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Decemberöverenskommelsen
har dessvärre överlevt
sin påstådda död
Decemberöverenskommelsen (DÖ) var ett tecken på att Alliansen egentligen inte
ville ha inflytande på politiken. Istället för att ens försöka utöva inflytande eller ta
över la man sig platt. DÖ är nu död (tacka Ebba Busch Thor för det), men tycks
ändå på något märkligt sätt överleva.
I en rad omröstningar i Riksdagen har det slutat med att Regeringens förslag röstats ner och att det istället blivit ett "tillkännagivande" om vilka åtgärder Regeringen bör vidta. Det handlar om över 100 frågor som har resulterat i detta under
innevarande mandatperiod, när Sverigedemokraterna anslutit sig till Alliansens
linje. I bara ett fåtal fall har Regeringen funnit sig i Riksdagens tillkännagivande
och genomfört vad Riksdagen bestämt. I flertalet fall ligger ärendena och väntar
och kommer troligen aldrig att genomföras av den nuvarande Regeringen. I några
fall har Regeringen sagt rakt ut att den inte tänker genomföra vad Riksdagen begärt.
Regeringskansliet är tänkt att vara det organ som skriver lagtext som är politikens praktiska redskap. Om Regeringen inte gör det är det dock fritt fram för
Riksdagens utskott eller enskilda riksdagsledamöter att formulera en lagtext som
kommer upp till beslut i Riksdagen istället för ett luddigt tillkännagivande om att
Regeringen ska göra något. Särskilt enkelt är det naturligtvis om det handlar om
att fastställa tidsfrister, straffsatser eller skattesatser, det är bara att ändra siffrorna
i det förslag som Regeringen har lagt fram (med vissa reservationer för skattesatser och budgetlagens krav). Men även i andra fall har alla utskotten i Riksdagen
den juridiska kompetens som krävs för att formulera en lagtext.
Det är bara för utskottsmajoriteten att beställa ett förslag som sedan förs upp till
omröstning i Riksdagen. En hake är då beröringsskräcken med Sverigedemokraterna. För att få fram ett färdigt lagförslag att rösta om, måste man tala med Sverigedemokraterna om saken redan i utskottet. Och det är det ingen i Alliansen som
vill göra.
Då får vi den ordning vi har nu. En rad innehållslösa tillkännagivanden om att Regeringen borde föra en annan politik än den gör. Men inga ärliga försök att ändra
sakernas ordning.

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 en gång 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.

Bevaka din lokaltidning!

Ofta finns det notiser i lokaltidningarna som kan vara intressanta för en bredare publik. Skicka gärna klipp från din lokaltidning till Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm. Ditt bidrag kan dyka upp på gula sidorna!

Omslagsbilden. Fyra svenska JAS 39 Gripen eskorterar en amerikansk
B52a under övningen BALTOPS 2015 över Östersjön. Foto US Navy.
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Domedagen dröjer:

Genmodifierade grödor räddar
världens livsmedelsförsörjning
Under temat ”Domedagen dröjer” ska vi i några nummer av Contra ta upp ämnen
där utvecklingspessimismen flödar och kritiskt granska vad som gör att domedagsprofeterna får fel. För några decennier sedan stod svält och livsmedelsbrist högt på
agendan över annalkande katatstrofer. Så blev det inte, tack vare ”den gröna revolutionen”, men det behövs mer livsmedel när jordens befolkning kommer att öka med
ytterligare 2 miljarder under de kommande 35 åren. Lösningen nu är genmodifierade
grödor.
Amerikanen och norskättlingen Norman
Borlaug fick Nobels fredspris 1970 för
sina insatser i ”den gröna revolutionen”.
Genom växtförädling av traditionellt slag
och en stenhård satsning på spridning i
u-länderna förvandlades svältande länder till livsmedelsexportörer. Borlaug
uppskattas ha räddat livet på en miljard
människor och den gröna revolutionen
gjorde det möjligt att öka jordens befolkning från 4 till 6 miljarder, samtidigt som
världssvälten minskade. Den gröna revolutionen femdubblade avkastningen för
tre av världens viktigaste grödor, ris, majs
och vete. Men sedan slutet av 1990-talet
har avkastningstalen, som pekat rakt upp
sedan 1960, planat ut.

