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Förtjänsten med
en gemensam kultur
Statsminister Stefan Löfven gjorde i Riksdagen ett klart och entydigt uttalande mot mångkulturen. ”I Sverige tar vi i hand när vi hälsar”. En del
anser att seden har en tusenårig tradition. Man skulle genom att sträcka
fram en öppen högerhand visa att man hade fredliga avsikter.
Det är inte i alla kulturer som man hälsar på det sättet. Men det är
både tryggt och praktiskt när man har gemensamma kulturella normer i
ett samhälle. Träffar du en främling räcker du fram handen och skakar
den, även om det är få som idag tar det som ett uttryck för att du inte har
ett svärd eller en dolk i handen. Det är ett självklart inslag i de sociala
normer som skapar ett fungerande samhälle.
Den som beger sig till en annan del av världen anpassar sig snabbt
till den lokala sedvänjan, även om det för en svensk kan kännas ovant
med franska kindpussar eller kanske än mer östeuropeiska pussar mellan män. Men man tar seden dit man kommer om man inte vill framstå
som så avvikande att man skapar problem för sig själv.
Det är inte konstigare än att en utlänning som flyttar till Sverige anpassar sig efter våra kulturella normer, även om de kan kännas ovana i
början. Det har inget som helst med religion att göra. En förkrossande
majoritet av Sveriges muslimer tar i hand när de hälsar, och det oavsett
motpartens kön.
I det internationella affärslivet är man snabb på att anpassa sig till
lokala sedvänjor. Annars blir det inga affärer gjorda och det går inte
att försvara dyra resor till fjärran länder utan att det blir kontrakt. Det
kan gälla att förstå sig på att japaner har mycket svårt att säga nej (men
att en lång och krånglig omskrivning betyder just nej) eller att kineser
behöver år för att bygga upp förtroende för en motpart. Men utan den
insikten blir det inga avslut. Eller för den utlänning som vill göra affärer
i Sverige att förstå sig på konfliktaversion och konsensuskultur (redan i
Finland, som är det land som kulturellt mest liknar Sverige, är kulturen
en helt annan i just den frågan).
Det går naturligtvis att leva ett liv i Sverige med en avvikande kultur.
Men då blir man tvungen att begränsa sitt sociala liv till den egna lilla
gruppen.
Den som gör anspråk på att bli förstådd och accepterad i samhället i
stort måste anpassa sig till våra kulturella koder. Det går bra att avstå
från att fira jul och midsommar, men man måste veta vad det handlar
om. Annars har man inte en chans till framgång i arbetsliv eller sociala
sammanhang. Samma med saker som att skaka hand, att stå i kö enligt
svensk kökultur och så vidare. Utan så grundläggande färdigheter har
man inget i Sverige att göra.
Omslagsbilden. Allemansrätten är ett relativt nytt påfund, tillkommet
för att lösa behovet för semestrande att kunna vara någonstans i
samband med Semesterlagens införande 1938. Tidigare gällde rätten bara de som tillhörde en viss sockenallmänning eller häradsallmänning, det vill säga lokalbefolkningen. Och bara på allmänningens
mark. Foto: Mostphotos/Gun Persson.
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Allemansrätten ett nytt påfund
Många tror att allemansrätten är en uråldrig sedvänja i Sverige. Men allmänningarna
var reserverade för socknens eller häradets invånare, inte för utomsocknes. Det var först
med semesterlagens införande 1938 som statsmakten insåg att de semestrande skarorna
från städerna behövde någon plats att fira semester på. Det blev för dyrt att köpa mark
för fritidsområden och alltså skapades ”allemansrätten” och gavs sken att vara uråldrig.
Från 1974 har den infogats i grundlagen, regeringsformen.
Den svenska allemansrätten har inte,
som många tror, medeltida rötter, utan är
en sentida politisk skapelse. Syftet med
denna framställning är att beskriva hur
föreställningen om allemansrätt vuxit
fram med särskild tonvikt på filosofiska
strömningar.
”Nu skall ingen fara eller fika i annans
allmänning, varken i skogar eller vatten,
utan han blir skyldig till laga böter, om
han ej fått lov eller lego avtal”, stod det
i Magnus Erikssons allmänna landslag
från mitten av 1300-talet, och nästan
ordagrant även i Upplandslagen från
1200-talet.
Den största delen av befolkningen
bodde i byar utanför städerna. Till byn,
socknen och häradet hörde allmänningar
som de som bodde inom respektive område hade rätt till. Som landslagen uttalar
hade de som inte var delägare i allmänningen inget där att skaffa.
De medeltida lagarna byggde på ett
feodalt system som snarare var en hierarki av befogenheter än rättigheter som
tillkom enskilda individer. Även 1734
års lag hade en sådan struktur.
Vid franska revolutionen presenterades 1789 nationalförsamlingens deklaration om människans och medborgarens
rättigheter och samma år amerikanska
revolutionens Bill of Rights (Rättighetsförklaringen). Syftet var att bryta upp
de feodala strukturerna genom bland annat enskild äganderätt, maktdelning och
lagstyre. Därigenom fick den romerska
rättens begrepp en ny renässans. Den romerska rätten definierade äganderätten
som i princip absolut och oinskränkt och
denna uppfattning spreds över Europa
under 1800-talets liberaliseringsvåg.
I Sverige blev det inget folkuppror, det
blev istället kung Gustav III som kom att
göra revolution mot adelns makt, Genom
förenings- och säkerhetsakten ökade han
kungamakten och gav ofrälse bönder rättigheter på adelns bekostnad. Tilltaget
kostade honom livet, men bönderna kom
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att i sekler se monarkin som en garant
mot övergrepp från staten eller adeln.
De självägande bönderna hade inpå
1900-talet kungaporträtt på väggarna
och snapsglas och brännvinskaraffer med
Gustav IIIs monogram. Till snapsen kunde den av Bellman komponerade sången
till statskuppen 1772 sjungas:
Gustafs skål
Den bäste Kung, som Norden äger:
Han ej tål,
Att viktskåln ojämnt väger

gunnar.wiktorsson@contra.nu
Sången var en sorts inofficiell nationalsång innan Richard Dybecks Du gamla,
du fria lanserades.
Viss maktdelning infördes i 1809 års
regeringsform, men den kretsade fortfarande kring kungamakten. Regeringsformen innehöll en rättighetskatalog, bland
annat till skydd för äganderätterätt, men
den var utformad som en instruktion till
kungen: Konungen bör rätt och sanning
styrka och befordra, vrångvisa och orätt
hindra och förbjuda etcetera.
Inte heller 1974 års regeringsform är
av det slag som infördes i Frankrike och
Amerika 1789, utan bygger på folksuveränitetsprincipen snarare än maktdelning
och Sverige saknar författningsdomstol.

Fritidsutredningen

Sverige hade aldrig fått någon allemansrätt om inte dåvarande socialministern
Gustav Möller 1937 hade tillsatt en utredning i syfte att ge förslag till hur man
skulle underlätta för den icke jordägande
befolkningen att idka friluftsliv.
Utredningen var föranledd av den semesterlag som var under utarbetande.
När den arbetande befolkningen gavs

www.contra.nu

laglig rätt till ledighet måste de ha någonstans att ta vägen.
Det som enligt direktiven skulle utredas var därför inrättandet av särskilda fritidsreservat, Ett sådant hade redan inrättats i Nacka, och finns än idag.
Redan efter ett drygt år kom fritidsutredningen med ett delbetänkande som
handlade om förslag till reglering av
strandbebyggelse, något som inte var
klart uttalat i utredningsdirektiven.
Betänkandet innehöll tre principiellt
viktiga förslag: dels skyldighet till stängsel-genombrott så att inte allmänheten
hindrades att nå stränderna, dels förbud
mot att sätta upp förbudsskyltar, dels
också förbud mot nedskräpning.
Fritidsutredningens huvudbetänkande
1940 innehöll till att börja med ett antal
författningsförslag som ansågs vara nödvändiga för att tillskapa de fritidsreservat
som utredningen föreslog, bland annat
föreslogs ett utkast till lag om servitut för
bildande av fritidsområden.
Utredningens förslag om hur markfrågorna skulle hanteras skilde sig från utredningens direktiv. Där framhölls inte
längre bildandet av reservat som den förordade lösningen, utan hänvisades till den
pm om ”alle mans rätt” som utarbetats av
utredningens sekreterare, hovrättsrådet
Gunnar Carlesjö.
Carlesjös pm, byggde på idéer som
kring sekelskiftet förfäktats av en jur dr
Adolf Åström. Åström ansåg att staten
hade en historisk överäganderätt till all
mark, och det gällde även funktionellt.
Han kallade det för ”riksallmänningen”.
Om inte staten genom lagstiftning uttryckligen hade lämnat ifrån sig någon
funktion av äganderätten hörde den till
staten.
Det som var orsaken till Åströms engagemang i dessa frågor var att vattenkraften vid den tiden exploaterades av privata
intressen. Han försökte leda i bevis att
rätten till vatten av historiska skäl primärt
tillhörde staten.
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Åström pekade på att i den uppräkning
av straffbart tillägnande av naturalster
som fanns i strafflagens åverkansparagrafer saknades bär och svamp. Åström
ansåg att uppräkningen var uttömmande
och att det som inte var uppräknat hörde
till ”riksallmänningen” och var allmän
egendom. Likaså ansåg han att i uttrycket
tagande av olovlig väg över vissa uppräknade platser som tomt och andra ägor
”vilka därav kunde skadas” syftade på
alla de uppräknade ägorna, och inte bara
”andra ägor”.
Åström ansåg därför att Högsta domstolen dömt fel när man tolkat strafflagen
analogiskt och ansett att tagande av tång
och mistel var straffbart som stöld, trots
att dessa inte fanns med i uppräkningen.
Han menade att domstolen felaktigt påverkats av ett absolut äganderättsbegrepp
hämtat från den romerska rätten i stället
för den germanska rätten.
För att åskådliggöra detta använde
Adolf Åström begreppet ”alle män”.
”Alle män” var ett ålderdomligt uttryck
från landskapslagarnas tid för hela tingsmenigheten och användes av Åström (felaktigt) som ett uttryck för allmänheten.
Adolf Åström vände sig mot den från
den romerska rätten hämtade definitionen
att äganderätt är den i sig obegränsade
rättigheten att förfoga över en sak som
han menade inte stod i överensstämmelse
med den svenska germanska rätten. Han
menade att genom att kunna visa att den
ursprungliga äganderätten i Sverige inte
hade varit ett ianspråktagande av ödemark, en occupatio av res nullius, utan en
statens förläning av mark för gemensamt
bruk, en specification av res communis.
Den privata jordäganderätten var inte,
och hade aldrig varit eller ens principiellt
kunnat vara oinskränkt, menade han. All
landskapens okultiverade jord var allmänning och hade sitt ursprung i en riksallmänning, enligt Åström.
Denna Åströms åsikt är naturligtvis rent nonsens och det finns inga som
helst belägg för att det var avsikten när
strafflagen utformades. Det är dessutom
en rättslig anomalitet att detta hanteras
straffrättsligt. Det har att göra med att
under liberalismens 1800-tal moderniserade man 1734 års lag och strafflagen från
1864 ersatte missgerningsbalken. Man
arbetade även med förslag till en särskild
civillag, men den kom aldrig till stånd.
Därför kom dessa frågeställningar som
rätteligen borde hanteras civilrättsligt i
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stället att hanteras straffrättsligt.
Allemansrätten är således en ny föreställning i samtidens ideologiska strömningar som står i strid mot romersk
rättstradition.
Den socialdemokratiske teoretikern
Nils Karleby och juridikprofessorn Östen
Undén ansåg att det inte var nödvändigt
att socialismen måste genomföras genom
formellt övertagande av äganderätten till
produktionsmedlen,. Äganderätten kunde delas upp i beståndsdelar som delvis
kunde socialiseras.
Uppsalaprofessorn Axel Hägerström
presenterade filosofiska tankar om värdenihilism som ifrågasatte sådana absoluta rättigheter som representerades
av Bill of Rights. Dessa tankar skulle få
stor betydelse för den svenska synen på
rättsamhället under 1900-talet. Istället
för enskildas rättigheter skulle juridiken
ta sikte på samhällsnyttan. Enskildas rättigheter var endast uttryck för metafysisk
vidskepelse.
Åström menade exempelvis att juridiken borde vila på den germanska rätten
snarare än den genom franska revolutionen införda romerska rätten. Åström
hade hämtat sina tankar från Oswald
Spenglers Västerlandets undergång. Enligt boken från 1918 gick västvärlden
mot sin undergång. Mot Spengler ställdes Otto Dickels Die Aufersterkung des
Abendlandes, som menade att Västerlandets återuppståndelse krävde jordreformer med innebörden att jord i första
hand skulle tas i anspråk för allmänna
ändamål.
Rudolf Kjellén, skytteansk professor i
Uppsala, skrev tillsammans med Johan
Plenge boken 1789 und 1914. Die symbolischen Jahre in der Geschichte des
politischen Geistes. Man ställde 1789 års
idéer om frihetsstaten mot 1914 års idéer
om organisationsstaten. De förra ansåg
man representerades av Immanuel Kant,
de senare av Friedrich Hegel. De förra
materialiserades i trippelententen Storbritannien, England och Ryssland; de
senare av alliansen Tyskland, ÖsterrikeUngern och Italien.
Werner Sombarg gick i Händler und
Helden – Patriotische Besinnungen ännu
längre och menade att kriget ställde ett
engelskt krämarideal mot ett tyskt hjälteideal. Det förra menade han var judiskt
till sin karaktär, det senare germanskt.
När dessa tankar förenades med de
paramilitära skyddskårer som organise-
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rades till värn mot den Sovjetledda kommunistinternationalen gavs huvudingredienserna till nazismen.
I punkt 19 i det nazistiska partiprogrammet skrevs det in krav på att den för den
materialistiska världsordningen tjänande
romerska rätten skulle ersättas av en tysk
gemenskapsrätt. I punkt 24 skrevs att
allmännytta skulle ha företräde framför
egennytta. Vid maktövertagandet 1933
utropade därför Goebbels: Året 1789 är
nu utraderat från historien.

