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Contra behöver Ditt ekonomiska stöd!

Contra är nu inne på sin fyrtioandra årgång. Tyvärr räcker inte prenumerationsintäkterna för att hålla verksamheten flytande. Contras existens bygger på läsarnas
stöd. Många väljer att betala en högre prenumerationsavgift eller att ge Contra
ett extra ekonomiskt stöd. Vi behöver väl knappast säga att Contra i motsats till
flertalet bolsjevikblad inte får något som helst statligt stöd. Men lyckligtvis har
vi stöd från våra läsare. Och vi kommer att behöva det framöver också. Contras
plusgiro är 85 95 89-4. Vi bifogar med varje utskick ett inbetalningskort för att
underlätta för den som vill ge ett extra stöd. Men det går självklart lika bra att
betala direkt från din internetbank.
Prenumerationer på Contra fungerar så att en årsprenumeration är på sex nummer,
oavsett när på året prenumerationen börjar. När prenumerationen upphör får du
ett meddelande från tidningen. Skulle du av misstag betala en gång för mycket
förlängs din prenumeration automatiskt med ytterligare ett år.

Rättelse

I förra numret av Contra formulerade vi oss fel när vi skrev om representanten
för det folkvalda EU, ordföranden i EU-kommissionen Donald Tusk. Tusk är visserligen ordförande för EU-kommissionen, vilken kan liknas vid en regering. Det
folkvalda EU-organet, parlamentet, har däremot en tysk ordförande som heter
Martin Schultz.
Omslagsbilden. 34-åriga helikopterpiloten Nadja Savtjenko kidnappades i Ukraina
och fördes till Ryssland där hon anklagades för mord, efter att ha påståtts gett koordinater till det ukrainska artilleriet, vars granater dödade två ryska journalister på
ukrainskt territorium. Hon anklagades också för att olovligt ha överträtt den ryska
gränsen, vilket skedde en timme innan de aktuella granaterna avfyrades, och då
i rysk fångenskap. Nadja Savtjenko dömdes tidigare i år till 22 års fängelse i den
ryska småstaden Donetsk (ej att sammanblandas med den ukrainska storstaden
Donetsk). När domen avkunnades reste hon sig i den bur där hon hölls, sträckte
fingret åt domstolen och sjöng den ukrainska nationalsången. Nadja Savtjenko
har förlänats titeln Ukrainas hjältinna av president Petro Porosjenko och är invald
som ledamot i det ukrainska parlamentet. Hon har på grund av fängelsevistelsen
i Ryssland aldrig kunnat inta sin parlamentsplats.
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Den nya rasismen: Identitetspolitik
Identitetspolitik är ett alltmer populärt inslag i vänsterextremismens angrepp mot det liberala samhället. Det är ett sätt att väcka liv i en sedan länge död rasism och gå till frontalangrepp mot yttrandefriheten. Bara personer med en viss hudfärg, etnisk bakgrund eller
religion anses ha rätt att yttra sig i vissa frågor.
Aftonbladets Lena Mellin sammanfattar synpunkterna på identitetspolitik enligt följande:
”Som jag fått det berättat för mig betyder identitetspolitik att man först delar in människor i
olika fack. Till exempel svarta, HBTQ, kvinnor eller rödhåriga. Därefter säger man att bara
personer i grupperna får uttala sig om frågor som har med dem att göra. Om man inte är
kvinna får man inte uttala sig i jämställdhetsdebatten eftersom man inte upplevt hur det är
att leva som kvinna. Den tredje restriktionen gäller vilka åsikter gruppen ska ha. Om man
är flykting från början förväntas man tycka att asylinvandring är bra. Om man inte tycker
det har personen fel. Ett exempel. Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) kom till Sverige som
ensamkommande flyktingbarn när han var tre år gammal. Han, och hans parti, är för åldersbestämning av dem som uppger sig vara under 18 år om det finns metoder som håller hög
kvalitet och är rättssäkra. Det får han inte tycka enligt identitetspolitiken.”
Gymnasieminister Aida Hadzialic har gjort ett frontalangrepp mot begreppet identitetspolitik, och hon får yttra sig på flera kvoter. Invandrare, muslim och kvinna. Hon dristar sig
till att slå ett slag för unga svenska män på landsbygden, som har lika svårt som invandrade
kids i förorten att etablera sig i samhället. Efter en bra analys av identitetspolitikens bisarra
grund fortsätter hon emellertid med att slå ett slag för en nattstånden ”klassanalys”.
Som så många andra modenycker kommer identitetspolitiken
från USA, där den haft särskilt
stort inflytande på universiteten. Contras Washington-korrespondent Allan C. Brownfeld
ger den amerikanska synpunkten på identitetspolitikens destruktiva kraft.
Vid Amerikas universitet kräver radikaler
att både ledningen och lärarna ska anställas på grundvalar som ras, politik och
sexuell läggning, istället för efter kvalifikationer.
Det sker märkliga saker vid USAs universitet. En aggressiv identitetspolitik
ersätter yttrandefriheten, hängivenheten
inför lärandet och lärdom, ja den akademiska friheten själv.
Vid Stanford finns det en grupp som
kallas Who’s Teaching Us Coalition
(WTU) som kräver att mångfald i administrationen är nödvändig för att ”bryta
det vita ledarskapet och det heterosexuella (cisgender) manliga ledarskapet” och
kräver att skolans nästa rektor ska vara
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icke-vit och antingen transsexuell eller
kvinna.
Andra kräver att universitetet ska an-

allan.c.brownfeld
@contra.nu
ställa ”minst tio karriärprofessorer i
etniska studier”, ett krav på att alla anställda lärare genomgår en ”heltäckande
identitetsträning och utbildning i kulturell ödmjukhet”, raskvoter ska inrättas
för studentkårernas representation och
de som har humanistiska huvudämnen
måste kräva ”dubbelt så många lektioner
om färgade människors arbeten”.
Gruppen hävdade att ”lektionssalar
dominerade av vita professorer och studieplaner inriktade på Västerlandet reproducerar de sociala förhållanden som
förtrycker icke-vita/icke-västerländska
folk, och hävdade att man var inbegripna
i ”en kamp för att avkolonisera 2000-talet”. Detta tänkande vid Stanford går tillbaka till tiden när pastor Jesse Jackson
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ledde studenternas talkörer med slagordet ”Hey, hey, ho, ho, Western culture’s
got to go”.
De ansträngningarna var framgångsrika vid Stanford och många andra universitet. Studenterna kan nu välja en rad
kurser för att ersätta ”Västerländsk civilisation”. En sådan kurs vid Stanford kallades ”Matens språk”.

Motreaktion på Stanford

Vid Stanford kämpar en del studenter
emot utvecklingen och de har undertecknat ett upprop som säger:
”Med erkännande av den västerländska
kulturens unika roll när det gäller skapandet av våra politiska, ekonomiska och sociala institutioner, bör Stanford göra det
obligatoriskt för nybörjare att genomgå
en två kvartal lång kurs i västerländsk civilisation, en kurs som täcker politik, historia, filosofi och kultur i Västerlandet”.
Den identitetspolitik vi ser vid många
universitet bygger på illusionen att vissa
konstföremål, viss litteratur eller viss musik bara tillhör dem som kan härleda sina
förfäder till den kulturens skapare. Ska
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Även på elitinstitutioner som Harvard härjar identitetspolitiken. Föreläsare stoppas och senast beslutade styrelsen för universitetet att
sigillet skulle ändras, eftersom det anknöt till en familj som hade varit slavägare för 200 år sedan. Foto: Chensiyuan
bara judar läsa Bibeln? Bara greker läsa
Platon eller Aristoteles? Bara engelskättade Shakespeare? Är det bara italienare
som kan till fullo uppskatta Dante eller
Machiavelli?
Västerländsk kultur är relevant för
män och kvinnor av alla raser och med
skiftande bakgrunder. Och det gäller särskilt de som lever mitt i det västerländska samhället. Den framträdande svarte
intellektuelle W. E. B. Du Bois erkände
den realiteten när han för ett sekel sedan
skrev:
”Jag sitter med Shakespeare, han vacklar inte. Tvärs över linjen av skilda hudfärger går jag arm i arm med Balzac och
Dumas, där leende män och inbjudande
kvinnor glider in i förgyllda salar. Om
aftonen, mellan den fasta marken och
stjärnornas blinkande, kallar jag fram
Aristoteles och Aurelius och vem jag vill,
de kommer alla nådigt utan hån eller nedlåtenhet. Så, förbunden med Sanningen
befinner jag mig framför förlåten”.
V. S. Naipaul, son till invandrade indiska arbetare, uppväxt på Trinidad,
utbildad i England, kontrasterar i sin
Wriston-föreläsning om den ”universella
civilisationen” de statiska, inriktade isolerade ”icke-västerländska” kulturerna
med spridningen av den ”universella civilisation” som han framförallt ansåg var
byggd på Jeffersons tro på strävan efter
lycka.
Naipul sammanfattar sin syn på den
västerländska civilisationen enligt följande:
”Idealen med individuellt ansvar, in-
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dividuella val, intellektets frihet, idén
om utbildning och förkovran. Allt är en
gigantisk mänsklig idé. Den kan inte reduceras av ett fast system och inte heller
skapa fanatism. Men eftersom vi vet att
möjligheterna existerar kommer andra
mer rigida system med tiden att försvinna”.
Vi misslyckas med att förmedla vår
historia och kultur till nästa generation.
Historikern David McCullogh noterar:
”Vi utbildar ungdomar som i mycket
är historiska analfabeter. Jag vet hur
okunniga många av dessa unga människor – även de som studerar vid de mest
respekterade högre lärosätena – är. Det är
chockerande.”
McCullogh, som föreläst vid mer än
100 akademiska institutioner berättar om
en ung kvinna som kom fram till honom
efter en föreläsning vid ett välkänt universitet i Mellanvästern och erkände: ”Tills
jag hörde dig tala i morse hade jag aldrig
förstått att de 13 ursprungliga kolonierna
som bildade USA alla låg på Ostkusten.”

Historia är ett motgift
mot nuets obildning

Historikern Paul Johnson framhåller:
”Studier i historia är ett motgift mot nuets
obildning. Det inger ödmjukhet att upptäcka hur många lättvindiga antaganden,
som förefaller oss vara både nya och trovärdiga, har prövats förut, inte bara en
gång utan många gånger och med otaliga förklädnader; och de har med stora
mänskliga uppoffringar befunnits vara
helt falska”
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Historikern Arthur M. Schlesinger Jr
framhåller att de som är engagerade för
identitetspolitik ”vill att vårt utbildningssystem förstärker, förespråkar och förlänger olika etniska samhällen och gör
det på bekostnad av en gemensam kultur
och en gemensam nationell identitet”.
Som svar på studenternas krav vid
Stanford, avvisade Peter Wood, ordförande för National Association of Scholars,
kravet på att universitetet skulle anställa
personal på andra grunder än kompetens:
”Jag menar att varje utbildningsmässigt och intellektuellt seriöst universitet
ska välja sin rektor på grundval av akademiska meriter och förmåga att leda en
stor och komplicerad organisation. De
som ställer krav på att man ska leta efter
en kandidat av en särskild etnicitet, ett
visst kön eller sexuell identitet är knasiga
och destruktiva.”
Wood påpekade att Stanford har:
” inbjudit till sådana krav genom att dalta med studenterna. Istället för att avvisa
dem utan vidare har man inbjudit dem till
samtal. Det skulle de inte ha blivit. Priset
för att få delta i samtal är ett visst mått
av intellektuell seriositet, vilket är helt
frånvarande för dem som ställer sådana
propåer. Rörelsen återspeglar delvis den
djupa okunskapen hos studenterna om
den högre utbildningens och universitetens grunder. Att sortera människor efter
ytliga karaktäristika som ras, kön, sexuella preferenser eller sexuell identitet eller vad det nu kan vara fråga om är ett
angrepp på själva fundamentet för vad ett
universitet ska bygga på.”
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Universitet och studenter mot
yttrandefrihet och akademisk
frihet

Våra universitet har idag studentorganisationer som inte längre kämpar för yttrandefrihet och akademisk frihet. I februari
släppte Institutet för Högre Utbildning
vid University of Los Angeles en rapport
om 141 189 heltidsstuderande från första
årskursen, engagerade vid ungefär 200
olika offentliga och privata institutioner.
Ungefär 71 procent av de tillfrågade instämde i påståendet att ”utbildningsinstitutionerna ska förbjuda rasistiska/sexistiska inlägg på universitetsområdet.”
Frågan har ställts under flera decennier
och det var den högsta siffra som uppmätts. Det behöver inte sägas att vad som
är ”rasistiskt” eller ”sexistiskt” i sig är föremål för diskussion. På en del ställen har
motstånd mot raskvotering vid antagning
av nya studenter kallats ”rasistiskt”.
Under senare tid har ett antal talare
som ansetts vara oacceptabla av högljudda grupper stoppats från att tala vid
olika universitet, Det gäller feministkritikern Suzanne Venker, tidigare utrikesministern Condoleezza Rice, chefen för
Internationella Valutafonden IMF Christine Lagarde och den indiske premiärmi-

nistern Narendz Modi.
På Harvard pågår ett angrepp på själva
historien. I mars beslutade universitetets
styrelse att Harvard Law Schools sigill
måste avskaffas, eftersom det anknöt till
en familj som finansierade skolans första
professor för 200 år sedan. Familjen var
slavägare.
Vart bär detta hän?
Ted Gup, professor i journalistik vid
Emeron College, frågar:
”Kan Harvard Law School acceptera
Oliver Wendell Holmes-föreläsningarna?
Dessa har fått sitt namn för att hedra domaren i Högsta Domstolen som skrev en
dom 1927, Buck v Bell, som ledde till sterilisering av epileptiker och ”svagsinta...”
och även fattiga som var varken det ena
eller det andra… Hur kan Lowell House
överleva modern granskning? Rektorn
för Harvard, Abbot Lawrence Lowell
hade en ’hemlig domstol’ som 1920 prövade om studenter var homosexuella.”
Gup menar:
”Det finns inget slut på försyndelser vid
Harvard – eller vid Yale eller Princeton
eller de flesta amerikanska institutioner
som har några år på nacken. Få institutioner klarar en granskning med dagens nor-

mer. Att ge sig på fysiska föremål från det
förflutna, att attackera symboler och deras andar, det är dårskap, hur ädelt syftet
än må vara… Vi kan i det oändliga fördöma det förgångna och ta avstånd från
dem som redan fördömts, men till vilken
nytta? Vad vi istället borde göra är att se
till att våra liv är sådana att de gör det
möjligt för våra efterkommande att vara
stolta över historien.”

