utsläppsrättigheterna har sjunkit och
blivit låga, vilket gjort effekterna begränsade.
Det finns också många undantag. Ett
gäller flygtrafiken. När systemet skulle
införas upptäckte Bryssel att de inom EU
verksamma bolagen skulle tvingas betala
för utsläppsrättigheter för rutter mellan
EU och ett land utanför EU. Eftersom
flygbolag lokaliserade utanför EU inte
skulle behöva betala något alls, var det
ganska självklart att större delen av den
europeiska flygindustrin skulle konkureras ut och ersättas av amerikanska och
asiatiska bolag. EU backade och sköt upp
systemets införande på flygmarknaden.

Industridöd

Men det var bara flygindustrins protester
som tog skruv. Många andra industrigrenar har lagt sig ner och dött i det tysta på
grund av EUs utsläppshandel.
De europeiska utsläppen har minskat på
grund av kraven, men de varor som särskilt tärde på systemet har inte försvunnit.
De har bara flyttat utanför systemets räckvidd. Så nu tillverkas många traditionella
produkter i Kina, Indien och andra asiatiska länder istället för i Europa. Nettoeffekten på utsläppen är ofta att det släpps
ut mer föroreningar än tidigare, eftersom
de nya tillverkarna i genomsnitt har mer
omodern teknik. Idag svarar u-länderna
(inklusive Kina och Indien) för 51 procent av utsläppen av mänskligt genererade
växthusgaser. Länderna omfattades inte
ens av restriktionerna i Kyoto-protokollet,
för då, 1997, var deras industriproduktion
inte särskilt betydelsefull. Den har växt
först sedan Kyoto-protokollet drivit fram
en nedläggning av många tillverkningsindustrier i den industrialiserade världen.
Att flytta tillverkningen till Asien minskar
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utsläppen i Europa och USA, men den
minskar inte utsläppen i världen, snarare
tvärtom, eftersom de nya industriländerna som sagt i genomsnitt har mindre
avancerad teknologi.

Tvivel om mätvärden

Effekten av klimatpolitiken antas mätas
av meteorologisk expertis. Men det finns
många ifrågasättanden av statistiken. Det
finns 6 000 väderstationer på jorden. Men
bara 1 500 används i den amerikanska
myndigheten NOAAs temperaturmätningar. Man har strukit gamla stationer
från sammanställningarna, eftersom deras teknik inte tillåter avläsning i realtid.
Men det är just de gamla stationerna som
kan ge långa mätserier!
Det har också genomförts ”justeringar” av mätdata. En stor sådan genomfördes år 2001 med motiveringen att en del
stationer flyttats. Justeringarna fick till
följd att den tidigare toppen i temperaturmätningarna kring 1934 jämnades ut. År
1934 (räknat med femåriga genomsnitt)
låg temperaturen 1,5 grader över medeltalet, efter justeringarna 2001 sjönk avvikelsen till 1,2 grader. Åt andra hållet gick
det för den näst största avvikelsen, 1998.
Med tidigare mätmetoder var avvikelsen
uppåt 0,9 grader, för att efter justeringar
nå 1,3 grader, alltså mer än de justerade
värdena från 1934! Med justerade värden
blev det en uppåtgående trend i mätserien
som börjar 1880, en trend som inte fanns
innan justeringarna. Originalmätningarna visade på en ökningen av medeltemperaturen på 0,8 grader mellan 1880
och 1930, för att följas av en nedgång på
0,7 grader mellan 1930 och 1970 och en
uppgång på 0,3 grader mellan 1970 och
1990.
Datakorrigeringarna har bara genomförts för delar av perioden, men det är
oklart hur justeringarna har genomförts.
Klart är dock att resultatet blir att korrigeringarna medfört att tidiga temperaturtoppar försvagats och senare temperaturtoppar har accentuerats. En bild som
används för att motivera ”klimatpolitik”.
Det finns anledning att ifrågasätta dessa mätningar rätt av, men även om vi accepterar justeringarna är det noterbart att
det inte skett några temperaturhöjningar
under de senaste arton åren.
Temperaturhöjningar får olika konsekvenser i olika delar av världen. I Skandinavien leder de i första hand till ökad
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produktion inom jordbruk och skogsbruk.
Växtsäsongen blir längre och trädgränsen
flyttas uppåt. I andra delar av världen kan
effekterna bli negativa.
Men det finns gigantiska glebefolkade områden i det norra barrskogsbältet (Skandinavien, Ryssland, Sibirien,
Alaska och Kanada) där effekterna blir
genomgående positiva.

Havsytan ökar
– men knappt mätbart

En annan faktor som diskuteras mycket
är variationer i havsytan. Under de senaste 18 000 åren har havsytan stigit
med 120 meter. Havsarkeologer har hittat lämningar av stenåldersbyar på botten
av Nordsjön, det som idag är Doggers
bankar, var en gång fast land. Havet har
tagit allt större områden i besittning, och
det har fortsatt in på Medeltiden när de
frisiska öarna blev öar och det var nära
att havet vann en seger också i Nederländerna. Efter den stora översvämningskatatastrofen 1953 har landet byggt upp ett
enormt skyddssystem av vallar, som hindrat havet att slå sig längre in från dagens
kust.
120 meters ökning på 18 000 år kan
översättas med 6,6 mm per år. Det var
alltså inann människan började märkas
i klimatsammanhang. Idag talar man om
en höjning på 1,2 mm per år – sedan år
1800. Det blir en dryg decimeter på 100
år! Knappast någon katastrof. På många
platser är variationen i tidvattnet över dagen större än höjningen av havsytan på
tusen år.
Och i Sverige har vi en landhöjning
som med god marginal överskrider havsnivåhöjningen. I Stockholmstrakten är
landhöjningen 3 mm per år, vid Höga
Kusten 10 mm per år. Dagens femtioåringar kan på många ställen se hur deras
badplatser från barndomen har försvunnit
genom landhöjningen!
.
Faktamaterialet till denna artikel har
till sin internationella del tillhandahållits av Société de Calcul Mathématique
SA i Paris och skriften La lutte contre le
Réchauffement Climatique: une croisade
absurde coûteuese et inutile. Livre Blanc
rédigé par la SCM (finns även i engelsk
och rysk översättning) och Tom Harris
vid International Climate Science Coalition och Carleton University, bägge i Ottawa i Kanada.
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Putin växlar från Luhansk till Latakia
lade Obama och Putin. Skål och hepp! De
Kring 1980 lyssnade den israeliska mileveranser). Och Putin räddade honom
reportrar och kameramän som hade ögolitära underrättelsetjänsten med därtill
redan 2013 från kollaps, då han övertanen med sig, såg att Obama log till lite,
lämplig apparatur och dito intresse till
lade Obama att tro på Kremls garantier
just då. Men att Putin inte rörde en min,
telefonsamtal mellan sovjetiska officera(!) att Assad skulle förinta alla kemiska
utan bet ihop läpparna.
re. Instruktörer som i ansenligt antal var
vapen. Obama föll i Putins fälla. Skulle
I skrivandets stund har vapnen i Donverksamma i Syrien, där president Hafez
inte denne slipade medlare funnits, kunde
bas
tystnat. Har konflikten frysts? Svårt
al-Assad oinskränkt rumsterade runt.
USA ha tänkt sig skicka sina bombplan
att
säga.
Ett är säkert att Putin, som inte
Han var far till dagens diktator Bashar alför att förvandla Assads residens till spilllyckades
bända upp Ukraina med hjälp
Assad. När Brezjnevs era falnade och Asror. Och så göra slut på hans regim, som
av
vad
separatisterna
utformat i Luhansk
sads dynasti existerade, var Sovjets självutförde fruktansvärda repressalier och
och
Donetsk,
växlade
om till Latakia och
säkra ”Medelhavseskader” stationerad i
självsvåldigt 2011 antände ett inbördesTartus.
För
att
befästa
sig grundligt vid
Latakia och närliggande hamnar. Som en
krig som hållit på nu i 5 år, som sliter lanMedelhavets
strand.
motpol till USAs Sjätte Flotta, vars stab
det och dess invånare itu.
Det mest iögonfallande i New York
befann sig i Neapel.
FNs 70-årsjubiléum i höstas tillmättes
Times
spalter, som skrevs av Tomas L.
På den tiden, som Putin bitterljuvt uthistorisk betydelse. Och givetvis ställde
Fridman
låter oss förstå, att Putin för att
trycker det, ”var världen polariserad”.
hjälpa
Assad
kvar vid makten, utnyttjat
Det fanns alltså två supermakter. USA
muslimska
sunniters
glödande hat. Sunoch Sovjetunionen. De sovjetiska rådginiter,
som
utgör
majoriteten
i Syrien
varna utbytte sina intryck med varandra,
och
övriga
arabvärlden.
Även
Rysslands
vilka de berikade med ryska svordomar
frank.gordons
muslimer består till övervägande del av
och hånade syrierna, att de skulle vara
sunniter. Något som Kreml kommer att
@contra.nu
lägre stående varelser.
behöva beakta.
Upprepar sig historian nu hösten 2015,
de
bägge
stolta
kontrahenterna
Barack
I skrivandets stund märker jag att
i ny tappning? I Damaskus försöker AsObama
och
Vladimir
Putin
upp
med
välKreml
gjorde en svinaktighet till. Ryskt
sad junior klamra sig kvar vid makten.
formulerade
tal.
Man
nämnde
Ukraina
bombflygs
uppgift var att koordinerat
Men Putin är inte Brezjnev. Och jämför
bara
i
förbigående.
Både
Obama
och
med
amerikanerna
göra flyganfall mot
man det putinistiska Ryssland med SovPutin
bedyrade
att
de
mördande
fanatiISIS
positioner.
Redan
första dagen bomjetunionen, så har Ryssland halkat ned till
kernas
skapelse
ISIS,
eller
den
Islamiska
bade
de
kraftigt
en
relativt
moderat Asregional stormakt. Och är inte längre en
Staten
måste
tyglas
och
slås
sönder
och
sad-motståndares
positioner.
Och de som
global sådan. Dess territorium motsvasamman.
Efter
dessa
tal
ordnade
FNs
led
förlust
var
syriska
stridskrafter
som
rar vad moskoviterna hade till gräns på
generalsekreterare
Ban
Ki-moon
med
CIA-män
utbildat.
Men
den
som
tycktes
1600-talet. Och som bas för sin ekonomi
baluns. Och till allas stora förvåning skåvara ”gemensam fiende” (ISIS) lämnades
har man endast export av gas och råolja.
orörd!
Jo det förstås, också
Medan allt detta
ett visst antal kärnvahände,
hävdade den
pen i lager. Och imperyska
dumans
medlem
ratoriska ambitioner,
Vjatjeslav
Novikov,
att
som vår förre KGBUSA
försökt
dränka
kommendant är besatt
det mediala intresset
av. Denne befinner sig
Putins tal gav i FN,
oftare på sitt residens
med brus av nyheten
i Moskvas förstad
om att man funnit vatNovo-Ogaravo,
än
ten på Mars. Redan i
han är i Kremls senat
slutet av 1800-talet, när
där hans officiella kaVeidenbaum
(lettisk
binett finns.
skald)
studerade
i TarPutin försöker till
tu,
var
publikens
favovarje pris se till att
rit
vid
föreläsningarna
Bashar al-Assad sittemat ”Finns det liv på
ter kvar. För det är
Mars?”. Och vad är nu
den ende bundsfören Putin, om man jämvant Ryssland har i
för med det stora Alltets
Mellanöstern. Assad
hemligheter.
.
junior är fullständigt
(Översättning
från
letberoende av Kremls
tiska: Janis Vikmanis)
välvilja (och vapenHamnen i Latakia, centrum för Putins intressen i Syrien. Foto: Fadi Chahine.
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Religiös och politisk extremism,
islamism och kommunism
Kulturförstörelsen förenar den religiösa och den politiska fanatismen.
Terrorn gör det också. Liksom att de är munkavlar för det fria ordet.
Speciellt för islamismen är att den är kvinnoförtryckande och vetenskapsfientlig.
De allierades bomber faller över IS.
Huruvida bomberna gör de extrema
islamistiska krigarna starkare eller inte,
återstår att se. Bomberna är en bekräftelse
på att Väst ligger i krig med islam, hävdar
IS. Väst försäkrar att kriget gäller den
militanta religiösa fanatismen, inte islam
i sig. Så praktiskt att kunna skilja mellan
islamism och islam.
Radikaliseringen inom islam tilltar.
Vilka står för den? Det är unga män, dåligt
utbildade, inte särskilt kunniga i religiösa
spörsmål, rekryterade bland frustrerade,
kriminella invandrarungdomar i storstäder
som Bryssel, Paris och Göteborg. Så
karaktäriserar en grupp franska forskare
terrormilisen, värstingen bland värstingar,
IS (Islamiska staten). Många människor i
väst upplever dessa dagar som närmast
apokalyptiska, att världen tidigare aldrig
varit med om något liknande. Men den
unga jihadistgenerationen saknar inte
beröringspunkter med den unga ryska
kommunismen.
Att konspiratoriskt arbeta i celler är
en ljusskygg överlevnadsstrategi som
förbinder kommunister och jihadister.
Den lilla gruppen skapar disciplin,
sammanhållning och – ömsesidig
kontroll. Finansieringen är bred, bankrån
ingår i repertoaren. Också terrornätverket
al-Qaida arbetar med celler och
förgreningar på flera kontinenter.
”Sanning” är ett nyckelord för
extremisterna. Det är ingen tillfällighet att
det sovjetiska kommunistpartiets största
tidning bar det stolta namnet Pravda
[Sanningen]. Islamisternas internetsida
heter Ansar al Haqq (Sanningens
anhängare). Det finns bara en sanning,
allt annat är lögn eller på sin höjd grå
teori. Inga andra än fanatikerna själva
kan avgöra vad som är sanning.
Kulturförstörelsen förenar den religiösa
och politiska fanatismen. IS river och
förintar alla historiska byggnader från
förmuhammedansk tid, kommunisterna
förstörde historiska byggnader från den
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feodala tiden. De ryska terroristerna
sprängde bort kyrkor eller förvandlade
dem till lager, filmsalar, ateistiska museer
eller gymnastikhallar.
Under 1905 års ryska revolution
brände de revolterande massorna ner 200
storgods. För bolsjevikledaren Lenin var

kjell.albin.
abrahamson@
contra.nu
det ett otillfredsställande resultat: ”Tyvärr
förstörde de bara en femtondel av alla
storgods, en femtondel av vad de borde
ha förstört för att utplåna den skamfläck
som det stora feodala jordägandet utgör
på den ryska jorden”.
De värsta kulturförstörarna var de
kinesiska kommunisterna. Kinaexperten
Simon Leys betecknar Peking som ”en
ihjälslagen stad, ett anskrämligt spöke av
det som en gång var en av de vackraste
städerna i världen.” Leys betraktar det
som ett mirakel att Den Förbjudna Staden
kom att skonas. Kulturrevolutionens
(egentligen Den stora proletära kulturrevolutionen) övergripande slagord var
”Förstör det gamla för att skapa det nya”.
På så vis ödelades Kinas nästan hela
historiska och kulturella arv, det som
maoisterna reducerade till minnen från
”den feodala tiden”.
Vänstern har alltid hyllat den
islamistiska terrorn, antingen den
kom från Nasser, Saddams Baathparti,
terrorismens fader Yasser Arafat, från

Hizbollah, Iran eller Hamas. Islamistisk
terror är en blind fläck för vänstern.
För inte så länge sedan var vänstern
blind på vänster öga och vägrade se
det förtryck som kommunismen stod
för. När Sovjetunionen imploderade
förflyttade vänstern fokus till de arabiska/
muslimska diktaturerna. Leninpristagaren
Mattias Gardell surrade om ”allas
vår broder Khaddafi” och beskrev
Egyptiska brödraskapet ”som ett slags
folkhemsislam”.
Arthur Koestler skriver i sina memoarer:
”Att diskutera med en kommunist är
som att diskutera med en vägg, tapeten
kan spricka men väggen rubbar sig inte
ett jota.” Att samtala med en islamfrälst
vänsterist är ungefär lika givande:
Vad säger du om Islamiska staten då?
Det har ju inget med islam att göra.
Och jihadisternas terror?
Det har ju absolut ingenting med islam
att göra.
Inte heller hedersmord och kvinnoförtryck
har med islam att göra?
Nä, det är ju inte religionen utan det
handlar om seder och traditioner.
Så salafism och wahhabism har inte heller
nåt med islam att göra?
Jo, det är ju nåt helt annat.
Varför vågade så få erkänna, öppet
och högljutt, att islamismen är kvinno
förtryckande, dogmatisk, doktrinär, ve
tenskapsfientlig och en munkavle för det
fria ordet. Den som vågade påpeka det
reaktionära i islamismen var islamofob.
Den som var rädd för kommunism var
antikommunist. Kanske hade världen sett
ut lite annorlunda idag om fler höjt sina
röster.
.