Strandlagen

Under kriget var frågorna om strandskydd och allemansrätt i övrigt lagda
på is. Men 1 mars 1950 lade regeringen
fram en proposition om en provisorisk
strandlag. Länsstyrelsen gavs rätt att hindra bebyggelse upp till 300 meter från
vissa stränder. Från oppositionshåll menade man att ett sådant strandskydd inte
krävde särskild lagstiftning, utan kunde
ordnas inom ramen för den 1947 införda
byggnadslagen, något som i så fall hade
givit markägaren rätt till ersättning.
Inköp av mark genom kommunernas
försorg skulle inte förslå menade justitieminister Herman Zetterberg, Det som tidigare i Carlesjös pm hade beskrivits som
en för gemene man okänd konsekvens
av statens överäganderätt, lanserades nu
som sedvanerätt. Genom att jordägaren
uppförde en byggnad på mark där allmänheten hade rätt att färdas kunde ”allemansrätten” fås att upphöra omkring det
område som kunde betecknas som tomt.
Jordägaren kunde även hindra allemansrätten genom att sätta upp stängsel.
År 1943 disputerade sedermera professorn Seve Ljungman för doktorsgraden i
juridik med en avhandling med titeln Om
skada och olägenhet från grannfastighet.
Till sin avhandling fogade han en exkurs
med titeln Allemansrätt.
Han pekade sedan på att under de senaste årtiondena hade allmänhetens
frontlinjer mot fastighetsägare ytterligare
flyttats fram med krav på utrymme för
vandringar, camping, badning med mera.
Om detta skrev han: ”för jordägarna har
det synts självfallet att åberopa äganderätten såsom stöd för allenaherravälde,
ehuru diskussionen avsett just omfattningen av denna äganderätt. På den andra
kanten har man uppfunnit ett nytt slagord
med rättslig valör, ”allemansrätt”.
Ljungman menade emellertid att en
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Allemansrätten är ett ganska nytt påfund. När Semesterlagen infördes 1938 behövdes
någon plats där de semestrande kunde hålla till. Först tänkte man sig naturreservat,
men det blev för dyrt. Istället skapades allemansrätten. Foto: C G Holm.
markägare hade medel till sitt förfogande. De hade rätt att uppföra stängsel
eller muntligen avvisa besökare och menade att ”när fritidsutredningen på sin
tid förslog befogenhet för Konungens
Befallningshavare [Landshövdingen] att
vid vite ålägga fastighetsägare att inom
strandområde anordna grindled igenom
sådant stängsel, ’som omöjliggör eller
avsevärt försvårar tillträde till mark där
allmänheten äger rätt att färdas till fots’,
innebär detta därför icke, såsom utredningen syntes anse, ett sanktionerande
av en redan befintlig rätt utan en rättslig
nyskapelse av icke ringa principiell betydelse.” Ljungmans invändningar lyssnade man dock inte på.

Europakonventionen

År 1934 publicerade Bertrand Russel sin
bok Freedom and Organization 1814–
1914 där han just analyserade vad som
han ansåg var huvudorsakerna till de politiska förändringarna under 1800-talet.
Felet med den liberala hållningen var att
varje land tilläts att agera helt fritt utan
inblandning från utomstående. Så skapades organisationsstater som inte kunde
kontrolleras utifrån. Genom att peka på
faran med nationella monopol, särskilt
inom järn och stål, och alldeles särskilt
inom Alsace-Lorraine, planterade han
tankar som sedan skulle materialiseras i
Kol- och Stålunionen och Europadomstolen.
F A Hayek hade i The Road to Serfdom
1944 liknande lösningar utifrån ett annat
perspektiv och pekade på att socialistiska
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eller fascistiska organisationsstater ledde
till slaveri och måste ersättas med stater
som byggde på individernas frihet.
När så Europa efter 1945 sökte resa sig
ur spillrorna och sökte en ny organisation
var det Bertrand Russels och F A Hayeks
tankar som fick genomslag. Liksom Winston Churchill kom de att belönas med
var sitt Nobelpris.
Vid Europarådets första möte i Zürich,
där Winston Churchill höll inledningsanförandet, beslutades att rådet skulle
anta Europeiska konventionen om de
mänskliga rättigheterna. Konventionen
fastställde att i Europa skulle 1789 års
frihetsidéer gälla, och inget annat.
Europakonventionen har väsentligen
samma innehåll som Bill of Rights. Liksom 1789 handlade det om att bryta upp
feodala strukturer, men 1950 gällde det
att förhindra pseudofeodala strukturer
i form av nazism, fascism och kommunism. Europadomstolen fick symboliskt
sitt säte i Strasbourg i hjärtat av Alsace.
Man var inledningsvis inte överens om
skrivningarna kring äganderätten, 1952
enades man dock i ett tilläggsprotokoll
med skydd för äganderätten.
Konventionen skyddar äganderätten,
som dock kan inskränkas i det allmännas
intresse. Staten måste i sådana fall kunna
visa att inskränkningen är nödvändig och
är den lämpligaste åtgärden för allmänintresset, vilket Europadomstolen i sin
praxis kallar proportionalitetsprincipen.
Det är alltså tvärt emot den statliga överäganderätt och riksallmänning som Adolf
Åström talade om.
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Sverige ratificerade Europakonventionen 1952 och det ansågs självklart
att Sverige uppfyllde konventionen. Det
kom därför som en chock för många när
Europadomstolen 1984 i fallet SporrongLönnroth fällde Sverige för brott mot Europakonventionens egendomsskydd.
Fri- och rättighetskommittén som tillsatts 1991 för att utreda frågan om grundlagsskydd för äganderätten och vidgade
möjligheter för domstolskontroll kom att
lägga fram ett förslag till ny lydelse av
egendomsskyddet i regeringsformen.
Samtidigt med grundlagsändringen föreslogs att inkorporera Europakonventionen om mänskliga rättigheter med svensk
rätt, men också ett särskilt undantag för
allemansrätten i regeringsformen: Envar
skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan [om äganderätten], skrevs
det. Tydligen befarade man att allemansrätten inte var förenlig med Europakonventionens egendomsskydd.
Redan 1996 gjorde Regeringsrätten
en rättsprövning i förhållande till Europakonventionens egendomsskydd för ett
strandskyddsärende i Mättinge. Den aktuella fastigheten ansågs av ägaren uppenbart sakna betydelse för friluftslivet,
var inte lämpad för bad och besöktes sällan eller aldrig av människor. Inskränkningen att inte få bebygga fastigheten var
därför oproportionerlig. Regeringsrätten
godkände därför strandskyddsdispensen
med hänvisning till Europakonventionens egendomsskydd.
Regeringsrättens dom fick dock inget
reellt genomslag i rättstillämpningen.
Miljöbalken är utformad på ett sätt som
försvårar nationell tillämpning av Europakonventionen.

Slutsatser

1789 års frihetsidéer har inte fått fullt
genomslag i Sverige. Regeringsformen
bygger inte på maktdelning. Författningsdomstol saknas. Europakonventionen är införd som vanlig lag, vilket gör
dess ställning otydlig. Exempelvis skyddas hemfriden av konventionen, men inte
av den svenska regeringsformen. Regeringsformen har ett besynnerligt undantag
för allemansrätten.
I Sverige har man inte fullt ut gjort upp
med den germanska rätten och därmed
inte erkänt att skyddet för äganderätten är
ett skydd för fred och frihet.
.
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Sven-Eric Liedman,
sår sina marxistisk-leninistiska klokheter på alla åkrar
Vem Rasmus Lindström är har jag
tolik än påven.
I bokhandeln lyfte jag på boken. Den var
inte
en aning om. En sak är dock säker,
Flammans anmälare Rasmus Lindtung, vilket gärna böcker på 800 sidor
ska
Lindström
fortsätta med att kritisera
ström tycker sig ha läst ”en spränglärd”
blir. Jag läste baksidestexten, väl komSven-Eric
Liedman
kommer Lindström
men humorfri bok. Inte en enda rolig
men till påståendet att Marx – alltså Karl
varken
att
bli
partichef
eller professor.
historia, som den när Marx föreläste om
inte Bröderna – är ”en rykande aktuell
Men
visst
är
Liedman
humorfri,
som alla
det kommunistiska paradiset och en man
kritiker av dagens kapitalism” lade jag
socialister.
i salen reste sig med ett hånflin och fråtillbaka tegelstenen. På väg mot utgångDäremot kan Liedman vara otroligt
gade:
en hörde jag mig själv nynna den gamla
elak
och arrogant. Jag minns en lång ar–Vem ska putsa folks skor under komslagdängan When will they ever learn?
tikel
av Liedman i Sydsvenskan i augusti
munismen?
When will they…
1968.
Av de tio fräckaste artiklarna i
–Det ska du göra, svarade Marx blixtKarl Marx, en biografi (Bonniers, 2015)
svensk
press skrivna av kommunister
av idéhistorikern och professor emeritus
placerar
sig Liedmans på medaljplats.
Sven-Eric Liedman har generöst recenseI
artikeln
hånar Liedman de svenska
rats av alla stora vänstertidningar: Prolejournalister
som varnat för en inmarsch
tären, Internationalen, Svenska Dagblai
Tjeckoslovakien
av Warszawapaktens
kjell.albin.
det, Flamman. Omdömena är långa och
soldater
och
stridsvagnar.
Vilka enfaldiga
abrahamson@
positiva.
och
katastrofistiska
murvlar
som vågade
Per Månson, professor i sociologi vid
contra.nu
ifrågasätta
Sovjetunionens
fredspolitik!
Göteborgs universitet, tycker att kollegan
mässade den spydige aktivisten Liedman.
Liedmans bok är värd 12 000 vänligt sinsnabbt.
Två dagar senare ägde inmarschen rum.
nade tecken, mer än dubbelt så lång som
Hur pass kul den historien är, vet jag
Liedmans reaktion efter ockupationen
denna artikel. Men så strävar också Måninte. Men jag vet att skoputsarna förvar att tiga som Berlinmuren. Ingen ruson efter att ta upp Liedmans pensionssvann i de mest avancerade marknadselse, ingen ursäkt. VPK gjorde sitt sämfallna mantel som vänsterguru och vänekonomiska samhällena.
sta riksdagsval någonsin. Men
sterobjektiv akademiker.
efter en tid var Liedman tillbaka
Det gör också Anders Buri sadeln med nya marxistisk-leniman, idéhistoriker i likhet med
nistiska omvärldsanalyser.
Liedman, verksam vid SöderLiedman är en trogen tjänare i
törns högskola (av malisen
vänsterns rödvinsträdgård. Med
kallad Södertörns partihögtanke på hans ålder – han är 76 år
skola). Han anser att Liedman
– lär det väl inte bli så många ythar skrivit en ”spränglärd och
terligare tjockisböcker om Marx
pedagogisk biografi”. Burman
eller andra hedervärda personer.
måste ju veta vad han talar om,
Liedman är som forskare rätt unik
han inte bara läser all marxi bemärkelsen att han som akadeistlitteratur utan delar också
miker aldrig dolt sina politiska
generöst med sig till Svenska
rottrådar och samtidigt aktivt
Dagbladets läsare. För Burtjänat det svenska kommunistman är det självklart att Karl
partiet i dess olika bokstavskomMarx är nyckeln till alla lås,
binationer. När Liedman skrev
också moderna, komplicerade
VPKs vitbok Lik i garderoben
elektroniska lås som öppnas
(1996) presenterades han som
med plastkort, fingeravtryck
”av partiet närstående forskare”.
eller rösten.
För sin aktivism inom kommuProletärens recensent Ronistpartiet har Liedman flitigt
bert Mathiasson är också han
belönats av Sveriges radio och tv
hängivet positiv till Liedmans
som opolitiskt orakel. Liedman
Marx-biografi, men så är Mathiasson ju också ordförande Marxist-leninisten Sven-Eric Liedman uppmärksammas gene- äger en enastående förmåga att
i det extremistiska Kommu- röst i politiskt korrekta media. Så med han senaste bok om Karl bli accepterad överallt där opinionsbildning utövas. När han förnistiska partiet. Då gäller den Marx. Foto: Bengt Oberger.
fattade analyser åt VPK/V kunde
gamla regeln att vara mer ka-
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Liedman skriva att det rörde sig om en
”ovetenskaplig” text.
När Dagens Nyheter, Bokförlaget DN,
1999 gav ut en av de senaste årtiondenas viktigaste böcker: Stéphane Courtois
Kommunismens svarta bok var lanseringen i den egna tidningen riktigt kryptisk,
för att inte säga kryptokommunistisk.
Förordet skrevs av den gamle vänsteristen Arne Ruth och när boken recenserades lät DN ingen mindre än Sven-Eric
Liedman hålla i pennan och svärdet. Det
är svårt att föreställa sig att DN skulle
låta en internationellt uppmärksammad
bok om nazismens brott recenseras av
fascistpionjären Per Engdahl eller någon
annan framträdande brunskjorta. Men det
är typiskt, Sven-Eric Liedman tillåts så
sina klokheter på alla åkrar.
Den knivskarpe Fredrik Johansson analyserar i senaste numret av Axess (nummer 4 maj 2016) Sven-Eric Liedman som
kursboksförfattare för högskolestudenter.
”Faktapåståenden utan referenser, idépåståenden utan understödjande citat och
slutsatser placerade i tomma luften” karaktäriserar krönikören och seniorkonsulten Fredrik Johansson Liedmans böcker
om den politiska idéhistorien. Politiska
idéer som inte passar Liedmans smak går
han förbi eller nämner bara i en bisats
medan ”obskyra nyanser av socialismen
ägnas hela avsnitt”.
I 45 års tid har Sven-Eric Liedman
lyckliggjort läromedelsmarknaden och
studenter med bokserien Från Platon till
… den avslutande delen av titeln är tidsanpassad: Från Platon till Reagan, Från
Platon till Lenin (den kom överraskande
ut 1968), Från Platon till kriget mot terrorismen (den fjortonde och senaste). I
snart ett halvt århundrade har svenska
studenter över hela Sverige, på en rad
universitets- och högskolelinjer, fått ta
del av Liedmans marxist-leninistiska
klokskap.
Nog borde Liedmans nästa lämpliga
boktitel vara, som Axess också föreslår
i sin rubrik, Från Platon till papperskor.
gen.