Identitetspolitiken skadar
universitetens grundvalar

Den amerikanska högre utbildningens
integritet slits ner och identitetspolitiken
är en av de huvudskyldiga. Universiteten tycks inte vara medvetna om i vilken
bransch de verkar. Ska de utbilda unga
människor, förmedla vår historia, vår kultur och de färdigheter som är nödvändiga
för att klara sig i det moderna samhället?
Eller är de ett utlopp för populärkulturen,
något som främjar åsikter som är trendiga
idag och detta på bekostnad av yttrandefrihet och förutsättningslöst sanningssökande?
Universiteten måste ta ställning till vad
deras uppgift är. Just nu är rollen oklar. .

Vår identitet
– i det moderna samhället
Många frågar sig, tror jag, om vi
lever lyckligare i ett sekulariserat samhället än i ett fundamentalistiskt.
Sverige har på rekordkort tid blivit ett av
vår världs mest sekulariserade samhällen.
Sedan Svenska kyrkan och staten skiljdes finns ingen självklar religionstillhörighet hos kristna.
Ett okänt antal personer saknar tryggheten i vårt gamla system, då alla från
födseln automatiskt blev medlemmar i
Svenska kyrkan.
Det finns naturligtvis en trygghet i kollektiv tillhörighet. Man har en fast referenspunkt i tillvaron. Den är en del av vår
identitet.
Många så kallade frireligiösa kyrkor
känner väl till detta, liksom även musli-
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mer.
Identitetsupplevelsen är en av det
mänskliga psykets hörnstenar, som när
den är svag eller oklar lätt orsakar mentala störningar.
Alternativt drivs individen direkt in i
en aktiv religiös grupp eller annan konstellation.
”Ju bräckligare den egna identiteten ,
desto starkare längtan efter entydighet.
Ju underdånigare modeberoende, desto
högre rop efter grundläggande övertygelser”, (citat ur H.M. Enzensbergers Till det
normalas försvar, Norstedts, 1992).
Med alla de mer eller mindre akuta
problem vi ser i dag i vår värld, finns det
mycket som talar för att människans behov av trygghet ökat allt mer.
Svenska media gör sitt bästa för att
stödja det sekulariserade samhället och
på ett sätt som lätt kan associeras till
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”moralsheriff, konsekvensguru” och besserwisser.
Och ”naturligtvis, enligt lagen om tillgång och efterfrågan, ökar också frälsningsutbudet. Längtan efter entydighet
skapar sina egna kulturhjältar.
Den som inte längre orkar leva upp
till sina egna krav överlåter dem till en
spräcklig skara filosofer, terapeuter,
konstnärer, mystiker, ideologer, terrorister och förbrytare. De förmodas ha vad
man själv saknar: en integritet ställd utom
allt tvivel.” (citat, fortsättning från H.M.
Enzensberger).
I de gamla öststaterna bakom järnridån
före murens fall i Berlin finns många som
i dag vittnar om att de saknar tryggheten i
det gamla fundamentalistiska systemet.
Frågan är om vi själva går mot en utveckling av minskad individuell frihet
och ökat grupptillhörighetsbehov och ev.
planekonomi.
Stig Daun
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När Fidel Castro dör...
Den svenska vänstern ska inte
gråta krokodiltårar när Fidel
Castro dör utan i stället skämmas över det mångåriga och trofasta stödet till en av jordens solkigaste diktaturer, skriver Kjell
Albin Abrahamson.
Revolutionsledaren Fidel Castro dök
plötsligt upp i kubansk tv i början av april.
Det var flera månader sedan han senast
visades upp och än en gång var ryktet om
Castros död betydligt överdrivet. Men
inte länge till. Så skruttig som Castro ser
ut vore det sensationellt om han får uppleva sin 90-årsdag i augusti. Den svenska
vänstern borde redan nu börja fundera
över eftermälet. I stället för sorgeprocess
och krokodiltårar borde vänstern blicka
tillbaka på den långa tiden av kryperi.
En sådan rannsakan måste utmynna i ett:
aldrig mer!
Musikern Björn Afzelius fick 1983 frågan, vem han skulle vilja se som svensk
statsminister? Han svarade: ”Fidel Castro
eller Khaddafi. De har en otrolig folklig
känsla.” Björn Afzelius trodde inte ett
dugg på reporterns illasinnade snack om
Castro som diktator. ”Låg det ett uns sanning i talet om förtryck skulle ju folket
störta regimen!”, förkunnade Björn Afzelius, denna märkliga kombination av jättelik musiker och dvärgaktig tänkare.
Lars Ohly sa i maj 2006 i ett soffprogram i SVT: ”Jag skulle välja Castro före
Blair om Castro ställde upp i ett allmänt

val”. Jo, det var liksom det som var kruxet: ”om Castro ställde upp i ett allmänt
val”. Men, allmänna val eller inte, Lars
Ohly skulle ändå hellre rösta på en kommunistisk diktator än en socialdemokratisk ledare i det demokratiska Storbritannien. Ytterligare ett rekord i enfald.
Castro tillskrevs av sina beundrare
encyklopediska kunskaper i samtliga
ämnen: jordbruk, juridik, filosofi. Pierre
Schori sjöng gladeligen med i den hyllningskören, 1986 beskrev kabinettssekre-

kjell.albin.
abrahamson@
contra.nu
teraren den kubanske envåldshärskaren
som en övermänniska ”Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag”. Schori instämde i uttalandet
att Castro ”är för stor för sin ö”. Kanske
var Schori inne på Afzelius tanke att göra
Castro till statsminister i Sverige?
Castro måste betecknas som en politisk stålman, en tvättäkta stalinist. Vi vet
i dag att Castro under Kubakrisen försökte övertala Krusjtjev om att starta ett
kärnvapenkrig. Eller ett annat bevis på
Castros patologiska agerande. Den internationellt efterlyste Ramón Mercader –
han som i Mexiko högg ihjäl Lev Trotskij
1942 med en ishacka i huvudet – fick av
Castro arbete som rådgivare till den ku-

banske inrikesministern. Den kallblodige
mördaren Mercader dog i Havanna 1978.
En av dem som organisatoriskt höll i ishackan var ingen mindre än den chilenske poeten Pablo Neruda (1904–1973),
Nobelpristagare 1971. Kommunisten Ne
ruda var engagerad på Stalins sida och
hjälpte mördaren att fly till Chile.
Det märkligaste med alla vänsterintellektuellas blinda dyrkan av Castros marxistiska diktatur var att så få insåg ”att om
inte kommunismen fungerade där [på
Kuba], med all den entusiasm som ändå
fanns där, så skulle den aldrig kunna
fungera någon annanstans” som Hans
Magnus Enzenberger konstaterade. Det
kubanska systemet var icke funktionellt
och överlevde enbart genom sexturism
och hjälp från oljestaten Venezuela.
Castros politiska system slängde alla i
fängelse som vågade kritisera regimen,
socialdemokrater och fackföreningsledare hamnade i fängelse som CIA-agenter,
människor tvingade människor i fattigdom och förtvivlan. Men ingen kan säga
annat än att det byggdes och skapades på
Castros Kuba. Under diktatorn Batistas
tid fanns 14 tunga fängelser på Kuba. I
dag hela 200.
Budgetunderskottet var för 50 år sedan
100 miljoner dollar, i dag 15 miljarder
dollar. För ett halvsekel sedan producerade den karibiska ön mest socker i hela
Latinamerika, i dag importerar Kuba
socker. Den genomsnittliga månadslönen
på Kuba ligger på 165 kronor (18 euro)
(fortsättning på nästa sida)

Olof Palme och Fidel Castro röker och
samtalar vid Olof
Palmes besök på
Kuba 1975.
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Nordmarksflickan
begär miljonskadestånd
Flicka som anmälde mamma för incest kräver miljonskadestånd av staten
Historien om Nordmarksbarnen har varit
en följetong under flera år. Framförallt
har syskonens öde uppmärksammats av
lokalmedia i Värmland. För några månader sedan inkom Nordmarksflickan
(Melinda) med ett skadeståndsanspråk
till Justitiekanslern (JK). Anmälan är
på 146 sidor och innehåller 466 bilagor.
Den idag 21-åriga kvinnan skriver inledningsvis att ”Jag anmäler härmed hela
hanteringen av vårt ärende till Justitiekanslern/.../ Jag och min bror begär dessutom skadestånd för de enorma skador vi
åsamkats genom myndigheternas felaktiga hantering av oss. För egen del uppgår
skadeståndet till 8.000.000 kronor och
får anses vara lågt, baserat på över 10 års
lidande med livslånga men som följd”.
2005 anmälde Melinda sin mamma för
övergrepp och misshandel. Efter polisförhöret ”fick vi istället socialförvaltningen i

Filipstad emot oss – eller snarare vår pappa - med anledning av att mamma arbetat
ihop med dess chef i tolv år”. 2006 placerades den 11-åriga Melinda och hennes
bror på ett låst ungdomshem för kriminella
ungdomar. Syftet med tvångsplaceringen
var att få syskonen att ”förstå” att det som
de berättat om övergrepp var ”felaktigt”.

patrik.nyberg
@contra.nu
Melinda skriver att ”De tre åren blev
vi tillsagda att våra upplevelser inte
stämde av statligt anställda som vägrade
bedöma utifrån dokumentation hellre än
ett påhittat försvar från den anklagade”.

Efter att hon släppts från ungdomshemmet levde hon tre år som gömd utanför
samhället då hon var rädd för att hennes mamma skulle få tag på henne. I
skrivande stund pågår syskonen Rapps
process mot Enköpings kommun. De
unga kvinnorna förlorade i tingsrätten.
Målet har vissa likheter med Nordmarksflickans ärende vad gäller myndighetsövergrepp och ett samhälles tillkortakommande att skydda unga flickor
från sexualbrott. Det som talar för Nordmarksflickans möjligheter till upprättelse är att det finns ett erkännande från den
misstänkta förövaren i det material som
Melinda inlämnat. Om sanning och rätt
får råda tilldöms Melinda ett stort skadestånd för alla fruktansvärda övergrepp
hon fått utstå. Frågan är om JK vågar gå
emot de krafter i samhället som stipulerar att förövaren alltid är en man? .

Mer om bakgrunden till Nordmarksfallet
Bakgrunden till historien är att barnen,

som var bosatta i Filipstads kommun,
var utsatta för mobbning i skolan. Föräldrarna hade olika uppfattningar om hur
problemet skulle lösas.
I samband med att konflikten blev öppen 2005 gjordes en förundersökning
mot barnens mamma, men ärendet lades
ner samma år. För att tas upp igen 2007
och återigen läggas ned. Barnen placerades först i ett familjehem, men de rymde
redan första natten och placerades sedan
på en låst institution, Folåsahemmet i
Östergötland. Där fanns i övrigt betydligt

äldre barn med missbruksproblem eller
kriminell bakgrund.
Östgöta-Correspondenten uppmärksammade barnens situation när de varit
inlåsta på Folåsahemmet i 14 månader
(september 2007).
Pressen i Östergötland och Värmland
har genom åren uppmärksammat fallet stort och vid några tillfällen har även
riksmedia skrivit om ärendet. På diskussionssajten Flashback är Nordmarksfallet ett av de allra mest uppmärksammade
(det finns flera trådar), med sammanlagt
över 4 miljoner visningar.

Det har blivit en prestigekonflikt där
myndigheterna i Filipstad vägrat att
backa det minsta och barnen har hamnat
i skottgluggen. De är nu så gamla att de
har egna möjligheter att agera i frågan,
vilket Melinda nu gör när hon vänder sig
till JK med en begäran om skadestånd.
Hon har tidigare i en hänvändelse till
Förvaltningsrätten (2013) pekat på att
hon genom att tvingas hålla sig gömd har
förnekats den möjlighet till utbildning
som hennes jämnåriga fått och att hon
därmed aldrig fått chansen att ”starta sitt l
iv”.
.

vilket blir en timlön på 70 öre.
Ändå fortsatte den svenska vänstern
att flitigt hylla och besöka fängelseön
och utan att lyfta ett finger för mänskliga
rättigheter. Mikael Wiehe, Leninpristagare 2015, var en av dessa entusiastiska
hantlangare i diktaturens tjänst. Inte ens
när Castro utsåg sin bror Raul till president avtog entusiasmen, som vore det
kommunistiska Kuba ett kapitalistiskt fa-

miljeföretag. Vänsters kritik av kapitalistiska familjeföretag har alltid fascinerat
mig eftersom den aldrig följts upp av dito
kritik av kommunistiska familjedynastier
på Kuba, i Nordkorea med flera.
Intressant är anledningen till Fidel
Castros senaste tv-framträdande. Han
berättade för skolbarn och lärare om den
stora revolutionskvinnan, senare svägerskan Vilma Espin (1930 – 2007) som var

gift med brodern Raúl. Så traderas de revolutionära familjemyterna vidare. Castro berättade med hes stämma och rörde
sig med synbar möda.
Castros dagar är räknade, oavsett hur mycket läkemedel läkarna
pumpar i mumien. Och den svenska
vänstern ska skämmas över sitt agerande som nyttiga idioter.
.
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Det är redan skatteväxlat klart
Nationalekonomen Jacob Lundberg har på Timbros uppdrag räknat på hur omfattande ”skatteväxlingen” enligt principen ”den som förorenar ska betala” bör vara.
Slutsatsen är att det redan gått för långt. Den som förorenar betalar redan idag
betydligt mer än vad föroreningen kostar samhället och omvärlden.