Contra på Twitter

Contra finns sedan tidigare på Facebook.
Nu har vi också skaffat oss ett twitterkonto, för den som föredrar att följa
Contra på det sättet. Papperstidningen
utkommer som tidigare varannan månad.
Det elektroniska nyhetsbrevet Veckans

www.contra.nu

Contra kommer varje vecka, medan både
Facebook och Twitter uppdateras flera
gånger om dagen.
Contras twitter-konto hittar du på
https://www.twitter.com/contranu
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Media och säkerhetspolisen
jagade borgerliga antikommunister under
Kalla kriget
Bertil Häggman berättar om hur han jagades i media under det Kalla
kriget och hur det ledde till att SÄPO hörde av sig. De hade ju skyldighet att kolla om pressens lögner till äventyrs innehöll någon sanning
som var intressant för dem.

Tidskriften Contra utsattes under det Kalla kriget för otaliga angrepp i media och
försvarade sig väl mot smutskastningen.
Själv var jag sedan 1975 bosatt i Skåne
efter några år i Stockholm och hade som
borgerlig antikommunist min beskärda
del av angreppen.

Dagens Nyheter och
Ekstrabladet, Köpenhamn

Det första angreppet kom 1977, då en
rad tidningar inklusive den nu nerlagda
Arbetet (s), Malmö, skrev om vad man
betraktade som en underrättelseskandal
i Danmark. En dansk antikommunist,
Hans Hetler1, skulle enligt tidningarna ha
försett det danska försvarets underrättelsetjänst (FE) med en lång rad rapporter
om vänstersympatisörer, men inte bara
i Danmark. En ”Sven Öste-rapport” behandlade en Dagens Nyheter-journalist,
känd för sina anti-amerikanska åsikter.
Det framgick av rapporten att uppgifter
om Öste skulle ha lämnats av författaren
till denna artikel. Öste beskrevs i den
danska rapporten som vänsterorienterad
och tendensiös. Hetler påstod att han haft
kontakter med thailändska myndigheter i
syfte att hindra att Öste skulle få inresevisum till Thailand.
Eftersom jag inte lämnat några uppgifter om Öste stämde jag Dagens Nyheter
och begärde skadestånd för grovt förtal
alternativt förtal. Rättegången vid Stockholms tingsrätt gick inte särskilt bra och
Dagens Nyheters chefredaktör blev inte
ådömd något skadestånd.
Affären väckte stor uppmärksamhet
i Danmark, där kvällstidningen Ekstrabladet, Köpenhamn, hade haft en lång
artikelserie. Det gick så långt att danska
regeringen tillsatte en kommissionsdomstol med uppdrag att undersöka vad som
1
Hans Hetler var redaktör för Contras närmaste motsvarighet i Danmark på den tiden,
Minut. Hetler medverkade också några gånger i Contra.
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såg ut som en skandal.
Dagens Nyheter hade hävdat att Hetler
hade ett register på 60 000 vänstersympatisörer. Domstolen konstaterade i sin rapport (”beretning”) på 70 sidor att Hetler
inte kunde anses vara i besittning av något sådant kartotek. Det visade sig också
att den danske uppgiftslämnaren hade
sänt sina rapporter på eget initiativ och
att underrättelsetjänsten inte använt sig
av rapporterna. Kommissionsdomstolen
fann inte skäl till kritik av FE. Rapporten

Bertil Häggman
bertil.haggman
@contra.nu
blev samtidigt en dom över Ekstrabladets
och Dagens Nyheters journalistik under
det kalla kriget.

Kvällsposten, Malmö

Nästa angrepp i media kom 1980–1981.
Tidningen Kvällsposten, Malmö, publicerade då en stort uppslagen artikelserie
som hävdade att jag höll på att bygga upp
en privat underrättelsetjänst tillsammans
med en i Danmark bosatt norrman (numera avliden).
Artikelserien i Malmötidningen var
skriven av en så kallad skjutjärnsjournalist, Bo Axelsson (född 1935 i Motala).
Han startade sedermera en litteraturtidskrift, Boken, då han år 1987 övergav
journalistiken för att bli kulturarbetare.
Tidskriften var mycket påkostad och det
undandrar sig min bedömning hur han
finansierade den. Inom den kulturella
eliten uppskattades Axelsson och hans
tidskrift bland annat av författarna Carl
Henrik Svenstedt och Jean Bolinder. När
Axelsson avled år 2008 lades tidskriften
ner.
Även denna gång stämde jag tidningen
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för grovt förtal alternativt förtal. Rättegången i Malmö ledde till att Kvällsposten friades.
Jag hade yrkat att dåvarande chefredaktören, Ulf Rytterborg, skulle fällas till
ansvar för grovt förtal, alternativt förtal
samt att Rytterborg och Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag solidariskt skulle utge
skadestånd. Juryn i målet ansåg dock att
två av Axelssons artiklar innefattade förtal men tingsrätten valde att fria Kvällspostens chefredaktör och ägarbolaget.
Tingsrätten hävdade i domen att en av de
artiklar som juryn fällde hade ”tillkommit genom ett misstag från tidningens
sida vid redigeringen”.
Efterspelet till rättegången i Malmö
blev att länsåklagaren i Kristianstad blev
så imponerad av artikelserien att jag kallades till förhör av Säkerhetspolisen i
Malmö, misstänkt för att ha skrivit om
brasilianska vänsterterrorister i exil i
Sverige. Efter förhöret lades dock målet
ner av åklagaren.

Aftonbladet, Stockholm

Under 1960-talet publicerade Aftonbladet
i den så kallade Innerspalten påståenden
om att jag skulle vara ”nazistpåverkad”.
Det har framkommit att det var det socialdemokratiska partiets ”grå eminens”
Enn Kokk, som huvudsakligen skrev dessa spalter. Officiellt var det poeten Karl
Vennberg, som publicerat en rad dikter
i en nazistisk tidning under 1930- och
1940-talen. Påståendet om min nazistpåverkan finns enbart i en anteckning av
Säkerhetspolisen i handlingarna om mig
från 1963. Media i övrigt har inte publicerat något om påstådd ”nazistpåverkan”.
Att vara borgerlig antikommunist i Sverige under det Kalla kriget och arbeta för
frihet och demokrati bakom järnridån var
inte lätt. Gjorde man dessutom försök att
försvara sig mot angrepp den rättsliga vägen kunde det vara mycket kostsamt. .
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Ljusets fiender
När kommunism och islamism gör
gemensam sak
Varför resulterar den västerländska självkritik som är den
europeiska civilisationens motor, så ofta i stöd för totalitära
rörelser och ideologier?

Den frågan har författaren, litteraturhistorikern och kulturskribenten docent Johan Lundberg – tidigare chefredaktör vid tidskriften Axess – ställt sig
och söker besvara den i sin bok Ljusets
fiender (Timbro, 460 sidor). Största
förtjänsten med Lundbergs bok är att
den lika tålmodigt som noggrant påvisar det nära samband mellan extremvänstern och islamismen som har växt
fram under det senaste kvartsseklet.
”USA grundades och styrs av djävlar. De
är det ondas representanter som skapat 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.”
Så skrev Mattias Gardell, sedan 2006
professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet och 2009
mottagare av Jan Myrdalsällskapets Leninpris, i en artikel om den radikale amerikanske muslimledaren Louis Farrakhan
i Anarkistisk tidskrift 1996. Lundberg
återkommer upprepade gånger i sin bok
till Mattias Gardell, en äldre bror till den
homosexuelle komikern och författaren
Jonas Gardell.
Gardell den äldre är vänsterrevolutionär och Israel-hatare – han är en regelbunden deltagare i de propagandistiska
Ship to Gaza-resorna, liksom exempelvis
Dror Feiler – som avvisar marxismens
gamla aversion mot all form av religion
som redskap för överheten. I likhet med
Farrakhan ser han i stället religion, i det
här fallet islam, som ett medel i syfte att
störta de kapitalistiska makthavarna.

Tredje ståndpunkten

”I denna utveckling”, framhåller Johan
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Lundberg (sidan 18) ”från Kalla kriget
till idag framstår fatwan mot Salman
Rushdie som en vattendelare. Den formulerades 1989 och markerade därmed
början på den omorientering som den
revolutionära vänstern i västvärlden har
genomgått. Från att tidigare ha haft allierade i kommunistdiktaturer och marxistleninistiska ’befrielserörelser’ har man
under de senaste decennierna sökt sina
lojaliteter inom politisk islam.”
I den svenska efterkrigsdebatten blev
det populärt i intellektuella vänsterkretsar

tralisterna protesterade och menade att
Johnson gav en nidbild av Sovjet. Enligt
den tidigare pronazisten Karl Vennberg
var Johnsons antisovjetiska tal att likna
vid ”en spark med SA-stövel”, detta trots
att Johnson under Andra världskriget, till
skillnad från Vennberg, varit öppen med
sin nazikritik.
Anhängarna av tredje ståndpunkten
ville göra gällande att de stod neutrala
mellan de båda stormaktsblocken, men i
realiteten innebar deras ovilja att ta ställning för frihet och demokrati naturligtvis
ett indirekt stöd för Moskva och kommunismen.

Khomeinis fatwa mot Rushdie
tommy.hansson
@contra.nu
att inte ta ställning i den globala kraftmätningen mellan USA och den fria västvärlden å den ena sidan och Sovjetunionen
med dess från Moskva styrda satellitstater i Östeuropa å den andra. Denna attityd kom att kallas den tredje ståndpunkten och omhuldades av exempelvis Artur
Lundkvist, Lars Gyllensten, Sivar Arnér,
Werner Aspenström, Karl Vennberg och
Folke Isaksson.
Mot dessa neutralister stod diktaturfiender och demokratianhängare såsom
Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg och
Herbert Tingsten, vilka inte gjorde någon
hemlighet av sitt avståndstagande från
Sovjet och kommunismen. Upprinnelsen
till debatten om tredje ståndpunkten –
och strängt taget hela Kalla kriget – står
att finna i det kommunistiska maktövertagandet i Tjeckoslovakien 1948. Medan
diktaturfienderna bland de intellektuella
självklart markerade avstånd menade däremot ledningen i Författareföreningen
(föregångare till Svenska författarförbundet) att man inte skulle ta ställning i
frågan.
Frågan ställdes på sin spets med Eyvind Johnsons vårtal till studenterna i
Uppsala 1951, där den senare nobelpristagaren gick hårt åt Sovjetunionen. Neu-
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Emedan det kommunistiska Sovjetunionen 1991 hittat sin väntande plats på historiens stinkande soptipp bredvid fascismens och nationalsocialismens betydligt
mer kortlivade men i lika hög grad folkmördande imperier, blev det nödvändigt
för de totalitärt sinnade vänsteranhängarna att hitta nya bundsförvanter. Fientligheten mot det liberala västerländska samhället var dock densamma, understryker
Johan Lundberg:
”Tron på ett liberalt samhälle – som
sätter individen före kollektivet, som
utgår från idéer om alla människors lika
värde och som bygger på fundamentala
principer om yttrandefrihet, äganderätt,
demokratiska val och religionsfrihet –
har i den här utvecklingen kommit att
uppfattas som uttryck för ett specifikt
västerländskt perspektiv med en destruktiv potential och en mörk historia av förtryck och övergrepp.”
Många vänsteranhängare, men även
extremnationalister, applåderade den
fundamentalistiska islamiska revolution
som 1979 förde exilimamen ayatollah
Ruhollah Khomeini till makten i Iran, sedan USAs president Jimmy Carter lämnat
shahen Reza Pahlavi åt sitt öde. Dåvarande svenske oppositionsledaren Olof Palme menade för sin del att iranierna ”med
pedantisk noggrannhet bygger upp sina
demokratiska institutioner”. Khomeinis
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regim hade 1981–85 i revolutionens kölvatten låtit avrätta 8000 politiska fångar.1
Det var den 14 februari 1989 som
Khomeini via Radio Teheran utfärdade
sin beryktade fatwa mot den brittiske
författaren Salman Rushdie, född i en
muslimsk familj i Bombay i Indien 1947.
Eftersom Rushdie hade hädat och i sin
bok The Satanic Verses (Satansverserna)
– utkommen 1988 – givit en respektlös
framställning av profeten Muhammed,
måste han dödas.2

Mullornas och Maos vän
– Jan Myrdal

Den som till äventyrs hade trott att väns
tern i samlad tropp skulle sluta upp bakom den dödshotade Rushdie tog gruvligt
miste. Inom Svenska akademien, som
varje år utser en nobelpristagare i litteratur, gick diskussionens vågor höga.
En minoritet av de 18 ledamöterna ville
att akademien skulle vända sig till den
svenska regeringen och be denna ingripa
till förmån för den dödshotade författaren, men majoriteten var däremot med
hänvisning till akademiens gamla princip
att inte göra politiska uttalanden. Exakt
samma motivering hade avgivits av Författareföreningen 40 år tidigare, då den
vägrade ta ställning mot det kommunistiska av Moskva stödda maktövertagandet i Tjeckoslovakien. Två av ledamöterna, Kerstin Ekman och Lars Gyllensten,
valde att protestera mot beslutet att inte
uttala sig genom att vägra gå på akademiens sammanträden.
Stor uppståndelse väckte det också att
den obotfärdige avgrundskommunisten
Jan Myrdal, som tidigare stött de extremt
hårda och hänsynslösa kommunistdiktaturerna i Maos röda Kina, Enver Hoxhas
Albanien och Pol Pots Kambodja, inte
bara vägrade stödja Salman Rushdie utan
fastmer öppet tog ställning för mullornas
regim i Iran och dess fatwa mot Rushdie.
Myrdal motiverade i en debattartikel i
Svenska Dagbladet den 22 februari 1990
sitt ställningstagande på följande sätt:
”När imperialisterna nu på nytt söker
få makt över folken är det nödvändigt
att låta genomföra angrepp inom folkens
egen kultur och religion för att förlama
motståndet. Imamens [Khomeini] dom
http://blogg.elisson.eu/2011/03/05/om-olofpalmes-harliga-vanner
2
https://sv.wikipedia.org/wiki/Salman_Rushdie

1
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över Rushdie var alltså en åtgärd också
för att stäcka det vidare undergrävande
kulturella arbetet. Det möjliggjorde därtill för de fattiga och förtrampade muslimska invandrarmassorna i Europa att ta
medveten ideologisk strid för sitt människovärde.”3
Mullorna i Iran har inte backat från sin
fatwa eller den belöning motsvarande en
halv miljon kronor, som utgår till den
muslim som eventuellt lyckas ta sir Salman Rushdie av daga.