”NATO provocerar”

Mellan 11 och 26 maj övade styrkor från
USA och Storbritannien tillsammans
med georgiska styrkor. Antalet soldater
borde inte föranleda nervösa reaktioner i
Moskva. Det handlade om 650 soldater
från USA, 150 från Storbritannien och
500 från Georgien. Ryssland kallar det
”en provokation som kan destabilisera
Kaukasus-området”. Påståendet faller
enligt mig på sin orimlighet med tanke på

Mona Sahlin bedöms alltför hårt
Det är inte särskilt meningsfullt att spekulera om uppsåt eller obetänksamhet angående Monas felaktiga inkomstuppgift
avseende en person för att denne skulle
accepteras som köpare av bostad. Den
diskussionen är inte helt oväsentlig, men
den kan gott invänta en mycket viktigare
bedömning: hur de skador som ärendet
vållat kan avhjälpas.
Att Mona Sahlins uppdrag avbrutits
och att hennes anseende påverkats av det
skedda är de väsentligaste skadorna. Till

detta erinras i media om den så kallade
Toblerone-affären då Mona antagligen
behövde bättra på sitt blodsocker. Det
vore ju löjligt om vi skattebetalare eller
eventuella partier skulle ogilla sådana
personliga expenser under krävande offentliga kampanjer.
Jämförelsen mellan dessa stora värden
och de begångna felen talar för att Mona
Sahlin på nytt bör anförtros offentlig
tjänst.
Svante Hjertstrand

Ryskt ”tillbakadragande”
President Putin tillkännagav den 14 mars
att Ryssland påföljande dag skulle börja
dra tillbaka huvuddelen av sina styrkor i
Syrien. Uppdraget var utfört. Vad det betyder i praktiken återstår att se. Men det
är i alla fall säkert att Putin kommer att
fortsätta att stödja sin gamle allierade,
president Assad, och behålla de två ryska
baserna i landet.
En av orsakerna till ”tillbakadragandet” kan vara den ryska ekonomin som
har sett bättre tider. Men det handlar inte
om att spara till fördel för det ryska folket. Ryska ockupationsstyrkor finns fortfarande i:
• Transnistrien (Moldavien)
• Abchasien (Georgien)
• Syd-Ossetien (Georgien)
• Ukraina (Krim och delar av länen
Luhansk och Donetsk)
Det kostar garanterat inte litet att hålla de
så kallade ”självständiga staterna” och
”folkrepublikerna” igång. Ett fullständigt
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att det finns 10 000 ryska soldater i Transnistrien, Abchasien och Syd-Ossetien.
Enligt min mening är det regeringarna i
Moldavien och Georgien som bör känna
sig provocerade. Och när ryska soldater
gång på gång flyttar gränsen mellan SydOssetien och Georgien så handlar det om
att uppnå sina mål, att utvidga Rysslands
territorium, med militära medel.
Nils Tore Gjerde
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ryskt tilbakadragande av både vapen och
manskap, ”frivilliga” och tvångskommenderade kommer att visa världen hur
solida dessa ”statsbildningar” är.
Nemtsov-rapporten, som nu snart är ett
år gammal, hävdar att bara stödet till upproren i östra Ukraina uppgick till 53 miljarder rubel (7 miljarder kronor). Det var
dessutom fullt möjligt före upproren att
förhandla till sig mänskliga rättigheter,
kulturella och språkliga rättigheter inom
ramen för både Ukraina och Georgien.
Jämför hur den georgiska autonoma republiken Adzjarien behandlas. Men vad
ryssarna garanterat inte kan förvänta sig
är rätten att hålla privata militära styrkor. Det kan tjetjenen Ramzan Kadyrov,
med 20 000 man till sitt förfogande, göra.
Ryssland borde inrikta sig på att upprätta
rysk lag och säkerhet i Tjetjenien, som på
goda grunder kallas ”helvetets förgård”
istället för att lägga sig i andra länders
inre angelägenheter.
Nils Tore Gjerde
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Monokultur eller mångkultur?
Den som lyssnar på dagens politiska debatt kan tro att mångkultur är en självklarhet som är
det enda rätta i ett modernt och
upplyst samhälle.
Men dogmen om det ”mångkulturella” samhällets förträfflighet är något som smugits in i
den svenska politiska kontexten
utan att frågan egentligen diskuterats på allvar.
Monokultur på Island

Det finns avancerade demokratier som
tvärtom satsat på monokultur för att försvara det egna samhällets överlevnad.
Länge var Island det mest typiska exemplet. Isländska politiker utgick från att ett
litet land som Island måste satsa medvetet
på att försvara sin kultur för att den inte
skulle uppslukas av omvärlden. Och detta trots att Island är ett land som genom
sin geografiska isolering knappast utsätts
för överväldigande inflöden av utländska
kulturella impulser. Men islänningarna
ville att det skulle förbli så.
Trots det isolerade läget har Island faktiskt varit utsatt för utländska kulturella
impulser. Eftersom det saknades universitet på Island måste islänningar som
ville skaffa sig akademisk utbildning studera utomlands, främst i Danmark. När
ett isländskt universitet väl inrättades
1915 var urvalet av ämnen litet, så det var
fortfarande utländska studier som gällde
för den som ville skaffa sig akademisk utbildning. Först 1917 fick Island en egen
regering och året därpå självstyrelse inom
ramen för det danska kungadömet.
När Danmark ockuperades av Tyskland den 9 april 1940 hamnade islänningarna i ett prekärt läge och Storbritannien
svarade med att ockupera Island den 10
maj 1940. Året därpå ersattes de brittiska
trupperna med amerikaner och 1944 förklarade sig Island självständigt och inrättade en republik. Dock fortfarande skyddad av amerikanska trupper.
Efter Andra världskrigets slut gick Island med i NATO och amerikanska trupper stannade kvar på flygbasen Keflavik
några mil sydväst om Reykjavik.
Islänningarna behövde det militära stö-
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det från USA, men man ville samtidigt
skydda den isländska kulturen mot att
amerikaniseras. Soldaterna på Keflavik
kunde därför inte röra sig fritt utanför
basområdet och de TV-sändningar som
tillgodosåg de amerikanska truppernas
behov organiserades på ett sådant sätt att
de inte kunde tas emot i Reykjavik. Islänningarna var annars rädda för att den
isländska kulturen skulle ersättas av en
amerikansk.
Språket skyddades genom att man såg
till att det skapades isländska ord för alla
nymodigheter i det moderna samhället.
Så när hela världen talar om telefoner, radio, TV och militär så talar islänningarna
istället om síminn, útvarp, sjónvarp och

cg.holm
@contra.nu
herinn (hären på svenska). Den som flyttar till Island har inte bara förväntats lära
sig isländska utan också att skaffa sig ett
namn efter isländskt språkbruk, det vill
säga ett namn som slutar på -son eller
-dottir (isländska telefonkatalogen var
när den fanns sorterad på förnamn).
Åtgärderna vidtogs för att skydda en liten och utsatt kultur. Svaret på utsattheten
blev inte mångkultur utan monokultur.
Vänder vi oss till ett annat örike i motsatt ände av världen och med världens
tionde största befolkning så är det ockå
där monokultur som gäller: Japan. I Japan talar man japanska och invandringen
från andra länder är minimal.

Flerkulturella länder splittras

Vi har under senare decennier upplevt
hur flerkulurella länder splittrats. Ja, med
lite längre tidsperspektiv gäller det ju
även oss själva eftersom unionen mellan
Sverige och Norge upplöstes 1905. När
Tjeckoslovakien blev Tjeckien och Slovakien var det en lika fredlig historia som
upplösningen av unionen mellan Sverige
och Norge. Annorlunda var det under de
konflikter som splittrade Jugoslavien i
sju olika länder med tiotusentals döds-
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offer i de olika krigen. Och konflikterna
är på inget sätt lösta. När Kosova blev
självständigt drogs ingen etnísk gräns
utan den serbiska befolkningen i norra
Kosova som tillhört majoriteten i Serbien-Montenegro är nu en förtryckt minoritet i Kosova, där den tidigare förtryckta
albanska majoriteten förvandlats från
förtryckta till förtryckare (i den mån de
alls har något att säga till om i de serbiska
delarna av norra Kosova). I Bosnien Hercegovina ska tre minoriteter försöka styra
landet, som också har tre presidenter. De
två mindre minoriteterna, kroater och
bosniaker, har lierat sig med varandra för
att tillsammans få mer inflytande än den
största minoriteten, serberna. Serberna i
Republika Srpska sköter dock i stort sett
sina egna angelägenheter med bara formell överhöghet för den gemensamma
”överregeringen” i Sarajevo.
Det finns även i Europa flera mångkulturella länder där det finns interna motsättningar mellan de olika folkgrupperna.
Som Belgien där flamländare står mot
valloner (vartill kommer en stor invandring). Och Spanien där många i Katalonien vill frigöra sig från resten av Spanien.
I Skottland var det visserligen en minoritet som röstade för ett självständigt
Skottland. Men det skotska nationalistpartiet dominerar det skotska parlmentet
i Edinburgh.
Flyttar vi utanför Europa hittar vi en
rad länder med väpnade konflikter som
bottnar i motsättningar mellan olika folkgrupper. I Afghanistan ligger den största
minoriteten (alla folkgrupper i Afghanistan är minoriteter) pashtunerna nära talibanerna, medan folkgrupper i de norra
delarna av landet ("Norra Alliansen") var
tongivande när talibanerna slängdes ut
från makten 2001. I Irak och Syrien var
det länge minoriteter som styrde med
järnhand över en majoritet som hade svårt
att finna sig i majoritetens kontroll (sunniter i Saddam Husseins Irak och alawiter
i familjen al-Assads Syrien). Mångkultur
har visat sig fungera dåligt på många ställen i världen och där den till synes har
fungerat (som i Jugoslavien) har den
ibland exploderat i interna konflikter där
decenniers oförrätter plötsligt exploderar
i brutala krig.
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Monokulturens svenska historia

I Sverige var det länge krav på att man
skulle tillhöra Svenska kyrkan. Under
1700-talet luckrades bestämmelserna upp
genom tillstånd för anglikaner och refomerta (1741), katoliker (1781) och judar
(1782) att i avskildhet utöva sin religion.
Tillstånden var avsedda för att underlätta
för utländsk arbetskraft att söka sig till
Sverige. För svenska medborgare var det
dock fortsatt Svenska kyrkan som gällde
och det fram till 1860 när det blev tillåtet
att ansluta sig till vissa godkända kristna
samfund vid sidan av de nämnda. Först
1951 infördes religionsfrihet på allvar i
Sverige.
Under Andra världskriget kom en
mängd flyktingar till Sverige, avsikten
var att de efter krigets slut skulle återvända till sina hemländer. Men somliga
hemländer försvann in i Sovjetunionen
och framförallt ester och letter blev därför kvar i Sverige. De anpassade sig snart
till svensk kultur, som inte var särskilt
skild från det egna landets och alla blev
svenskspråkiga, deras barn talade främst
svenska och har i bästa fall lärt sig sina
föräldrars språk som andraspråk.
Efter Andra världskriget rekryterades
arbetskraft från utlandet. Den statliga
Arbetsmarknadskommissionen startade
med rekrytering 1947, men arbetet togs
snabbt över av de stora industrierna. Arbetskraften kom främst från Finland och
Sydeuropa (Grekland, Jugoslavien och
Italien). Det var självklart att de som

kom hit för att stanna anpassade sig till
den svenska kulturen och lärde sig det
svenska språket. Det fanns ju inget internet, inga tidningar på utländska språk
(undantagandes estniska Eesti Päevaleht
och små sällan utkommande föreningsblad) och ett telefonsamtal till hemlandet
kunde kosta flera timmars lön för en enda
minut. Det var inte möjligt att leva ett liv
med annan kultur än den svenska i Sverige. Valet stod mellan att anpassa sig eller återvända till hemlandet.
Men det skapades en glipa i den monolitiska svenska kulturen. De industrier
som blev beroende av utländsk arbetskraft upptäckte att en del flyttade tillbaka för att de hade svårt att anpassa sig.
Företagen genomförde enkäter bland
de anställda och exempelvis fann Saab
i Linköping att de flesta var nöjda (inte
minst med lönerna), men att det fanns en
stor missnöjesorsak. Den konstiga svenska maten. Saab skickade ner nya rekryterare till Italien, den här gången för att
rekrytera italienska kockar och kokerskor
till personalmatsalarna. Fortfarande på
1990-talet var Saabs personalmatsalar
kända för sina genuina pastarätter, som
tillagades av vid det laget ganska åldriga
italienska kokerskor.
En enhetlig kultur har i många sammanhang setts som en styrkefaktor för ett
samhälle. Ett av vänstern ofta omhuldat
mått på välfärd, Weighted Index of Social
Progress, WISP, innehåller inte mindre
än tre (av sammanlagt 40) variabler som

Island har satsat på monokultur. Grundtanken har varit att islänningarna är ett så litet
folk att kulturen kommer att förintas om man öppnar upp landet för omvärlden. Här
tätorten på Västmannaöarna utanför Island. Foto: C G Holm.
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mäter homogeniteten i ett samhälle. Man
mäter andelen som delar samma etniska
ursprung, som delar samma religion och
som delar modersmål. I alla tre fallen är
det ”bättre” att ha högre siffror, vilket
ger ett högre värde på välfärden. WISP
är vänsterns favoritmått på välfärd som
tar hänsyn till andra faktorer än det strikt
kapitalistiska BNP/capita. Och Sverige
brukar, i motsats till om man använder
andra mått, hamna i toppen av internationella jämförelser. En av förklaringarna
till detta är den hittills höga homogeniteten i det svenska samhället.

Monokultur ersätts med
mångkultur – utan debatt

Under 1960-talets slut och början av
1970-talet började det även hända andra
saker som påverkade den svenska monokulturen märkbart. Sociologen Nils Schwartz skrev 1964 en artikel i Dagens Nyheter där han föreslog att Sverige skulle
kunna bli ett land med flera kulturer. De
alltfler invandrarna skulle kunna behålla
sina särdrag som ”annorlunda” svenskar.
Politiken vände snabbt och från assimilering blev mångkultur den förhärskande
doktrinen. 1968 beslöts att hemspråksundervisning skulle införas för invandrarnas barn.
Ungefär samtidigt engagerades en
man vid namn Jonas Widgren i den statliga utredningsapparaten. Widgren stod
nära den så kallade 1968-vänstern, men
höll sig kvar inom Socialdemokratins
råmärken. Han såg möjligheten att påverka inom systemet istället för att som
1968:orna försöka göra revolution på gator och torg.
Det behöver inte råda något tvivel om
att Widgrens modell var mer framgångsrik. Hans utredningar föreslog att assimileringen skulle ersättas av en flerkulturell
modell. 1971 blev Widgren huvudsekreterare i Invandrarutredningen, som tillsattes 1968 och som 1974 la fram ett förslag
till mångkulturell politik. Principerna, att
ersätta assimilering med mångkultur, diskuterades egentligen aldrig, men utredningens betänkande lades till grund för ett
enhälligt riksdagsbeslut om invandringspolitiken 1975. I propositionen hette det
bland annat ”invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken
mån de vill gå upp i en svensk kulturell
identitet eller bibehålla och utveckla den
ursprungliga identiteten.” Det var star-
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I USA samlas all världens kulturer, framförallt då i New York. Men det är inte mångkultur utan den stora smältdegeln, alla blir amerikaner, även om det kan ta en generation eller två. Första generationen kör dock gärna taxi och bland New Yorks tiotusentals taxichaufförer finns det få amerikaner. Men deras barn och barnbarn blir amerikaner... Foto Mostphotos/Maria Groth.

ten till det mångkulturella samhället. Vid
en återblick till 1975 hittar vi i årsboken
Anno sammanlagt 12 rader som handlar
om invandrarpolitiken i en bok på 398 sidor. Hälften av de raderna beskriver det
som sammanfattas i citatet ovan. Resten
handlar om stöd till invandrarorganisationer som ska betraktas som ”folkrörelser”
(så typiskt svenskt!) och införande av
auktorisation för tolkar. Någon som helst
substantiell debatt i frågan tycks inte ha
förts. Efter sex års utredande i en statlig
kommitté vände man upp och ner på de
principer för invandringen som varit gällande de senaste trettio åren. Den breda
diskussionen bland folket och politikerna
saknades nästan helt. Olof Palme (som
var statsminister när propositionen lades
fram 1975) förklarade några år senare
(när han var oppositionsledare) att beslutet fattats utan förankring hos folkviljan

10

eftersom framsynta socialdemokratiska
politiker låg före samhällsutvecklingen.
LO, som tidigare stött arbetskraftsinvandringen, ändrade ståndpunkt och LOs
vilja var ju då ännu mer än nu Socialdemokratins lag. Den fria arbetskraftsinvandringen stoppades. Den tidigare arbetskraftsinvandringen ströps genom att
arbetsmarknadsmyndigheterna vägrade
arbetstillstånd efter att LO ändrat policy
och från 1973 ganska konsekvent avstyrkte istället för att tillstyrka när de fick
ansökningarna på remiss. LO förklädde
sin utlänningsfientliga politik som främst
syftade till att hålla uppe lönerna för sina
egna (svenska) medlemmar. Skulle man
inte sätta stopp för invandringen riskerade vi en utlänningsslum – och det ville
ju ingen ha.
Istället kom det flyktingar. Från Tjeckoslovakien i samband med den sovjetiska
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ockupationen 1968, från Polen i samband
med judeförföljelser omkring 1968 och
sedan i samband med allt hårdare politiskt förtryck mot ”vanliga” i Polen som
kulminerade med den kommunistiska
militärkuppen 1981, från Chile efter Pinochets maktövertagande 1973 och från
Grekland under militärjuntans tid (1967–
1974) vid makten.
Därefter har det varit få flyktingar
som uppfyller definitionerna i FNs flyktingkonvention. Ändå har den reglerade
invandringen (som var en följd av 1975
års beslut) släppt in hundratusentals
människor som ”skyddsbehövande”, av
”humanitära skäl” eller som anhöriga till
personer som redan invandrat. Dörrarna
har omväxlande öppnats och stängts, vilket har kunnat avläsas i siffrorna över invandringen.
.
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Contras notisavdelning har i detta nummer
sammanställts av C.G. Holm. De källor
som refereras är inte direkt citerade, utan
texten är Contras sammanfattning av originalkällan om inte annat markeras med
citationstecken.