Professorn vid Handelshögskolan i
Stockholm Erik Dahmén var den förste
som i Sverige seriöst tog upp frågan om
hur man internaliserar de externa effekterna i form av miljöstörningar. 1968
kom hans bok Sätt pris på miljön ut. Det
principiella resonemanget är enkelt och
naturligtvis hämtat från USA. Den som
förorenar ska betala och genom att prissätta miljöstörningar når man en balans
mellan kostnader för reningsåtgärder
och hur farliga olika utsläpp kan vara.
Tidigare hade modellen snarare varit att
utfärda regleringar som innebar ett krav
på exempelvis noll utsläpp, trots att det i
det aktuella fallet kanske gick att uppnå
99 procent till halva kostnaden. Den sista
procenten var orimligt dyr och inte samhällsekonomiskt lönsam. Den första delen kunde däremot vara billig och självklar att åtgärda från samhällsekonomisk
utgångspunkt, trots att det från företagsekonomisk utgångspunkt var orationellt
att genomföra reningsåtgärder, eftersom
avfallet kunde släppas ut i floden gratis…

Förorenaren betalar

Sedan dess bygger flertalet miljöregleringar på principen att den som förorenar
betalar (Polluter Pays) och att det också
är den som förorenar som avgör vilka reningsåtgärder som ska vidtas. Allt blir en
ekonomisk fråga och statens roll i sammanhanget blir att sätta priset på föroreningarna.
Miljöpartiet ger sken av att vara principiell anhängare till principen om att den
som förorenar betalar. Men i praktiken är
det mer tveksamt om partiet verkligen har
den inställningen. Partiets utvecklingsfientliga grundinställning gör att man inte
är beredd att släppa fram ens de små föroreningar som blir följden av ett balanserat
system där förorenaren betalar. Partiet ser
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hellre hårda regleringar, gärna utfärdade
av det EU som partiet till bara för några
år sedan var så stark och principiell motståndare till.
Partiet talar gärna om ”grön skatteväxling” vilket innebär att man vill införa
skatter på miljöstörande verksamhet och

cg.holm
@contra.nu
i samma omfattning ge efter på uttagen
från andra skattebaser. Till exempel lägre
arbetsgivaravgifter i utbyte (växling) mot
skatt på exempelvis koldioxidutsläpp.
Nu hör det i högsta grad till saken att
det är möjligt att räkna på effekterna av
en grön skatteväxling. Något som Miljöpartiet inte gärna gjort. Däremot har
Jacob Lundberg satt sig ner och räknat.
Och hans slutsats är att det redan idag
är så höga miljöskatter att de gått längre
än vad som är samhällsekonomiskt optimalt. Även om man accepterar principen
om skatteväxling, så uppstår naturligtvis
frågan om hur långt den ska gå. Där tycks
det inte finnas några gränser för Miljöpartiet, medan Jacob Lundberg alltså
faktiskt räknat på saken. Enligt Lundberg
bör miljöskatterna minskas för att vi ska
få en bättre anpassning mellan utsläppens
negativa effekter och kostnaderna för att
rena utsläppen.

Grön skatteväxling – men
skatterna är redan för höga

Det i dagarna kanske mest uppenbara exemplet är effektskatten på kärnkraft (och
vattenkraft). Effektskatten gör i princip
alla Sveriges kärnkraftverk olönsamma
och nedläggningshotade, medan det al-
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ternativ som står till buds är import av
mycket miljöstörande kolkraft från Polen, Tyskland och Danmark. Effektskatten på vattenkraft leder till att små vattenkraftverk med hundra år på nacken inte
renoveras utan läggs ner när den tekniska
livslängden närmar sig sitt slut. Även om
det skulle vara lönsamt att sätta in en ny
turbin görs inte det, eftersom skatten gör
det olönsamt. Också i det fallet heter alternativet kolkraft och svårare miljöstörningar än vad vi har idag. De störningar
som finns i form av uppdämda forsar
kommer för övrigt i många fall kvarstå,
eftersom det ofta inte är lönsamt att riva
dammar och skapa nya vägar för vattnet.
Istället låter man vattnet passera i gamla
kanaler och utloppsrör, utan att utnyttja
den energi som finns i fallhöjden.
Det är dock inte bara Miljöpartiet som
är positivt till grön skatteväxling. I princip
är alla de borgerliga partierna anhängare
av samma politik. Men de tycks lika lite
som Miljöpartiet ha insett att staten redan
idag tar ut mer skatt än vad som krävs för
att kompensera för miljöskadorna. Socialdemokraterna är av tradition mer skeptiska. Deras grundläggande skattemodell
är att beskatta arbete, vilket onekligen
förefaller smått bisarrt för ett parti som
kallar sig för arbetarparti.
Både Centerpartiet och Liberalerna
har under senare tid lanserat förslag om
fortsatt höjda miljöskatter i utbyte mot
sänkta skatter på arbete.
Lundbergs sammanfattande kalkyl är
att miljöskatterna är 40 procent högre än
vad de borde vara enligt en pigouviansk
analys. Termen har myntats efter den
brittiske nationalekonomen Arthur Pigou
som menar att den optimala skattenivån
är det läge när marginalnyttan av sänkta
utsläpp är precis lika med marginalkostnaden för att sänka utsläppen. I början är
det billigt att sänka utsläppen, samtidigt
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som nyttan av sänkta utsläpp är hög.
Allteftersom utsläppen minskar blir
det dyrare att uppnå en ytterligare
minskning, samtidigt som nyttan av
minskningen blir lägre. Genom det
onödigt höga skatteuttaget är det vissa grupper som missgynnas. Bosatta
i glesbygden är en grupp, sysselsatta
i basindustrin en annan.

fört med förindustriell tid på högst
två grader. Nordhaus räknar med att
skatten skulle behöva vara cirka 300
kronor. FNs klimatpanel tror mer på
470 kronor per ton. Vilket alltså ska
jämföras med den faktiska skatten i
Sverige idag på 1.120 kronor. Sverige har unikt höga koldioxidskatter.
Näst högst i världen är Finland, som
ligger på halva den svenska nivån.
För att anpassa den svenska koldioxidskatten till att motsvara koldioxidens skadeverkningar (om vi köper
klimatfanatikernas hela scenario)
skulle skatten behöva sänkas med
två tredjedelar!

80 miljarder i miljöskatter

Idag tar staten in ungefär 80 miljarder i miljö- och energiskatter. Dubbelt så mycket som går åt till försvaret. Nästan alla miljöskatteintäkter
kommer från energi- och koldioxidskatter. Skatter på svavel och bekämpningsmedel finns, men ger inga
Trafiksektorn är
stora intäkter.
också överbeskattad
Största enskilda post är koldioxidOm vi går över till att granska benskatten på nästan 23 miljarder krosin- och dieselskatterna blir frågan
nor.
mer komplex. Dels på grund av att
Koldioxidskatt		
22,8
drivmedlen belastas med koldioxidEnergiskatt på el		
21,5
skatt, bensin/diesel-skatt och på topEnergiskatt på bensin
11,8
pen av det moms som räknas också
Energiskatt på diesel
11,0
på skatterna. Dels på grund av att
Vattenkraftsskatt		
5,5
bensin/diesel-skatten är en avgift på
Kärnkraftsskatt		
4,6
trafikens utnyttjande av vägväsendet.
Övriga miljöskatter
1,5
Nationalekonomen Jacob Lundberg menar att den gröna Det är i hög grad rimligt att trafiken
(siffror exklusive moms)
skatteväxlingen gått för långt. Det är dags att sänka mil- står för de kostnader som förorsakas
Koldioxidskatten ligger idag på
jöskatterna för att de ska få optimal effekt. Foto: Tim- av vägbyggande och vägunderhåll.
1.120 kronor per ton (en människa
Bensin/diesel-skatten är en metod
bro.
släpper ut ungefär ett halvt ton kolatt belasta trafiken någorlunda i prodioxid per år bara genom att andas).
portion till hur vägarna används. Det
Det är en tredubbling av skatten sedan år
deverkningarna. Även om artikelförfatfinns andra metoder som kan komma
2000. Alla utsläpp av koldioxid belastas
taren inte är troende i denna fråga utan i
närmare en rättvis ekonomisk lösning,
inte med skatt. Det är exempelvis skathögsta grad skeptisk ska vi i artikeln för
som exempelvis den kilometerskatt som
tefritt att andas för både människor och
resonemangets skull utgå från att kolditidigare fanns på diesel (men som visade
djur. Och en hel del av de industriella
oxiden verkligen förorsakar skador. Det
sig vara mycket krånglig att administrera,
utsläppen omfattas istället för av koldiär många som med vetenskapliga metoder
särskilt i samband med trafik över gränoxidskatten av handeln med utsläppsrätförsökt räkna fram en skadekostnad. Wilserna) eller rena vägavgifter (de avgifter
ter inom ramen för EU. Utsläppshandeln
liam Nordhaus, som är ”klimatekonom”
som finns i Stockholm och Göteborg har
är marknadsstyrd och bygger på en gång
kommer fram till 100 kronor per ton.
inget med vägkostnaderna att göra, men
fördelade gratisrätter som byggde på siRichard Tol, som också är ”klimatekode avgifter som finns i Sundsvall, Motala
tuationen när systemet infördes år 2005.
nom” har gjort en sammanställning av
och på Öresundsbron är direkt kopplade
Priset på utsläppsrätter har sjunkit dras311 olika studier och kommit fram till en
till vägkostnaderna).
tiskt sedan införandet, eftersom det varit
genomsnittskostnad på drygt 400 kronor.
Två myndigheter, Trafikanalys och
ganska billigt att sänka utsläppen. För
Jacob Lundberg är dock skeptisk till flera
Statens väg- och transportforskningsinnärvarande ligger priset på cirka 50 kroav de studier som drar upp genomsnittet i
stitut, har räknat fram en samhällsekonor per ton, alltså mindre än en tjugondel
Tols jämförelse. I Skatteväxlingskommitnomisk kostnad för trafiken. Resultaten
av koldioxidskatten. Här ligger en stor
téns betänkande (en offentlig utredning)
skiljer sig rejält åt, men de ligger långt
obalans i systemet.
beräknades skadekostnaderna ligga melunder den skatt som belastar bensinen.
lan 10 och 240 kronor per ton. Skatten är
Räknat per liter bensin med personbil ansom nämnt 1.120 kronor per ton.
Koldioxidskatten behöver
ser Trafikanalys att kostnaden är knappt
Nästa steg i analysen blir att beräkna
4 kronor per liter, medan VTI anser att
sänkas med två tredjedelar
hur hög skatten skulle behöva bli för att
kostnaden ligger straxt över 2 kronor. Då
För den som är troende när det gäller kolvärlden ska hålla sig under FNs klimathar Jacob Lundberg räknat ner kostnaden
dioxidens skadliga påverkan på klimatet
mål på en höjning av temperaturen jämför koldioxidutsläpp från myndighetergår det att räkna fram en kostnad för ska-
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Den gröna skatteväxlingen har redan gått för långt. Redan nu överbeskattas det mesta energiutnyttjandet, med undantag för lastbilstransporter, där skatten ungefär motsvarar vägslitage och miljökostnader. Foto: Scania.
nas 1.120 kronor till 370 kronor per ton.
Skillnaden mellan de två myndigheterna
ligger främst på olyckskostnaderna, som
kostar mer än 1 krona mer hos Trafikanalys jämfört med VTI. Men åtminstone
sjukvårdskostnaderna för olyckor ska
betalas genom den särskilda skatt som
finns på trafikförsäkringar. Det verkar
som om VTI tagit hänsyn till den, medan
Trafikanalys missar att justera för den
skatteintäkten. Alldeles oavsett om vi
räknar med två eller fyra kronor per liter i samhällskostnad så är den skatt som
tas ut mycket högre, 6:31 per liter (2:59
i koldioxidskatt och 3:72 i energiskatt).
Därtill kommer sedan 25 procent moms
på skatterna, vilket ger en sammanlagd
skattebelastning på 7:89.
Går vi över till diesel är dieseln underbeskattad i förhållande till bensinen och
när det gäller lastbilstrafiken är enligt
Lundberg skattebelastningen på ungefär
rätt nivå, han kan dock tänka sig en viss
höjning genom införande av kilometerskatt.

Effektskatter hotar
rationell energiproduktion

Lundberg tittar också på de särskilda skatterna för elproduktion. De har inget med
miljön att göra utan är snarast en bestraffning av energiproducenterna för att deras
gamla och nedskrivna anläggningar ger
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så stora vinster. Som vi sett på Vattenfall
är det en lätt sak att slösa bort tiotals miljarder på nederländsk gas, tysk kärnkraft
och tysk brunkol. Och svenska skattebetalare skulle naturligtvis varit tacksamma
om Vattenfall inte lyckats samla ihop de
hundratals miljarder som investerats i Nederländerna och Tyskland kostade. Men
privata kraftverksägare har inte haft ambitioner att sortera in sig bland Europas
största energiproducenter och de har inte
heller haft så stora och lönsamma objekt
i sin portfölj som Vattenfall. Elskatterna
hotar att slå ut hela den svenska kärnkraftsproduktionen (som står för mer än
40 procent av landets elproduktion) och
vattenkraftsskatten gör att det inte blir
lönsamt att modernisera mindre vattenkraftverk som kanske varit i drift i hundra
år och behöver nya turbiner. Vad gäller
hantering av kärnkraftens avfall och rivning av uttjänta kraftverk så betalar bolagen utöver den särskilda effektskatten
för kärnkraft (som utgår oavsett om el
produceras eller inte) en särskild avfallshanteringsavgift som fonderas av staten.
Den avgiften beräknas räcka till att täcka
kostnaderna. Återstår eventuella kostnader för reaktorolyckor. Alla svenska
kärnkraftverk är försäkrade genom Nordiska kärnförsäkringspoolen (där alla större svenska och finska försäkringsbolag är
med) upp till ett skadebelopp på cirka 3
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miljarder kronor. Helt visst är det möjligt
att en kärnkraftsolycka skulle kosta mer
än 3 miljarder kronor, men enligt Lundbergs kalkyl motsvarar den nuvarande
effektavgiften på kärnkraftverk en tänkt
skada som kostar 5 000 miljarder kronor,
mer än hela Sveriges BNP.

Politikerna vill gärna
behålla sina skattebaser

När Jacob Lundbergs rapport presenterades på ett seminarium i Stockholm
deltog några politiker som i och för sig
höll med honom om att det var intressant att göra beräkningar av nyttan med
miljöskatter. Men samtidigt framhölls
ganska mangrant från olika partier att
det var intressant med inkomster till staten. Och miljöstörningar var en skattebas
god som någon. På något sätt har miljön
genom de gångna årens debatt blivit en
legitim bas för skatteuttaget. Det var
åsikter som förfäktades av riksdagsledamöterna Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
och Emil Källström (C). Moderaterna
vill hellre beskatta miljö än arbete. Centerm var klar på att man vill avskaffa
koldioxidskatten för gruvindustrin, som
just nu genomgår en svår ekonomisk
kris på grund av sjunkande malmpriser.
Dessutom vill Centern införa en särskild
kemikalieskatt. Källström sammanfattade annars sina synpunkter med att det
mesta är överbeskattat i Sverige.
.
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Så här anställer
du en flykting…

Först måste du ansöka om dispens hos
Migrationsverket för kravet på arbetstillstånd (arbetstillstånd kan bara beviljas för
den som har fått uppehållstillstånd, vilket
tar cirka 18 månader). Det kan dock ta
lång tid att få intyget från Migrationsverket, eftersom de sysslar mest med annat.
Sedan måste du ordna preliminär A-skatt
hos Skatteverket. Om man inte har ett personnummer (vilket asylsökande inte har)
räcker det med ett samordningsnummer.
Men då krävs kopior på id-handlingarna.
Men pass och ID måste lämnas i original
till Migrationsverket när man söker asyl,
så i normalfallet går det inte att ordna
något samordningsnummer. Skulle man
mot alla odds lyckas få ett samordningsnummer räcker det inte för att få ett bankkonto. Finansinspektionen har förbjudit
bankerna att öppna konton utan att banken har tillgång till personnummer. För
att komma åt ”penningtvätt”. Och skulle
arbetsgivaren mot alla odds vara beredd

att betala ut lönen kontant blir det genast
problem eftersom den som hanterar så
stora summor som en månadslön kontant
genast blir misstänkt för penningtvätt.
Om du mot förmodan skulle klara alla
de här hindren kommer nästa slag mot
den som lyckats fixa ett jobb. Dagersättningen till asylsökande minskas med lika
mycket som man lyckas tjäna in i lön.
Marginaleffekten är hundra procent. En
dynamisk och målinriktad flykting som
tagit sig genom en stor del av världen
och passerat ett tiotal gränser förväntas i
Sverige finna sig i svensk byråkrati och
passiviseras och leva på bidrag. Efter arton månader i ett sådant liv trots intensiva
försök att ordna en hederlig försörjning
är det inte att förvånas över att många
faktiskt blir passiva bidragstagare för
resten av livet. Beskedet till nyanlända är
klart och tydligt: Jobba svart och strunta
i myndigheterna. De kommer att göra allt
för att du ska bli bidragstagare istället för
en produktiv invånare i Sverige.