Vänsterns överlevnadsförmåga

Jan Myrdals utspel till stöd för Khomeinis shiamuslimska revolutionsregering
i Teheran sågs då det gjordes sannolikt
av många som ett bisarrt och/eller dåligt
skämt. Johan Lundberg väljer på sidan 25
i sin bok att se det så här:
”1990 väckte Myrdals hållning i Rushdieaffären bestörtning även bland många
etablerade vänsterdebattörer, exempelvis på Dagens Nyheters kulturredaktion.
2013 har Jan Myrdals tankefigur letat sig
in på svenska universitet, in på svenska
kultursidor och in i statliga utredningar.
Den här boken handlar om hur det kunde
bli så.”
Åtminstone en sak är klar, och det är att
revolutionsvänstern, genom att ändra ideologiskt koncept i det man överflyttat fokus från klasskamp till kultur-, köns- och
https://sv.wikiquote.org/wiki/Jan_Myrdal

3
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religionskamp, visat sig besitta en ganska
imponerande överlevnadsförmåga. Det
är långt ifrån första gången så sker.
Enligt Karl Marx (1818–1883) och
Friedrich Engels (1829–1895) ursprungliga teser skulle det kapitalistiska systemets inneboende natur med lagbunden
naturnödvändighet slutligen leda till dess
undergång och etablerandet av proletariatets diktatur, ett socialistiskt samhälle
och i tidernas fullbordan det saliggörande
kommunistiska lyckoriket på jorden. När
denna utveckling ej besannades måste
teorierna justeras.
”Men med Lenins hjälp fördes en imperialistisk aspekt in i den kommunistiska ideologin”, konstaterar Lundberg
(sidorna 29–30). ”Det gjorde att marxistleninisterna sedermera kunde sätta sitt
hopp till utvecklingen i tredje världen…
Samtidigt hade det motstånd mot kapitalismen, som i Afrika och Mellanöstern
tidigare hade härbärgerats av marxistleninistiska ’befrielserörelser’, nu i allt
högre grad kommit att kanaliseras till en
rad islamistiska organisationer med uttalat reaktionära agendor, därtill ibland
med kopplingar till den tyska 1930-talsnazismen.”

Kommunismen och religionen

Hur har då den här onekligen rätt uppseendeväckande utvecklingen, vars konturer Johan Lundberg med beundransvärd
flyhänthet skisserar upp, gått till?
Den grundläggande förutsättningen,
konstaterar Lundberg, är att den globala
kommunismens sammanbrott tvingat
vänstern att söka nya samarbetspartners
i den heliga kampen mot den förhatliga västvärldens dekadenta kapitalism
och hållningslöshet. Eftersom vidare de
marxistiskt-socialistiska ekonomiska teorierna överallt där de tillämpats visat sig
odugliga, har vänstern som ovan tvingats
byta fokus: från den gamla materialistiska klasskampen till en kamp inriktad på
kultur, kön och religion.
Därmed, menar Lundberg (sidan 31),
har vänstern ”mer och mer kommit att
överge den materialistiska historieskrivningen och klassteorin till förmån för
frågor som har med identitet att göra:
Sexuell identitet, könsidentitet, etnisk
identitet, religiös identitet och så vidare… Detta innebär att man från vänsterns
sida har närmat sig en klassiskt reaktionär ståndpunkt, som idag även återfinns
på yttersta högerkanten.”
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rättighetskommittén och Charta
Johan Lundberg lyfter även fram
2006 till exempel. Man bjuder in
en icke försumbar komponent i det
samma talare, ibland dömda terrovänsterextrema idékomplexet som
rister, kända antisemiter eller miliartikelförfattaren ofta reflekterat
tanta aktivister.”
över och som kan förklara de nya
En av följderna av all denna akkontakterna mellan extremvänstern
tivism är att ett nytt slags tredje
och islamismen: de starka banden
ståndpunkt bildats. Nu är det emelmellan religion och kommunism
lertid inte kommunismen utan den
och även mellan kommunism och
våldsbenägna islamismen/jihadisnationalsocialism. Kommunismen
men som man skall förhålla sig
kan på flera sätt beskrivas som ett
neutral till och därmed ursäkta.
religionssubstitut eller en pseudoFienden är dock densamma som
religion. Marxismens utopi om det
förut: det sekulära västerländska
klasslösa kommunistiska samhället
samhället med USA och den juhar ovedersägliga likheter mellan
diska staten Israel i spetsen.
den kristnes eller muslimens vision
Ty det är detta kapitalistiskt-juom det eftervärldsliga paradiset.
disk-kristna samhälle som, menar
Detta band mellan kommunism
extremvänstern och deras islamisoch religion har påtalats tidigare
tiska allierade, är den egentliga
av bland andra den klassiske ryske
boven i dramat. Offren framställs
filosofen Nikolaj Berdjajev (1874–
som förtryckare som själva bär
1948) i skriften Sanning och lögn i
skulden till det som drabbar dem.
kommunismen:
Det är ingen tillfällighet att folk”Om kommunisterna skulle
mordskommunisten Jan Myrdal
lyckas helt och hållet med att utintagit en central position i ovan
rota den religiösa känslan från den
mänskliga själen genom sin anti- Docent Johan Lundberg, litteraturvetare och författare. Foto beskrivna utveckling. Han har inte
bara applåderat Khomeinis dödsreligiösa agitation, att fullständigt Frankie Fouganthin.
dom mot Salman Rushdie utan
utrota tro och vilja till offer i trons
även försvarat den franske förinnamn, då skulle de göra det omöjligt att tro på själva kommunismen; de
neofundamentalistisk islam gjort gementelseförnekaren Robert Faurisson. Han
skulle underminera sin egen existens och
sam sak, eller i varje fall delar vissa målhatar sina berömda föräldrar Alva och
ingen skulle vilja offra någonting för tron
sättningar. Samma personer hoppar runt
Gunnar och han hatar det samhälle han
på kommunismens ideal.”4
mellan organisationer som Afrosvenskarfötts in i.
.
nas riksförbund, Muslimska mänskliga

En ny tredje ståndpunkt

Jag har här inga möjligheter att ta upp
alla aspekter av Johan Lundbergs Ljusets
fiender, som jag skulle vilja utnämna till
en av innevarande decenniums så här
långt viktigaste politiska debattböcker på
svenska, kanske den viktigaste, där författaren belyser extremvänsterns omaka
”äktenskap” med den neofundamentalistiska islamismen/jihadismen.
Jag låter en annan av den svenska nutidens viktigaste debattörer, Svenska Dagbladets Ivar Arpi, sammanfatta essensen
i Ljusets fiender (titeln är hämtad från titeln på en dikt av 1700-talspoeten Johan
Henric Kellgren) i en gästledare publicerad den 29 september 2013:
”Johan Lundberg visar i Ljusets fiender
hur ett nätverk av organisationer har bildats i Sverige, där vänsterextremism och
https://tommyhansson.wordpress.
com/2010/02/13/fyra-skaggiga-ryssar-iiinikolaj-berdjajev/

4

10

Utgivningen av Contra har släpat efter.
Men nu har vi sprungit ikapp och redigeringen av nummer 6 2015 (detta nummer) av Contra avslutades den 28 december. På grund av helgerna dröjde dock
tyvärr ett bra tag innan Contra var i prenumeranternas brevlådor. Jämfört med
förra året har vi tagit in två och en halv
månad av eftersläpningen (för 2014 hade
Contra nummer 6 pressläggning först den
10 mars 2015). Vi är övertygade om att vi
innevarande år äntligen kommer att ha tagit igen eftersläpningen helt och hållet, så
att sista numret för 2016 också ska vara i
prenumeranternas brevlådor under 2016.
Prenumeranter som funderar på om
de betalt prenumerationen ska veta följande: En prenumeration avser sex nummer, oavsett när prenumerationen börjar
och oavsett när tidningen kommer ut.

www.contra.nu

Vi skickar med ett inbetalningskort med
varje utskick av Contra för den som vill
beställa någon vara från vårt sortiment
eller ge ett bidrag till Contras utgivning.
När prenumerationen är slut skickar vi
med en påminnelse om att det är dags att
förnya prenumerationen. Har Du inte fått
en sådan påminnelse med Din tidning löper prenumerationen åtminstone ett nummer till.
På förekommen anledning vill vi påminna om att den som betalar in sin prenumerationsavgift måste ange namn och
adress på ”meddelande till betalningsmottagaren”. Efter varje nytt nummer får
vi dessvärre inbetalningar som är svåra
att spåra – och missnöjda läsare som inte
fått sin tidning, eftersom de betalat ”anonymt”.
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Contras notisavdelning har i detta nummer
sammanställts av C.G. Holm. De källor
som refereras är inte direkt citerade, utan
texten är Contras sammanfattning av originalkällan om inte annat markeras med
citationstecken.

Putin-troll hittar till
Contras Facebook-sida

I december upptäckte vi att ett ”troll”
hittat till Contras facebook-sida och där
gjorde falska Putin-vänliga inlägg. I
Sankt Petersburg finns en hel troll-fabrik
med personer som dagarna i ända sitter
och skriver inlägg på västerländska internetsidor för att påverka i Putin-vänlig
riktning. Det handlar om att ifrågasätta
fakta och sprida Putins olika konspirationsteorier. Vad gäller inlägg på Contras
facebooksida har de hittills varit klantigt
genomförda, så vi har valt att inte reagera. Men skulle de bli smartare finns det
all anledning att varna läsarna för att den
typen av inlägg kan förekomma.

Nio fick jobb för 380 miljoner…

”Utbildningskontrakt” var en av den
rödgröna regeringens åtgärder för att få
ned ungdomsarbetslösheten. Kontraktet
skulle ge unga möjlighet att skaffa sig
godkända gymnasiebetyg i kombination
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med jobb eller praktik. Regeringen avsatte 380 miljoner kronor för åtgärden
under 2015. I början av december hade
det blivit nio jobb.

Var tredje svensk vill flytta…

Men 73 procent säger att det finns hinder för flytten. I första hand handlar det
om lågt utbud av bostäder och behov
av kontantinsats. Men därefter kommer
flyttskatten. Den innebär i praktiken att
många människor bor i för stora lägenheter, men skatten gör att det skulle bli
dyrare att flytta till en mindre lägenhet i
lämpligare storlek. En stor del av förklaringen till bostadsbristen.

Ungdomsorganisationer
en bra födkrok

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) delar ut bidrag
till ungdomsorganisationer.
Genom åren har det dykt upp skandaler
när den tidigare ansvariga myndigheten
(Ungdomsstyrelsen) delat ut generösa
bidrag till icke-existerande medlemmar i
organisationer som SSU. För SSU handlade det delvis om manipulationer för att
få fler röster i den infekterade striden mellan höger och vänster i organisationen. En
lokalorganisation kunde betala in avgifter

www.contra.nu

för betydligt fler medlemmar än de hade
för att få fler röster på förbundsstämman.
Och samtidigt fick organisationen större
bidrag, bidrag som räckte mer än väl till
de extra medlemsavgifterna som betalades. Det avslöjades till exempel att SSU
i Kalmar län bara hade 230 medlemmar,
trots att man hade uppgett 730 i bidragsansökningarna (2005). Häromåret visade
det sig att SSU i Norrbotten fått bidrag
från landstinget för en rad konferenser
och kurser som aldrig genomförts.
Men nu ska det inte handla om SSU
utan om de tre organisationerna Booster,
Esport United och SESUS (Sveriges Enade Student och Ungdomsförbund). De
tre organisationerna får tillsammans 1,4
miljoner i bidrag från MUCF. Det är så
kallade ”paraplyorganisationer”, de driver ingen egen verksamhet, men samlar
organisationer som antas bedriva verksamhet. Booster har medlemsföreningar
som ”Sittarna”, ”Kulturarna”, ”Sheep
Production”, ”rundhus” och ”freaksen”.
Har du inte hört talas om en enda av dem
så är det inte så konstigt. Ingen av dem
har, trots att de påstås vara ungdomsorganisationer, en egen hemsida. Booster har
ett luddigt mål: ”Ger ungdomar möjlighet att komma närmare sina mål, stimulera till utveckling och tillväxt samt skapa
spännande möten mellan ung kultur och
det övriga samhället”. Kontaktansvarig
för Booster är Max Skjöld, som när Skattebetalarnas tidning Sunt Förnuft frågar
vägrar att ge upplysning om vad organisationerna sysslar med eller ens vilka
det är som är kontaktpersoner. En verklig
förening som är med i Booster är Djurgårdens supporterklubb Järnkaminerna, som
bland annat fått bidrag för att chartra ett
tåg till en bortamatch. Tillsammans med
Postern i Malmö står Järnkaminerna för
97 procent av Boosters medlemmar. När
Contra går in på postern.se:s hemsida hittar vi (i Mellandagarna) reklam för ”sommardans”, ”barnens lopp” på Järvafältet
den 13 juni 2015 och en rad andra arrangemang som har det gemensamma att Postern inte är arrangör och att de genomförts sedan länge. Max Skjöld är också
ordförande i ”E-sport United”, och hans
gode vän Cliff Lilja är ordförande i SESUS. Enligt Sunt Förnuft kostar Boosters
lokaler i Stockholm 80.000 kronor i årshyra och webb-sidan har kostat 120.000
kronor att utveckla. I Boosters lokaler har
flera företag knutna till Max Skjöld och
Cliff Lilja också haft sina lokaler.
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Kvinnoorganisationer
kan också casha in

MUCF delar också ut bidrag till kvinnoorganisationer. Sammanlagt handlar
det om 20 miljoner som delas ut till organisationer som inte har tillräckligt med
medlemsengagemang för att organisationerna ska kunna drivas med medlemmarnas egen kraft. Enligt MUCF är det 55
organisationer som får dela på bidragen,
alltså i runda tal knappt en halv miljon
per organisation. Bland mottagarna finns
exempelvis ”Nätverket för kvinnor i
transportpolitiken”.