Lågt skadestånd

I förra numret av Contra berättade vi om
”Nordmarksflickan” som vänt sig till
JK och begärt skadestånd på 8 miljoner
kronor för vad hon utsatts för i form av
olagliga tvångsomhändertaganden med
mera under tio år. JK har nu svarat och
beviljar ett skadestånd på 44.000 kronor.
Det skadeståndet är för en månad när hon
hölls inlåst sommaren 2006. För övriga
tio år vill staten inte ta något ansvar utan
hänvisar till Filipstads kommun
(Nya Wermlands-Tidningen)

Krigsplacerade 47-åringar

Det har gått dåligt med rekryteringen
till det svenska försvaret efter värnpliktens avskaffande. Och av de som börjar
som anställda soldater är det många som
slutar. På grund av den dåliga nyrekryteringen är det svårt att fylla luckorna i
krigsorganisationen. För att hålla krigsorganisationen fullbemannad satsas det
stort på gamla värnpliktiga. Som blir
allt äldre. Idag finns många 47-åringar
(högsta ålder för värnpliktstjänstgöring)
placerade i krigsorganisationen. Den tidi-
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gare regeln att man måste ha tjänstgjort
i försvaret (åtminstone gjort en repövning) under de senaste tio åren för att bli
krigsplacerad har ersatts med en femtonårsgräns. Eftersom knappt några repövningar hållits under senare år räddar man
härvid ytterligare fem årgångar soldater
för krigsplacering.
(Cornucopia)

Importerad istället för
Sverige-odlad lök

Kemikalieinspektionen har förbjudit användning av ogräsmedlet Stomp. Det används i de övriga 27 EU-länderna. Medlet
används för att hindra ogräs att kväva odlad lök. Förbudet överklagades av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), men begäran om dispens avslogs av Mark- och
miljödomstolen den 19 maj. När en stor
del av årets planerade lökskörd redan var
sådd. Svenska lökodlare kan lika bra plöja upp sina fält och se hur utländsk lök,
alltid odlad med Stomp som skydd, kommer att ta över marknaden.

Tiggeri i tunnelbanan

SL har tagit fram nya ordningsregler.
Den 16 maj informerade den kinesiskt
ägda tunnelbaneoperatören MTR sina
anställda internt om detta. Huvudfokus
i informationen handlar om att större
hänsyn tas till ”funktionshindrade, äldre
och synskadade”, vilket egentligen bara
är ett inslag i ett arbete som redan har
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pågått över längre tid. Därnäst påtalas
det som i själva verket är en ny och stor
ändring: "De nya ordningsreglerna innehåller också en ny regel mot att ligga ner
i sittmöbler eller att ligga eller sitta på
golvet. Också denna tilläggsregel är till
för att värna allas rätt till utrymme och
framkomlighet."
MTR-texten är skriven och formulerad
på ett sätt som ligger i linje med SLs intresse, som dikteras av den politiska ledningen i SLs styrelse. Vad som i själva
verket är en nyhet, och som MTR och SL
försöker dölja i deras fikonspråk, är att
nya ordningsregler har tagits fram som
försvårar tiggeriet i tunnelbanan.
I de interna MTR-kommentarerna till
MTRs nyhetsförmedling, som fritt skrivs
av personligt intresserade stationsarbetare, finns vittnesmål om att tiggarna i
gången mellan T-Centralen och Centralstationen är borta. De nya SL-reglerna
utgör en grund för ordningsvakter och
poliser att fösa bort tiggare.
Under våren har SL dessutom lanserat
en hårdare linje mot spårbeträdelsebrott.
MTR skriver i sitt intranät, också detta
i en nyhetsnotis den 16 maj: ”De första
skadestånden för otillåtet spårbeträdande
har avkrävts och vi har nu mottagit den
första inbetalningen. Skadeståndskravet,
som låg på knappt 10 000, är en signal
om hur kostsamt det är både för samhället, och numera även för den enskilde, att
behöva stoppa trafiken på grund av bus
på spåren.”
Men... den rädsla eller osäkerhetskänsla
som ett antal resenärer upplever i tunnelbanan på grund av påträngande tiggeri inuti tunnelbanevagnarna har inte åtgärdats.
Det är inte främst tiggeriet på plattformar
och i biljetthallar som har stört resenärer,
utan det är tiggeriet inuti tågen. Särskilt
upplever en del äldre ensamåkande personer det som besvärligt när de i en ödslig vagn på kvällstid utsätts för en eller
två tiggare som skramlar med bössor och
som ställer sig aggressivt framför dem
och skriker till dem. Det enda sättet att
lösa det problemet är att förbjuda tiggeri
inne i fordon. Det är tiggare som rör på
sig som är mest besvärliga för allmänheten. Inte de som lugnt sitter eller ligger
stilla, trots att en del av de som sitter ner
ibland kan hindra trafikflödet. Om inte
SL tar fram ordningsregler som i klarspråk påtalar det som verkligen är problematiskt, så får vi nu en förskjutning från
lugnare tiggeri till mer aggressivt tiggeri.
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Tre moderater vägrade
att rösta nej

I Riksdagen låg ett förslag om att erkänna
Daesh/IS folkmord mot kristna och andra
minoriteter i Mellanöstern som just ett
folkmord. Tre moderater vägrade att följa
partilinjen och röstade för ett erkännande
av folkmordet. Två av dem, Hanif Bali
och Niklas Wykman, degraderades inom
partiet. Den tredje, Finn Bengtsson, kunde
inte degraderas eftersom han i praktiken
förlorat alla uppdrag sedan han gått i bräschen för att säga nej till Decemberöverenskommelsen (DÖ). Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna
röstade för de två riksdagsmotioner (L)
och (KD) som föreslagit att folkmordet
skulle erkännas. För Moderaterna var det
alltså inte bara så att partiet inte delade
inställning med L och KD (och SD samt
senare en förkrossande majoritet i tyska
förbundsdagen, både CDU och socialdemokraterna). Partiledningen genomförde
repressalier mot de riksdagsledamöter
som röstade efter sitt eget samvete.

Hemliga förslagsställare

Sedan 2009 kan medborgarna i EU lägga
fram medborgarinitiativ, förslag som ska
prövas av EU-kommissionen. För detta
krävs en miljon namnunderskrifter från
tillräckligt många länder. EU kräver att
de som ställer sig bakom ett initiativ ska
få vara anonyma. En propå om detta avvisades dock av den borgerliga regeringen
med hänvisning till offentlighetsprincipen. Den nuvarande regeringen tar inte så
hårt på offentlighetsprincipen utan har nu
lagt fram ett förslag om att det ska vara
möjligt att vara hemlig undertecknare av
ett initiativ från och med den 1 januari
2017. Hittills har tre medborgarinitiativ
samlat tillräckligt många namnunderskrifter för att tas upp av kommissionen.

V lever inte som de lär

Vänsterpartiet är anhängare av kvotering
i företagsstyrelser. Minst 40 procent av
ledamöterna i en företagsstyrelse ska tillhöra endera könet. Men partiet själv lever
inte som de lär. 73 procent av den nyvalda
partistyrelsen är kvinnor och räknar man
även in ersättarna når siffran 75 procent.
Vänsterpartiet skulle inte klara den kvotering de själva är anhängare av.
Det kanske ska tilläggas att Vänsterpartiet under några decennier förvandlats
från industriarbetarnas till dagisfröknar-
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nas parti. Kontrollerar du vad dina barn
utsätts för i förskolan?

Ihåligt förslag

För några veckor sedan kablades det ut
ett meddelande om ett förslag som skulle
göra det enklare att avhysa markockupanter. Förslaget kommer från Maria
Åhrling som fått utredningsuppdraget
av justitieminister Morgan Johansson.
Bland annat skulle det inte vara nödvändigt att identifiera varenda ockupant innan det blir möjligt att få verkställighet av
avhysningen och avgiften på 600 kronor
per ockupant skulle reduceras till 5.000
kronor per avhysning (som kan omfatta
hundratals ockupanter). Förslaget har tillkommit efter bland annat den långvariga
ockupationen av en industritomt i Malmö. Vid en närmare granskning finns det
emellertid två punkter i Åhrlings förslag
som gör det svårare för markägarna att
försvara sin rätt. Dels ska Kronofogden
göra en ”proportionalitetsbedömning”,
vilket får tolkas som att Kronofogden kan
komma fram till att ockupanterna har mer
nytta av marken än markägaren. Dels ska
det bli möjligt att överklaga ett beslut om
avhysning, vilket borgar för kraftigt förlängda handläggningstider.

Den ena handen vet inte
vad den andra gör

EU har genom ”Kvarkenrådet” finansierat ett sjuårigt projekt om ”sälen som resurs”. För projektet har avdelats 9,5 miljoner kronor. Inom projektets ram har det
utvecklats en rad produkter baserade på
sälskinn. Samtidigt har EU arbetat på att
”skydda sälen mot handlingar som orsakar dem smärta, stress och andra former
av lidande”. EU-kommissionen har utrett
möjligheten att förbjuda sälprodukter.
Som alltså får direkt stöd från ett annat
organ. Pengar via Kvarken-rådet har till
och med använts för att resa till Bryssel
för att lobba mot vad EU redan föreslår.
(Neo)

Osama Krayem var
anställd av stiftelse i Örebro

Den från Bryssel-attentaten kände Osama Krayem från Malmö sitter häktad i
Bryssel. Han arbetade under en tid åt den
Saudiarabien närstående Al-Risalah-stiftelsen i Örebro. Krayem arbetade med att
ställa i ordning en förskola i Köpenhamn.
Utöver delaktighet i terrordåden i Bryssel
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har hans DNA hittats i samband med undersökningarna efter terrordåden i Paris
förra året. Han begav sig till Syrien 2014
och återvände till Europa med ett falskt
pass. Stiftelsen Al-Risalah har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Island.
VD för stiftelsen, Hussein Aldaoudi säger
att han aldrig träffat Krayem. Aldaoudi
har tidigare till Uppdrag Granskning sagt
att han försöker leva efter sharia-lagar i
Sverige och TV-programmet har uppgett
att han varit den person som förmedlat
saudiska pengar till många muslimska
projekt i Skandinavien. Aldaoudi säger
sig ta avstånd från terrorism.
(Sveriges Television)

Ekologisk odling
resurskrävande

Professorerna Olof Andrén och Holger
Kirchmann från Lantbruksuniversitetet
är kritiska till riksdagens beslut att främja
ekologiskt jordbruk. De konstaterar att
en genomsnittlig ekologisk skörd bara är
60 procent av en konventionell. Det behövs därmed 67 procent mer mark för att
få fram samma mängd livsmedel. De har
skrivit om saken i sin bok Klimatfrågan
på bordet.

Assistansföretag slås ut

Privatföretag står för 65 procent av de
tjänster som levereras i form av personlig
assistans till rörelsehindrade med flera.
Ytterligare 10 procent tillhandahålls av
ideellt drivna företag, medan återstående
25 procent sköts av kommuner, som är
skyldiga att se till att det finns assistanstjänster. En hel del skurkar har lockats av
de 30 miljarder kronor som finns på assistansmarknaden. Myndigheternas reaktion är inte att göra det svårare för skurkarna (som ibland inte levererar någon
assistans alls eller fuskar med skatter och
löner). Istället gör man det svårare för
seriösa företag. Dels kommer man från
i höst betala ersättning i efterskott istället för i förskott, dels har man inte höjt
ersättningen í takt med lönerna. Bengt
Westerberg, assistansens ”fader”, räknar
med att marginalerna för stora företag i
branschen sjunker från 4,7 till 0 procent.
Massor med företag kommer att slås ut.
Skurkarnas marginaler kommer dock att
ligga kvar på orimligt höga nivåer, de
kanske sjunker från 80 till 75 procent.
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Frigiven helikopterpilot

Nadja Sjavtjenko, som prydde omslaget
på förra numret av Contra, har frigetts i
en fångutväxling mellan Ryssland och
Ukraina. Sjavtjenko som kidnappades
av ryssar i Ukraina dömdes till fängelse
i 22 år för att hon påståtts ha gett koordinaterna till det ukrainska artilleriet när
två ryska journalister dödades i en granatattack. Att hon vid det aktuella tillfället redan var gripen av ryssarna brydde
sig den ryska domstolen inte om. Nadja
Sjavtjenko, som under sin fångenskap
valts in i det ukrainska parlamentet för
förra premiärministern Julia Timosjenkos
parti, togs emot som en hjältinna när hon
kom till Kiev i presidentens plan.
De två utväxlade fångarna togs emot
i tysthet i Ryssland. Det var Alexander
Alexandrov och Jevgenij Jerofejev, som
var dömda till 14 års fängelse för terrorism. De tillfångatogs i närheten av Luhansk av den ukrainska armén. Putin har
ju länge hävdat att det inte finns några
ryska soldater i Ukraina, inte ens i Donbas, som sägs kontrolleras av ryskspråkiga rebeller.