Anna Sundberg

heter en svenska från Halmstad som konverterade till islam och levde med salafister i Lund, sedan i bland annat Tjetjenien
och Syrien. Hon har återvänt till Sverige,
blivit ateist och tillsammans med Jesper
Huor skrivit en bok om sin tid i islamiska

staten, Älskade terrorist. 16 år med militanta islamister. Hon berättar bland annat
att den salafistiska gemenskapen i Lund
levde på en kombination av bidrag och
småbrottslighet. Hennes dåvarande make
”hade inget arbete, utan levde på sjukpenning och andra bidrag som han fuskat
sig till”. Han kunde hänvisa till en fatwa
utfärdad av Abu Qutada, som slog fast att
det var tillåtet för en muslim att stjäla i
västerländska länder. ”Det rådde krig
mellan muslimerna och väst och de otrognas ägodelar var legitimt krigsbyte”.

Ryssarna tillbaka

Under bygget av gasledningen Nord
Stream, mellan de före detta svenska städerna Viborg och Greifswald, användes
hamnen i Slite på Gotland som bas för arbetet. Nord Stream är hälftenägt av ryska
gasbolaget Gazprom, som anses stå Putin
nära. Under byggnadsarbetet hyrde gasbolaget anläggningar i Slite. Nu vill ryssarna komma tillbaka och hyra anläggningarna för ”servicearbeten” på Nord
Stream-ledningen. Man erbjuder samtidigt lokala arbetstillfällen för att locka
de lokala myndigheterna att acceptera att
Gazprom flyttar in. Genom regeringens
beslut att förbjuda kalkbrytning i den närbelägna Ojnareskogen är Gotlands största enskilda industrigren, kalkindustrin,
dömd till kvävningsdöden. Det största
företaget i Slite, Cementas cementfabrik,
är helt beroende av kalkbrytning.
Med ryssar i Slite försämras det militära
skyddet för Gotland påtagligt. Det finns
inga svenska styrkor på Gotland, dock
förhandslagrade stridsvagnar som kan tas
ur förråd och bemannas av soldater som
normalt befinner sig på fastlandet. Enligt
planerna ska Gotland få en (obetydlig)
svensk militärstyrka 2018. Ryssarna vill
dock flytta in i Slite långt före dess.

Slag i tomma luften

Under senare år har plast i haven uppmärksammats. Regeringen vill naturligtvis visa sin handlingskraft och Kemikalieinspektionen har lämnat ett förslag till
regeringen att förbjuda tillsatsen av små
plastkorn i duschkräm, tandkräm och
liknande. Reningsverken missar nämligen så små partiklar det är fråga om. Vad
skulle förändringen i haven bli? Ingen
alls. Kosmetika utgör 0,1 procent av de
mikroplaster som hamnar i havet.
(Affärsvärlden)
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Fler poliser – färre åtal

För några år sedan krävdes fler poliser
för att komma åt brottsligheten. Och det
blev fler poliser. Men inte fler uppklarade
brott. Nu krävs det ännu fler poliser, dock
inte några tankar om hur dessa ännu fler
poliser ska leda till fler uppklarade brott
(eller kanske ännu hellre färre begångna
brott). De rättsvårdande myndigheterna
tycks dock ha saken klar för sig. Nyligen presenterades en prognos på utvecklingen i rättsväsendet fram till 2019.
Antalet ärenden som överförs från polis
till åklagare förväntas minska med 9 procent, antalet åtalsbeslut med 14 procent,
antalet avgjorda brottmål i domstol med
3 procent och medelantalet intagna i Kriminalvården med 9 procent. Samtidigt
växer Sveriges befolkning med åtminstone 100000 personer på ett år.
(Dagens Juridik)

Rösterna men inte
samhällsekonomin räknas

Fyra ekonomiforskare, Maria Börjesson,
Jonas Eliasson, James Odeck och Morten
Welde, har i tidskriften Ekonomisk Debatt redovisat slutsatserna av en analys
av beslut om prioriteringar av infrastrukturprojekt (vägar, järnvägar, kraftledningar med mera) i Norge och Sverige.
Slutsatsen är kanske inte oväntad, men
ändå anmärkningsvärd. I den norska infrastrukturplanen för åren 2014–2023 har
samhällsekonomiska beräkningar som
gjorts inte påverkat besluten alls, vare sig
på myndighets- eller politikernivå. När
det gäller den svenska infrastrukturplanen för 2010–2021 har samhällsekonomiska kalkyler haft en viss påverkan på
myndigheternas förslag, men när frågan
sedan lyfts till politisk nivå försvinner
hela den effekten. Avgörande blir istället om regeringen har högt väljarstöd
i den aktuella regionen. Med en borgerlig regering blir det mer satsningar i
Stockholmsområdet och Götaland. Med
en röd regering mer i Bergslagen och
Norrland… Anmärkningsvärt nog verkar
regeringarna, oavsett färg, inte ha satsat
extra i de områden där det står och väger
mellan blocken, vilket ju vore en klassisk röstmaximeringsstrategi. Forskarna
har räknat på nyinvesteringar för 70 miljarder kronor, som förväntas ge en samhällsekonomisk nytta för 77 miljarder.
Hade regeringen istället satsat de sjuttio
miljarderna på de samhällsekonomiskt
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mest lönsamma projekten hade det gett
en nytta på 119 miljarder, 42 miljarder
mer, eller motsvarande en hel årsbudget
för försvaret.
Det är därför som den genuint olönsamma Botnia-banan är byggd, och det
är därför som skattebetalarna hotas med
300-miljarderssatsningen på snabbjärnvägar mellan Stockholm och Göteborg/
Malmö. Och det är därför som kommunikationerna i Stockhoms-området inte
alls får så mycket investeringsmedel som
vore samhällsekonomiskt lönsamt.

Polisen hittar på egna vapenlagar

Polisen gillar inte att andra än Polisen
har vapen och försinkar på olika sätt de
ansökningar om tillstånd som ska hanteras av Polisen. Det har gått så långt att
vapenhandlare protesterar, eftersom de
tvingas binda mycket kapital i beställda
vapen, som de inte får leverera till kunderna, eftersom kunderna inte fått de tillstånd de sökt (utan att heller få avslag på
ansökan).
Skytteföreningar klagar också på att
Polisen hittar på egna lagar för att stoppa
vissa skyttegrenar som inte gillas av Polisen. Det har hänt att Polisen begärt intyg
på tävlingsresultat för att bevilja licens
för sportskyttevapen, trots att det inte
finns något lagstadgat krav på att man
måste delta i tävlingar för att få ägna sig
åt sportskytte.
Polisen har också avslagit tillståndsansökningar med hänvisning till ett förslag
från EU-kommissionen Det handlar om
halvautomatiska vapen som föreslagits
föras över till kategorin förbjudna vapen.
Förslaget är hårt kritiserat och kommer
troligen inte att röstas igenom. Ändå har
Polisen vid tre tillfällen hänvisat till det
förslaget när man utan laglig grund avslagit licensansökningar, när besluten överklagats till Förvaltningsrätten.
Legala vapen används så gott som
aldrig vid brottslig verksamhet. Skurkar
och banditer har så gott som uteslutande
vapen som smugglats in från Balkan, där
tillgången på vapen är mycket god efter
krigen. Legala vapen är i de flesta fall
inte särskilt lämpliga som brottsredskap
och det är mycket enklare att köpa ett illegalt vapen än att organisera inbrott i de
vapenskåp som legala vapenägare måste
förvara sina vapen i.

Yngre är sjukskrivna mer...

Egentligen är det naturligtvis så att yngre
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personer är friskare och alltså har mindre
anledning att vara sjukskrivna än äldre.
Och så ser det naturligtvis ut i den officiella statistiken. Martin Ljunge som är
forskare vid Institutet för Näringslivsforskning har studerat saken grundligare
och jämfört sjukskrivningsfrekvensen
för dagens unga med en tjugo år äldre
generation när de var yngre. Det är inte
helt lätt, eftersom sjukskrivningsreglerna
ändras kontinuerligt. Under perioden
1974–1991 var dock reglerna desamma
och Ljunge har tittat närmare på den perioden. Reglerna var mycket generösa.
Den försäkrade bestämde själv om han
eller hon var sjuk, det var bara att anmäla
sig och ersättningen kom med 90 procent
av den uteblivna inkomsten. Under perioden ökade andelen som utnyttjade sjukförsäkringen under någon del av året från
55 till 70 procent.
Om man jämför olika åldersgrupper var
skillnaden mycket tydlig. Benägenheten
för de yngre att utnyttja sjukförsäkringen
var tjugo procent högre än andelen av de
äldre, när de var i samma ålder som de
unga var.
13,8 procent av de som var födda 1929
använde aldrig sjukförsäkringen under
de studerade sjutton åren, medan bara 1,6
procent av de som var födda 1949 helt
avstod från sjukförsäkringsförmånerna.
Det är raka motsatsen till det verkliga
hälsoläget. För varje ny årskull blir livslängden längre och hälsotillståndet bättre. Ljunge menar att det handlar om en
ändrad attityd. Det visar sig också enligt
World Values Survey att yngre har högre
acceptans för dem som använder sjukförsäkringen på ett obehörigt sätt.
(Ekonomisk Debatt)

Löneskillnader vid
förra sekelskiftet

Maria Stanfors har tittat på löneskillnader
mellan könen vid förra sekelskiftet. Hon
har studerat cigarrarbetare och konstaterat att två tredjedelar av löneskillnaderna
förklaras av individuella egenskaper som
ålder, erfarenhet och arbetsprestationer.
En tredjedel av löneskillnaden kvarstår
oförklarad – för över 100 år sedan.
De cigarrarbetare som var ackordsavlönade var emellertid i stort sett lika avlönade oavsett kön, om det fanns någon
mätbar skillnad, så var den till kvinnornas fördel.
(Ekonomisk Debatt)
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Kvinnor sämre i strid
El Niño

Du har redan hört det – att jorden slår
värmerekord, månad efter månad. Det är
riktigt att det är ovanligt varmt just nu.
Förklaringen är enkel – och tillfällig.
Med några års mellanrum (ofta fem år,
ibland tätare, ibland mer sällan) inträffar väderfenomenet El Niño i Stilla havet utanför Sydamerika. Då ändras den
kalla Humboldt-strömmen som kommer
från Antarktis och de normalt västliga
strömmarna från Sydamerika mot Asien
och Australien vänds till sin motsatta
riktning. Havstemperaturen utanför Sydamerikas kust kan öka 8 grader och det
får återverkningar på temperaturen i hela
världen. Medeltemperaturen i världen
stiger. El Niño brukar börja vid jultid (El
Niño – pojken – syftar på Jesusbarnet)
och kan pågå upp till ett år. Sedan kommer La Niña (flickan) då havsströmmarna
vänder till de normala och temperaturen
sjunker under det normala.
El Niño inträffade 2002–2003, 2004–
2005, 2006–2007, 2009–2010 och nu efter ett ganska långt uppehåll 2015–2016.
El Niño 2015–2016 är en av de kraftigaste på länge, senast El Niño var så stark
var 1997–1998. Klimataktivister kommer
under det kommande året att trumpeta ut
de allvarliga konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Lika förutsägbart
är att de kommer att vara helt tysta året
därpå, då La Niña slår till.

Värmerekord redan 2014?

Som framgår av ovanstående notis kan
vi förvänta oss braskande rubriker om
värmerekord 2016. På grund av El Niño.
Men braskande rubriker om värmerekord
kom redan för år 2014.
Paul Homewood förvånades över påståendena om att 2014 var det varmaste
året någonsin enligt NASA. Han kollade
närmare på var temperaturerna ökat mest
och fann att det var längs en kuststräcka
som omfattade Paraguay, Uruguay och
Brasilien. Det finns ganska få väderstationer i området, men Homewood beslöt
sig för att specialgranska tre stationer på
den paraguayanska landsbygden. Enligt
NASA hade temperaturen mellan 1950
och 2014 ökat med 1,5 grader. När Homewood kollade originalsiffrorma visade
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det sig dock att temperaturen i själva
verket sjunkit med en grad. Han fortsatte
med de två andra stationerna i Paraguay
och fann samma sak.
East Anglia University, NOAA (en del
av amerikanska Handelsdepartementet)
och UK Met Office gör alla landbaserade
mätningar. De landbaserade mätningarna
gav värmerekord för 2014, medan de satellitbaserade mätningarna inte har visat
någon uppgång i medeltemperaturen de
senaste 18 åren. Och 2014 var långt ifrån
ett rekordår – det var bara det sjätte varmaste året sedan 1997.
Eftersom antalet mätstationer har minskat från 12 000 till 6 000, vilket särskilt
gått ut över stationer på landsbygden, har
man kompletterat siffrorna med ”beräkningar” byggda på stationer i de generellt
varmare städerna.