Dyrt med Lantmäteriet

Sex fastighetsägare utanför Mariestad råkade i luven på varandra. En av de sex
satte upp en bom tvärs över de övriga
fems utfartsväg. Vägen har använts i åtminstone 40–50 år. De fem avstängda begärde att bommen skulle tas bort eftersom
vägen använts ”av hävd”. Kronofogden
ville inte befatta sig med saken, eftersom
bommen låg på den sjätte fastighetsägarens mark. De fem begärde istället
en ”förrättning” av Lantmäteriet, för att
fastställa deras rätt att bruka vägen. För
en påbörjad förrättning har de nu fått en
faktura på 80.000 kronor, vilket bara avser Lantmäteriets egna kostnader. Enligt
uppgifter från Lantmäteriet tillkommer
de externa konsultkostnader som belastat
Lantmäteriet, kostnader som ska faktureras senare och kan beräknas uppgå till
mer än 100.000 kronor till. Fastighetsägarna hade föreställt sig att förrättningen
skulle gå på kanske 10.000 kronor, men
det är omöjligt att ens gissa sig till kostnaderna från Lantmäteriets hemsida. (ATL)

Svensk sjukvård

I Sverige har en läkare i genomsnitt 864
patienter per år. I Tyskland och Belgien rör
det sig om cirka 2 500. Talet om brist på läkare är alltså en myt. Det handlar bara om
dålig organisation. (Göteborgs-Posten)

Vi under skatter digna ner

Underrubriken är hämtad från den sällan
sjungna fjärde versen på den socialistiska
kampsången Internationalen.
Fram till 1999 hade Sverige det värsta skattetrycket bland OECD-länderna,
57,4 procent. Sakta, sakta har Sverige
förbättrat sig till 50,1 procent 2014 och
en sjätteplats efter värstingarna Norge,
Danmark, Finland, Frankrike och Bel-
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gien. Redan under Göran Perssons tid
som statsminister sjönk skattetrycket.
Det var efter den stora krisen i början av
1990-talet som Sverige lyckades komma
tillbaka genom utgiftstak och drakoniska
sparåtgärder. När Fredrik Reinfeldt tog
över som statsminister vandrade Sverige
vidare på vägen av självstyre för medborgarna genom ytterligare sänkta skatter.
Under de första fyra åren av Allians-regeringen sänktes skattetrycket från 53,5
procent till 51,1 procent. Det handlade
främst om jobbskatteavdragen (som mest
något över 2.000 kronor i månaden i skattesänkning) och sänkta arbetsgivaravgifter (för ungdomar, pensionärer och inom
vissa branscher).
En del inbillade sig att sänkta fastighetsskatter också skulle märkas på skattetrycket, men det var fel. Istället för att
alla fastighetsägare fick vara med och
betala skatt varje år förflyttades skattebördan till dem som sålt sin fastighet.
De hade ju likvida medel, men berövades möjligheten att skaffa en likvärdig
ersättningsbostad. Mer skatt för några få,
mindre skatt för fler. Varför just personer
med förändrade familjeförhållanden och
därav behov av förändrade bostadsförhållanden ska särskilt drabbas av skatt är
svårt att förstå. Men det är aktuell politik,
så någon förklaring kanske finns. Skatteändringen på fastighetssidan fick förödande konsekvenser för befolkningens
mobilitet och har högst påtagligt bidragit
till den ökade bostadsbristen under senare
år.  Efter skattesänkningarna under Alliansens första mandatperiod hände inte
så mycket. Sverigedemokraterna var med
om att 2013 stoppa det femte jobbskatteavdraget, som skulle ha gällt för 2014,
och därmed stoppa en ytterligare sänkning av skattetrycket. Året därpå (2015)
genomfördes dock det femte jobbskatteavdraget (med hjälp av Sverigedemokraterna).
Men nu är det annat ljud i skällan. Från
2016 har S-MP tagit över taktpinnen,
med krav på godkännande från V. Det är
åter dags för skattehöjningar. Rejäla sådana. RUT- och ROT-avdragen begränsas.
Jobbskatteavdraget trappas av. Arbetsgivaravgifterna höjs (för unga, gamla och
anställda i vissa branscher). Bensinskatten höjs. Trängselskatterna höjs. Planerade höjningar av skiktgränserna (minskad
progressivitet i skatteskalorna) stoppas.
Avdraget för gåvor till ideella organisationer avskaffas. Kommunerna ökar sina
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kommunala skatter, inte för att det egentligen behövs utan för att nya vänsterkoalitioner gärna tar hand om en större del
av medborgarnas pengar. Konsekvensen
blir att skattebelastningen åter kommer
att öka för svenska folket och risken är
stor att vi åter kommer att hamna bland
länderna med högst skattetryck, om än
inte det allra högsta.

Skattehöjning blir
intäktssänkning

En av skatteförändringarna vid årsskiftet
är höjda marginalskatter för höginkomsttagare. Det handlar om en nedtrappning
av jobbskatteavdraget för dem som tjänar
mer än 50.000 kronor i månaden. Det rör
400 000 personer, de flesta med inkomster bara strax över gränsen.
Magdalena Andersson tror att skattehöjningen ska ge 2,7 miljarder kronor
mer i statens kassakista. Det tror inte ekonomen Jacob Lundberg.
Genom skattehöjningen blir högsta
marginalskatten 60 procent (mot tidigare
57). Tillräckligt mycket för att många ska
ta sig en funderare på om de verkligen
ska jobba så mycket som de gör. Om de
ska ta det där extrauppdraget de erbjudits
och om det inte finns något sätt att skatteplanera.
Lundberg, som är doktorand vid Uppsala Universitet, har studerat svenska och
utländska siffror på hur folk reagerar på
skatteförändringar och hans slutsats blir
att skattehöjningen blir en ren förlustaffär för staten. Om han använder ett mått
på hur folket reagerar på skattehöjningar
som har tagits fram av vänsterns favoritekonom Thomas Piketty kommer staten
att förlora ungefär 2,7 miljarder kronor
på skattehöjningen. Eftersom budgetens
kalkyl är +2,7 miljarder blir det enligt
Lundberg ett hål på 5,4 miljarder kronor
i budgeten.

Ingen självförsörjning
för livsmedel

Under Kalla kriget såg Civilförsvaret till
att Sverige kunde producera livsmedel för
befolkningen under en avspärrning. Så är
det inte längre, men självförsörjningsgraden beräknas i alla fall i grova drag vara
50 procent. Men så är det inte i praktiken
enligt Kristina Mattson på LRF. Sverige
importerar insatsvaror till jordbruket.
Med hänsyn taget till detta är självförsörjningsgraden snarare noll.
(ATL)
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Sjundeklassare tvingades gömma Star Wars-T-shirt

I Rosenberg, Texas, hade en av sjundeklassarna, Colton Southern, en T-shirt
med motiv från den senaste Star Wars-filmen. Skolledningen tvingade Colton att
täcka tröjan för att den visade ett vapen.

Norsk barnbrud
– ingen reagerade

En 23-årig syrisk flykting registrerade sig
med sin 14-åriga fru som flyktingar. De
hade gift sig när flickan var tolv år, vilket är olagligt i både Syrien och Norge.
Ingen i den norska flyktingadministrationen reagerade, men det gjorde folk som
bodde på asylboendet. Barnavårdsmyndigheten kopplades in efter några veckor.
En socialantropolog vid Oslo Universitet,
Unni Wikan, tyckte dock att det var helt
naturligt att visa en tillmötesgående attityd. Ingripande från myndigheterna kan
göra flickors situation värre, äktenskapet
ger flickorna en sorts social trygghet och
skilsmässor är inte alltid socialt accepterade, menade Wikan.

Förbjudet att minnas
11 september…

Vid University of Minnesota stoppade
studentaktivister en tyst minut till minne
av offren för attentaten den 11 september
2001. Enligt studenterna kunde den tysta
minuten kränka muslimska studenter vid
Universitetet. Det var en republikansk
student som hade motionerat om den tysta
minuten till studentkåren, som med hänvisning till att ett ihågkommande kunde
vara kränkande röstade ner förslaget med
36 röster mot 23. Universitetsadministrationen reagerade på upprörda studenters
krav på att den tysta minuten skulle hållas och det blir en tyst minut den 11 september 2016 (på femtonårsdagen) i universitetets, men inte studentkårens, regi.
(Daily Beast)

Oljeslöseri

Länderna i Mellanöstern lever slösaktiga
liv på sina oljetillgångar. Eftersom rikedomarna flödar direkt ur marken (även
efter fallande oljepriser) finns det ingen
hård press på att driva verksamheter ef-

CONTRA 6/2015

fektivt och få ner kostnaderna. Det finns i
och för sig många arbeten som invånarna
själva inte vill utföra. Det behöver de inte
göra, underbetalda gästarbetare lockas
från länder som Nepal, Bangladesh och
Filippinerna för att göra det som araberna själva inte vill göra. Det finns också
många arbeten som det saknas kompetens för att utföra. Det behövs ingen inhemsk kompetens, eftersom man betalar
oerhört generöst till utbildad arbetskraft
från Väst, som mot god ersättning kan
tänka sig att arbeta under de svåra förhållanden (klimatmässigt och kulturellt i
första hand) som råder i arabvärlden.
De speciella förhållandena på arbetsmarknaden gör att lokalinvånarna mer
eller mindre förväntar sig ett slappt och
inte särskilt krävande arbete inom den offentliga sektorn. De jobben är vanligen
förbehållna medborgare i landet och i den
offentliga sektorn finns inga gästarbetare
vare sig från botten eller toppen av löneskalan. I Kuwait arbetar över 75 procent
av kuwaitierna i den offentliga sektorn.
Eftersom det finns så stora mängder av
gästarbetare blir det ändå inte mer än 11
procent av BNP som går åt till löner i den
offentliga sektorn. I Saudiarabien arbetar
drygt 60 procent av saudierna i den offentliga sektorn, också där går 11 procent
av BNP till löner i den offentliga sektorn.
I Irak är man nere på dryga 40 procent
av arbetskraften i den offentliga sektorn,
men eftersom Irak inte har så många
gästarbetare betyder det att hela 18 procent av BNP används till löner i den offentliga sektorn. I Algeriet är ungefär 35
procent av algerierna anställda i den offentliga sektorn. I Sverige är siffran cirka
30 procent.
Med så stor andel av befolkningen sysselsatt i den offentliga sektorn blir trycket
från byråkratin förödande. För att kunna
starta ett småföretag i Egypten krävs det
godkännande från 78 myndigheter. En
irakier som ville byta namn på sin son
tvingades till 18 domstolsförhandlingar
för att genomföra ändringen.
(The Economist)

Islänningarna går före

Den internationella förläggareföreningen IPA har arbetat för yttrande- och
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tryckfrihet, men tidigare i år beslöts att
släppa in både den kinesiska och den
saudiska förläggarföreningen. I bägge
länderna är bokutgivningen helt kontrollerad av staten. Många västerländska förläggarföreningar var emot att släppa in de
två länderna, eftersom den internationella
förläggareföreningens arbete på yttrandefrihetsområdet skulle undermineras. Islands förläggareförning gjorde omgående
slag i saken och sa upp sitt medlemskap
i den internationella föreningen. Svenska
förläggareföreningen drar benen efter
sig och ”analyserar läget” enligt vad VD
Kristina Ahlinder säger till branschorganet Svensk Bokhandel.

Presidentens affärer

Venezuelas president Nicolas Maduro
har fortsatt företrädaren Hugo Chávez
resa mot att föra landet till ruinens brant.
Han har dock nära släktingar som driver
mer lukrativ verksamhet än vad de många
venezolanska statsföretagen kan prestera.
Två av presidenthustruns brorsöner greps
nyligen på Haiti och utlämnades till USA,
där de är misstänkta för narkotikasmuggling.
(The Economist)

Hanifiering

I Xinjiang (Sinkiang) är flertalet invånare
uighurer, ett folk som talar ett med turkiskan besläktat språk. Under senare decennier har dock andelen (han)-kineser ökat
och nu blir det allt tydligare att det pågår
en hanifiering av hela provinsen. Dock är
fortfarande ungefär 60 procent av Xinjiangs invånare uighurer eller närbesläktade folk. I skolor, även sådana där det
inte finns en enda han-kines, undervisas
ibland enbart på mandarin. Två tredjedelar av uighurerna får nu undervisning
i mandarin. På anslagstavlor och i skolsalar hängs patriotiska han-kinesiska slagord och affischer upp. Den uighuriska
kulturen ska på sikt försvinna, tycks vara
meningen. Till och med undervisningen
på engelska sker via mandarin, trots att
uighuriska skrivs med latinska bokstäver,
precis som engelskan. Xinjiang har kännetecknats av etniska konflikter. Och då
är det inte bara språk, utan även religion,
som är en konfliktanledning. Uighurerna
är främst muslimer.

Flyktingströmmen
till Kanarieöarna

För tio år sedan kom det 10 000 flyk-
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tingar om året från Afrika till Kanarieöarna. Numera är det cirka 200. ”Döden på
Medelhavet” har inte längre någon motsvarighet på Afrikas nordvästra kust. Varför? Spanien har upprättat nära förbindelser med kuststaterna i Afrika, Marocko,
Senegal och Mauretanien. Länderna har
gemensamma kustbevakningspatruller
med Spanien och ett utbyggt sofistikerat radarsystem som övervakar trafiken.
Spanien har avdelat bara några dussin
gränspoliser. Men når framgång genom
att betala bonus till inhemska poliser som
gör sitt jobb. Tidigare var det enkelt att
muta dåligt avlönade gränspoliser i de
tre länderna i Afrika. Nu tjänar poliserna
bättre på att sköta sitt jobb. Att se till att
inga båtar lämnar kustområdet.