Sanders och socialismen

”Jag tycker att det är ironiskt att jag ska
få höra amerikanska Sanders-anhängare
föreläsa för mig, en före detta sovjetmedborgare, om socialismens förtjänster
och vad socialismen verkligen innebär!
I verkligheten undergräver socialismen
inte bara ekonomin utan den mänskliga
själen, och de ambitioner och prestationer som gjorde den moderna kapitalismen möjlig och tog miljarder människor
ur fattigdomen. Att tala om socialismen
är en stor lyx, en lyx som betalas av kapitalismens framgångar.”
Garry Kasparov, före detta världsmästare i schack

Färre ordningsregler
– mindre mobbning

Vid Swanson Primary School på Nya
Zeeland fanns en rad ordningsregler för
lekplatsen. Inga skateboards, ingen klättring i träden etcetera. Under fyra veckor
togs reglerna bort i samband med ett
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experiment som drevs av Otago University. Följden blev oväntad. Mobbningen
så gott som försvann. När eleverna fick
större möjligheter till fria aktiviteter under rasterna slutade man mobba andra
elever. De gamla reglerna återinfördes
aldrig som planerat efter fyra veckor.
(Reason Magazine)

Riv och förstör för att
alla ska ha det lika dåligt

Vid Salem High School i Michigan river
man åskådarbänkar och en resultattavla
som byggts av föräldrarna insamlade
medel till skolans baseball-lag. Det inkom klagomål på könsdiskriminering
eftersom flickornas softball-plan efter
uppgraderingen av baseball-planen var
sämre än pojkarnas plan. Det fanns inga
pengar till att uppgradera softball-planen,
så istället revs bänkarna och anslagstavlan från baseball-planen.
(Reason Magazine)

Skogarna växer

För några decennier sedan var skogsdöden ett lika stort hot som klimatet anses
vara idag. Nya mätningar av skogens utveckling pekar dock på en god tillväxt i
världens skogar. Både beskogad areal
och samlad biomassa (det vill säga växande virkesförråd) ökar. Det är professor
Pekka Kauppi vid Helsingfors universitet
som gjort mätningarna, baserade på satellitmätningar och fältstudier på marken.
Biomassan ökar i hälften av de 50 skogrikaste länderna. Det är i tempererade länder som i Europa, men också Indien och
Kina, som skogarna växer. I regnskogen
(tropiska Afrika, Brasilien och Indonesien) är utvecklingen dock inte lika positiv.
Skogsmängden minskar, delvis på grund
av omvandling till odlad mark.
Ökad mängd skog innebär att koldioxid sugs ut ur atmosfären och omvandlas
till skog. Uppskattningsvis har världens
skogar 150 procent så mycket kol bundet
som det finns kol i form av koldioxid i
atmosfären.
(Illustrerad Vetenskap)

När polisen inte räcker till

I Detroit har befolkningen minskat från
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1,8 miljoner till 700 000 invånare sedan
1950. Skulderna har ökat, inte minst pensionsskulden till före detta kommunalanställda i en tidigare tre gånger så stor stad.
Detroit måste säga nej till mycket som är
normalt i en storstad och kommunen gick
i konkurs 2013. Den kommunala ekonomiska krisen har lett till en kraftig reduktion av poliskåren, vilket i sin har lett till
en kraftig ökning av brottsligheten. När
polisen inte kan rycka ut kan man istället vända sig till Detroit Vipers, en del
av säkerhetsföretaget Threat Magaement
Center. Istället för timmar kan man räkna
med en insats inom minuter. TMC har
också utvecklat modern övervakningsteknologi på ett sätt som gör att företaget
får bra kontroll över vad som händer var.
(Reason Magazine)

Förlorat i översättningen

Kina skrev efter massakern på Den Himmelska Fridens Torg 1989 under ett par
internationella konventioner, bland annat International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR). Konventionen
ratificerades dock aldrig av den kinesiska
folkkongressen och den har därför inte
officiellt trätt ikraft. Det är känsligt att
tala om konventionen. I november förra
året dömdes aktivisten Sun Desheng till
två och ett halvt års fängelse för att han
rest runt och hållit upp en banderoll som
krävde att Kina skulle ratificera den konvention man redan skrivit under. Guo
Feixiong, som organiserat turnén, fick
sex års fängelse.
Som alla FN-dokument är konventionen översatt till de officiella FN-språken
engelska, franska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska. Kineserna använder
sig dock inte av den officiella kinesiskspråkiga versionen utan har gjort en egen
översättning. Det finns betydande skillnader mellan de olika versionerna. I den
officiella versionen heter det att regeringarna ”måste göra alla ansträngningar” för
att konventionen ska tillämpas. I den inofficiella kommunistiska versionen räcker det med att regeringarna ska arbeta för
konventionen. Rätten att ”inneha offentliga tjänster” har graderats ner till ”rätten
att engagera sig i offentliga angelägenheter” (i Kommunist-Kina är det i praktiken bara medlemmar i Kommunistpartiet
som kan inneha viktiga ämbeten).
(The Economist)
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Ben Carson och skattmasen

Den tidigare medtävlaren om den republikanska presidentkandidaturen (omslagspojke på Contra nummer 5 2015)
Ben Carson vann nationell berömmelse
när han 2013 ledde den årliga ”Nationella bönefrukosten” i närvaro av president
Barack Obama och vicepresident Joe Biden. Obama misstyckte till vad Carson
sa under bönefrukosten1. Carson berättar
att han bara några månader efter bönefrukosten blev utsatt för taxeringsrevision,
vilket var första gången någonsin. Sedan
tidigare är det känt att amerikanska skatteverket på olika sätt har förhalat olika
högerorganisationers anmälan om skattefrihet som ideella organisationer och att
skattemyndigheten ställt olagliga frågor
och riktat olagliga krav till organisationer
som haft koppling till Tea Party-rörelsen.
Den ansvariga direktören på skatteverket,
Lois Lerner, hade ”förlorat” alla interna
e-mejl i frågor som berörde högerorganisationers skattefrihet, när frågan skulle
utredas av Kongressen.
(Newsmax)

”Född i Jerusalem”

I ett amerikanskt pass står det i vilket land
personen är född. Till exempel ”Sweden”
för en person född i Stockholm och ”Israel” för en person född i Tel Aviv. För
en person född i Jerusalem står det dock
bara ”Jerusalem”, trots att amerikanska
Kongressen beslutat att det ska stå ”Ishttps://www.youtube.com/watch?v=83IiLN_
EaF4

1
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rael” också i en sådan persons pass. Utrikesdepartementet har beslutat att det
är en diplomatiskt känslig fråga och har
alltså struntat i Kongressens beslut. Det
uppskattas finnas ungefär 50 000 amerikanska medborgare födda i Jerusalem.
(Newsmax)

Fångläger om du
använder mobilen

En nordkorean som försöker hålla kontakt
med avhoppade släktingar i utlandet kan
räkna med att hamna i fångläger. Det finns
ett inhemskt mobiltelefonnät i Nordkorea
med tre miljoner användare, men det kan
inte användas för utlandssamtal. Internet
är förbehållet utlänningar och särskilt betrodda personer inom partiet.
Det finns ett litet andningshåll. Det
förekommer handel med kinesiska SIMkort som kan användas nära den kinesiska gränsen och den vägen går det att
nå utländska telefonnummer. Det är inte
i och för sig förbjudet att tala med utlandet, men man kan bara göra det med illegal utrustning och det är innehavet av
den utrustningen som resulterar i åtal och
fångläger.
(Amnesty International)

Europas försvar

I samband med Murens fall 1989 började
en långvarig minskning av försvarsutgifterna i Europa och en som konsekvens av
detta minskning av de militära styrkorna. 1991, när Europa deltog i Operation
Ökenstorm (befrielsen av Kuwait, som
ockuperats av Saddam Husseins Irak),
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hade Storbritannien 475 stridsflygplan
och Frankrike 579. Idag, tjugofem år senare, har Storbritannien 194 och Frankrike 271. På samma sätt har antalet bataljoner inom arméerna i Tyskland, Italien,
Frankrike, Storbritannien och USAs europeiska styrkor minskat från 649 till 185.
Minskningarna har varit kontinuerliga till
och med 2014. Men 2015 upphörde nedgången. Än så länge är det dock bara fyra
(Grekland, Polen, Storbritannien och Estland) av NATOs 26 medlemsländer i Europa som uppfyller normen på 2 procent
av BNP i försvarsutgifter. De övriga 22
länderna skulle behöva öka sina försvarsutgifter med 45 procent för att nå upp till
den rekommenderade nivån.
Säskilt i Östersjöområdet har Ryssland stärkt kapaciteten. Vapenarsenalen
har byggts ut för att försvåra NATOs
operationer till stöd för medlemmarna i
området (de baltiska staterna och Polen).
Det gäller exempelvis luftvärnssystemet
S-400 och moderna MiG-31-flygplan och
en tillfällig utplacering av Iskander-robotar i Kaliningrad (robotarna som kan bestyckas med kärnvapen når därifrån sydöstra Sverige upp till Stockholms södra
förorter). Ryssarna har också tagit i bruk
kryssningsmissiler med betydligt längre
räckvidd, från djupt inne i Ryssland kan
man nå större delen av Europa med hjälp
av Ch-101, Ch-555 och Kalibr.
(International Institute for
Strategic Studies)

Privatskolor i fattiga länder

Under senare år har privatskolorna mångdubblats i antal – i fattiga länder. I rika
länder står privatskolor för tio procent av
eleverna på låg- och mellanstadierna. I
de fattiga länderna ligger man nu över 20
procent. Bara i Lagos i Nigeria finns det
18 000 privata skolor mot 1 600 statliga.
Det är föräldrarna som är missnöjda med
usla statliga skolor och satsar hårt på utbildning för de egna barnen. Många skolor har avgifter på några hundralappar per
termin och inriktar sig på personer som
tjänar mindre än 2 dollar per dag. Det är
svårt att få lärarna att verkligen komma
till de statliga skolorna och det märker
ju föräldrarna direkt. Korruptionen är utbredd inom det statliga skolväsendet och
används som inkomstkälla för diverse
skurkar. De privata skolorna måste åtminstone leverera lärarledda timmar. Annars blir det inga terminsavgifter.
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Ras, klass och sharia
Sharia är namnet på den cocktailmix av ondskefulla, primitiva och barbariska lagar som
profeten Muhammed förespråkade enligt Koranen och sunna
(en redogörelse för Muhammeds
handlingar och uttalanden). Islams kamp för att politiskt och
juridiskt förverkliga shariasystemet motsvarar i sin kollektivistiska agenda nationalsocialisternas raskamp och marxisternas klasskamp.
Marxisternas mördarideologi kretsar
kring klasstänkandet och stadieläran.
I denna lära förkunnas profetiskt hur
samhällen skall utvecklas i ett antal påföljande stadier där slutstadierna är att
kapitalismen skall krossas med revolutionärt våld, att proletariatets diktatur skall
bildas och ledas av särskilt marxistiskt
medvetna personer, och att den diktaturen
till sist fredligt och mystiskt skall söndervittra och lämna rum för det kommunistaltruistiska paradiset på jorden.
Nationalsocialisternas mördarideologi
har rastänkandet som sitt mest centrala
element och kombinerar den totalitära
funktionssocialismen med en distinkt
och långtgående raslära. Centralt i denna
ideologi är den ödesvalde och unike ledarens vilja och förmåga att leda nationen
rätt, och lotsa det så kallade ariska folket
till ett osjälviskt leverne som inte störs av
så kallade folkfördärvare (vilket i första
hand anses vara judar).
Muslimernas mördarideologi – islam
(som betyder underkastelse på arabiska)
– bygger på shariatänkandet. Sharia är
det lagsystem som profeten förespråkade i enlighet med Koranen och sunna.
Sunna är det som finns skrivet om Muhammeds liv och lära i verket Sira och i
alla haditherna (berättelser om Muhammeds liv). Dessa regler anger bryskt vad
som är förbjudet (haram) och vad som är
tillåtet (halal). Det handlar inte bara om
sådana saker som mat, dryck, klädsel och
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könsfixering utan om vardagliga rutiner.
Åt vilket håll man skall ligga och be fem
gånger om dagen. Vilket ben som först
skall träda in på en toalett och vilket ben
som först skall gå ut, och en hel del annat.
Shariasystemet innefattar dessutom alla
indirekta tolkningsregler (fiqh) som anger hur saker skall utövas och tillämpas
i olika samhällen i vår högteknologiska
samtid. Det finns tematiskt-lexikala muslimska böcker som indexerar och beskriver dessa lagar.

Dödsstraffet mot frånfall

Vi skulle kunna nöja oss med att bara
skratta åt de många detaljreglerna om
det inte vore så att radikala muslimer vill
tvinga hela världen att underordna sig