Daesh/IS ekonomi

Många medier har skrivit om Daesh/
IS numera ansträngda ekonomi. Enligt
Financial Times har till exempel krigarnas lön skurits ner kraftigt. Amerikanska
utrikesdepartementet skriver att IS har
cirka 500 miljoner dollar i likvida medel.
Samtidigt har de kostnader bara för sina
krigare på 10 miljoner dollar per månad.
Den största inkomstminskningen är från
oljeförsäljningen, anledningen är de ökade bombningarna av både oljefälten och
transportvägarna för oljan. Inkomsterna
från lösen av kidnappade människor var
mellan 20 och 40 millioner dollar under
2014, men har också den kraftigt minskat
efter det ökade militära trycket i Irak och
Syrien. Flera lokala befälhavare och emirer sägs ha deserterat med stora summor
pengar. Däremot säger andra rapporter att
IS lär ha många miljoner dollar gömda
utanför Syrien och Irak för att kunna fortsätta striderna 5-6 år till.
Här är några fler ekonomiska data från
Financial Times:
Om en krigare dör i strid får familjen
4.000 dollar.
Om en affärsman tar ut för mycket betalt för varor vid försäljning kan det ge
böter på upp till 50.000 dollar, det var
förut 200 dollar.
Om någon röker blir böterna 65 dollar,
förut fick man spöstraff.
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Det svenska försvaret ägnar sig åt genusfrågor och försöker ändra organisation
och övningar så att de ska passa kvinnliga soldater. Frågan är vad fienden tycker
om det. Inte så illa troligen, åtminstone
om man ska tro en färsk studie från amerikanska försvaret om män och kvinnor i stridande befattningar. Ungefär 15
procent av det amerikanska försvaret är
bemannat av kvinnor. Tidigare var kvinnor förbjudna att inneha stridande befattningar, men det förbudet avskaffades
2013 (men ska vara i effekt fullt ut först
från i år).
Elaine Donnelly är chef för Center for
Military Readiness. Hon tvivlar på att det
är rätt med den könsutjämnande politik
som drivs för närvarande. Den amerikanska marinkåren har jämfört resultatet i
strid från helt manliga enheter och enheter med representation för bägge könen.
Av 134 krav som ställs på ett förband
visade det sig att de helt manliga enheterna var bättre på 93. Ensidigt manliga
enheter var bättre än blandade enheter i
70 procent av fallen. Även små skillnader
kan vara skillnaden mellan liv och död i
en stridssituation.
Kvinnor sårades dubbelt så ofta som
män och kvinnor klarade sig sämre när
det krävdes fysisk styrka. Anmärkningsvärt var att kvinnor med prickskytteutbildning var sämre (28 procent träff) än
män utan prickskytteutbildning (44 procent träff). Donnelly är kritisk mot att
marinkåren avser fortsätta med sina könsintegrationsexperiment: ”Liv kommer att
sättas i fara för att uppnå ett politiskt mål,
statistisk könslikhet”.
Vi behöver väl knappast tvivla på att
det svenska försvaret går ännu längre än
det amerikanska för att genom könsexperiment se till att fienden får större chans
att slå ut våra enheter.

”Ett stabilt Kuba”

Kuba är ett av världens sista kommunistiska länder. Efter Sovjetunionens fall
blev det stopp på pengarna från Ryssland. Men Venezuela kom som ersättare,
men nu är det slut på pengarna i Venezuela, sedan oljepriserna fallit drastiskt.
Nu måste Kuba försöka klara sig självt.
Det gör man bland annat genom att ”öppna” Kuba för utländska företag. Det sker
bland annat genom ett frihandelsområde,
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där utländska företag ska kunna verka
skattefritt. Chefen för området har argument för investeringar som inte skulle
vara särskilt gångbara hos vänstern i något annat land: Politisk stabilitet. Kuba
har styrts av samma parti och familj i
snart 60 år. Det statliga bemanningsföretag som tillhandahåller den arbetskraft
som företagen behöver kan sparka vem
som helst utan att det finns minsta risk
för juridiska konsekvenser. Dessutom
råder det strejkförbud på Kuba. Och lönekostnaderna? Antagligen får man vara
beredd att betala lite mer än en kubansk
genomsnittslön, men den är på 165 kronor. I månaden.
(Dagens Nyheter)

Laser-vapen i
amerikanska armén

En representant för det amerikanska
försvaret, Mary J. Miller, har inför ett
utskott i Representanthuset berättat att
man för närvarande testar laservapen. Tidigare har vapenteknologerna inte klarat
av att skapa de höga energier som behövs
för att vapnen ska vara funktionsdugliga. Men tekniska framsteg har gjort det
möjligt, och den amerikanska flottan har
redan tagit i bruk vapen som kan användas mot drönare och mindre båtar. Också
flygvapnet arbetar på laservapen. Liksom
armén. För arméns del handlar det om vapen som monteras på fordon och de kan
vara i bruk till år 2023.

Polis med kamera

I USA har det vid flera tillfällen uppstått
konflikter som haft sin grund i polisingri-

panden. Några med dödlig utgång. Versionerna skiljer sig ofta kraftigt mellan
polisen och vittnen (som inte sällan är
nära lierade med den som utsattes för ingripandet). I Union City i Kalifornien har
man åtgärdat problemet genom att förse
poliserna med en minivideokamera på
uniformsbröstet. Skulle det uppstå någon
konflikt kring ett gripande går det att få en
inspelning av händelseförloppet. Union
City hade tidigare minst ett dussin klagomål på poliser varje år. Sedan kamerorna
kom blir det inga klagomål. En del kommer in på polisstationen för att anmäla
poliser, men när polisen plockar fram
videofilmen blir det inte någon anmälan.
Det är naturligtvis inte bara en fråga om
att medborgare avstår från att klaga när
de inte utsatts för övergrepp. Det är också
så att poliserna, som är medvetna om att
deras arbete filmas av dem själva, håller
sig på mattan i vetskapen om att bevis om
eventuella övergrepp finns lätt tillgängliga.
(Newsmax)

Så går det till att ta sig över gränsen mellan USA och Mexiko
Mexikanska människosmugglare har
utvecklat en ny teknik för att komma
undan lättare vid organiserad människosmuggling. Smugglingen genomförs
av en guide som kan gränsområdet. Om
guiden är under 18 år blir det ingen påföljd. Smugglaren sätts bara på en buss
hem till Mexiko. Ligorna har lärt sig
detta och nu är 80 procent av smugglarna
i vissa områden under 18 år (organisatörerna bakom är naturligtvis äldre). Vissa

personer har gripits upp till sextio gånger
utan påföljd
(Washington Post).

Oleg Sentsov

Manusförfattaren och filmregissören
Oleg Sentsov föddes i Simferopol på
Krim 1976. Han utbildade sig till filmregissör i Moskva och vann genombrott
med filmen Gamer som visades på filmfestivalen i Rotterdam. År 2013 avbröt
han inspelningen av en ny film, Rhino,
för att engagera sig i Euromaidan-protesterna i Ukraina. Han arbetade under 2014
med att organisera livsmedelstransporter
till ukrainska soldater på Krim, och engagerade sig politiskt mot Rysslands annektering av Krim. Han greps i Simferopol
den 11 maj och fördes till Lefortovofängelset i Moskva, där han satt häktad
tills han dömdes till 20 års fängelse för
”förberedelse för terroristbrott”. Bortsett
från att det inte finns några bevis för påståendena har USA och EU protesterat
mot att en ukrainsk medborgare döms i
Ryssland för brott påstått begångna på
det olagligt annekterade ukrainska Krim.
Under 2016 har Sentsov flyttats till ett
fängelse i Jakutien i östra Sibirien.
Europaparlamentsledamoten Michael
Gahler (som representerar CDU och kommer från Hessen) säger att ”den verkliga
orsaken till gripandet av Sentsov är hans
politiska verksamhet.

Skiffergas i New York

New Yorks guvernör Andrew Cuomo är
motståndare till utvinning av skiffergas
genom så kallad ”fracking”. I södra delstaten New York tror man att det finns
utvinningsbar skiffergas och invånarna i
femton småstäder talar nu om att försöka
flytta hela området från New York till
grannstaten Pennsylvania, för att de ska
få möjlighet att ta del av de fördelar som
ligger i utvinning av skiffergas.
(Newsmax)
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Det ryska hotet mot Sverige
Roger Mikael Klang har nyligen utkommit med två böcker i en
bokserie med titeln Revolution in Military Affairs på 407+407 sidor.
Namnet till trots så är den mestadels skriven på svenska språket men
med en del inslag av engelska.
Det ryska hotet mot Sverige, hanteras i
två nyutkomna böcker av Roger Mikael
Klang. I böckerna tas det upp olika
scenarier beträffande försvaret av bland
annat den strategiska ön Gotland och det
delstrategiska Gotska Sandön, samt flera
strategiskt intressanta svenska regioner.
Krigsscenariots grundperspektiv är det
ryska hotet mot Sverige samt anledningen
till Rysslands intresse för valda delar av
svenskt territorium. Här beskrivs också
våra valmöjligheter rörande NATO samt
eventuella följder av ett svenskt NATOmedlemskap.
Roger Klang skriver också om de
senaste storpolitiska händelserna, som
påverkat Sverige, bland annat den stora
invandringen. Lite om Estoniakatastrofen
nämns också, eftersom författaren anser
att den står öppen för analys efter att den
tyska journalisten Jutta Rabe arrangerade
en dykundersökning gjord och filmad
av ett tyskt dykteam, samt påföljande
oberoende tekniska undersökningar av
material från kanterna av hålet i skrovet
på det bevisligen sprängskadade skeppet.
Men det finns mycket mer att läsa i
Revolution in Military Affairs än så.
Böckerna
behandlar
högaktuella
ämnen om bland annat Sveriges
säkerhetspolitiska situation och en hel
del militära strategier. Roger besitter
stor intelligens och kunskap om aktuellt

möjligt försvar i både ost och väst, samt
om materiella militära medel. Rogers
vetgirighet visar sig också i böckernas
vetenskapliga militärhistoria. I sin
militära strategi använder han sig av
tydliga bevisregler, varför teorierna står
öppna för analys och bedömning genom
fotnoter och bibliografier, som ger stor
vägledning till vidare läsning i litteratur
om dessa ämnen. Med anledning här
av bör de utgöra grunden för utbildning
vid professionella militära akademiska
institutioner i både Sverige och inom

Britt-Louise
Hoberg Karlsson
britt.louise.
karlsson
@contra.nu
NATO-alliansen. Tydligt är att böckerna
också kan betraktas som handböcker, för
försvaret av de strategiska öarna Gotland
och Gotska Sandön med mera, inför ett
eventuellt angrepp från Ryssland.
Förutom Roger Klangs stora kunnande
framgår också att författaren lagt ned ett
enormt arbete och tid för att färdigställa
materialet till böckerna Revolution in
Military Affairs.
.

Rysslands enda hangarfartryg, Kuznetsov. Fartyget kan ta 18 Su-33 Flanker (NATObeteckning) stridsflygplan. MiG-29 utvecklas också för användning på fartyget.
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Annons
”Revolution in Military Affairs” Bokserie om två böcker, mestadels på svenska.
Säljs endast inom Sverige. Totalpris: 570
kr för bägge böckerna inkl. fraktkostnad.
409 + 415 sid. bok. Frågor? RMAffairs@
gmail.com
Print-on-Demand
Med Print-on-Demand menas att jag samlar beställningar, trycker upp de beställda
böckerna och skickar böckerna till dig
med fördröjning. Men du behöver inte betala förrän du har fått böckerna. Du kan
endast betala via din nätbank!
Jag behöver ditt för- och efternamn, din
adress, din e-mejladress och ditt telefonnummer (tel.nr är valfritt). Du kan skicka
dem till min e-mejladress för ändamålet
– RMAffairs@gmail.com
Du får en bokstavskod av mig när du får
böckerna, som du ska skriva in i meddelanderutan på din nätbank under ”Betala
och överföra” följt av ”Överföring andra
konton” (NORDEA). Du kan nämligen
inte betala till ett annat personkonto via
den vanliga Bankgiro- och Postgirotjänsten som du normalt betalar dina räkningar
via. Men under ”Överföring andra konton” eller motsvarande rubrik går det bra
att betala till personkontot. Bokstavskoden kommer att fungera som kvittens, så
glöm den inte!
En blank eller en förutskriven inbetalningsblankett får du inte av mig, eftersom
en sådan kostar 30 kronor i administrationsavgift för mig. Dessa 30 kronor hade
jag varit tvungen att ta ut extra för böckerna, men i och med att du betalar via din
nätbank så tillkommer inte den kostnaden.
Du ställer betalningen till mitt konto på
Nordea. Mitt namn är Roger Klang. Totalt
pris inkluderat frakt 570 kr inom Sverige.
Utrikesbeställningar tas inte emot. Du har
10 dagar på dig att betala böckerna från
och med det datum du mottog böckerna
på ditt postpaketutlämningsställe.
Kontonumret är: (clearingnummret är de
fyra första siffrorna) 4064 00 41708
Och böckerna då, vad handlar de om? De
handlar mestadels om modern krigföring
för svenska förhållanden på svenskt territorium. Och storstrategi (bok 2). Några
spridda stycken och citat är på engelska.
Böckerna är väldigt omfattande: Taktik, operationskonst, storstrategi och allt
från Nano-UAS till satelliter avhandlas
m.m.m. Mjuk pärm. Skrivna i Times New
Roman 10. Papperskvalitet god.
Klangen försvarsmedia
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Så gullar medierna med
Naturskyddsföreningen
Varför behandlar medierna så
gott som alltid Naturskyddsföreningen (SNF) med silkesvantar? Den frågan har ställts av
Mats Olin, chef för Timbro Medieinstitut, i en skrift från samma
institut (juli 2015). Frågan är befogad, då SNF är en av de samhällsoperatörer som påfallande
ofta och utan överhängande risk
att utsättas för kritisk granskning tillåts styra och ställa efter
eget skön i samhällsdebatten.
I kompendiet Mediers gullegrisar. Granskar medier informella makthavare som
Naturskyddsföreningen? (Timbro Medieinstitut, juli 2015, 36 sidor) söker Mats
Olin ge en förklaring till att en institution
som Naturskyddsföreningen (förkortat
SNF efter det tidigare namnet Svenska
naturskyddsföreningen) tilldelats en
gräddfil i samhällsdebatten.
SNF är en av de intresseorganisationer
som syns mest i miljödebatten. När medier av olika slag anser sig behöva auktoritativa synpunkter på någon aktuell
fråga – det kan gälla vargens vara eller
inte vara, det senaste så kallade klimathotet eller ekologisk odling – kontaktar de
ofta SNF. Ibland kan uppmärksamheten
rentav bero på en rapport eller ett pressmeddelande från denna organisation.