Två miljarder nya
munnar att mätta

Men befolkningsökningen fortsätter ännu
en tid. Demograferna räknar med att det
2050 kommer att finnas ytterligare 2
miljarder munnar att mätta. Jordens befolkning ökar från 7 till 9 miljarder (men
sedan räknar de flesta med att befolkningstillväxten kommer att upphöra).
Hur ska dessa munnar mättas om den
traditionella växtförädlingen inte har
mer att ge? Svaret är ökad användning
av genmodifierade grödor. Produktionen
av livsmedel behöver ökas med 70 procent fram till 2050 om vi vid sidan av
de nya munnarna också ska se till att de
som idag svälter får ordentligt med mat.
Vi måste också acceptera att stora delar
av befolkningen i medelinkomstländerna
kommer att öka och höja kvaliteten på sin
konsumtion, till det som är normalt i industriländerna idag.
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Borlaug hade knappast några fiender i
sin växtförädlingspolitik, även om skeptikerna var många. Men när det gäller
genmodifiering finns det desto fler motståndare. En del aktivister har gått så

cg.holm
@contra.nu
långt att de förstört odlares skördar eller
växtförädlingsföretagens utvecklingsgårdar för att få stopp på den teknik som är
det största hoppet om att kunna försörja
ytterligare två miljarder människor på
jorden.
Också när det gäller genmodifiering
finns det Nobelpris i botten. Det var 1980
som biokemisten Paul Berg fick Nobelpriset för en upptäckt han gjort 1971.
Konsten att spjälka och sätta ihop DNA.
Det skapade möjligheten att tillföra eller ta bort gensekvenser ur arvsmassan.
Om man visste vad en viss gensekvens
uträttade kunde man alltså ändra en växts
(eller ett djurs) egenskaper. En del vetenskapsmän oroades över vad som kunde
ske med hjälp av genmodifiering; skulle
det av misstag skapas ett Frankensteins
monster? Under 1974 infördes ett allmänt
stopp för forskning med genmodifiering,
medan riskerna med tekniken utvärderades. När man två år senare kunde konstatera att riskerna kunde hanteras kom
forskningen igång på allvar.
Men kritikerna vädrade också morgonluft och de fick vatten på sin kvarn när de
första resultaten av forskningen började
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se dagens ljus omkring 1990. Det var då
galna kosjukan dök upp – sedan kor utfodrats med infekterade fårhjärnor – de
franska hälsovårdsmyndigheterna avslöjades med att ha tillåtit blodtransfusioner
med HIV-infekterat blod och det kom
också fram att asbestens risker under
många år hade mörkats av industri och
myndigheter i samförstånd.

Utvecklingen fördröjdes
– de fattiga fick betala

Allmänheten fick en dos av misstro mot
myndigheter och företag och ett antal
fiender till genmodifiering hakade på den
misstron. Inom EU stoppades nästan all
användning av genmodifierade grödor.
En organisation som var särskilt intresserad av att stoppa utvecklingen var
Greenpeace, och inte minst då den franska delorganisationen. Organisationen
var på fallrepet, medlemsantalet sjönk
och finanserna var usla. Motstånd mot
genmodifiering var en livlina som fick
fart på organisationen igen.
Även mer traditionella motståndare till
kapitalismen såg en chans att behålla sina
villfarelser efter kommunismens fall. Här
kunde man skapa en myt om att företagen gjorde vinster på oetiska experiment
och det med myndigheternas stöd. Här
behövdes en rejäl dos av förbud och regleringar.
Som alltid när man motarbetar marknadskrafterna var det de fattiga som fick
lida. Motståndet mot genmodifiering
försenade introduktionen av de nya grödorna och det försenade introduktionen
av nya högavkastande grödor i de fattiga
länderna.
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Inga hälsoproblem hittade