Islam och slaveriet

Vi hör ofta talas om slavhandeln över Atlanten och hur slaveriet upphörde i samband med Amerikanska inbördeskriget.
I Väst fanns aktiva organisationer som
kämpade mot slaveriet. Det brittiska antislaverisällskapet grundades 1823 och
upplöste sig själv 1838, när slaveriet
upphävts i hela det brittiska imperiet. I
förlängningen innebar detta att slaveriet
försvann i västra Afrika, men i Östafrika
fortsatte slavhandeln som tidigare. Där
var dock länderna i Väst inte alls inblandade. Det var araber som drev slaveriet
och det fortsatte in på förra seklet. När
FN antog deklarationen om mänskliga
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rättigheter 1948 var det åtta länder som
inte röstade för. Sovjetunionen och fem
satellitstater, Sydafrika (med rasåtskillnadspolitiken) och Saudiarabien, som
invände mot artikel 4 om att slaveri var
förbjudet. Idag är slaveri åter aktuellt i
samband med att fanatiska muslimer vill
återupprätta Koranens föreskrifter om
slaveri. Koranen innehåller regeln att en
man får ha högst fyra hustrur. Men därtill kommer att det är tillåtet med kvinnliga slavar. Islamiska staten tog yazidiska
kvinnor som slavar när de erövrade området kring Sinjar i norra Irak förra året.
Och Boko Haram, terrororganisationen i
Nigeria, har på samma sätt tagit kvinnor
tillfånga för att hålla dem som slavar. I
Daesh (IS) glassiga nättidskrift Dabiq
har Umm Sumayyah hyllat återupprättandet av en slavmarknad (och framfört
förhoppningen att Michelle Obama snart
ska hamna på den marknaden). Muhammed accepterade slaveriet, men en del
liberalt sinnade muslimer hävdar att det
bara var en anpassning till tidsandan.
Så ser inte Daesh saken. Och inte heller
många i Gulfstaterna där så kallade hemhjälpen ofta i praktiken är slavar.

Sydafrikanska galenskaper

President Jacob Zuma sparkade i december sin som kompetent bedömde finansminister Nhlanhla Nene. Det blev dock
en dyr erfarenhet. Valutan sjönk från en
dag till nästa med 9 procent, värderingen
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av sydafrikanska obligationer sjönk och
det blev på ett par dagar 15 procent dyrare att stå för den sydafrikanska statsskulden.
Den nye finansministern blev bara en
vecka på jobbet, varefter en veteran som
finansminister, Pravin Godrhan, kom tillbaka. Han var finansminister till 2014.
Zuma fick den hårda vägen lära sig att
man inte kan hantera ekonomin hur som
helst. Själv tycks han tro på den marxistiska värdeläran (som överbevisades som
i grunden felaktig av ekonomerna i gemen någon gång på 1870-talet). Zuma har
också planerat att köpa kärnkraftverk från
Ryssland för en biljon (1 000 miljarder)
kronor. En siffra som är helt orealistisk
för Sydafrika. Visserligen är Sydafrika i
skriande behov av en uppgradering av sin
elkraftsproduktion, men den måste ske
betydligt billigare och dessutom betydligt snabbare än vad som är möjligt med
nya kärnkraftverk. Nene hade motsatt sig
kärnkraftsprojektet, vilket troligen var en
av orsakerna till att Nene fick sparken.
Nene hade också motsatt sig att det sydafrikanska statliga flygbolaget SAA skulle
köpa flygplan från Airbus genom en mellanhand istället för direkt.

Donald Trump också
Putinkramare

I likhet med en rad populister på den europeiska kontinenten har även presidentkandidaten Donald Trump (som leder
många opinionsundersökningar på den
republikanska sidan) visat beundran för
den ryske presidenten Vladimir Putin.
Beundran tycks vara ömsesidig. Redan
1987 – innan Sovjetunionens fall – planerade Trump för affärer i Ryssland. Han
gav till och med uttryck för tanken att
det skulle byggas ett ”Trump Tower” i
Moskva. Den sovjetiske FN-ambassadören Jurij Dubinin förklarade att hans dotter beundrade det vräkiga Trump Tower
i New York. Då blev det inga ryska affärer för Trump, eftersom Sovjet krävde
en 51-procentig andel i alla gemensamma
projekt, vilket Trump vägrade.
Trump Tower i Moskva och andra affärer var på tapeten igen 2013 när Trump
var i Moskva i samband med finalen för
Miss Universum (ett Trump-företag).
I sin senaste bok Crippled America:
How to Make America Great Again skriver Trump beundrande om Putin som en
”ledare” i motsats till USAs president
Barack Obama.
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KGB-museet i Tallinn

Om ni besöker Tallinn rekommenderas ett
besök på KGB-museet. Det ligger högst
upp i hotellet Viru på 23:e våningen och
etablerades samtidigt som hotellet byggdes år 1972. Den 23:e våningen var naturligtvis stängd för alla utom för KGBanställda. Av totalt 400 rum på hotellet
fanns i 60 av dem avlysningsutrustning
installerad. Gäster som bedömdes intressanta att avlyssna placerades i något av
dessa. Även i bland annat telefoner fanns
installerade mikroner för avlyssning och
inspelning. En del rum hade hål i väggen
så att det var möjligt att med en specialkamera från andra sidan väggen, fotografera vad som hände i rummet.
Om man ville avlyssna samtal som fördes i hotellets matsal, placerades en tallrik med några brödskivor på dessa bord.
I tallrikens undersida fanns en inbyggd
mikrofon. Mikrofonen hade en liten sändare som skickade samtalet till mottagare
inbyggda i matsalens väggar och som
skickade samtalet vidare till KGBs kontor. Där spelades de in på bandspelare för
vidare analys och bearbetning.
KGB kontrollerade även kontinuerligt
att den anställda personalen var pålitlig,
bland annat skulle allt upphittat lämnas
in till KGBs personal. En av kontrollerna
var att portmonnäer eller liknande saker
placerades ut på olika ställen i hotellet,
portmonnän var apterad med en mindre
mängd sprängmedel och en ampull som
sprutade röd färg i ansiktet om man öpp-

Kopplingsschema som visade vilka rum
som kunde avlyssnas.
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På bilden syns en bandspelare för inspelning av avlyssnade samtal samt en radiostation. Radiostationen användes för att hålla kontakt med KGB-agenter utomlands. I de
tomma hålen fanns utrustning som KGB hade tagit med sig.

På bilden syns en specialbyggd kamera med förlängt objektiv för att sticka in i ett borrhål till hotellrummen, så att bilder kunde tas i rummen som övervakades.
det skick det var då KGB övergav lokalen
nade den. Färgen gick inte att tvätta bort,
1992.
personen var så att säga stämplad och utEtt besök rekommenderas verkligen.
pressades för att kunna utnyttjas av KGB
Här finns information om bland annat de
för skumma syften.
guidade turerna http://wwww.viru.ee/en/
KGB höll till i dessa lokaler ända fram
museum-hotel-viru-and-the-kgb
till 1992. Mest intressant är att allt som
Géza Molnár
nämnts ovan visas upp i museet i precis
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Krisen på mjölkmarknaden
Nästan en mjölkgård om dagen läggs ner i Sverige. Trots att förutsättningarna för mjölkproduktion är bra i Sverige. Byråkrati, politik och Arlas monopolliknande ställning ligger bakom utvecklingen, som hotar den svenska självförsörjningen av livsmedel.
Den 21 september 2015, dagen då
regeringen presenterade sin höstbudget,
samlades hundratals bönder utanför riksdagshuset. Vissa hade kommit långväga
med sina traktorer. Anledningen var den
så kallade mjölkkrisen, och de vitklädda
lantbrukarna hade kommit för att visa
sitt missnöje med makthavarna. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) fick
en namninsamling i hand och krav på att
förbättra den svenska mjölkens konkurrenskraft. Situationen är att antalet svenska mjölkföretag sjunker stadigt för varje
år som går – drygt var fjärde mjölkbonde
har lagt ner sin verksamhet sedan 2010.
Landsbygdsministern och hans regering
har tagit vissa steg för att lindra böndernas börda. I höstbudgeten gjorde regeringen en satsning på 300 miljoner kronor
som ska gå till att minska dieselskatten.
Lantbrukare har sedan tidigare fått betala
mindre skatt för diesel än andra. Undantaget skulle stegvis tas bort, men så
blev det inte. I tre år framöver kommer
bönderna att få en skatterabatt på 1,70
kronor per liter diesel.
Satsningen kommer i en tid då läget
blir allt sämre för Sveriges bönder. En
rapport från branschorganisationen LRF
Mjölk visar att en typisk mjölkgård får ett
resultat för 2015 som är en kvarts miljon
kronor sämre än året före. Prognosen för
hela 2015 är att det genomsnittliga mjölkpriset till bonden är 60 öre lägre för vanlig mjölk och 30 öre lägre för ekomjölk
än det var 2014. Snittpriserna ligger nu
på samma nivå som för åtta år sedan.
Enligt LRF Mjölks rapport, som
kom ut i början av december, hade 270
mjölkgårdar lagts ner under de föregående
tolv månaderna. Resultatet blev något
bättre under de sista månaderna tack vare
höjda mjölkpriser till bonden och lägre
foderkostnad. Men i längden är böndernas ekonomi fortfarande hotad, menar
LRF Mjölks expert på mjölkföretagens
lönsamhet och konkurrenskraft, Agneta
Hjellström.
Även i resten av världen befinner sig
många mjölkbönder i kris. Inom den globala mejerimarknaden är utbudet större
än efterfrågan. Världshandeln väntas nu
minska för första gången på tio år. Ryssland och Kina är två stora marknader,
vars import har sjunkit. Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och
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branschstatistik på LRF Mjölk, ser det
som positivt om importen av mejerivaror
till Sverige nu minskar och ersätts av inhemsk produktion.

Sveriges klimat idealiskt

Sveriges klimat är idealiskt för mjölkproduktion. Många uppfinningar med
koppling till mjölk, som tetraförpackningen och separatorn, skapades av svenska
innovatörer. Ändå blir produktionen allt
mindre lönsam i detta avlånga land. Timbro gav i mars 2015 ut sin egen rapport
om mjölkkrisen: En friare mjölkmarknad
– den långa trenden med svensk mjölkkris.
Författaren Torbjörn Iwarson, råvaruexpert med erfarenhet från Handelsbanken
och SEB och som skribent i Lantbrukets
Affärstidning, tror att det framför allt är
höga produktionskostnader som orsakar
problem för svenska bönder, inte att den
internationella marknaden fluktuerar. I
sin rapport beskriver han det problematiska läget i Sverige.

Jonathan
Norström
jonathan.norstrom@contra.nu
Han slår fast att mjölkmarknaden är
som de flesta marknader; handeln är
internationell och det svenska mjölkpriset följer det globala priset. Förändras
börsindex så påverkas även det svenska
priset, men med en eftersläpning på upp
till fem månader. I Sverige är Arla överlägset störst och står för 72 procent av
mjölkleveranserna (år 2012). Dess tjäns
temän sätter priset som alltså inte följer
världsmarknaden. Iwarson menar att ett
pris som inte följer utbud och efterfrågan
kommer att leda till antingen överproduktion eller brist. Den dominerande aktören
sätter den informationsbärande komponenten av priset ur spel, skriver Iwarson
i en kritik mot Arlas ”prismanipulation”.
När ett eller ett fåtal företag är så dominerande som i den svenska mjölkbranschen tenderar priserna att inte bli de som
bör vara på en fri marknad, vilket drabbar
bönderna negativt.
Statistik från Eurostat, där 17 EU-
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länders siffror för 2013 jämförs, visar
att den svenska mjölken är dyrare än 95
procent av mjölken i Europa. Mjölkpriset
till svenska bönder är 13 procent högre
än genomsnittet. Bara i Grekland, Italien
och Finland får bönderna mer betalt.
Att den svenska mjölken är så dyr, och
har svårt att konkurrera, beror på att olika
skatter och regleringar ökar kostnaderna
för produktionen, menar Iwarson.
Importen av mjölk till Sverige ökar
medan landets egen produktion minskar
– Svensson vill fortfarande ha mjölk till
kaffet, men han väljer i allt högre utsträckning den billigare varan från utlandet.
Sverige har det tvivelaktiga nöjet att vara
unikt i östersjöområdet genom att vara det
enda land vars import av mjölkprodukter
är större än dess export. Skillnaden mellan import och export har också växt över
åren. År 2012 importerade vi för nära
500 miljoner euro mer än vi exporterade,
vilket kan jämföras med att handeln var
balanserad tolv år tidigare. Antalet mjölkkor i Sverige minskade med 20 procent
mellan 2000 och 2013, mer än i andra
västeuropeiska länder.
Centerpartiet har föreslagit att svenska
konsumenter ska betala 1 krona mer för
mjölken i en insats för att rädda bönderna. Torbjörn Iwarson sågar den här linjen
och menar att den saknar empiriskt stöd.
Att Sverige har Europas strängaste reglering på djurskyddsområdet, låg antibiotikaanvändning och GMO-fritt foder är
mervärden som hittills inte tycks ha motiverat konsumenter att köpa den dyrare
svenska varan. Dessutom utgör drickmjölk bara omkring 27 procent av den
svenska produktionen. Resterande tre
fjärdedelar av mjölkråvaran köps av företag som använder den till att göra exempelvis ost och mjölkpulver. Det är välkänt
att en råvara inte säljs med varumärken
och känslor, enligt Iwarson. Vanligtvis är
det den billigaste producenten som vinner, vilket alltså gäller för den största delen av den svenska produktionen.
Medan den svenska mjölkproduktionen minskar totalt sett blir också andelen
drickmjölk allt mindre. Mjölkpulver är
snart den vanligaste produkten, och det
exporteras huvudsakligen till Kina. Samtidigt importerar Sverige mycket ost, en
mer förädlad produkt. Gäsenes är i princip den enda hushållsost som tillverkas
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lagstiftningen som säger att alla
av svensk mjölk. Här går alltså en allt
djur som inte mjölkar ska hållas på
större del av mjölken till produkter
bete sommartid. Sverige är ensamt
med lågt förädlingsvärde och med
i världen om denna regel som gör
låga marginaler till bönderna. Iwarproduktionen dyrare.
son ser det som ett tecken på att branDet tredje förslaget är att sänka
schen ligger i underläge gentemot
dieselskatten, som är oproportionsina konkurrenter. Trots de svenska
erligt hög internationellt sett. Här
mervärdena ökar importen medan
ser vi att regeringen gick Iwarson
en stor andel av produktionen går till
till mötes i höstbudgeten, men en
bulkvaror och till förädling i andra
exakt siffra för hur mycket skatländer.
ten bör sänkas förekommer inte i
Produktiviteten i den svenska mehans rapport. Iwarson vill inte heljeribranschen ligger relativt bra till
ler att en skatt på handelsgödsel ska
jämfört med andra EU-länder. Sverige
återinföras utan full kompensation
gör stora investeringar i branschen,
för jordbrukssektorn. I slutet av
har hög arbetskraftsproduktivitet och
mars meddelade Sven-Erik Bucht
stora gårdar. Samtidigt är kostnaden
att regeringen inte inför en sådan
för att arrendera mark bland de lägsta
skatt till 2016, men möjligen till
i EU. Ändå är den svenska mjölken
2017. Slutligen föreslår Iwarson att
dyr och det beror på höga produkden stora företagskoncentrationen
tionskostnader. I Schweiz, Norge och
i mjölkbranschen bör ses över av
Finland är det dyrare, men bönderna
Konkurrensverket. Arlas dominans
där får i gengäld mer subventioner.
innebär på sätt och vis att företaget
I Sverige finns en beteslagstiftning
har tagit över statens reglerande
som innebär att djur som inte mjölfunktion.
kas sommartid måste gå ute och
Förhoppningsvis når bönderbeta. Dessutom finns ett omfattande
nas rop på hjälp politikernas öron.
regelverk med en lång rad kontroll
Men som så ofta när det gäller
krav och inseminationsregler som
marknaden bör lagstiftarna inse att
bönder i andra EU-länder slipper. I
Sverige finns också en branschregel, Mjölkkrisen leder till att nästan en mjölkgård läggs ner de hjälper bäst genom att lägga sig i
så lite som möjligt. Vi som föredrar
upprätthållen av branschjätten Arla, i Sverige varje dag. Foto: C G Holm.
svensk mjölk får hoppas att de lär
mot GMO-soja som foderbas vilket
i till exempel Danmark, Tyskland och
gör att fodret blir cirka 30 procent dyrare.
sig den läxan snabbt.
.
Storbritannien. Vi bör också förändra
I våra grannregler kan man använda
GMO-foder och de har därför en kostnadsfördel.
Den svenska mjölkkrisen är inte tillfällig utan har pågått en längre tid. När
Sverige gick med i EU försvann en del
Förre polisen Stig Johansson i Edsbruk har
pensionerats lättade han på sitt hjärta
av subventionerna som höll bönderna
avlidit. Stig Johansson fick efter en lång
genom att under åren 1997–1999 skriva
under armarna, samtidigt som konkurrensen ökade. Fram till den 1 april 2015
karriär inom polisen jobb på SÄPO, där
fyra artiklar i Contra om vad han sysslat
hämmades produktionen av EUs kvothan med tiden fick uppdraget att övervaka
med på polisen och inom SÄPO.
system, som satte gränser för hur my”högerextremister”. Trots att det enligt
cket varje medlemsland fick producera.
ett kungligt brev från 1969 var förbjudet
Om ett land överskred kvoten straffades
med åsiktsregistrering upptäckte Stig
producenterna med en avgift. När denna
Johansson att polisen spanade på påstått
reglering försvann blev marknaden fri”högerextrema” föredrag i en källarlokal i
are och konkurrensen ökade ytterligare.
Gamla Stan. Åhörarna var huvudsakligen
Det gynnar konsumenterna men inpoliser. När han för sin chef påpekade att
nebär svårigheter för bönder, som måste
det var olagligt makulerades registret,
konkurrera med exporten från länder där
men uppgifterna om vilka de övervakade
produktionen är billigare.
läckte ut till media, som skandaliserade
en del personer – på lösa grunder skulle
Regeringen höjer kostnaderna
Sverige är som sagt inte ett av de billidet visa sig när de utpekade tilldömdes
gaste länderna och behöver lättnader på
skadestånd. Till Stig Johanssons upp
skatter och regleringar om landet ska kungifter föll också att hålla ögonen på
na konkurrera. I Timbros rapport föreslås
Contra, en uppgift som han satte stopp
Stig Johansson fick nog av SÄPO, men
fem sätt att förbättra situationen. För det
för. Övervakning av Contra var lika
uppvaktades ändå på sin 60-årsdag med
första måste mejerierna tillåta GMO-soja
förbjudet som övervakning av åhörare
en hatt från ”Aphuset”, en term som Stig
som foderbas. Tvånget att betala för den
på
föredragskvällar.
När
Stig
Johansson
myntade för SÄPO.
dyrare GMO-fria sojan slipper bönderna