”Den som inte syns finns inte”

Timbros Mats Olin menar att många medier betraktar SNF som en organisation
som sitter inne med en högre sanning och
därför varken bör eller behöver utsättas
för kritisk granskning. SNF fungerar i
sammanhanget som en informell makthavare som påverkar omvärlden.
Enligt en undersökning av elva organisationers publicitet i opinionsbildande
sammanhang i sex ledande medier företagen av Timbro under perioden 1 mars
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– 31 maj 2015 visade det sig, att Naturskyddsföreningen var den organisation
som rönte störst uppmärksamhet. Tvåa
kom Hyresgästföreningen och trea Aktiespararna. Dessa tre aktörer var helt dominerande avseende medial synlighet.
Det är en beprövad politisk sanning att
det gäller att synas så mycket som möjligt i mediebruset. ”Den som inte syns
finns inte” är ett vanligt talesätt – sedan
spelar det inte så stor roll om uppmärksamheten är positiv eller mindre smickrande. Den eller de som figurerar mest
frekvent i press och etermedia uppfattas
som någon/några att räkna med.
Enligt detta sätt att se kan det inte råda

tommy.hansson
@contra.nu
några som helst tvivel om att SNF är en
tung aktör i det svenska samhället. Detta
framgår icke minst av att tidningen Miljöaktuellt i sin årliga granskning av Sveriges 100 ”miljömäktigaste” personer 2013
placerade SNFs dåvarande generalsekreterare Mikael Karlsson på andra plats och
ordföranden Svante Axelsson som sjua.
2014 hamnade de på femte respektive
sjätte plats. När Karlsson och Axelsson
avgått från sina poster rasade de ner till
plats 32 respektive 38.

100-procentiga Miljöpartiet

Naturskyddsföreningen gör ingen hemlighet av sin ambition att påverka landets
miljöpolitik: ”Vi vill se att politikerna tar
sitt ansvar för natur och miljö”, heter det
sålunda i ett strategidokument som Timbro-skriften hänvisar till. ”Vi har tack
vare våra över hundra år byggt upp en
stor trovärdighet i komplexa miljöfrågor.
När vi talar, då lyssnar politikerna. Men
det finns många frågor som återstår att
lösa.” (Olin, sidan 12).
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Utöver att delta i miljödebatten agerar
SNF för sina hjärtefrågor även genom
att – ”i de fall vi har talerätt eller kan
agera som ombud för berörda sakägare”
– driva frågor i domstolarna: ”På så sätt
har Naturskyddsföreningen vunnit viktiga strider som påverkat efterlevnaden av
lagarna och ibland inneburit att lagarna
skrivits om.” (Olin, sidan 12).
Inför en riksdagsdebatt 2014 hade SNF
tillställt alla partier ”18 skarpa förslag”
med avsikten att partierna skulle säga bu
eller bä till dessa förslag. Partier som inte
ville avveckla kärnkraften bannades av
SNF, även om partierna menar att kärnkraften bör bevaras eller byggas ut av
miljöskäl.
I organisationens rankning av partierna
får Miljöpartiet oslagbara 100 procent,
närmast följt av Vänsterpartiet med 89
och Folkpartiet (numera Liberalerna)
med 67 procent. Den klart sämsta miljöpolitiken utifrån SNFs normer har kärnkraftvänliga Sverigedemokraterna, som
endast kommer upp i 28 procent.
Även våra Europa-parlamentariker har
utsatts för SNFs argusögon: i en debattartikel en månad före valet till Europaparlamentet i Dagens Nyheter den 5 maj
2009 ger organisationen sex EU-politiker
underkänt i miljöfrågorna och sju med
tvekan godkänt. Bland de underkända
märktes Moderaternas Gunnar Hökmark
och Junilistans Nils Lundgren.

Naturskyddsföreningens
miljonrullning

Det vore felaktigt att påstå att Naturskyddsföreningen är barskrapad. Dess
centrala organisation omsätter årligen
enligt uppgifter från 2013 186 miljoner
kronor, varav de flesta slantarna kommer
från den statliga biståndsorganisationen
SIDA vilken bidrar med cirka 55-60
miljoner per år. Från statliga Energimyndigheten och Naturvårdsverket inflöt 12
miljoner kronor.
Näst största inkomstkällan är insamlade medel som 2013 stod för 47 miljoner
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kronor årligen, varav 10 miljoner kom
från det kliniskt politiskt korrekta skojarföretaget Postkodlotteriet som även
håller det svenska folkhems-Stasi Expo
under armarna.
Enligt en undersökning som Transparency International Sverige genomförde
2011 avseende de svenska politiska partiernas intäkter, motsvarar Naturskyddsföreningens centrala intäkter de sammanlagda centrala intäkterna för de fyra
partierna Miljöpartiet, Folkpartiet (L),
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.
Det ter sig självklart att en budget av
beskrivet slag ger vem eller vilken som
helst förutsättningar att bedriva en kraftfull påverkanspolitik och gör vederbörande till en ledande makthavare.
Miljonerna gör det möjligt för SNF
att på SNFs rikskansli i Stockholm hålla
runt 140 individer, varav 20 på kommunikationsavdelningen, anställda. Organisationen finns också representerad i vart
och ett av våra 21 län och på talrika och
alltfler enskilda orter.

Skrämseltaktik (1):
Damm under sängen

Det är givet att den aktör som vill skapa
opinion inom miljöområdet måste skrämmas riktigt ordentligt. Det duger inte att
komma med nyanserade rapporter med
argument ”för” respektive ”emot”.
Som Agnes Wold, professor i kemisk
bakteriologi, påpekade i radioprogrammet ”Vinter” i P1 2011:
”Nuförtiden agerar de (universitet och
miljöorganisationer) på en marknad. Det
råder konkurrens om uppmärksamhet och
pengar. Den som kan skrämmas mest kan
få båda delarna. Våra myndigheter och
organisationer har därför drabbats av
Krösamaja-syndromet. En skicklig Krösamaja vet vem som är bäst att skrämma
för att få maximal effekt. Gravida kvinnor
och småbarnsföräldrar är hyperkänsliga
för verkliga och inbillade hot mot barnen.” (Olin, sidan 15).
Professor Wold anför som exempel på
denna oförblommerade skrämseltaktik
föreställningen om damm som en gigantisk hälsofara. En fråga som, konstaterar
Mats Olin, SNF dammat på (!) hårt om.
I ett dokument skriver föreningen: ”I
hemmets förmodade trygga vrå döljer sig
giftiga överraskningar. Vanligt hushållsdamm fungerar som reservoar för många
miljögifter.” (Olin, sidan 15).
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Agnes Wold ställer sig mycket kritisk till SNFs dammalarmism och anser
att organisationen ”på ett cyniskt sätt
exploaterar den naturliga ångest som
småbarnsföräldrar har. /…/ Jag kan inte
för mitt liv begripa varför Naturskyddsföreningen har valt att skrämmas med att
det skulle vara farligt med damm under
sängen i sovrummet! Kan vi inte ägna
oss åt något mer väsentligt?” (Olin, sidan 16).
Men skrämmas, det är SNF bra på.
2011 lyckades dåvarande generalsekreteraren Mikael Karlsson få betydande genomslag i till exempel SVT Nyheter och
Aftonbladet Hälsa om det påstått livsfarliga dammet under våra sängar.

Skrämseltaktik (2):
Bekämpningsmedel i frukt,
farliga kemikalier i plastskor

Ett annat exempel på skrämseltaktik från
Naturskyddsföreningens sida var det larm
om bekämpningsmedel i frukt som gick
ut för fulla sirener 2014. Svenska Dagbladet gick i bräschen den 28 april med
rubriken ”Kemikalier hittade i nio av tio
frukter” och andra medier hakade på.
Svenskan valde att låta Livsmedelsverket komma med en nyanserande
kommentar senare samma dag, men då
hade giftlarmet redan hunnit bära frukt
med vindens hastighet. Livsmedelsverket konstaterade, att en farlig nivå för en
individ vore om vederbörande satte i sig
400 kilogram vindruvor varje dag under
resten av livet.
Ett tredje utspel från SNF rörde plastskor, vilka sades härbärgera ”ofta hälsofarliga och miljöfarliga kemikalier, till
exempel ftalater och tungmetaller.” (Olin,
sidan 17). Också denna gång satsade ett
antal mainstreammedier på att ta larmet
på fullaste allvar utan att ge utrymme åt
kritiska eller nyanserande infallsvinklar.
Kritiska röster saknades dock inte på
annat håll. Marie Vahter, enhetschef vid
Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, citerades på följande sätt
av mediesajten Second Opinion: ”Tungmetallerna i skorna löses inte ut.” (Olin,
sidan 17).

Sällsynt med granskning
av SNF

Vi har ovan kunnat konstatera, att Naturskyddsföreningen – grundad 1909 av
botaniker och andra naturintresserade
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akademiker – reellt men inte formellt är
en av samhällets ”tunga” makthavare. En
synnerlig generös budget i kombination
med en närmast underdånig inställning
från etablerade mediers sida har gjort det
möjligt för föreningen att trumpeta ut sitt
sällan nyanserade budskap till en ofta
naiv befolkning.
Timbros Mats Olin konstaterar i sitt arbete att det är sällsynt att press och/eller
etermedia ägnar sig åt granskning av SNF.
Endast ”en handfull” av sådana exempel
har kunnat konstateras. Detta gäller till
exempel vargfrågan, där SNF driver en
vargvänlig linje vilken oftast går på tvärs
gentemot de dyrköpta erfarenheter som
gjorts av människor i glesbygden vilka är
alltför väl förtrogna med vargens blodiga
härjningar bland kreatur och husdjur.
En av Naturskyddsföreningens profilfrågor är kärnkraften och dess avveckling. Mats Olin kommenterar detta på
följande sätt:
”Naturskyddsföreningen är en av de
viktigaste rösterna för en nedläggning
av kärnkraften. Det är en fråga som medierna bevakar noga, och exempelvis de
politiska partiernas argument och kärnkraftsbranschen granskas ofta. Det är
naturligt.
Argument för och emot granskas och
ifrågasätts av journalister. Men Naturskyddsföreningen behandlas inte som en
makthavare vars argument synas i sömmarna. Förespråkarna för kärnkraft hävdar att en nedläggning kommer att leda
till ökade utsläpp av klimatgaser. Hur
försvarar Naturskyddsföreningen det?
Det är en fråga som inte finns på journalisternas agendor.” (Olin, sidan 20).

Katastrof med ekologiskt

Ett skolexempel på hur Naturskyddsföreningen behandlas med silkesvantar av
journalistkåren är hur det gick till, när en
med Olins språkbruk ”tung källa” kritiserade SNFs ställningstagande avseende
ekologiskt odlad mat.
Forskare hade menat att det vore en
katastrof ur miljösynpunkt om all föda
odlades på så kallat ekologiskt vis. Dessa
synpunkter fick visst genomslag, men
flera medier föredrog att vända på det
och gjorde den kritik som riktades mot
rapporten från SNF till den stora nyheten. Såväl SNFs ordförande, Johanna
Sandahl, som dess generalsekreterare,
Svante Axelsson, bereddes frikostigt ut-
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rymme i exempelvis Sveriges television
(SVT) som Svenska Dagbladet i syfte att
göra ned kritik från forskarhåll.
Timbro Medieinstitut har valt att närmare studera tre medier och dessas förhållningssätt: ”P1 Morgon” i Sveriges
radio (SR) (debatt), Dagens Nyheter (nyhetsperspektiv) samt ”Uppdrag granskning” i SVT (granskningsperspektiv).
Det visade sig att SR var det medium
som var flitigast när det gällde att rapportera om SNF, något som skedde flera
gånger per vecka. Ett vanligt scenario
har varit att SNF pekat på vad man menat vara olika typer av miljörisker och i
samband därmed riktat kritik mot politik,
myndigheter och företag. Normalt har de
som kritiserats beretts möjlighet att bemöta kritiken.
Däremot är det ytterst sällsynt att kritiken riktar sig mot SNF. Timbros granskning visar att endast ett sådant exempel
förekom under 2014-2015: det gällde
forskarkritiken mot den ekologiskt odlade maten.

Naturskyddsföreningen:
En ”god” kraft

Timbros studie av hur media behandlar
Naturskyddsföreningen visar bland annat att det inte förekommer någon kritisk
granskning av föreningens grundläggande ideologiska resonemang, som ligger
nära Miljöpartiets. Exempelvis ifrågasätter SNF ekonomisk tillväxt, en inställning som skulle kunna vara intressant att
diskutera.
Frågan är varför SNF av etermedia och
press inte utsätts för samma typ av kritisk granskning som andra makthavare.
Studien pekar på flera möjligheter, bland
annat dessa:
• En förklaring skulle kunna vara att
journalister inte uppfattar SNF som
en makthavare utan, i likhet med dem
själva, någon som granskar makten.
• Minskade resurser på redaktionerna
kan medföra att den kritiska granskningen får stå tillbaka. Detta kan enligt
Timbro-studien möjligen vara en rele-

vant förklaring när det gäller pressen,
men knappast för resursstarka Sveriges radio.
• Intresset för ekonomiska frågor är begränsat i våra vanligaste medier. Därav ointresset att belysa de ekonomiska
följderna av Naturskyddsföreningens
men också Miljöpartiets tillväxtfientliga politik.
• Ytterligare en förklaring skulle mycket väl kunna vara, att SNF av medierna
i allmänhet uppfattas som en ”god”
kraft som utmanar snöda vinstintressen.
• Icke minst väsentligt i sammanhanget
är det av professor Kent Asp vid Göteborgs universitet väl dokumenterade
faktum, att journalistkåren till stor del
favoriserar Miljöpartiet vilket ideologiskt och värderingsmässigt står Naturskyddsföreningen nära.
.

Naturskyddsföreningen står Miljöpartiet nära, bland annat i kärnkraftsfrågan. Trots att kärnkraften är en av våra mest miljövänliga
energikällor och helt utan koldioxidutsläpp. På bilden Oskarshamns kärnkraftverk. Foto Wikimedia Commons.
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Kristdemokraternas sekulära pilgrimsfärd
Partiet Kristdemokraterna, Kd, använder
sig av kristen värdegrund för att locka
kristna väljare.
Bakom KDs. fingerande maggördel
finns en röra, där kristen värdegrund och
svensk kultur blandas med partiets åsikter om att religion och politik inte hör
ihop. Det sekulariserade partiet har från
starten varit på pilgrimsfärd, där det i
partiprogrammet steg för steg plockats
in sekulära och till och med icke-kristna
värderingar.
År 1964 bildades Kd, dåvarande Kristen Demokratisk Samling, KDS. Partiet
formade sig illa kvickt efter den vid tiden
förhärskande socialismen. Förslag fanns,
att 1 maj skulle firas som speciell KDSdag, men partistyrelsen avslog idén under
motiveringen, att denna dag ville åtskilliga KDS-medlemmar delta i arbetarrörelsens manifestation. Partistyrelsen och
dess ledare pingstpastorn Lewi Pethrus
bestämde att 20 mars skulle vara den speciella partidagen. Följden blev att inföll 1
maj på en söndag, deltog aktiva KDS-are
på förmiddagsmötet i pingstförsamlingens lovsång ”O Store Gud, när jag din
värld beskådar, som du har skapat med
ditt allmaktsord.” Och efter gudstjänsten sjöng samma personer socialismens
särskilda kampsång Internationalen, med
texten ”I höjden räddarn vi ej hälsa, ej
gudar, furstar stå oss bi. Nej, själva vilja
vi oss frälsa och samfälld skall vår räddning bli.”
Bakgrunden till KDS var att pastor
Lewi Pethrus 1914 blev ledare för den
nystartade pingströrelsen och parallellt
växte det fram ett samhällsengagemang
från hans sida. Trots detta hade han under
1930-talet fällt ett yttrande om att en ”riktig kristen befattar sig inte med politik”.
Oaktat Pethrus ändrade åsikt, så blev det
en barlast för kristen partiverksamhet i
Sverige.
Vid upptakten av KDS föreslog
”pingstakademikern” Sune Lyxell ett
partiprogram för ett renodlat kristet parti.
Han framhöll att partiet inte skulle vara
varken borgerligt eller socialistiskt. Lyxell ansåg att bildandet av ett kristet parti
medförde att ateismen stärktes i de gamla
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partierna. Skiljelinjen blev klarare mellan ett kristet parti och övriga politiska
partier. Eftersom Missionsförbundet redan hade en politisk anknytning till både
Folkpartiet (nu Liberalerna) och Broderskapsrörelsen, alltså socialdemokraterna,
ville Sune Lyxell knyta KDS närmare
pingströrelsen, vilket vare sig Lewi Pethrus eller förste partiledaren Birger Ekstedt var intresserade av. De båda företrädarna letade istället efter en definition
på begreppet ”kristet parti” och kom fram
till svensk tradition och kultur. Trots detta
ansåg kritiker att det var svårt att skilja en
gudstjänst från ett möte i KDS regi.
Den aktive och intelligente Sune Lyxell, var en kunnig ideolog och hade en
stor insikt i samhällsbyggnad enligt bibliska principer. Han var under uppbyggnadstiden av KDS dess ombudsman.