Genmodifierade grödor har nu använts i
ett tjugotal år och utan några som helst
hälsoproblem. 2013 odlade 18 miljoner
bönder i 27 länder sammanlagt 200 miljoner hektar med genmodifierade grödor. Hittills har forskningen inte kunnat
koppla ett enda hälsoproblem till de genmodifierade grödorna. En italiensk sammanställnng av 1700 vetenskapliga rapporter kunde konstatera att inte en enda
hade hittat några hälsoproblem.
American Association for the Advancement of Science konstaterade 2012 att
det ibland under stora rubriker förts fram
hälsoproblem vid djurförsök. Men AAAS
konstaterade samtidigt att de undersökningarna inte i något fall hade klarat av en
djupare vetenskaplig kontroll. Slutsatsen
var entydig: Den nya tekniken är säker.
Och samma slutsatser drar EU som själv
finansierat 130 oberoende studier om
genmodifierade grödor.

Men myterna om problem sprids

Men av och till har kritiska röster av mer
eller mindre populistiska skäl skapat problem, som fördröjt framstegen. I oktober 1999 dödades 10 000 människor av
en storm i delstaten Orissa i Indien. 10
miljoner människor blev hemlösa. Välgörenhetsorganisationer var snabba ut
med livsmedelshjälp i form av majs och
soja. Ett ”forskningsinstitut” i New Delhi
(Research Foundation for Science, Technology and Ecology) hävdade att Orissaborna användes som försökskaniner i
USAs tester av genmodifierade grödor.
Man krävde ett omedelbart stopp för livsmedelshjälpen. Redan då hade miljoner
amerikaner, utan problem, ätit de livsmedel som nu erbjöds Indien i form av
nödhjälp.
Samma skedde i Zambia några år senare, 2002. President Levy Mwanawasa
stoppade amerikansk livsmedelshjälp med
argumentet att man hellre svalt än åt giftig mat. I amerikansk press kom det fram
att inte alla invånare delade presidentens
uppfattning (presidenten själv behövde ju
inte riskera att svälta), Bweengwa Nzala
sa till Los Angeles Times att han hellre åt
den skänkta majsen än svalt ihjäl.

Det gyllene riset

Ett av de viktigaste gentekniska framstegen är utvecklingen av det ”gyllene riset”.
Riset har fått sitt namn genom att man
lagt till två gensekvenser från maskrosor
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som förbättrar innehållet av beta-karotin,
vilket ger riset en svagt gulaktig färg.
Beta-karotin skapar förutsättningarna
för att riset ska tillföra dem som äter det
A-vitaminer. Och A-vitaminbristen är ett
stort problem i vissa delar av världen.
Det gyllene riset är utvecklat på Filippinerna av ett forskningsinstitut och
alltså inte en kommersiell produkt. Genmodifieringen har skett på grunden av lokala risvarianter som ger bra avkastning.
Skillnaden är A-vitamininnehållet.
Trots de goda egenskaperna hos det
gyllene riset har det varit särskilt föremål
för aktivisternas angrepp. År 2013 saboterades forskningsinstitutets odlingar
av aktivistiska ”bönder”. ”Bönderna”
visade sig vid närmare granskning vara
professionella aktivister hos Greenpeace, aktivister som redan tidigare förstört
genmodifierade grödor på annat håll.
Just det gyllene riset har livsavgörande
betydelse för många i området där det
odlas. A-vitaminbristen förorsakar blindhet för en halv miljon barn, något som
kan förhindras om det gyllene riset ersätter de traditionella sorterna. A-vitamin
påverkar även människans immunsystem positivt och en mer utbredd användning av det gyllene riset skulle förhindra inemot 2 miljoner dödsfall om året,
huvudsakligen bland barn under fem år,
åldringar och kvinnor.
Kampanjerna mot det gyllene riset har
inneburit att introudktionen fördröjts
med tio år.
Attackerna mot försöksodlingarna
med det gyllene riset fick äntligen det
vetenskapliga samfundet att reagera mot
aktivisterna i Greenpeace och liknande
organisationer. Tidskriften Science publicerade en ledare som fördömde de vetenskapsfientliga aktivisterna.