Stig Johansson död
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Om en borttappad sko och ett spionöde
med svenska kopplingar
Den 19 april 1954 utspelades ett sällsamt
drama på flygplatsen Mascot utanför
Sydney i sydöstra delen av Australien.
Den 39-åriga sovjetiska underrättelseoperatören Jevdokia Petrova har tappat
skon på sin högra fot när hon leds i ett
stadigt grepp av två KGB-gorillor på
väg till det plan som skall föra henne till
Moskva och en nästan säker avrättning.
En uppmärksam australiensisk pressfotograf var på plats och knäppte en av
det Kalla krigets mest klassiska bilder.
Bilden på den till synes förtvivlade
Jevdokia pryder omslaget till Wilhelm
Agrells bok Fru Petrovas sko. En rysk
spiontragedi i 50-talets Australien (Bokförlaget Atlantis, 302 sidor, 2014) som är
utomordentligt intressant läsning för den
som vill få en inblick i det Kalla krigets
natur.1
Jevdokia Aleksejevna Petrova (1915–
2002) var gift med den åtta år äldre diplomaten och spionen Vladimir Michajlovitj Petrov och kom helt mot sin vilja att
hamna i centrum i vad som blev ett av det
Kalla krigets första stora avhoppardramer.

Gouzenkos avhopp 1945

Inte för att det inte skett spektakulära avhopp tidigare. Kalla krigets första stora
avhopp skedde kort efter Andra världskrigets slut, den 5 september 1945, då
chiffreraren Igor Gouzenko vid den sovjetiska ambassaden i Kanadas huvudstad
Ottawa begärde politisk asyl i stationeringslandet. Med sig i bagaget hade han
109 hemliga dokument som ledde till att
ett antal sovjetiska spioner eller underrättelseagenter i västvärlden avslöjades,
främst verksamma inom det atomspioneri som ledde till utvecklandet av ett
sovjetiskt kärnvapen.
Gouzenko skrev efter sitt avhopp två
böcker: This Was My Choice samt The
Fall of a Titan, varav den sistnämnda boken var en roman. När han uppträdde i
olika TV-program och berättade om sina
böcker hade han en kåpa över huvudet för
att dölja sitt utseende. Han och hans fahttp://www.atlantisbok.se/7881.Bok-Fru_
Petrovas_sko
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milj levde efter avhoppet i ständig skräck
för den sovjetiska underrättelsetjänsten,
men när han avled under namnet George
Brown vid 63 års ålder 1982 i kanadensiska Mississauga så skedde det av naturliga orsaker i en hjärtattack.
Igor och hans hustru Svetlana fick åtta
barn tillsammans. Avhoppet har kallats
den gnista som triggade igång det Kalla
kriget.2

Makarna Petrovs avhopp

Vladimir Petrov (1907–91) var född som
Afanasij Michajlovitj Sjorochov och
blev, efter att ha blivit aktiv i det sovjetiska kommunistpartiets ungdomsförbund Komsomol 1923, så småningom
chifferexpert inom den sovjetiska under-

tommy.hansson
@contra.nu
rättelsetjänsten OGPU, senare NKVD,
MGB och KGB. Wilhelm Agrell skriver
på följande sätt utgående från den dramatiska scenen då fru Petrova tappat sin sko
(sidorna 11-12):
”Jevdokia Petrova, kvinnan som just
har tappat sin sko i tumultet, var från
början en bifigur i en komplicerad underrättelseoperation. Huvudrollen innehades på ett självklart sätt av hennes man
Vladimir, som den australiska underrättelsetjänsten med benäget bistånd från
sina långt mer förfarna brittiska kolleger
i MI5 under flera år hade ’odlat’ som en
lämplig avhopparkandidat. I den mån
Jevdokia alls fanns med i bilden var det
som ett operativt problem och potentiellt
orosmoment.”
Varken de australiensiska eller brittiska underrättelseorganen hade från början klart för sig vilken position Vladimir
Petrov hade inom det sovjetiska spionaget – eller ens att han tillhörde det. Utåt
http://www.cbc.ca/archives/topic/the-gouxenko-affair
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framstod han som en vanlig sovjetisk
diplomat med viss faiblesse för nattliv
och festande, men undan för undan klarnade bilden. Ett av de viktigaste tipsen
kom från SÄPO i Stockholm, som hade
punktmarkerat Petrov under hans och
makans tjänstgöring vid Sovjetunionens
ambassad i Stockholm 1942–47. Mer om
detta ämne nedan.
I själva verket var Vladimir Petrov ett
stort och viktigt kap för det västliga contraspionaget, då han var vad som kallas
resident, det vill säga chef för det dolda
underrättelsekontoret vid ambassaden i
Canberra. Förutom bilden på Jevdokia
Petrova, som tappar sin sko på Mascots
flygplats utanför Sydney, finns det en annan känd bild från Petrov-affären.
Den visar hur Vladimir Petrov den 3
april 1954 stiger in i en bil tillhörig den
australiensiska säkerhetstjänsten, bärande på en portfölj innehållande hemliga
underrättelsedokument han tagit med
sig från ett kassaskåp på den sovjetiska
ambassaden. Sin hustru hade han uppenbarligen tänkt lämna i sticket. Hon hade
blivit utom sig av oro när hon underrättades om att maken försvunnit: hade han
begått självmord eller kanske kidnappats
av väst? Agrell skriver (sidan 13):
”På ambassaden fick hon inga besked,
bara ordern att under bevakning hämta
det allra nödvändigaste i bostaden, och
hon hölls sedan instängd i byggnaden i
väntan på vad Moskva skulle bestämma.
Beslutet kom i form av de två KGB-männen som med skarpladdade vapen skulle
’eskortera’ henne till hemlandet och om
detta misslyckades säkerställa att hon
inte föll levande i fiendens händer. Ett
avhopp var redan ett för mycket.”

Stockholm spioncentrum

Jevdokia Petrova var född Kartseva 1915
i en familj som kommit till Moskva från
en liten by 15 mil utanför den sovjetiska huvudstaden efter ett misslyckat
försök att etablera en dräglig tillvaro i
Sibirien. Jevdokias pappa fick ett arbete
som chaufför för den sovjetiska underrättelsetjänsten, som vid denna tidpunkt
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benämndes OGPU, något som ledde till
att dottern antogs som pionjär i OGPUs
ungdomsorganisation. Nästa steg var att,
precis som den blivande maken Vladimir
Petrov gjort tidigare, gå med i partiets
ungdomsförbund Komsomol.
1936 flyttade Jevdokia Kartseva ihop
med den elva år äldre arbetskamraten –
de jobbade båda inom OGPUs chifferavdelning – Roman Krivosj, dock utan att
registrera äktenskapet, vilket var ett vanligt tillvägagångssätt. 1937 föddes parets
dotter Irina. Roman greps kort därefter i
Stalins omfattande utrensningar. Han frigavs dock i samband med krigsutbrottet
1941 men mötte den tidigare livskamraten först 1947, då till följd av tortyr och
annan omild behandling närmast som ett
vrak. Jevdokia var då redan gift med Vladimir Petrov.
Jevdokias och Romans dotter Irina hade
dött hastigt i en sjukdom i april 1940 och
två månader därefter gifte sig Jevdokia
och Vladimir; den senare hade nu bytt efternamn från Sjorochov till Proletarskij.
Han var väl ansedd inom underrättelseorganisationen och hade fått flera utmärkelser, bland andra Röda fanans orden.
Något som vidare talade för honom var
hans proletära bakgrund, nu ytterligare
förstärkt genom det nya efternamnet.
När makarna Proletarskij/Petrov anlände till Sverige 1942 var Stockholm
ett viktigt spioncenter. Agrell beskriver
situationen i den svenska huvudstaden så
här(sidan 72):
”Sist men inte minst var Stockholm en
plats där alla krigets parter kunde agera
med eller mot varandra, värva agenter,
sprida desinformation eller ingå tysta
samförstånd. Detta handlade inte bara
om underrättelsetjänst i traditionell mening utan om hela spektrumet av hemlig krigföring och hemlig diplomati, i
några fall med svenska myndigheters
goda minne men ofta bakom ryggen på
dem eller i strid med deras intressen.”

”Getingen” = Sverker Åström

Den kände svenske SÄPO-kommissarien
Otto Danielsson (1902–85), chef för SÄPOs ”ryssrotel” och ansvarig för contraspionaget, fick möjlighet att på plats i
Australien höra det avhoppade paret om
dess verksamhet under tiden i Stockholm
runt tio år tidigare.
Bland annat förekom regelbundna kontakter med en samarbetsman som gick
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En stor folkmassa hade samlats på flygplatsen Mascot utanför Melbourne för att försöka förhindra planet med fru Petrova att avgå.
under kodnamnet ”Getingen”, som hade
försänkningar i de högsta regeringskretsarna. Enligt Petrov hette mannen Åström
i efternamn, varför det inte gärna kunde
röra sig om någon annan än diplomaten
Sverker Åström (1915–2012).3
Sverker Åströms första utländska stationering var i Sovjetunionen 1940–43,
där han tjänstgjorde i både Moskva och
efter krigsutbrottet 1941 i Kujbysjev
(Samara), dit viktiga politiska och diplomatiska funktioner hade utlokaliserats. Därefter placerades Åström på UD
i Stockholm, där han alltså kom i kontakt
med Vladimir Petrov.
Åström skulle sedan avancera inom
diplomatin. 1964–70 var han Sveriges
FN-ambassadör i New York, 1972–77
kabinettssekreterare vid UD i Stockholm
och 1978–82 ambassadör i Paris. Han
träffade under UD-tiden i Stockholm i
mitten på 1940-talet regelbundet Petrov
och informerade denne om den politiska
och diplomatiska utvecklingen i Sverige.
Om han bör kallas sovjetspion eller inte
kan väl vara en smaksak. Åström var en
promiskuös homosexuell, vilket kan ha
varit den hållhake som ryssarna använde
3
http://jihadimalmo.blogspot.se/2012/08/kgbagenten-getingen-abslojad-alldeles.html
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för att pressa honom på information.
Man kan lämpligen jämföra Åströms
rysskontakter med de kontakter en annan
diplomat med kända kommunistsympatier senare hade med KGB, Pierre Schori
(född 1938). Den avhoppade sovjetiske
spionchefen Oleg Gordievskij avslöjade
i en intervju med tidskriften Contra (#2
1999), att Schori under en tid hade varit
Sovjets viktigaste informationskälla angående svenska förhållanden.4
Schori hade en diplomatisk karriär som
på många sätt liknade Åströms men torde
ha drivits av en politisk övertygelse som
Åström saknade.