Britt-Louise
Hoberg Karlsson
britt.louise.
karlsson
@contra.nu
Dock saknade Sune Lyxell karisma och
jämkade inte med socialismen eller andra
ideologier. Lyxell ansågs alltför stridbar
för partiet.
1968 startade Sune Lyxell ett politiskt
korståg mot sekulariseringen av samhället och aktiverade sig för kristna friskolor. Korståget hette ”Operation Skandinavia”. Lyxells framgångar i skolfrågan
drev KDS till att profilera sig starkare i
debatten om kristna friskolor. Entusiasmen hos dåvarande partiledaren för KDS,
Birger Ekstedt, var svag, men styrelsen
reagerade på medlemstrycket, inspirerat
av Sune Lyxell.
Pastor Lewi Pethrus byggde under
första delen av 1900-talet upp flera församlingar runt om i Sverige i pingströrelsens regi. Det kom att dröja cirka 70
år ytterligare innan en annan väckelserörelse etablerade sig i Sverige. Det var på
1980-talet, då Livets Ord, Uppsala, grun-
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dades av pastor Ulf Ekman. Trots likheter mellan Lewi Pethrus och Ulf Ekmans
ledarskap, karisma och även visst samhällsengagemang, kom aldrig Ulf Ekman
att engagera sig politiskt. Ulf Ekman var
dock en stark kritiker mot socialismens
utbredning i samhället (även om han som
gymnasist varit medlem i kommunistsekten KFML(r)).
Den tidigare KDS-aren Sune Lyxell
arbetade med utsträckta händer för att få
med Ulf Ekman och Livets Ord-rörelsen
i ett kristet samhällsengagemang och
därmed ett nytt kristet parti. Men, Ekman
använde mycket resurser till att restaurera
det kristna ledet, på det personliga planet,
i Bibelns lära. Ekman, liksom Pethrus,
fick till att börja med ett tungt motstånd
från det kristna ledet, som oftast ifrågasätter nya väckelser. Samtidigt kommer
också ett motstånd från den sekulariserade världen, som gärna vill sektstämpla
kristna väckelserörelser. En väckelserörelse inom det kristna ledet medför sällan
förändringar av det politiska samhället.
Det är svårt att särskilja partiet Kristdemokraterna från andra politiska partier.
Under kristdemokraternas före detta partiledare och tillika socialminister, Göran
Hägglunds ledarskap, infördes ett nytt
ord – abortturism. Sverige öppnade gränsen för utländska kvinnor att göra abort i
Sverige.
Nuvarande partiledaren Ebba Busch
Thor, har gått sin grundskola på Livets
Ord. Många trodde att hennes tillträde
som partiledare skulle innebära en mera
kristen profil av kristdemokraternas partiprogram, men så har det inte blivit. Kd
accepterar idag, adoption av samkönade
föräldrar samt religionsfrihet och mångkultur.
För kristdemokraterna fortsätter den
sekulära pilgrimsfärden framåt. Vare sig
abort, samkönade äktenskap eller religionsfrihet finns samtycke till i kristna
värderingar och dess grund Bibeln. Partiet Kristdemokraterna bör, för att ha trovärdighet hos väljarna antingen ändra sin
politik eller ta bort kristna värderingar
ur sitt partiprogram samt ändra partiets
namn.
.
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Ökad misstro i Ryssland

Allt fler tidens tecken tyder på
att ryska myndigheter börjar
bli oroliga för sina medborgares lojalitet. Brian Whitmore,
stabsmedarbetare i Radio Free
Europe, anger i bloggen The Power Vertical1 flera sådana exempel. Som att det statliga ryska
propagandamaskineriets själva
centrum, TV-tornet Ostankino
i Moskva, försetts med en taggtrådskrönt mur.
Whitmore påpekar: ”Fresh barbed wire
fencing around the nation´s main TV
tower isn´t exactly a sign of a confident
regime.”
Bortsett från den förstärkta muren runt
tornområdet har även säkerhetsstyrkorna
på plats uppgraderats från reguljär polis
till att omfatta elittrupper från inrikesministeriet. Denis Nazarov, talesman för
Ostankino, citeras av tidningen Novaja
Gazeta på följande sätt: ”These are normal security measures that are connected
to the alarming situation in Moscow.” 2

Oro för oroligheter

Det är, menar den erfarne Rysslandskännaren Whitmore, alldeles uppenbart
att förstärkandet av säkerheten runt Ostankino, epicenter i Kremls statsledda
propaganda, påvisar en oro för tänkbara
oroligheter i Moskva när året närmar sig
sitt slut.
Regimens säkerhetsgrenar har vidare
förstärkt sina redan ansenliga vapendepåer med exempelvis granatkastare i syfte
att, i fall av nödläge, ha möjligheter att
kontrollera en uppretad folkmassa.3
1
http://www.rferl.org/content/the-end-of-russias-mass-hallucination/27444789.html
2
http://www.novayagazeta.ru/news/1698669.
html
3
http://gordonua.com/news/worldnews/Rossiyskie-siloviki-v-pyat-raz-uvelichili-zakazna-postavku-granatometov-dlya-massovyhvolneniy-110624.html
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Därtill har statsduman lagstiftat om att
den federala säkerhetstjänsten vid behov
skall tillåtas skjuta skarpt in i en folkmassa.4
Den som blivit matad med uppgifter
om hur gränslöst populär den ryska regimen med Vladimir Putin som ”stark
man” är blir sannolikt något brydd inför
ovanstående uppgifter. Putin åtnjuter visserligen alltfort en betydande popularitet
i folkdjupet, konstaterar Brian Whitmore,
men Kreml är inte dummare än att det för-

tommy.hansson
@contra.nu
står att en god del av den hittillsvarande
populariteten beror på en sorts kollektiv
hallucination.
Den patriotiska eufori som mjukat upp
många ryssars hjärnor efter annekteringen av Krim bygger på föreställningen, att
Ryssland åter är på väg att bli en stormakt. Denna känsla är dock bedräglig,
menar den ryske politiske kommentatorn
Leonid Bershidsky i Bloomberg View:
”To ordinary people, the fruit of Putin´s
foreign policy is bitter. All that Russians
have gotten from Putin´s international
activity is a boost to their pride, delivered
by the Kremlin´s propaganda channels
– not a tangible benefit as the economy
continues to buckle under the weight of
fallen commodity prices.”5

Risker för arbetaruppror

Under det senaste året har de ryska medborgarna tvingats leva med en stigande
inflation, krympande realinkomster, en
kraftigt urholkad köpkraft, historiskt låga
oljepriser samt västliga sanktioner. Möj4
http://www.svoboda.org/content/article/27443029.html
5
http://www.bloombergview.com/articles/2015-12-21/putin-s-2015-foreign-policyscore-card
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ligheterna till någon form av förbättring
av rådande ekonomisk nedgång måste
anses små.
Hittills har regimen använt sig av den
statligt styrda televisionen som en drog
i syfte att invagga medborgarna i en bedräglig säkerhet. Ur makthavarnas perspektiv är det därför oroande att, enligt en
undersökning företagen av det oberoende
Levada Center, ryssarnas förtroende för
de statliga TV-nyheterna minskat från 79
procent 2009 till 41 procent i skrivande
stund; man litar mer på vänner och släktingar än de officiella nyheterna.6
Enligt en rapport från the Russian Academy of Sciences Institute of Sociology
har Kreml ett tidsspann omfattande ett år
till 18 månader att spela på innan befolkningen börjar skylla nationens problem
på de egna makthavarna.
Incidenter som givit anledning till oro
har inte saknats. Protesterande lastbilschaufförer har exempelvis med sina aktioner korkat igen tillfarterna till Moskva,
under det att såväl läkare som lärare i Sibirien företagit strejkaktioner.7
Händelser av denna typ har lett till att
president Putin uppdragit åt Federal Guard Service, som brukar kallas ”Kremls
pretoriangarde” – pretoriangardet i antikens Rom hade som uppgift att skydda
kejsaren och hans närmaste – att leda ett
utredningsprojekt angående riskerna för
ett arbetaruppror i ytterprovinserna.8

Rädslan kryper närmare

Det finns även tecken på att den ryska
näringslivseliten börjar bli alltmer nervös inför de ekonomiska orosmolnen.
Dmitrij Potapenko, delägare i the Management Development Group som äger en
stor rysk snabbköpskedja, chockade auhttps://meduza.io/en/news/2015/12/16/russians-trust-mass-media-less-and-less-for-newsturning-to-friends-and-relatives-instead
7
http://www.rferl.org/content/russia-truckersprotest-moscow-standstill/27407250.html
8
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-09/tea-farming-in-siberia-howputin-s-guards-help-ward-off-unrest
6
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ditoriet vid Moskvas ekonomiska forum
nyligen.
Potapenko aktade här inte för rov att
hävda, att orsakerna till Rysslands ekonomiska problem inte skall skyllas på de
västliga sanktionerna – vilket de ryska
ledarna med Putin i spetsen rutinmässigt
gör – utan på de egna ledarna: ”It´s not
Barack Obama who´s responsible for our
prohibitively high interest rates.”
Potapenkos ekonomiska veklagan har
fångats på en video som när detta skrivs
setts av 1,6 miljoner människor.9
Rädslan för vad som kan tänkas inträffa
i framtiden, menar Brian Whitmore, kryper allt närmare härskarna i Kreml:
”If 2014 was the year Moscow went rogue, then 2015 can be described as the
year that the costs of that course became
manifest for Russians. And the next year
should be whether Vladimir Putin´s regime will be able to bear those costs and
what lengths he will go to should they
become prohibitive.”
https://www.youtube.com/
watch?v=nWYfaXwwmME
9

Stockholmssyndromet

Whitmore beskriver, även om det finns
ansatser till kritik mot Putin-regimen
inom Rysslands samhällselit, förhållandet mellan Putin och samma elit som
en situation vilken liknar det så kallade
Stockholms-syndromet.10
Eliten må oroas över den pågående ekonomiska krisen och även över Putins
ibland irrationella och nyckfulla sätt att
reagera inför denna, men de kan ändå
beskrivas som regimens gisslan som i
kristider tenderar att solidarisera sig med
makten i Kreml.
Rysslands ledare står enligt Leonid BerBegreppet Stockholms-syndromet används
för att beskriva en solidaritetskänsla mellan
kidnappare och de kidnappade. Det utgår
från gisslandramat på dåvarande Kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm 23-28
augusti 1973, då rånaren Janne Olsson och
hans influgne medhjälpare Clark Olofsson
höll gisslan i bankvalvet. Termen myntades
av psykiatrikern och forskaren Nils Bejerot
(1921-86).
10

sjedskij i Bloomberg View inför två val.
Antingen kan de bestämma sig för att
dra sig tillbaka från Ukraina och därmed
få sanktionerna att tas bort samt liberalisera ekonomin, något som dock skulle
försvaga regeringens maktställning och
prestige. Eller också kan de överge alla
anspråk på ett demokratiskt styre och regera med öppet, brutalt våld och förtryck
riktat mot både verkliga och påhittade
fiender.11
Uppgraderandet av säkerheten kring
propagandacentret Ostankino kan i sammanhanget ses som symboliskt för Putinregimens beslutsamhet att till varje pris
slå vakt om sin maktställning och innebär
troligen bara början på en utveckling mot
ökad repressivitet i det ryska samhället. .