Filip Björner
filip.bjorner@
contra.nu
dessa regler, samt att många muslimer är
beredda att mörda alla som ogillar kravet
på underkastelse. Hittills har de mördat
270 miljoner människor.
En rättrogen muslim anser att allt och
alla skall underkastas sharia, och den
viktigaste shariaregeln av alla är dödsstraffet för konvertering från islam. Det
är den regeln som håller ihop hela shariasystemet. Flera kända skribenter, filosofer och historiska bedömare har
dragit slutsatsen att just denna regel är
den viktigaste förklaringen till att islam
som politisk erövringsreligion har kunnat fortleva och fungera expansivt i snart
1400 år. Jag delar denna övertygelse, och
vill tillägga att islam utan sharia finns
inte. Islam utan sharia är inte islam. Och
för att förstå detta måste man känna till
att det mesta av shariasystemets regler
följs av de frommaste muslimerna i väst
utan att vi andra märker det. Man måste
också förstå att hedersvåldet mot kvinnor, och alla straffvåldtäkter och mord
som kamoufleras i Sverige (offren kallas ibland för ”balkongflickor”), ytterst
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sett är ett utövande av dödsstraffregeln
mot konvertering från islam, eftersom
ett felaktigt haram-leverne av de radikala
våldsutövarna räknas som ett frånfall från
underkastelsen. Därtill måste vi förstå att
våldtäkter, inklusive gruppvåldtäkter,
skadegörelser och misshandelsöverfall
fungerar som ett alternativ till dödsstraff
i muslimdominerade områden i Europa,
eftersom det i en sekulär västlig domstol
är svårare att rättsligt fälla våldtäktsmän
än mördare.
Så viktigt och oskiljbart från islam är
shariasystemet att 57 muslimska förtryckarregimer, som är medlemsstater
i den Islamska konferensorganisationen, OIC, har deklarerat att sharian har
företräde framför FNs deklaration om
de mänskliga rättigheterna. De undertecknade därför Kairodeklarationen om
de mänskliga rättigheterna i Islam den
5 augusti 1990. Och sedan dess har de
muslimska ländernas diplomater successivt utökat inflytandet inom FN. Den utvecklingen kulminerade under 2015, med
ett för mänskligheten illabådande beslut.
Men innan vi fokuserar på den saken bör
vi titta på innehållet i Kairodeklarationen. Därför publicerar Contra nu deklarationstexten i sin helhet här.
För att göra innehållet i Kairodeklarationen tydligare har jag konsekvent föränd
rat ett ord i texten. Ordet islam, som betyder underkastelse på arabiska, har jag bytt
ut mot just ordet underkastelse. Avsikten
med detta är att med ett blixtljus förtydliga kravet på underkastelse, som är vad
texten i sin helhet handlar om.
Kairodeklarationen är ett sammelsurium som blandar ihop socialistiska
principer, liberala principer och religiösa
principer. Ett exempel på socialism finns
i artikel 13, som hävdar att: ”Arbete är
en rättighet som garanteras av staten och
samhället för varje person med förmåga
att arbeta.” Ett exempel på en liberal princip finns i artikel 7B: ”Föräldrar och and
ra vårdnadshavare har rätt att välja vilken typ av utbildning de önskar för sina
barn…”, men liberalismen omkullkastas
genast av det religiösa tvångskravet: ”…
förutsatt att de tar hänsyn till barnens in-
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tressen och framtid i enlighet med etiska
värderingar och sharias principer.” Någ
ra av bestämmelserna är bra och några
är triviala, men en del är också farliga.
Det är egentligen inte så många meningar
som är rent hårresande, men de finns där
och de har omfattande politiska konsekvenser, som till exempel kravet på att all
brottslagstiftning skall underordnas sharia i artikel 19D: ”Det får inte finnas brott
eller straff utöver de som anges av sharia.” Respektive 22A: ”Var och en har rätt
att uttrycka sin åsikt fritt på ett sådant sätt
som inte skulle strida mot principerna i
sharia.” Än mer övergripande är dock de
två avslutande artiklarna 24 och 25 som
ställer islams shariasystem över allt annat.
Rent praktiskt innebär det till exempel att
det som sägs i artikel 6 om att kvinnan
är jämställd med mannen skall underställas alla sharians kvinnoförtryckande
regler om begränsad arvsrätt, begränsat
självbestämmande och underkännande
av kvinnor som jämbördiga vittnen inför
domstolar. De omnämnda artiklarna markeras med kursiv stil nedan.
Här följer deklarationstexten, inklusive
konferensinledningsdelen.
Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna i underkastelsen
Den nittonde Underkastelsekonferensen för utrikesministrar (i sessionen om
fred, beroende och utveckling) som hölls
i Kairo, Egypten, 9-14 Muharram 1411H
(31 juli-5 augusti 1990) är starkt medveten om mänsklighetens ställning i underkastelsen som ställföreträdare för Allah
på jorden.
Underkastelsekonferensen
erkänner
betydelsen av att utfärda ett dokument
om mänskliga rättigheter i underkastelsen
som kommer att fungera som en vägledning för medlemsstaterna i alla aspekter
av livet.
Konferensen har granskat de stadier
genom vilka utarbetandet av detta utkast
till dokument hittills har genomgått och
den aktuella rapporten från generalsekreteraren.
Konferensen har granskat den rapport
från mötet i kommittén av juridiska experter som hölls i Teheran 26–28 december 1989.
Underkastelsekonferensen samtycker
till att utfärda Kairodeklarationen om
mänskliga rättigheter i underkastelsen,
som kommer att utgöra en allmän vägled-
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ning för medlemsstaterna inom området
för mänskliga rättigheter.
Deklarationen bekräftar den civiliser
ande och historiska rollen för underkastelsens Umma [muslimerna i världen]
som Allah gjorde till det bästa samhället
och som gav mänskligheten en universell och välbalanserad civilisation, där
harmoni etableras mellan detta livet och
livet efter döden, kunskap är kombinerad
med tro och uppfyller förväntningarna
från denna gemenskap att vägleda hela
mänskligheten som är förvirrad på grund
av olika och motstridiga övertygelser
och ideologier samt erbjuder lösningar
på denna materialistiska civilisations alla
kroniska problem.
Deklarationen är ett bidrag till mänsk
lighetens insatser att hävda mänskliga
rättigheter, att skydda människor från att
utnyttjas och förföljas, och att bejaka sin
frihet och rätten till ett värdigt liv i enlighet med underkastelsens sharia.
Konferensen är övertygad om att
mänskligheten, som har nått ett framskridet stadium av materialistisk vetenskap,
fortfarande är och ska förbli i trängande
behov av tro för att stödja sin civilisa
tion och en självmotiverande kraft för att
skydda sina rättigheter.
Konferensen tror att de grundläggande
fri- och rättigheterna enligt underkastelsen är en integrerad del av underkastelsens religion och att ingen har rätt att i
princip avskaffa dem helt eller delvis
eller att överträda eller ignorera dem eftersom de är gudomligt bindande kommandon som finns i Allahs uppenbarade
böcker och som skickades via den siste
av hans profeter för att slutföra de föregående gudomliga budskapen. Och att
skydda de grundläggande rättigheterna
och friheterna är en handling av dyrkan
medan försummelse eller brott mot dem
är en avskyvärd synd, och att skyddet av
dessa grundläggande rättigheter och friheter är ett individuellt ansvar för varje
person och ett gemensamt ansvar för hela
Umman.
Konferensen deklarerar härmed och på
grundval av de ovan nämnda principerna
följande:
Artikel 1
(A) Alla människor utgör en familj vars
medlemmar förenas av sin underordning
under Allah och härkomst från Adam.
Alla människor är lika i fråga om grundläggande mänsklig värdighet och grund-
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läggande skyldigheter och ansvar, utan
diskriminering på grund av ras, hudfärg,
språk, tro, kön, religion, politisk tillhörighet, social status eller andra överväganden. Den sanna religionen är en garanti
för att förbättra sådan värdighet på vägen
till mänsklig integritet.
(B) Alla människor är Allahs undersåtar
och mest älskade av Honom är de som
är mest nyttiga för hans undersåtar, och
ingen har överlägsenhet över en annan
förutom på grundval av fromhet och goda
gärningar.
Artikel 2
(A) Livet är en gudagiven gåva och rätten till liv är garanterat varje människa.
Det är en plikt för enskilda, samhällen
och stater att skydda denna rätt mot varje
kränkning, och det är förbjudet att ta liv
förutom av sharia föreskriven anledning.
(B) Det är förbjudet att använda alla slags
medel som skulle kunna leda till folkmordslik förintelse av mänskligheten.
(C) Bevarandet av mänskligt liv under
den av Allah givna tidsperioden är en
plikt som föreskrivs av sharia.
(D) Säkerhet från misshandel är en garanterad rättighet. Det åligger staten att
skydda den, och det är förbjudet att bryta
den utan ett skäl föreskrivet av sharia.
Artikel 3
(A) Vid användning av våld och vid väpnad konflikt, är det inte tillåtet att döda
icke-krigförande såsom gamla män,
kvinnor och barn. De sårade och sjuka
ska ha rätt till medicinsk behandling, och
krigsfångar skall ha rätt att få mat, skydd
och kläder. Det är förbjudet att stympa eller lemlästa döda kroppar. Det är en skyldighet att utbyta krigsfångar och ordna
besök eller återträffar för familjer som är
åtskilda av krigets omständigheter.
(B) Det är förbjudet att hugga ner träd,
för att förstöra grödor eller boskap och
att förstöra fiendens civila byggnader och
anläggningar genom beskjutning med
granater, sprängning eller på annat sätt.
Artikel 4
Varje människa har rätt till mänsklig
okränkbarhet och skydd av ens goda
namn och heder under sitt liv, och efter
ens död. Staten och samhället skall skydda kroppar och begravningsplatser från
skändning.

CONTRA 3/2016

Artikel 5
(A) Familjen är grunden för
samhället och äktenskapet
är grunden för att bilda en
familj. Män och kvinnor
har rätt att ingå äktenskap
och inga restriktioner som
härrör från ras, hudfärg eller nationalitet skall hindra
dem från att utöva denna
rättighet.
(B) Samhället och staten
skall undanröja alla hinder
för äktenskap och underlätta äktenskapet och ska
skydda familjen och skydda
dess välfärd.

och handledning, inklusive familjen, skolan, universitetet, media, etcetera på ett sådant integrerat
och balanserat sätt som
kan utveckla människans
personlighet, samt stärka
människans tro på Allah
och främja människans
förhållande till och försvar av både rättigheter
och skyldigheter.
Artikel 10
Underkastelsen är den
sanna orörda naturens
religion. Det är förbjudet
att utöva någon form av
press på människor eller
att utnyttja deras fattigdom eller okunskap, för
att tvinga honom att byta
religion till en annan religion eller ateism.

Artikel 6
(A) Kvinnan är jämställd
med mannen i mänsklig
värdighet, och har sina egna
rättigheter att njuta av samt
uppgifter att utföra, och har
sin egen civila status och
ekonomiska oberoende, och
rätten att behålla sitt namn
och härstamning.
(B) Mannen är ansvarig för
familjens underhåll och välfärd.

Artikel 11
(A) Människan föds fri,
och ingen har rätt att förslava, förnedra, förtrycka
eller utnyttja dem, och
det kan inte finnas någon
Artikel 7
underordning, utom till
(A) Från och med den dag
Allah den Allsmäktige.
de föds, har varje barn rät(B) Kolonialism av alla
ten att av föräldrarna, samtyper är en av de mest
hället och staten få rätt vård,
ondskefulla formerna av
utbildning och utrustning, Muhammed Ali al Nimr var sjutton år när han 2012 deltog i den arabiska vå- slaveri och är helt församt hygienisk och mora- rens protester. Enligt sharia dömdes han i början av 2014 till döden (i första bjudet. Folk som lider
lisk omsorg. Både fostret hand halshuggning, i andra hand korsfästning). Domen har veterligen inte av kolonialismen har full
och mamman måste skyd- verkställts än, men hans farbror shejken Nimr Baqir al-Bakr avrättades den 2 rätt till frihet och självdas och ges särskild om- januari i år för ohörsamhet mot regimen. Foto: Eshaparvati/Wikipedia.
bestämmande. Det är en
sorg.
plikt för alla staters folk
ras, skall han/hon ha rätt att företrädas av
att stödja de koloniserade folkens kamp
(B) Föräldrar och andra vårdnadshavare
hans/hennes vårdnadshavare.
för att avveckla alla former av ockupahar rätt att välja vilken typ av utbildning
tion, och alla stater och folk har rätt att
de önskar för sina barn, förutsatt att de tar
Artikel 9
bevara sin självständiga identitet och
hänsyn till barnens intressen och framtid
(A) Inhämtande av kunskap är en skylkontroll över deras rikedom och naturi enlighet med etiska värderingar och
dighet och tillhandahållande av utbildresurser.
sharias principer.
ning åligger samhället och staten. Den
(C) Båda föräldrarna är berättigade till
skall säkerställa att det finns olika sätt
vissa rättigheter från sina barn och anArtikel 12
att skaffa utbildning och garantera dess
höriga är berättigade till rättigheter från
Varje människa har rätt, inom ramen för
mångfald av intresse för samhället så att
deras anhöriga, i enlighet med sharias
sharia, till fri rörlighet och att välja sin
människor kan bekanta sig med undergrundsatser.
bosättningsort inom eller utanför sitt land,
kastelsens religion och avslöja hemligheoch en förföljd människa har rätt att söka
terna i universum till gagn för mänskligArtikel 8
asyl i ett annat land. Tillflyktslandet är
heten.
skyldigt att ge skydd till den asylsökande
Varje människa har rätt att njuta av ett
(B) Varje människa har rätt att få både retills hans säkerhet har uppnåtts, såvida
legitimt berättigande med alla dess rätligiös och världslig utbildning från olika
inte asyl motiveras genom att begå en
tigheter och skyldigheter och i det fall ett
institutioner för undervisning, utbildning
handling av sharia ansedd som ett brott.
sådan berättigande förloras eller försäm-
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Artikel 13
Arbete är en rättighet som garanteras av
staten och samhället för varje person med
förmåga att arbeta. Alla skall ha rätt att
välja det arbete som passar honom bäst
och som tjänar hans intressen samt de i
samhället. Arbetstagaren har rätt att njuta
av trygghet och säkerhet samt alla andra
sociala garantier. Han kan inte tilldelas
arbete bortom sin kapacitet, inte heller
får han utsättas för tvång eller utnyttjas
eller skadas på något sätt. Han skall ha
rätt – utan åtskillnad mellan män och
kvinnor – till rättvisa löner för sitt arbete utan dröjsmål samt på semestrar och
befordran som han förtjänar. Från hans
sida, skall han vara engagerad och noggrann i sitt arbete. Om arbetstagare och
arbetsgivare är oense i en fråga, skall staten ingripa för att lösa tvisten och åtgärda
klagomål, bekräfta rättigheter och verkställa rättvisa utan partiskhet.
Artikel 14
Alla skall ha rätt att tjäna ett legitimt
uppehälle utan monopolisering, bedrägeri eller att skada sig själv eller andra.
Ocker (riba) är uttryckligen förbjudet.
Artikel 15
(A) Var och en har rätt att äga egendom
som förvärvats på ett lagligt sätt, och skall
vara berättigad till äganderätten utan men
för sig själv, andra eller samhället i stort.
Expropriation är inte tillåtet utom för
krav av allmänt intresse och efter betalning av snabb och skälig ersättning.
(B) Konfiskation och beslag av egendom
är förbjudet med undantag för en nödvändighet dikterad av lag.
Artikel 16
Alla skall ha rätt att njuta frukterna av sitt
vetenskapliga, litterära, konstnärliga eller
tekniska arbete som han är upphovsman
till, och han skall ha rätt till skydd för
sina moraliska och materiella intressen
som härrör därifrån, förutsatt att det inte
strider mot sharias principer.
Artikel 17
(A) Var och en har rätt att leva i en ren
miljö, fri från laster och moralisk korruption, som gynnar en personligt hälsosam
etisk utveckling och det åligger staten
och samhället i stort att tillhandahålla
denna rätt.
(B) Var och en har rätt till vård och omsorg, och till alla offentliga bekvämlighe-
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ter som tillhandahålls av samhället och
staten inom ramen för dess tillgängliga
resurser.
(C) Staterna skall se till individens rätt
till ett anständigt liv som kan möjliggöra
för honom att uppfylla hans och familjemedlemmarnas behov, inklusive mat,
kläder, bostad, utbildning, sjukvård och
alla andra grundläggande behov.
Artikel 18
(A) Var och en har rätt att leva i säkerhet
för sig själv, sin religion, sina anhöriga,
sin ära och sin egendom.
(B) Var och en har rätt till privatliv i
genomförandet av sina privata angelägenheter, i sitt hem, bland hans familj,
med avseende på sin egendom och sina
relationer. Det är inte tillåtet att spionera
på honom, för att placera honom under
övervakning eller att smutskasta hans
goda namn. Staten ska skydda honom
från godtyckliga ingrepp.
(C) En privat bostad är okränkbar under
alla omständigheter. Den får inte beträdas utan tillstånd från dess invånare eller
på något olagligt sätt, inte heller ska den
rivas eller konfiskeras och dess invånare
vräkas.
Artikel 19
(A) Alla individer är lika inför lagen, utan
åtskillnad mellan styrande och styrda.
(B) Rätt att ta till rättslig prövning garanteras för alla.
(C) Ansvar är i huvudsak personligt.
(D) Det får inte finnas brott eller straff
utöver de som anges av sharia.
(E) En svarande är oskyldig tills hans
skuld är bevisad i en snabb rättegång där
han skall ges alla garantier för sitt försvar.
Artikel 20
Det är inte tillåtet utan legitima skäl att
arrestera en person, eller begränsa hans
frihet, att landsförvisa eller att straffa
honom. Det är inte tillåtet att utsätta honom för fysisk eller psykisk tortyr eller
någon form av misshandel, grymhet eller kränkning. Det är inte heller tillåtet att
utsätta en enskild person för medicinska
eller vetenskapliga experiment utan hans
medgivande eller med risk för hans hälsa
eller hans liv. Det är inte heller tillåtet
att utfärda undantagslagar som skulle ge
verkställande myndighet rätt till sådana
åtgärder.
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Artikel 21
Tagande av gisslan i någon form eller i
något syfte är uttryckligen förbjudet.
Artikel 22
(A) Var och en har rätt att uttrycka sin
åsikt fritt på ett sådant sätt som inte skulle strida mot principerna i sharia.
(B) Alla skall ha rätt att förespråka vad
som är rätt och propagera vad som är
bra, och varna för vad som är fel och ont
enligt sharias underkastelsenormer.
(C) Information är en absolut nödvändighet för samhället. Det får inte utnyttjas
eller missbrukas på ett sätt som kan strida
mot profeternas okränkbarhet och värdighet, undergräva moraliska och etiska värden eller splittra, korrumpera eller skada
samhället eller försvaga dess tro.
(D) Det är inte tillåtet att framkalla nationalistiskt eller dogmatiskt hat eller att
göra något som kan vara en uppmaning
till någon form av rasdiskriminering.
Artikel 23
(A) Myndighet är ett förtroende, och
missbruk eller skadligt utnyttjande därav
är uttryckligen förbjudet, för att garantera
grundläggande mänskliga rättigheter.
(B) Var och en har rätt att delta, direkt eller indirekt i förvaltningen av sitt lands
offentliga angelägenheter. Han ska också
ha rätt att ta offentligt ämbete i enlighet
med bestämmelserna i sharia.
Artikel 24
Alla rättigheter och friheter som föreskrivs i denna förklaring lyder under underkastelsens sharia.
Artikel 25
Underkastelsens sharia är den enda källan för förklaring eller förtydligande av
någon av artiklarna i denna deklaration.