”Senator” = Georg Branting

En annan viktig källa för det ryska spionaget i Sverige var en man som också
hade intima kontakter inom den svenska
regeringen och som försetts med kodnamnet ”Senator”. Otto Danielsson hade
inga svårigheter att identifiera denne som
Georg Branting (1887–1965), advokat,
mångårig ledamot i riksdagens första
kammare för Socialdemokraterna samt
advokat med internationella uppdrag.
Han var också son till den tidigare statsministern och socialdemokratiske pionjä4

http://www.contra.nu/English992.html
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Häcklarnas veto
I USA har den politiska korrektheten gått så långt att yttrandefriheten stryps för den som
inte har de för stunden godkända åsikterna att framföra. Somliga ämnen blir förbjudna
och somliga talare blir förbjudna. Och det på det som borde vara yttrandefrihetens viktigaste plattform. De fria universiteten. Minoritetsgrupper hindrar majoriteten från att
uttrycka sin mening!
Dessvärre har vi sett liknande tendenser i Sverige. Här är det i första hand feminister som
(ibland dessvärre framgångsrikt) försöker stoppa uttalanden som inte faller dem på läppen. Men vi ser också andra frågor där det blåser snålt. Särskilt i den så kallade ”identitetspolitikens” spår.
Yttrandefriheten brukade vara högt värderad, särskilt vid landets universitetsinstitutioner. Den akademiska friheten
krävde respekt för olika åsikter.
Under Vietnamkriget undervisade jag
vid University of Maryland. På universitetet var det full fart med diskussioner
om kriget och en mängd andra ämnen.
Det förekom inte att man försökte tysta
den som hade avvikande åsikter.
Tidigare hade jag studerat vid William

and Mary College och där var själva tanken okänd att vissa åsikter inte kunde
framföras för att någon skulle känna sig
”kränkt”. Även om vårt samhälle har tagit många steg framåt sedan dess, så verkar det vad gäller yttrandefriheten istället
vara så att vi tagit flera steg bakåt.
Här är några färska händelser. I september skrev Bryan Stascavage, andraårsstudent, Irak-veteran och enligt sig själv
”moderat konservativ” en artikel i stu-

denttidningen The Wesleyan Argus. Han
var kritisk mot organisationen ”Black
Lives Matter”, särskilt organisationens
anti-polis-retorik. Artikeln innehöll varken okvädingsord eller rasstereotyper.
Inom 24 timmar stals tidningen runt
om på universitetsområdet och förstördes. Författaren kallades ”rasist” och redaktörerna publicerade en ursäkt på förstasidan. De lovade att tidningen skulle
bli ”ett säkert område för färgade studen-

ren Hjalmar Branting (1860-1925).
Det är Branting den äldre vi i första
hand har att tacka för att den svenska socialdemokratin blev reformistiskt i stället för revolutionärt lagd efter den ryska
bolsjevikkuppen 1917. Sonen Georg var
dock, ehuru socialdemokrat, enligt Agrell ”gåtfullt Stalinbeundrande” och hade
själva revolutionsåret 1917 tillsammans
med ”röde bankiren” Olof Aschberg bildat Svensk-ryska banken i syfte att stötta
bolsjevikerna ekonomiskt.
Brantings sympatier hade hela tiden
varit väl kända, och när Danielsson träffade makarna Petrov i mitten på 1950-talet betraktades han som en ”föredetting”.
En kvinna som hade haft nära sovjetiska kontakter med Jevdokia Petrova
under tiden i Stockholm var den Augustine ”Gusti” Stridsberg (1892–1978),
som anlänt till Sverige med efternamnet
Jirku från Tjeckoslovakien då Nazityskland intagit landet 1938. Hon gifte sig
med en svensk kommunist och etablerade sig snabbt i Stockholm som ansedd
societetsdam och journalist/författarinna
och blev därmed en viktig informatör
åt NKVD. Hennes memoarbok Mina
fem liv utkom 1962. Stridsberg hade
av ryssarna givits kodnamnet ”Klara”.

Lämnade viktig information

angelägenheter och som utkämpades
längs frontlinjer i andra delar av världen.”, framhåller Agrell (sidan 15). ”Men
med makarna Petrovs avhopp kom det
kalla kriget i ett slag till den fjärran och
politiskt fridfulla kontinenten. Allt det
som redan skakat Västeuropa och i än
högre grad USA bröt nu fram
Australien: jakten efter den sovjetiska
underrättelsetjänstens agenter och medlöpare och därmed kopplingen mellan den
yttre och den inre fienden i form av det
australiska kommunistpartiet och dess
öppna eller dolda sympatisörer.”
Makarna Petrov tillbringade återstoden av sina liv ”ohjäpligt fjättrade vid
varandra”, som Agrell uttrycker det. De
stod under ständig bevakning, dels för att
skydda dem själva, dels för att de inte genom oförsiktiga uttalanden skulle skada
de australiensiska säkerhetsorganisationerna. En sak var klar från första början,
och det var att de aldrig skulle tillåtas
återvända till Sovjetunionen/Ryssland.
Wilhelm Agrell är Sveriges enda professor i underrättelseanalys vid Lunds
universitet och har med Fru Petrovas
sko (som för övrigt förblev försvunnen)
skrivit en läsvärd bok om ett stycke fascinerande spionhistoria i det Kalla krigets
hägn.
.
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Efter incidenten med den tappade skon
fördes Jevdokia Petrova hårdhänt in i det
väntande planet av de båda KGB-männen, alltmedan en stor människohop som
samlats på flygplatsen utanför Sydney i
sydöstra Australien protesterade fåfängt
och till och med försökte frita ryskan.
Planet var dock inte direktdestinerat
till Moskva utan skulle först mellanlanda
i staden Darwin, belägen vid den australiensiska nordkusten. Här lyckades inhemsk polis övermanna och avväpna de
båda säkerhetsmännen och föra den förskrämda Petrova i säkerhet, vilken med
viss tvekan gick med på att hoppa av i
Australien.
Hon och maken, som i stationeringslandet fört ett rätt utsvävande liv med
kvinnor och sprit och slarvat med sitt
arbete, kom därefter att stå till de australiensiska och brittiska underrättelsetjänsternas förfogande under flera års tid. Vladimir Petrov kunde bland annat lämna
viktig information om de kända brittiska
Cambridge-avhopparna Guy Burgess och
Donald Mclean, och det är känt att den
ännu icke avslöjade Kim Philby fruktade
vad Petrovs information kunde ställa till
med.
”Australien var en perifer arena i det
kalla krig som huvudsakligen var andras
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ter”.
Det räckte inte. Bland studenterna cirkulerade ett upprop för att dra in finansieringen av tidningen. Till slut tog skolans
rektor till orda och förklarade ”Svartas
liv har betydelse, och det har även yttrandefriheten”.
Trots detta beslutade studentkåren enhälligt att halvera tidningens budget.
Washington Post-journalisten Catherine Rampell skrev:
Jag skrev en gång flammande artiklar i
skoltidningarna och jag finner denna lätt
förklädda reprimand djupt sorglig… Att
snöpa möjligheten att framföra impopulära åsikter är en fruktansvärd färdkost
för framtida ledares ännu påverkbara
tänkande. Det lär studenterna att oliktänkande kommer att straffas, att snarare
än att säga ifrån ska de nicka och hålla
med. Det lär dem också att de kan vara
för sköra för att tolerera ord som gör dem
obekväma; istället för att säga emot ska
de hålla tyst, dra in finansieringen, strimla sönder och säga stopp till dem som vill
framföra åsikter. Men lösningen på problemet med ord som kränker måste alltid
vara fler ord, inte färre.

Fiender till det fria ordet på
University of Missouri
och annorstädes

Vid University of Missouri var det oroligheter i samband med påstådd rasism,
vilket ledde till att två av de ledande på
universitetet avgick.
När oroligheterna pågick hindrades en
journaliststudent från att fotografera ett
tillfälligt läger som upprättats av en studentgrupp på universitetets kringbyggda
gård. ”Du respekterar inte vårt område”
fick han höra, följt av ”du har förlorat det
här grabben”.
Fotografen, Tim Tai, lät sig inte trakasseras utan höll sig kvar: ”Det första
författningstillägget skyddar din rätt att
vara här, och det skyddar också min rätt
att vara det”.
Tre universitetslärare konfronterade
Tai. En av dem, Melissa Click, lärare vid
Journalisthögskolan, visas på en video
när hon skriker: ”Hallå, vem vill hjälpa
mig att kasta ut den här reportern? Jag
behöver mer muskler hit”.
Hon tycks ha glömt att den kringbyggda
gården är allmän plats och att journalister
har samma rätt till yttrandefrihet som de
som protesterar.
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Professorn vid New York Law School
Nadine Strossen, som tidigare var ordförande i medborgarrättsorganisationen
American Civil Liberties Union förklarade:
Människor tror felaktigt att de har en
rätt att inte bli kränkta. Det är inte bara
fel, utan vi lärare har en skyldighet att
vara kränkande i den meningen att vi
måste tvinga människor att tänka om
denna grundläggande felaktiga föreställning. Olikhet är ofta ett populärt mantra,
men vi dödar ideologisk olikhet, vilket är
minst lika viktigt.
Samantha Harris, chef för politikstudier vid Foundation for Individual
Rights in Education (FIRE) säger att censur huvudsakligen kommer från toppen

allan.c.brownfeld
@contra.nu
och sträcker sig nedåt, men nu kommer
censuren från studenterna. ”Studenterna
kommer allt oftare till universiteten och
inbillar sig att det finns en generell rätt att
inte bli kränkt, till skillnad från en allmän
rätt att bli skyddad från förföljelse och
hot, denna formlösa rätt till känslomässig
trygghet är en oroande trend” säger hon.
Vid Amherst College stormade hundratals studenter in i Robert Frost-biblioteket
och krävde att de studenter som satt upp
anslag med slagord som ”Yttrandefrihet”
och ”Alla Liv Spelar Roll” skulle tvingas
genomgå omskolning och ”omfattande
utbildning i raskompetens och kulturell
kompetens” och möjligen dessutom drabbas av disciplinstraff. Studenterna krävde
att universitetsledningen skulle be om
ursäkt för ”den institutionella vita överhögheten” bland många andra former av
diskriminering som ”heterosexister, cissexister [det vill säga personer som anser
att det bara finns två kön], främlingsfientliga, handikappfientliga, mentala hälso
stigman och klassförtryck”.
På ett studentforum frågade Matthew
Pewarski från årskurs 2008: ”Varför förvandlas Amherst, som var en institution
som stödde politisk frihet, till ett college
fullt av restriktioner och begränsningar?”.
Vid Claremont McKenna College i Kalifornien tvingade studenterna fram dekanens avgång eftersom hon framfört att
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skolan borde göra mer för dem som inte
passade in i Claremont McKennas profil.
Vid Yale undertecknade mer än 800 studenter, lärare och tidigare examinerade
ett brev till rektorn som kritiserade att
studenterna krävt att en husvärd skulle
sparkas för att han ifrågasatt att Haloween-kostymer skulle kontrolleras och
att det skulle införas en särskild process
som motverkade ”hets mot folkgrupp”.
Brevet hävdade att sådana åtgärder
skulle förstärka den ”intellektuella strömlinjeformningen”.
Det pågår något märkligt vid universiteten. University of Wisconsin i Milwaukee förklarade att termen ”politiskt korrekt” var en ”mikroaggression”. Rektorn
[”master”] för Pierson College vid Yale
framhöll att hans titel förde tankarna till
slaveriet.
En professor vid Washington State
University förklarade att han skulle sänka betyget för varje student som använde
termen ”illegal invandrare”, när man talade om invandrare som kommit illegalt
till landet.
En annan professor vid Washington
State förklarade att studenterna riskerade
att få hela terminen underkänd om de
använde nedsättande eller förtryckande
språk som att använda orden female och
male för kvinnor och män [godkända ord
var women och men].
University of California fastställde att
följande uttryck skulle anses vara ”fientliga” och ”nedsättande”: ”Jag anser att
den mest kvalificerade personen ska få
jobbet” och ”Amerika är möjligheternas
land”.

Häcklarnas veto

Utvecklingen har gått i den här riktningen under ganska lång tid. Amerikaner
brukade förr citera Voltaires uttalande:
”Jag misstycker till vad du säger, men jag
kommer till döden att försvara din rätt att
säga det”. Så är det inte längre vid många
av våra universitet. Vi har kommit till en
tid då ”häcklarens veto” gäller.
Nat Hentoff, en vältalig förespråkare
för yttrandefrihet, sa ”Det första författningstillägget gör klart att det är tillåtet att
bära plakat mot en talare eller att häckla
honom eller henne. Men det är inte tillåtet
att dränka talarens röst i oväsen, eller att
rusa upp på scenen för att försöka stoppa
talet. Det kallas häcklarens veto”.
Ett typfall avser Robert Zoellick, examinerad från Swarthmore College och ti-

21

digare VD för Världsbanken. Han accepterade att komma och hålla examenstalet
vid Swarthmore, men drog sig senare
tillbaka. Studenterna klagade på att han
stött Irak-kriget och de klagade på hans
tidigare jobb vid Världsbanken. Zoellick
som arbetat åt George W. Bush regering
drog sig tillbaka sedan studenterna börjat
kalla honom för ”Irak-krigets arkitekt”
och ”krigsförbrytare”.
Zoellick stödde kriget, men han deltog inte i dess planering. Han var Bushregeringens särskilde förhandlare i de
internationella handelsförhandlingarna
(Doha-rundan) och han var sedan utsedd
att lösa konflikten i Darfur på uppdrag av
det amerikanska utrikesdepartementet.
Han var chef för Världsbanken mellan
2007 och 2012.
Allteftersom angreppen på Zoellick
ökade drev studenttidningen Daily Gazette med den air av ”politisk korrekthet”
som kännetecknade konflikten. 1 april
skrev man att skolledningen inte skulle
ge betyg till dem i årskursen 2013 som
inte var med och planerade ett vegankafé efter examen och hävdade att andra
karriäralternativ var ”emot Swarthmores
etiska värden”.