11
http://www.bloombergview.com/articles/2015-12-14/watch-what-putin-does-tohis-top-prosecutor

Frysta konflikter
Frysta konflikter är en fara för fred, säkerhet och samarbete i Europa.
Striderna i början av april mellan styrkor från Azerbajdzjan och Nagorno Karabach visar med all önskvärd tydlighet
faran med territoriella konflikter som aldrig blir lösta, särskilt när två stormakter
stöder var sin sida i konflikten., i detta
fall Turkiet och Ryssland.
Även om det nu är vapenvila kan
konflikten blossa upp igen. Armenerna har de facto kontroll över Nagorno Karabach, som Azerbajdzjan,
med stöd av FN, anser tillhör dem. Vår
världsdel har flera liknande konflikter:
• Transnistrien (Moldavien)
• Sydossetien (Georgien)
• Abchasien (Georgien)
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Det land som det internationella samfundet erkänner står inom parentes, och som
gemensam nämnare gäller att det finns
väpnade styrkor från Ryssland i områdena.
Men det verkar som om Ryssland tycker att det inte räcker. Det ”fryser” också
till på Krim och i östra Ukraina. Krim
annekterades av Ryssland för över två år
sedan och i Sydossetien ska man hålla en
folkomröstning om anslutning till Ryssland ”innan augusti”.
Enligt den tyska tidningen Bild ligger fem ryska ministerier bakom de sex
grupper som styr den grundläggande administrationen i de av upprorsmännen
kontrollerade delarna av länen Donetsk
och Luhansk, allt under kontroll av den
ryska säkerhetstjänsten FSB, och med
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rapporteringsansvar till den ryske vice
statsministern Dimitrij Konzak.
Områdena beskrivs som en rysk satellitstat styrd av en rysk skuggregering. Det
är föga troligt att det så kallade Minskavtalet för till verklig fred i Ukraina.Kriget mot Ukraina fortsätter och ukrainska
soldater dödas längs den långa fronten
nästan dagligen.
Källor:Kiev Post, civil.ge, Bild 201603-30, Dagsavisen 2016-03-31.
Nils Tore Gjerde
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Åklagare tvingas driva
JKs feministiska agenda
Justitiekanslern beslöt förra året att väcka
åtal mot en hemsida som ansågs förtalat
journalisten Monica Antonsson. Det är
mycket ovanligt att JK agerar för en privatperson i ett tryckfrihetsmål. Senast
det skedde var när skådespelaren Mikael
Persbrandt blivit utsatt för förtal av tidningen Expressen. Den åtalade mannen,
John Johansson, menar sig ha fog för
publiceringarna på hemsidan yakida.se
och han anser att han endast gått i svaromål mot skriverier på Antonssons blogg.
Texter som Johansson anser är felaktiga
och utgör förtal mot honom. Bloggkriget
mellan Antonsson och Johansson har pågått under flera år.
Jag sände över det digra materialet till
en person som arbetat mot näthat under
flera år och hennes slutsats utmynnade i
kritik mot justitiekanslern, Anna Skarhed.
”Det rimliga när man agerar mot näthat
är att det finns en tydlig förövare och ett
offer. Men här har JK tagit ställning för
att visst näthat är ok, medan annat ska
åtalas. En smula märkligt faktiskt”. I juni
kommer rättegången mot John Johansson
hållas.
Contra har kommit över mejlkorre
spondens mellan åklagaren som driver
JKs åtal och den utredande polisen. Uppfattningen som uttrycks av åklagaren är
att han tycks anse att detta är ett ärende
med två aktörer som betett sig felaktigt.
”Vad har vi gett oss in på” undrar åklagaren, som inte verkar helt bekväm med det
uppdrag som JK ombett honom driva.
Johansson och en vän till honom har
blivit utpekade av Antonsson som beställare av barnporr. Antonsson påstod
att de båda männen försökt beställa ut
barnpornografiskt material från en känd
pedofilhärva. Detta skulle bevisas av en
beställningslista från tingsrätten.
Forskaren Max Scharnberg gick igenom alla handlingar i ärendet och kunde
konstatera att listan var en bluff. Antonsson har i ett mejl till polisen skrivit att
uppgifterna om Johansson och hans vän
var en nödlögn. Hon avslöjar också att
hon fick listan av journalisten Annika
Sundbaum Melin. JK bedömde dock inte
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att ovanstående var ett förtalsärende att
driva. Varför JK allierar sig med ena sidan i ett Bloggkrig kan möjligen förklaras av Skarheds feministiska slagsida.
På Antonssons blogg samsas SRAfanatiker (extremfeministisk uppfattning
om att det finns ett patriarkat som ritualmördar små barn. Se till exempel Södertäljefallet, där en flicka påstod sig ha
blivit utsatt för sexuella övegrepp och att
ritualmord begåtts och liken grävts ner.
Föräldrarna dömdes till långa fängelsestraff och fick senare upprättelse) tillsammans med hårdföra rättshaverister som
FRA-mannen.
FRA-mannen är en av Sveriges mest
kända stalkers och han skriver på bloggar

patrik.nyberg
@contra.nu
om sin feministiska övertygelse. Antonsson skriver till polisen att FRA-mannen

bistår henne med information om det pågående ärendet. I sitt sommarprogram tog
Liza Marklund upp FRA-mannen och att
han tidigare fått besöksförbud utfärdade
mot sig avseende Marklund och hennes
dotter.
I skrivande stund nås jag av beskedet
att en kvinna som han förföljt i 20 års
tid inlämnat en stämningsansökan mot
honom. Gammelmedia har hittills valt
att inte rapportera om ärendet. Det kan
bero på flera anledningar att locket lagts
på. Kollegialitet, här finns det två kollegor som agerat tveksamt. Det kan finnas
en osäkerhet hur man ska närma sig den
problematiken. Rädsla kan vara en del.
Det framgår att den som har JKs öra har
FRA-mannen på sin sida.
Det här är krafter i samhället som den
vanlige journalisten inte vill eller vågar
utmana. Men det kan också finnas karriärmässiga skäl. Justitiekanslern, Anna
Skarhed, driver ett ärende åt en feministisk journalist och media vill ogärna gå
efter politiskt korrekta makthavare.
Det finns tveksamheter i den här processen som gör att man med fog kan ifrågasätta rättssäkerheten, när JK på det här
sättet väljer sida i ett bloggkrig.
.

Ett av Moica Antonssons mejl till JK och polisen.
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Ensamkommande flyktingbarn
kostar mångdubbelt
I slutet av 2015 kom 40 procent av de ensamkommande ”flyktingbarn” som
kom till Europa till Sverige. Sverige har ett mer generöst system än andra
länder – också jämfört med våra grannländer – och det är inte att undra på
att de som kan försöker ta sig till Sverige. Svenska myndigheters kostnad för
att ta hand om ett enda ensamkommande flyktingbarn är cirka en miljone
kronor per år. En fyrapersoners familj med två förvärvsarbetande vuxna
kommer mycket sällan upp i en inkomst som motsvarar kostnaden för ett
enda ”barn”. Varför är det så?
Förra året kom 35 369 ”ensamkommande flykltingbarn” till Sverige. För tio år
sedan handlade det om cirka 400 personer per år. Mer än hälften kommer från
Afghanistan (23 480), näst vanligast är
Syrien (3 777), varefter följer Somalia (2
058) och Eritrea (1 939).
De allra flesta är unga män som själva
uppger sig vara 15–17 år. Sextio procent
av ”ensamkommande” uppger att de är
sexton eller sjutton år. De allra flesta har
kommit hit med hjälp av flyktingsmugglare och väldigt få kan visa upp IDhandlingar som styrker deras ålder. När
man undantagsvis kunnat jämföra med
uppgifter från Europa, där en del finns registrerade med fingeravtryck bland annat
i samband med brott, har det visat sig att
”barnen” ofta varit väl över 20 år, ibland
närmare 30.

Fördel vara under 18

Det finns dock goda skäl för den som
känner det svenska systemet att hävda sig
vara under 18 år. För det första blir det
lättare att få asyl, för det andra blir omhändertagandet mer generöst.
Mycket få utsätts för någon oberoende
granskning av åldern. Det har dock i några fall i samband med grova brott hänt att
den asylsökandes egna åldersuppgifter
har underkänts.
Alexandra Mezher, som arbetade vid
ett hem för ensamkommande barn, mördades i januari i år av den påstått 15-årige
Youssaf Khalif Nuur. Han var dock 1,80
lång och såg förvisso inte ut att vara 15
år. Någon ålder bestämdes inte i rätten,
men målet har hanterats som om han är
minst 18 år.
Däremot accepterade domstolen att
Arminas Pileckas syriske mördare på
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Göingeskolan i Broby (också det i januari
i år) var 14 år och alltså inte straffmyndig. Det är mer troligt att det i det fallet
faktiskt rör sig om en fjortonåring, eftersom han inte var ensamkommande utan
bodde med sina föräldrar.
I våra grannländer är det betydligt vanligare än i Sverige med ålderskontroller.
Enligt den numera nedlagda tidningen
Riksdag & Departement fann man i Nor-

cg.holm
@contra.nu
ge att 49 procent av dem som påstått sig
vara under 18 år i själva verket var över. I
Finland var det 60 procent och i Danmark
73 procent.
Det är för övrigt så att de ”ensamkommande” flyktingbarnen inte alls behöver
vara ensamma. Doktor Aycan Celikasoy
och professor Eskil Wandensjö skrev
2015 en rapport där man konstaterade att
2 037 av 9 975 ensamkommande hade sin
mamma i Sverige och att 1 086 hade sin
pappa i Sverige. Det var i och för sig i
de flesta så att de inte kom till Sverige
samtidigt som föräldrarna, men 600 kom
samtidigt som föräldrarna till Sverige!
Ändå klassades de av Migrationsverket
som ensamkommande.
Asylsökande ”barn” har i normalfallet
inga asylskäl alls, de har ju näppeligen
varit aktiva i någon politisk verksamhet.
Det handlar nästan uteslutande om föräldrar eller släktingar som samlat ihop den
summa som behövs för att betala flyk-
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tingsmugglare på vägen. Förhoppningen
är inte sällan att resten av familjen ska
komma efter. Uppehållstillstånd beviljas
för 85 procent av de sökande, normalt för
att man inte kan hitta någon anhörig att
skicka tillbaka ”barnet” till.
En ”vanlig” flykting kostar det svenska
samhället ungefär 150.000 kronor per år.
Staten betalar till en början, men efter ett
par år lastas kostnaderna över på kommunerna. Det har hävdats att efter sju år
har hälften (av de som är i arbetsför ålder) skaffat sig ett jobb. Men då räknas
även någon timmes arbete i veckan. Det
kan finnas behov av offentlig försörjning
i både tio och tjugo år.
Det är inte så konstigt att man för ensamkommande flyktingbarn använt sig
av en existerande omhändertagandeform.
Det är mer svårbegripligt att man tagit
till den dyraste av alla de olika omhändertagandeformer som finns, normalt
avsedd för svårt kriminellt belastade
”värstingar”. Det är så kallade HVB-hem
som kostar över 750.000 kronor per år.
Eller 1.900 kronor per dygn. För normalt
omhändertagande finns fosterhem och
jourhem med kostnader i nivån 300–400
kronor per dygn. Utöver kostnaden för
HVB-hemmet kommer skolkostnader,
varför normalkostnaden ligger en bra
bit över 800.000 kronor per år. Ett år på
Sveriges mest exklusiva internatskola,
Sigtuna, kostar betydligt mindre än hälften, skolgång och inackordering (men då
täcks inte loven in). Med 35 000 ”barn”
blir kostnaden 28 miljarder kronor. Men
det är bara de som ankom under 2015.
Under 2014 kom det ytterligare 7 000
och även om antalet ankommande har
minskat i år, så var siffran för årets första
tre månader cirka 1 000.
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En svensk tvåbarnsfamilj kostar ungefär
hälften av ett ”HVBbarn” – och den får
betala själv

En normal svensk tvåbarnsfamilj som har två arbetande
föräldrar med medelinkomst
kommer upp i en bruttoinkomst på 600.000 kronor. På
det ska det betalas skatt med
150.000 kronor och kvar blir
cirka 450.000 kronor att leva
på. Det ska räcka till fyra personer, och gör det för de flesta.
Men det räcker bara till drygt

halva kostnaden för ett enda
ensamstående ”barn” på ett
HVB-hem.
Ingen har kunnat förklara varför ensamkommande
”barn”, som själva uppger att
de är 16-17 år ska ha den dyraste formen av omhändertagande. Flera partier, liksom en
del ansvariga inom regeringskansliet, menar att det måste
gå att hantera saken billigare.
Men inget händer. Istället satsas i år uppskattningsvis 40
miljarder kronor på ensamkommande flyktingbarn, vilket
är lika mycket som hela kost-

naden för rättsväsendet eller
hela kostnaden för det svenska
försvaret.

Könsobalans –
ett samhällsproblem

En annan aspekt på de ensamkommande flyktingbarnen är
den demografiska aspekten.
I Sverige föds det ungefär
100000 barn per år, ungefär
lika många pojkar som flickor. Det råder alltså balans på
”partnermarknaden”. Den balansen finns inte bland de ensamkommande ”barnen”, där

Afghanska ”flyktingbarn” på vandring genom Serbien, nära den kroatiska gränsen. Foto: Mostphotos/Radek Procyk.

ungefär 80 procent är pojkar.
Det innebär ett överskott på
över 20000 pojkar 2015.
Sociologiska studier säger
entydigt att mängden våld i
ett samhälle har koppling till
balansen mellan könen. Finns
det överskott av män i åldrarna
15–35 ökar våldet i samhället.
De som ”blir över” på partnermarknaden kommer i inte så
liten utsträckning att ägna sig
åt våld och kriminalitet istället
för att umgås med flickor. Den
naturliga balansen mellan män
och kvinnor ligger i de aktuella
åldrarna på 101 procent, nu blir
den plötsligt över 120 procent.
Vilket är betydligt högre än i
Kina med landets ettbarnspolitik eller i Indien där det också
är ett stort överskott på pojkar.
I Kina är kvoten mellan könen
117 procent och i Indien 113
procent. I u-länderna i stort
är det ungefär balans, som i
Sverige hittills. Balans gäller
också för flyktingar till övriga
Europa.Den bristande balansen
mellan könen i Sverige kommer att få stora konsekvenser
för samhället i stort under åren
framöver.
.
Siffrorna är hämtade från Migrationsverket och en artikel av
Jan Tullberg i Ekonomisk Debatt nummer 2 2016.

2 1991...
Lettland var fortfarande en sovjetrepublik, men oppositionen kunde
göra sig alltmer hörd. Aktuellt i
början av 1991 var dödsskjutningar i Riga, men vid ett samtal med
Noldis Millers i Lettiska hjälpkommittén andades det optimism. Den
sovjetiska militärens övergrepp
betraktades som nervösa aktioner
från delar av den sovjetiska krigsmakten. ”Nu när letterna vågar
tala öppet går det inte att vända
utvecklingen. Lettland kommer att
bli fritt”. Inom ett drygt halvår var
Millers sannspådd.
Kristdemokraterna var ett parti på
uppgång. 8–9 procent i opinionsundersökningarna och en förhopp-

ning om egen plats i Riksdagen för
första gången (förverkligades inom
ett drygt halvår). En av förklaringarna till partiets framgångar var att
det gamla ”förbudspartiet” blivit
betydligt mer liberalt. Stora skillnader fanns mellan partiets idépolitiska manifest från 1987 och 1989.
Hösten 1990 bröt det ut en finanskris och de som tidigare tjänat
miljoner och miljarder fick istället
bestämma tid för möte med konkursdomaren. Trots de dåliga tiderna för finansmarknaderna har
marknaden som sådan en viktig
funktion som smörjolja i marknadsekonomin. När många uttryckte
sig kritiskt om finansmarknadens

existensberättigande redovisade
Contra vikten av att ha en välfungerande finansmarknad, och hur
mycket bättre det faktiskt blivit genom avregleringarna.
Jugoslaviens sönderfall var i full
gång. Det gick snabbare än i
Sovjetunionen. Under 1990 hölls
någorlunda fria val i de sex jugoslaviska delrepublikerna. I fyra av
delrepublikerna vann antikommunistiska och demokratiska krafter
majoritet. I Serbien och Montenegro kunde ”reformerade” kommunistpartier hålla sig kvar. Men partierna var ordentligt reformerade,
genom att de tllätt både opposition och fri opinionsbildning.
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