FN har kapitulerat

Enligt Kairodeklarationen är det i praktiken förbjudet att konvertera från islam.
Och enligt sharia skall sådana konvertiter
bestraffas med döden. Man skulle tro att
FN borde motsäga sig detta, men icke.
Tvärtom har de radikala muslimernas
agenda fått ett starkt genomslag i FN.
I november 2013 enades brittiska och
saudiska diplomater om att – i hemlighet
– stödja varandras kandidaturer till FNs
råd för de mänskliga rättigheterna, som
har 47 medlemmar. Båda länderna val-

CONTRA 3/2016

des in för var sin treårsperiod, som gäller till slutet av detta år. Det tog nästan
två år innan den hemliga överenskommelsen avslöjades av Wikileaks, som
lät en australiensisk tidning publicera ett
saudiskt memorandum om avtalet. Efter
det avslöjandet konfronterade Channel
4 News-journalisten Jon Snow den 6
oktober 2015 den brittiske premiärministern David Cameron om skandalen
vid det konservativa partiets konferens i
Manchester, där Cameron i direktsändning erkände stödet till SaudiArabien. I
ett försök att rentvå sig sade Cameron att
han motsatte sig dödsstraffet, och att han
vädjade till SaudiArabien att inte avrätta
tonåringen Ali Mohammed al-Nimr.
Som svar på tal till Cameron twittrade
SaudiArabiens ambassad i Storbritannien
nästa dag, den 7 oktober 2015, följande
med framhävande hashtaggar: ”Press
Statement: #SaudiArabia rejects any
form of interference in its internal affairs.
#AliAlNimr”.
Mera tydligt än så kan inte SaudiArabien avvisa Västvärldens åsikter om shariamördandet.

Vad hade Ali Mohammed al-Nimr begått för ”brott”? Jo, han hade medverkat
i öppna regeringskritiska protester under
den så kallade arabiska våren 2011–2012.
Enligt en saudisk domstol hade han ”upp
muntrat till pro-demokratiska protester”
och domstolen noterade att han för ändamålet hade använt en BlackBerry. Vad är
då en BlackBerry? Är det ett handeldvapen, en granat eller vad? Nej, inget sådant. BlackBerry är ett mobiltelefonmärke. Att använda mobiltelefon och att föra
fram regeringskritik av pro-demokratisk
karaktär bestraffas enligt sharia med döden.
Kommer dödsdomen mot Ali Mohammed al Nimr att verkställas? Det återstår
att se. Enligt Amnesty International var
rättegången orättvis och svårt förvanskad. Al Nimrs advokat fick inte korsförhöra vittnen och al Nimr själv vägras få
använda papper och penna. Ett antal europeiska politiker har protesterat mot domen mot al Nimr, bland dem den franske
presidenten François Hollande, vars land
har genomlidit flera muslimska attentat
på senare år.

Berätta om Contra

frågor med likasinnade. Gå in på hemsidan – http://www.contra.nu – och klicka
på ”Diskutera”

för dina vänner. Vi skickar gärna provnummer och annat informationsmaterial
om du vill sprida det i bekantskapskretsen. Skicka ett mejl till bestallning@
contra.nu

Contras nätbutik

Contras nätbutik erbjuder böcker och
andra Contra-produkter. Den fungerar
som de flesta nätbutiker och du kan betala med kreditkort. Du hittar nätbutiken
på http://contra.tictail.com

Contras verksamhetsberättelse

för 2015 finns nu utlagd på nätet1. De som
under det gångna året gett bidrag på minst
500 kronor till Contra kan också rekvirera den fullständiga årsredovisningen med
revisionsberättelse från redax@contra.nu

Contras anslagstavla

På Contras hemsida finns anslagstavlan
där du kan diskutera aktuella politiska
1

http://www.contra.nu/vb15
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Contras vänner

Contras verksamhet möjliggörs genom
ett generöst stöd från läsarna utöver prenumerationsavgifterna. Särskilt viktiga
är de som ingår i den exklusiva gruppen
Contras vänner. Det är personer som bidrar med minst 5.000 kronor per år till
Contra. Vännerna får fördjupad information om Contra och kommer i höst att inbjudas till ett särskilt informationsmöte.

Prenumerationer på Contra

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 för mycket förlängs
prenumerationen med ytterligare ett år.
Vi bifogar alltid ett inbetalningskort till
tidningen för den som vill beställa varor
eller ge ett bidrag.
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Al Nimr är nevö till shejken Nimr Baqr
al Nimr som avrättades offentligt tillsammans med 46 andra personer i år, den 2
januari. Av de 47 fängslade civilpersonerna halshöggs 43 och fyra avrättades
med skjutvapen av exekutionsplutoner.
Denna massavrättning anno 2016 var den
största i SaudiArabien sedan 1980.
Till råga på allt har FNs råd för mänsk
liga rättigheter under 2015 genomdrivit
kravet att jämställa kritik av religioner
med diskriminering av människor. FN har
därmed helt och hållet övergivit försvaret
för de mänskliga rättigheterna genom att
förkasta den viktigaste av dem alla, som
är yttrandefriheten.
Vi måste fokusera på detta, och bjuda
på politiskt motstånd till yttrandefrihetens försvar, om vi skall ha en chans
att rädda Västvärlden från undergången.
.
Den engelska texten på Kairodeklarationen finns här: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html

Veckans Contra

Varje vecka kommer det elektroniska nyhetsbrevet ”Veckans Contra”. Det kommer direkt till din e-postbrevlåda och kan
rekvireras genom ett mejl till prenumerera@contra.nu. Prenumeration på Veckans Contra är gratis.

Twitter

Du kan ansluta dig till Contras Twitterkonto för att få tweets när vi har något att
berätta. http://www.twitter.com/contranu

Contra på Facebook

På Contras facebook-sida brukar vi lägga ut ett par intressant länkar varje dag.
De går till andra ställen än Contras egen
hemsida. Om du är i Sverige kan du gå
in på Facebook och söka på Contra. Om
du inte får fram adressen direkt då eller om du är utomlands hittar du den på
http://www.facebook.com/pages/Contra/128635870583878
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Rosgvardija
– Putins nya ”livvaktsstyrka” på 400 000 man
Vladimir Putin tar ett allt hårdare grepp om Ryssland. Dels genom skapandet
av en militär styrka på 400 000 man direkt underställd presidenten. Dels genom att Rysslands federala arkiv överförs från Kulturdepartementet till presidentkansliet. Putin kontrollerar inte bara en gigantisk militärstyrka utan också
Rysslands historia.
Rysslands Nationella Gardes federala
militärstab håller just nu på att utformas,
under Putins direkta översyn. Och den
har erhållit en kort och rapp benämning –
Rosgvardija. Det kommer ha sitt emblem
och flagga, som själve Putin personligen
kommer inviga. Det kommer, som man
officiellt säger, vara det federala maktutövande (!) organet. Detta garde kommer
tilldelas rätten att delta i ”fredsupprättande” (mirotvortjeskij) operationer utanför den Ryska Federationens gränser.
Denna skapelses – Rosgvardijas uppgift,
beskriven i officiella dokument, innefattar kamp mot terrorism, extremism och
upprättande (pravoporjadok) av ordning.
Rosgvardija säkerställer beskyddet av
objekt av betydelse för staten. Vid extrema situationer kommer Rosgvardija
ha rätten att hindra eller begränsa vilket
kommunikationsnäts verksamhet som
helst. Även civila sådana.
Man meddelade redan i förväg, att
denna skapelse Rosgvardija skulle ha
sig underställd de så kallade inrikestrupperna (vnutrenije vojska), specialförban-

den Omon (som användes i försöken att
undertrycka den baltiska frihetsrörelsen
1989) och säkerhets- och stormtrupperna
”spetsnaz”.
Till ledare för Rosgvardija (nyskapad
titel – glava) installerade Putin Viktor
Zolotov. En herre som sedan länge sörjt
för Putins säkerhet. Presidentens livvakt
har varit underställd honom. Zolotov är
nu styrelseledamot i Ryska Federationens
säkerhetstjänst.
I Rosgvardijas enheter, för Ryska Fe-

frank.gordons
@contra.nu
derationens och presidentens säkerhet
kommer en mäktig skara finnas. Omkring
400 000 man.
Det här, är jag rädd, kommer starkt påminna om en annan skapelse, i vars emblem två blixtar fanns, på svart bakgrund.

Specialpolisen Omon är ett minne från sovjettiden och används till exempel
mot demonstrationer. Nu ingår styrkorna i de 400 000 man som direkt underställs president Putin, Rosgvardija. Foto: Stanislav Rodovnitjenko.
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Japp. Ni gissade rätt – SS. I den skapelsens olika strukturer, under Nazitysklands
storhetstid kring 1942 var kring 400 000
man verksamma och tjänstgjorde. Vi talar
om endast tyskar här. Dessa enades under
”Korpsgeist”. En samhörighetskänsla och
följsamhet mot Führern. Det är värt att
nämna, att kärnan i SS var Leibstandarte
SS Adolf Hitler. Hans livvakt. Hela SSstrukturen, inklusive säkerhetstjänsten
(SD), hemliga polisen (Gestapo), infiltratörgrupper med flera var underställda en
överordnad uppgift – sörja för Nazitysklands inre säkerhet.
Rosgvardija kan man givetvis inte
jämställa med den ”svarta orden”. Gud
bevare! Men jämföra lite, kunde kanske
vara tillåtet? Inget kan vara så trollbindande, som jämförande eller komparativ
historia. Eller hur?
Samtidigt, om vi nu nämner ämnet
historia, så skrev Putin under dekretet
om översynen av det ”federala arkivet”.
Framdeles kommer alla Rysslands arkiv
”tas ifrån” Ryska Federationens Kulturdepartement och ges för översyn, direkt
till presidentens administration. Till bas
över denna institution sätts Andrej Artizov, som med jämna mellanrum kommer svara för verksamheten inför själva
statsöverhuvudet Vladimir Putin, vilken
tydligen framdeles kommer ”kontrollera
historieskrivningen”.
I Echo Moskvys sändningar uttryckte
journalisten Sergej Parchomenko att Viktor Zolotov, Putins ”främste livvakt” installerad att vara ”Rosgvardijas” ledande
ämbetsman, kunde bli Rysslands diktator.
Zolotov har fått posten för att han varit
presidenten ”ovanligt lojal”. Fast, hävdar
Parchomenko, vid interna oroligheter kan
denna lydnad förvandlas till förräderi.
Nå…för tillfället griper Putin hårt om
maktens tömmar och ”Rosgvardija” är
.
hans ”nyckel till säkerheten”.
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”Leninkrasch” – ny ukrainsk konstform
Nyligen rapporterade Radio Free Europe/Radio Liberty
att en stor kran lyfte bort en staty föreställande den ryske
massmördaren och ledaren för den kommunistiska statskuppen i Ryssland år 1917, Vladimir I Lenin. Det var i
den ukrainska staden Zaporizjzja det skedde och statyn
vägde 40 ton.
Närmare 1 000 Leninstatyer i Ukraina har nu lämnat
offentliga platser och tusentals gator, torg, städer och
byar kommer att döpas om enligt ny ukrainsk lagstiftning, som fördömer och förbjuder all propaganda, symboler och namn som har anknytning till sovjetisk kommunism och tysk nazism.
Den 14 mars i år beskrev Euromaidan Press i en längre artikel avlägsnandet av Leninstatyer i Ukraina som en
ukrainsk konstform (”Leninkrasch”), både happening
och folkfest.
Till höger återges några foton från genomförda borttaganden av Leninstatyer.
.

Den 40 ton tunga Leninstatyn i Zaporizjzja förbereds för att lyftas bort
den 17 mars 2016.

Bertil Häggman
bertil.haggman
@contra.nu

Den redan fällda Leninstatyn i Kiev utsätts för efterbearbetning den 8
december 2013 på Majdan-torget.