Problemet med ”talarregler”

Vid sidan av ”häcklarens veto” har
många universitet infört talarregler som
förtrycker sådant tal som andra kan finna
kränkande. Alan Charles Kors och Harvey Silvergate hänvisade i sin bok The
Shadow University (1998) till ett antal
tillfällen då ”talarregler” använts för att
förtrycka den akademiska friheten.
Ett av exemplen avser ”vattenbuffelincidenten” vid University of Pennsylvania. En förstaårsstudent skulle relegeras
för att han kallade en kvinnlig svart student för ”vattenbuffel”, eftersom hon var
mycket ljudlig och störde hans nattsömn.
Den anklagade studenten förklarade att
han inte hade haft för avsikt att uttrycka
sig ”diskriminerande”, termen ”behema”
(vattenbuffel) används i modern hebreisk
slang för en grov och störande person.
Dessutom finns vattenbufflar i Asien,
inte i Afrika.
En del såg uttalandet som rasistiskt,
andra bara som allmänt förolämpande.
Universitetet drog så småningom tillbaka
den hotande relegeringen, sedan frågan
uppmärksammats nationellt.
År 2009 förbjöd Yale studenterna att
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bära T-shirts med ett citat från F. Scott
Fitzgeralds bok This Side of Paradise
(från 1920-talet): ”Jag ser män vid Harvard som bögar [sissies]”, för att driva
med Harvard i samband med den årliga
matchen mellan universitetslagen i amerikansk fotboll.
T-shirten stoppades sedan en del homosexuella studenter ansett att ordet ”sissy”
var homofobiskt förtal. ”Vad som gör anspråk på att vara humor genom att rikta
sig mot en grupp är inte acceptabelt” förklarade Mary Miller, professor i konsthistoria och dekan vid Yale College.
En färsk rapport från American Association of Colleges and Universites, som
tillfrågade 24 000 studenter och 9 000
anställda visade att enbart 18,5 procent
ansåg att det var ”tryggt” att förespråka
en impopulär åsikt på universitetet.

Universiteten blir alltmer fientliga mot avvikande tankar

Vid Colorado College anfördes ”säkerhet” som ett skäl för att inte visa en film
om Stonewall-kravallerna1, eftersom
filmen sades nedvärdera minoriteternas
betydelse i den homosexuellla rättighetsrörelsen. Studenterna kräver på många
ställen ”varningar” innan eleverna utsätts
för litteratur som handlar om rasism och
våld.
The Economist skriver ”Människor
så olika som Condoleezza Rice, en före
detta amerikansk utrikesminister och Bill
Maher, en satiriker, har stoppats från att
hålla anföranden vid universitet, ibland
med hänvisning till säkerheten… För
femtio år sedan argumenterade studentradikaler för akademisk frihet och rätten
att engagera sig i politisk verksamhet vid
universiteten. Nu driver en del av studenterna kampanjer för censur och för starkare kontroll av studenternas verksamhet
vid universiteten. Anhängarna av sådana
åtgärder beskrivs som radikaler, Men de
är i själva verket motsatsen”.
Vårt samhälle förefaller ha misslyckats
med att förmedla våra värderingar, och
då särskilt tanken om yttrandefrihet, till
nästa generation. Enligt en opinionsundersökning från Pew Research Institute,
stödjer 40 procent av millenieskiftesge-

nerationen statlig censur av yttranden
som kan uppfattas som kränkande av
minoriteter. Millenieskiftesgenerationen
var den åldersgrupp som var mest överens om åsikten att staten skall ha rätten
att hindra människor från att säga sådant
som kunde kränka minoriteter.
Det är tyvärr så att samhället gör en
dålig insats för att överföra historien och
värderingarna i samhället till nästa generation. En färsk rapport om 1 800 colleges och universitet visade att bara 18 procent krävde kurser i amerikansk historia
och samhällskunskap. De ämnen där vårt
samhälles grundvalar, som det första författningstillägget, förklaras.
Studien, som genomfördes av American Council of Trustees and Alumni, visade också att vid universitet där yttrandefriheten idag angrips, som University
of Missouri, Amherst och Yale, gör väldigt lite för att förmedla vår historia och
våra värderingar.
Är det att förvånas över att vid sådana
institutioner skyggar de ansvariga för att
försvara yttrandefriheten?
Med så få försvarare i dagens akademiska värld ser den akademiska frihetens
framtid alltmer dyster ut. Förhoppningsvis kommer examinerade att samlas för
att återupprätta universiteten till den
marknadsplats för idéer som de själva
upplevde. En plats där ”politisk korrekthet”, ”säkra zoner” och ”mikroaggression” var otänkta tankar. Men om de gamla
studenterna, som idag har inflytelserika
positioner, inte tar itu med detta växande
problem, kommer vi att alltmer få uppleva ”akademisk frihet” på det sätt som
visas i videoklippet med Melissa Click
från University of Missouri.
.
Den som vill se kalabaliken vid University of Missouri kan gå in på
följande
länk:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=G5MPzQnokMU

Stonewall-kravallerna i New York iscensattes 1969 sedan polisen gjort en razzia mot
en bar som var mötesplats för homosexuella.
Kravallerna har fått något av ikon-status i homosexuella kretsar.
1
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Romer i Sverige
Karl-Olov Arnstberg är professor emeritus i etnologi vid
Stockholms universitet. Han har
skrivit flera böcker om romer/
zigenare och var tidigare ansedd
som en av de främsta experterna
inom området. Nu har det dock
visat sig att hans åsikter inte
längre är politiskt korrekta och
därför ses han av det politiska
etablissemanget inte längre
som den expert på området
han är.
I boken Romer i Sverige ger Karl-Olov
Arnstberg en insiktsfull beskrivning
av den romska kulturen i Sverige. Han
skyggar inte tillbaka för att beskriva
saker som han uppfattar dem, vilket
inte alltid är den politiskt korrekta
uppfattningen.
Romer har sitt ursprung i Indien, där
de flydde undan den muslimska erövringen på 1200-talet. Romerna vägrade
att underkasta sig Muhammeds lära
och när det inte gick längre gav de sig
ut på vandring och hamnade bland annat i Europa. Det ska dock understrykas att även övriga indier gjorde motstånd mot den muslimska erövringen
och när stormogulen underkuvade de
lokala härskarna var det bara stormogulen och hans handgångna män som
var muslimer. De tidigare härskarna,
maharadjorna, tvingades visserligen
politiskt och militärt att underkasta sig
stormogulen, men så länge de erkände
stormogulens överhöghet kunde de fortsätta att vara härskare (om än på en lägre
nivå) över sina gamla områden. Och även
behålla sin hinduiska religion, förutsatt
att de betalade den muslimska specialskatten yihza för otrogna. Men romernas
förfäder lämnade alltså Indien helt och
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hållet. Men när de kom till Europa anpassade de sig i huvudsak till religionen och
flertalet blev kristna i Europa.
Romerna dyker upp i Sverige på
1500-talet, de tidigare noteringarna handlar mest om städer som beslutar att betala
kringvandrande romska grupper för den
underhållning de bjöd på. Kringvandrande romer fanns sedan i Sverige till in på
1960-talet. De sysslade med typiska stödnäringar till jordbruket, och erbjöd tjäns-

ter som bönderna behövde någon gång
emellanåt, så sällan att det inte fanns underlag för lokala hantverkare. Med tiden
blev också hästhandel en stor sak för romerna.
Men de typiska romska yrkena (kopparslageri, förtenning, hästhandel, spådomsverksamhet) försvann som så
mycket annat som hade med traditionell
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jordbrukskultur att göra under slutet av
1800-talet. Svenskar som varit verksamma i utdöende stödnäringar till jordbruket
flyttade till städerna och tog anställning i
industrin.
Det passade den traditionella romska
kulturen illa. En rom är inte anställd utan
lever ett fritt liv. Fritt vandrande romer
som försörjer sig i fria yrken ser ner på
dem som tvingas anpassa sig så mycket
till det svenska samhället att de tar anställning.
Det fanns förvisso många konfliktytor
mellan det svenska samhället och romerna, inte minst mer eller mindre välgrundade rykten om att romer på vandring ägnade sig åt stölder. Staten förbjöd
invandring av romer till Riket i samband
med Första världskrigets utbrott 1914. Då
uppskattades det finnas ett par hundra romer i landet, tillhörande åtta olika släkter
(två med rysk och sex med ungersk bakgrund). De i Sverige bosatta romerna
hade inget emot invandringsstoppet, de
fick en starkare ställning inom de klassiska romska näringarna och hotades
inte av invandrad konkurrens
Arnstberg menar att en så liten och
dessutom geografiskt spridd grupp
skulle ha helt assimilerats i det svenska
samhället och försvunnit som grupp
om det inte var för den sällsynt starka
kulturella gemenskapen. Men romerna
överlevde som grupp och när det åter
blev tillåtet för romer att flytta till Sverige (1954) var gruppen ungefär dubbelt så stor som när invandringsförbudet infördes. Ungefär samtidigt som
invandringsstoppet hävdes (reglerad
invandring gällde för alla romer liksom
för andra, men för personer bosatta i de
andra nordiska länderna blev det fritt
fram) började de klassiska näringarna
rasa. Antalet sysselsatta i vad myndigheterna kallade zigenaryrken minskade
från 243 1955 till 123 1965. Antalet
utan arbete ökade med hela den skillnaden och mer därtill. På landsbygden rasade sysselsättningen ungefär samtidigt
också för svenskar, men de flyttade nästan mangrant till städerna och sögs upp
av den växande tillverkningsindustrin.
Det fanns flera konfliktanledningar
med det svenska samhället. En var att
det byggdes läger som ockuperade privatägd (eller samhällsägd) mark. En annan att myndigheterna försökte uppfylla
skollagens krav på att alla barn skulle gå
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i skolan. Det lät sig inte göras
så lätt när familjen flyttade vidare till en ny ort efter ett par
månader och den romska misstänksamheten mot det svenska
samhället gjorde att man helst
inte ville sätta sina barn i skolan alls.
Om det inte var förenat med
ekonomiska fördelar förstås.
När staten lockat med ekonomisk ersättning för att romer
ska delta i vuxenutbildning
har det inte varit svårt att locka
elever. Intresset har dock varit
svalt för att verkligen ta till sig
av undervisningen. När man
på 1970-talet utvärderade resultatet av vuxenutbildningen
hade närmare hälften av de
vuxna eleverna gått mer än tio
terminer.
Arnstberg menar att romerna gärna håller sig utanför det
svenska samhället, men också
gärna utnyttjar de möjligheter
till bidrag som finns i Sverige.
Att utnyttja det svenska bidragssystemet utöver vad som
är systemets avsikter kan från
den svenska majoritetsbefolkningen ses som ett brott mot
den lutherska arbetsmoralen,
men för romerna ses det däremot som helt legitimt att förse

sig med det som det naiva
svenska samhället har att erbjuda.
De ekonomiska förhållandena för romerna blev i och
med de jordbruksanknutna
nä-ringarnas tillbakagång svåra och när det som av Lubbe
Nordström kallades Lort-Sverige försvann på 1930- och
1940-talen blev skillnaden i
levnadsförhållanden alltmer
uppenbara. Efter diverse skriverier i media blev i stort sett
alla svenska romer bofasta –
med början 1963, därmed blev
det också lättare att se till att
det blev ordnad skolgång för
barnen, även om intresset för
den alltid har varit begränsad
i den romska kulturen.
Men idag är det inte bara
svenska romer som finns i
Sverige. En stor grupp är finländare, en grupp som i Finland visserligen odlar sin egen
kutlur, men som integrerats så
mycket i det finska samhället
att de samtliga har finska som
enda språk. Under 1980-talet
kom stora grupper romer från
Balkan och under de allra senaste åren har det kommit
ungefär 5 000 romska tiggare
från Rumänien och Bulgarien.

Romerna från Balkan talar sitt
eget språk och de förstår inte
den romani som talas i Sverige som andraspråk. Det finns
därför knappast någon social
gemenskap eller kulturell gemenskap mellan svenska (och
finländska) romer och de som
kommit till Sverige under de
senaste decennierna.
I tidningsintervjuer kan måhända någon svensk rom göra
uttalanden till förmån för de
hitkommande, men i praktiken
förekommer minimal kontakt.
Det romska samhället är familjebaserat på ett helt annat
sätt än det svenska. Med en
liten grupp hela tiden pressad
av en förkrossande stor omgivande kultur blir överlevnaden
beroende på stark sammanhållning inom gruppen och då
främst inom familjerna – klanerna. Det finns också en hel
del sedvänjor som avviker från
det svenska majoritetssamhället. Främst är det väl kvinnornas klädsel som är avvikande,
men det var en skillnad som
var försvunnen på 1930-talet,
men fick ny fart under efterkrigstiden. Sedvanor kring
renlighet och tvätt har lett till
många konflikter i svenska

tvättstugor, det går åt mycket
tvättande och i separata tvättmaskiner för att leva upp till
den romska renhetskulturen,
något som leder till missnöjda
svenskar som ser sina tvättstugor ständigt upptagna av
romska grannar. Det har också
förekommit att romska familjer
driver ren tvätteriverksamhet i
de gemensamma tvättstugorna, vilket ytterligare förstärkt
konflikten med svenska grannar. Många fastighetsbolag
begränsar nu tvättiderna till ett
visst antal timmar per hushåll
och vecka.
Romerna isolerar sig gärna
från det svenska samhället,
med en så liten grupp borde
den genom blandäktenskap ha
sugits upp helt i det svenska
samhället. Men den starka
kulturen och de starka familjebanden gör att romerna
fortlever som en avgränsad
etnisk grupp.
C G Holm
Karl-Olov Arnstberg: Romer
i Sverige. Debattförlaget.345
sidor. ISBN 978-91-9818550-8.

7 1990...
Under 1989 och 1990 kom Contra ut med sju nummer per år. Det
sjunde numret var en miniutgåva
på bara åtta sidor. För 1990 var det
nummer 5. Nummer 7 var dock ett
ordinarie nummer som vi tittar närmare på.
Contra visade att det fanns gott
om bostäder trots bostadsbrist.
Förklaringen var regleringarna som
medförde att bostadsbeståndet
inte utnyttjades rationellt. Sverige
hade den högsta genomsnittliga
bostadsytan per invånare i Europa.
Regleringarna kvarstår nästan oförändrade tjugofem år senare, liksom
bostadsbristen.
Contra innehöll också en kom-

plett förteckning på landets då
42 arbetslöshetskassor och en
instruktion om hur man gick med
i de ibland ovilliga kassorna. Vid
den här tiden var samtliga kassor
kopplade till facket, men enligt lagen gällde att ingen kassa fick ha
medlemskap i facket som villkor
för inträde. Kassorna betalade ut
arbetslöshetsersättningar som var
tio gånger så stora som medlemsavgifterna. Mellanskillnaden stod
skattebetalarna för. Idag finns det
också en enda arbetslöshetskassa
(Alfa-kassan) som inte är kopplad
till facket.
Frigörelsen i Östeuropa var på
gång. Contra visade en samman-

ställning om vad som skett i olika
länder vad gällde självständighet,
medborgarskap, valuta, militärtjänst med mera.
”Röda nejlikan” i Leksand, Eric af
Wetterstedt, ägnade ledig tid åt att
kämpa mot byråkrater. En fruktad
byråkratjägare som hjälpt hundratals medborgare från sin enrumslägenhet i Leksand. Eric delade med
sig av sina hemligheter för att nå
framgång i byråkratins irrgångar.
Från att i slutet av 1960-talet ha
legat i den europeiska lönetoppen
hade Sverige 1990 trillat ner i bottenskiktet bland OECD-medlemmar i Europa.

...för tjugofem år sedan
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