Gunnar Palm död

Världsmarknadskonsulten Gunnar Palm från Halmstad
har avlidit 73 år gammal. Han arbetade på Utrikesdepartementet för att 1971 gå över till näringslivet, där hans
verksamhetsområden var konjunkturer, ekonomisk politik och inte minst utländska marknader.
Han skrev en rad böcker och hade djupa kunskaper
i internationella frågor. Av och till delade han med sig
av sina kunskaper genom att skriva i Contra. Artiklarna
kunde handla om länder som kanske inte var så kända för
Contras läsare men också om världshandelns betydelse
för den ekonomiska utvecklingen. Nu var det dock några
år sedan Gunnar Palm senast medverkade i Contra, den
sista artikeln han bidrog med var skriven 2009 till sjuttioårsminnet av Finska vinterkrigets utbrott.
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Leninstatyn i Charkiv fälls den 28 september 2014.
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FN: Ban Ki-moon
– Israelhatare i Hammarskjölds efterföljd
Förenta nationernas (FN) generalsekreterare, den tidigare
sydkoreanske utrikesministern
Ban Ki-moon, höll den 26 januari i FNs säkerhetsråd ett tal
med rubriceringen ”Secretary
General´s remarks to the Security Council on the situation in
the Middle East”1.
Generalsekreterare Ban nämnde Israel 22 gånger som ett problem avseende möjligheterna att
nå fred i den aktuella regionen,
men när det gäller Syrien, Irak,
Hamas, Hizbollah och Islamiska
staten (IS) var han helt tyst. Inte
ett ord!
New York Daily News skrädde inte orden
i sitt referat av Bans uttalanden:
”Palestinierna har utsatt Israel för tusentals på måfå avfyrade raketer, skjutningar
och handgranatattacker, massvis med
självmordsbombningar och nu den så kallade terrorvågen. Uppmuntrade av sina
ledare har palestinierna börjat knivhugga
slumpvis utvalda israeler, köra över dem
med bilar och skjuta dem. De har dödat
ett 30-tal människor och sårat fler.
”Och nu, med ett katastrofalt och medvetet ordval, har Förenta nationernas
generalsekreterare Ban Ki-moon givit ytterligare uppmuntran till våld. I ett tal till
säkerhetsrådet i januari framställde Ban
de palestinska attackerna som ett i grunden rationellt mänskligt svar på ’tyngden
av ett halvsekels (israelisk) ockupation
och en förlamad fredsprocess’.”2

entiteterna i det forna brittiska Palestinamandatet. Några av passagerna i hans tal
inför säkerhetsrådet skulle mycket väl ha
kunnat inkorporeras i den islamistiska
terrorrörelsen Hamas stadgar.

Arabstaterna angrep Israel

Israel har alltid varit en het potatis i Förenta nationerna. Det var under den tidigare norske utrikesministern Trygve Lies
(1896–1968) tid som generalsekreterare
som Storbritannien överlämnade det så
kallade Palestina-mandatet i FNs händer.
1947 beslutades genom en resolution
antagen i FNs generalförsamling att Israel skulle delas i en judisk och en arabisk

tommy.hansson
@contra.nu
del. Palestinajudarna under socialdemokraten David Ben-Gurions ledning accepterade delningsresolutionen medan
palestinaaraberna förkastade den. Sedan
den judiska staten Israel utropats den 14

Lie och FNs delningsplan

Ban Ki-moon har skändligen misslyckats
med att inta en opartisk, moralisk och historiskt korrekt beskrivning av förhållandet mellan Israel och de palestinaarabiska
http://www.un.org/sg/statements/index.
asp?nid=9417
1
http://www.nydailynews.com/opinion/secretary-general-ban-ki-moon-knifes-israel-article-1.2516802
1
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maj 1948 angreps den påföljande dag
av, förutom palestinaarabiska styrkor, de
arabiska staterna Transjordanien, Egypten, Libanon, Syrien, Irak, Saudiarabien
och Jemen.
Araberna var så segersäkra att de uppmanat omkring 700 000 araber som bodde
i området att ge sig av för att sedan kunna
återvända i triumf när judarna besegrats.
Riktigt så blev det som bekant inte, utan
dessa araber blev kvar i flyktingläger under eländiga förhållanden och samtidigt
en bricka i arabstaternas politiska strategi
mot Israel. Israel stod som eftertrycklig
segrare när ett vapenstillestånd proklamerades 1949 och hade lyckats erövra 40
procent mer land än vad FNs delningsresolution tilldelat den nya judiska staten.
Det medförde att Israel nu kontrollerade 77 procent av det gamla brittiska Palestina-mandatet och de så kallade palestinierna endast 23 procent.
Transjordanien, som efter det första
arabisk-israeliska kriget bytte namn till
hashimitiska kungadömet Jordanien, annekterade Judéen och Samarien under
namnet Västbanken vilken erövrades av
Israel i Sexdagarskriget 1967. Egypten
lade beslag på Gazaremsan. I fotnoten
en redogörelse för Israels alla krig.3

Trygve Lie som FNs förste generalsekreterare spelade en viktig roll vid staten Israels bildande. Foto: United Nations.
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Trygve Lie hade redan i barndomen tagit
djupa intryck av den norske 1800-talsskalden Henrik Wergelands (1808–45)
kamp för judarnas rättigheter i det då
starkt antisemitiska Norge, läst om de
fruktansvärda pogromerna i Tsarryssland och blev senare förfärad över den
norske ärkeförrädaren Vidkun Quislings
deportation av drygt 700 norska judar till
nazityska dödsläger. Han blev sedan utrikesminister i den norska exilregeringen i
London.
Det grundläggande problemet när det
gällde Palestina-frågan var för Trygve
Lie den historiska förföljelsen av judarna, smärtsamt åskådliggjord då den
nationalsocialistiska Förintelsen blivit
allmänt känd sedan Auschwitz befriats av
http://www.popularhistoria.se/artiklar/israels-krig

3
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Hammarskjölds tredje
ståndpunkt

Dag Hammarskjöld såg Israel som ”imperialismens sista utpost”. Foto utanför
FN-byggnaden 1953. UN/DPI.
sovjetiska trupper den 27 januari 1945,
kort tid före FNs bildande. Lie trodde att
konflikten mellan judar och araber i Palestina skulle kunna lösas genom lämplig
internationell medling. Araberna, menade
han, skulle också kunna dra fördel av de
stora sionistiska utvecklingsprojekt som
påbörjats.
FNs delningsplan antogs i FNs generalförsamling den 29 november 1947
med 33 röster för, 13 emot och 10 nedlagda, och den 15 maj 1948 anfölls alltså
Israel av medlemmarna i Arabförbundet.
Trygve Lie har av vänster- och proarabiska krafter beskyllts för att ha använt sitt
höga ämbete i syfte att främja den judiska
staten Israels tillkomst.
Vilket naturligtvis är alldeles riktigt:
Lie verkade med Förenta nationernas
auktoritet till sitt förfogande fullt öppet
för Israels rätt att existera som en fri och
självständig stat i Förintelsens kölvatten
och som en tillflykt för judar i diasporan.
En målsättning som förstås anses vara
oerhört graverande i proarabiska aktivisters ögon.
Lie fortsatte efter sina sju år som FNs
generalsekreterare att följa händelseutvecklingen i Mellanöstern och såg med
kritiska ögon på FNs kursändring i arabvänlig riktning, sedan svensken Dag
Hammarskjöld tagit över som generalsek
reterare.4

4
http://www.jta.org/1953/12/02/archive/trygve-lie-criticizes-u-n-resolution-censuringisrael
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Dag Hammarskjöld (1905–61), stundom
närmast avgudad på hemmaplan, är en
omstridd generalsekreterare som attackerats hårt av exempelvis den brittiske historikern Paul Johnson som i ett omdöme
om svensken skriver:
”Hammarskjöld avsåg uppenbart att
skära av den navelsträng som förband FN
med den gamla västalliansen från kriget,
och att inordna organisationen i vad han
betraktade som den nya rättfärdighet som
nu framträdde i världen: de ’alliansfria’
nationerna.”
I Johnsons ögon framträdde Dag Hammarskjöld som företrädare för en tredje
ståndpunkt som ville hålla sig utanför
såväl öst- som västblock. Neutralismen
blev ett självändamål och en mer moralisk hållning än att entydigt ta ställning
för endera sidan i det Kalla krigets bipolära värld. Fast med ”alliansfria” ledare
av typ Nehru i Indien, Sukarno i Indonesien, Nkrumah i Ghana och Nasser
i Egypten, samtliga med prosovjetiska
preferenser, blev det inte mycket bevänt
med den beramade alliansfriheten.
Israel betraktades av Hammarskjöld
inte som en sårbar nation omgiven av
aggressiva fiender utan som en ”imperialismens sista utpost”. I Suezkrisen
1956 tog den svenske generalsekreteraren ställning för arabnationalisten Nasser
mot Storbritannien, Frankrike och dessas
allierade Israel.
Hammarskjöld tvekade inte att i Su-

ezkrisen använda FN som ett redskap i
syfte att uttrycka hat mot väst.5

Det Israel-fientliga FN

Med Dag Hammarskjölds nio år som FNs
generalsekreterare grundlades världsorganisationens Israel-fientliga hållning.
Statistik över fördömande resolutioner
vad gäller konflikten Israel-Palestina talar
ett entydigt språk: under tiden 1955–2013
har minst 77 resolutioner vänt sig mot Israel men bara en (1) mot Palestina.6
Den som önskar få en allsidig bild av
FNs urartning mot att bli en Israel-fientlig organisation som ger skurkstater som
Iran, Saudiarabien och Libyen möjlighet
att framstå som mänsklighetens välgörare bör tillgodogöra sig innehållet i sajten
på länken.7:
Israel-hataren Ban Ki-moons mandat
som FNs generalsekreterare går ut den
31 december 2016. Han har i sitt prestigefyllda men ganska maktlösa ämbete
knappast rosat marknaden och sågades
jäms med fotknölarna i Niklas Ekdals och
Inga-Britt Ahlenius bok Mr Chance: FNs
förfall under Ban Ki-moon (2011) som
en korrupt och intrigerande inkompetent
.
egotrippare.

http://johanselander.blogspot.se/2006/08/enannan-syn-p-dag-hammarskjld.html
6
http://www.ifamericansknew.org/stat/
un.html
7
http://markhumphrys.com/un.html
5

Ban Ki-moon har tillvaratagit FNs Israel-fientliga arv från Dag Hammarskjöld. Foto:
Kai Mörk.
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Underkastelse

François är professor vid Sorbonnes universitet. Han undervisar om artonhundratalets litteratur, men den författare han
är mest fascinerad av är JoriKarl Huysmans som gjorde en
lång resa från ateism till katolicism. I romanens inledande
del förekommer mycket sex, i
synnerhet med en kvinna som
heter Myriam. Förhållandet
spårar ur när hon emigrerar
till Israel och där ”träffar en
annan”.
Förhållandena i Frankrike
börjar bli oroliga. Man talar
om inbördeskrig. Den Muslimska Broderskapsrörelsen
har haft stora framgångar.
François reser med sin bil mot
sydväst för att eventuellt ta sig
över till Spanien. Han får stora
problem med en nästan tom
bensintank. Alla bensinstationer tycks vara stängda. Vid ett
par tillfällen ser han lik ligga
vid vägkanten, men konstigt
nog reflekterar han inte över

dessa händelser. Inget inbördeskrig utbryter dock men han
får till sist veta att Muslimska
Broderskapsrörelsen vunnit
seger i det påföljande valet,
detta utan tvång eller strider.
François vänder därefter hem
till Paris.
Hemma igen får han höra att
han är avskedad trots sin skicklighet som litteraturprofessor.
Ja alla lärare blir uppsagda.
Vad göra? François söker upp

Sorbonnes rektor Rediger som
välkomnar honom. De för
långa samtal om religion och
främst om islam, som nu spridit
sig till hela Europa. Allt tycks
vara lugnt och alla verkar nöjda. Inte den minsta protest kan
märkas. Broderskapsrörelsens
ledare, Ben Abbe, är allmänt
populär. Rediger säger till sist
att François bara har ett val om
han vill fortsätta som professor: att konvertera till Islam.
Alla studentskor till exempel
går nu beslöjade i långa dräkter, något som François tycker
illa om så erotiskt intresserad
som han alltid varit. Eftersom
han aldrig varit särskilt religiös, blir det ultimatum han
fått ganska lätt. Han blir muslim.
Författaren reflekterar inte
över denna utveckling. Det är
ju bara ett tankeexperiment,
men det finns förstås ett underliggande starkt missnöje. Hur
kan folk vara såna idioter?
Alf Norbäck
Michel Houellebecq: Underkastelse. Bonniers.

Endgame

Boken med titeln Endgame av
Lennart Eriksson är en roman
om rysk infiltration i Sverige.
Ingvar som är huvudpersonen
är ensamstående och svarar på
en kontaktannons från en ryska
kvinna vid namn Maria. Hon är
flygvärdinna och ser bra ut och
är mycket trevlig. Från början
verkar allting mycket bra till
och med för bra. Maria börjar
ställa underliga frågor uppträder lite underligt. Ingvar börjar
undersöka Maria och hennes
bakgrund med hjälp av en god
vän. Det framkommer underliga omständigheter och även
att Maria uppenbarligen ljuger
om olika händelser i sitt liv.
Ryska ambassaden och FSBagenterna i Sverige uppskattar
inte alls Ingvars undersökningar och börjar agera. Vi ska inte
avslöja för mycket hur boken
fortsätter. Den är skriven på
svenska men av någon anledning är ett kapitel på engelska.
Språket både svenska och engelskan är lättläst och trevligt.
Boken är en roman, men man
kan mycket väl tänka sig att
vad som beskrivs i boken kan
hända i verkligheten.
Géza Molnár
Lennart Eriksson: Endgame.
Recito.

3 1991...
Varför är maten så dyr? Contra redovisade att en normal tvåbarnsfamilj betalade 25.000 kronor mer
för maten varje år jämfört med en
motsvarande familj inom EU. Förklaringen var svenska regleringar
som innebar ett stöd på 150.000
kronor per år och jordbrukare,
vilket motsvarade 47 procent av
kostnaderna. Visserligen är jordbruksstödet EUs största kostnadspost, men Sveriges kostnader för
jordbruksstöd var ännu större. De
höga svenska livsmedelspriserna
gjorde att vi hade den sämsta matstandarden i den industrialiserade
världen, sämre än Portugal, men
bättre än Turkiet. Efter EU-med-

lemskapet (1995) har Sverige fått
kraftigt sänkta livsmedelspriser.
Contra-medarbetaren Lise-Lotte
Hartvig (som talade flytande ryska)
hade besökt Sankt Petersburg och
konstaterade att den demokratiska oppositionen hade starkt stöd i
Sankt Petersburg. De ekonomiska
reformerna leder till kraftiga prishöjningar, vilket i sin tur kan förorsaka missnöje. Och de mänskliga
rättigheterna bör fortfarande tas i
försvar. Det fanns politiska fångar
och människor som behandlades
på psykiatriska kliniker för sina
åsikters skull. Sovjetunionen var
ännu inte upplöst och presidenten hette Michail Gorbatjov. Unio-

nen skulle upplösas på nyårsafton
1991.
En artikel handlade om hur svenskt
försvar hamnade på efterkälken.
Men det var alltså innan Sovjet
unionens fall och innan den stora
nedrustning som följde därefter,
eftersom svenska politiker räknade
med att det inte längre fanns något
militärt hot mot Sverige.
Rabbinen Robert L. Wolkoff skrev
om den misstolkade FN-resolutionen 242 (som ibland åberopas än
denna dag). Resolutionen misstolkades bland annat som ett fastslående av en tvåstatslösning och
att Israel skulle dra sig tillbaka till
1967 års gränser.
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