Genmodifieringarnas mål

Vad försöker man uppnå med de genmodifierade grödorna? Det finns olika mål
med forskningen, ett av de viktigaste är
att göra grödorna resistenta mot skadeinsekter, ibland handlar det om att göra
dem resistenta mot kemiska bekämpningsmedel, så att man kan bespruta bort
ogräs utan att skada de odlade grödorna.
Andra varianter kan handla om att göra
växter mer tåliga mot torka eller frost.
Kritikerna hävdar att de genmodifierade grödorna lett till ökad användning
av bekämpningsmedel. Men i själva verket är det tvärtom. Genom att växterna
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blir resistenta mot skadedjursangrepp
används mindre bekämpningsmedel än
tidigare. Användningen av kemiska bekämpningsmedel nådde enligt amerikanska jordbruksdepartementet en topp redan 1981. Sedan dess har användningen
minskat och den minskningen har fortsatt
sedan de genmodifierade grödorna gjorde sin entré. Ogräsbekämpningsmedel
minskade i USA från 217 000 ton 1981
till 179000 ton 2008. Insektsbekämpningsmedlen minskade mycket snabbt,
från 72000 ton 1971 till 13 000 ton 2008.
1972 var elva procent av insektsbekämpningsmedlen DDT.
Växtförädlingsföretaget Monsanto, ett
av de största och mest hatade företagen i
branschen, kombinerar olika gensekvenser för att skapa ”supergrödor”. Bolaget
har utvecklat en majssort som kallas Genuity där man kombinerar gensekvenser
som motverkar sex olika insektsburna
sjukdomar, två gensekvenser som gör
majset resistent mot olika ogräsmedel,
vartill kommer att majset gjorts mer tolerant för torka och behöver mindre gödning för att växa bra!

Resistens – ett problem?

En organisation som vid sidan av Greenpeace anstränger sig för att stoppa utvecklingen är Union of Concerned Scientists,
som har haft motstånd mot kärnkraften
som nummer ett på sin agenda. Numer
kommer motstånd mot genmodifiering
inte långt efter. Organisationen har bland
annat gjort gällande att ogräsens förmåga
att utveckla resistens mot bekämpningsmedel är ett problem och att samma kan
hända med genmodifierade grödors resistens. Nu är det knappast någon nyhet att
naturen anpassar sig. Lyckas man bekämpa ett icke önskat ogräs, dyker det snart
upp något annat som tar det försvunna
ogräsets nisch i det ekologiska systemet.
De som arbetar med genmodifiering hoppas att det ska vara den önskade huvudgrödan som tar den nischen, men så är
inte alltid fallet. Och det gäller oavsett
vilken växtförädlingsmetod man använder sig av.
Ett av de vanligaste ogräsbekämpningsmedlen (särskilt för genmodifierade
grödor) går under namnet Roundup. Andrew Kniss vid University of Wyoming
har studerat hur ogräs utvecklar resistens
mot Roundup mellan 1986 och 2012. Tyvärr ökar antalet ogräs som blir opåverkade av Roundup. Men det gäller i högre
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De viktigaste grödorna för världens livsmedelsförsörjning är majs, ris och vete (bilden). Sedan 1960 har framgångar i växtförädlingen
ökat avkastningen på majsodling i USA med 225 procent! 1960 kunde en hektar mark försörja ungefär 10 människor med den majs
som behövs för att tillgodsose kaloribehovet. Idag räcker samma yta till 32 människor. I Indien ligger man idag på 10 personer och i
Afrika på åtta. Det finns mycket kvar att hämta för att öka världens livsmedelsförsörjning.
utsträckning ogräs som växer bland traditionella växter än ogräs som växer bland
genmodifierade växter.

Markant ökade skördar

Det är inte bara så att användningen av
bekämpningsmedel minskar på grund av
de genmodifierade grödorna. Eftersom de
är mer resistenta mot ogräs och skadedjur
ökar skördarna markant. I normalfallet används ju vatten och solljus till att
få även ogräset att växa. Med rätt sorts
gröda används naturens resurser i ökad
utsträckning för enbart den odlade produkten. Tyska forskare har konstaterat att
de genmodifierade grödorna har bidragit
med en ökning av produktionen med 21
procent (samtidigt som bekämpningsmedlen minskat med 37 procent i volym
och 39 procent i kostnader). Högre avkastning och mindre risker för naturen!
Är inte det den bästa av världar?
All utveckling av genmodifierade grödor blir inte som man tänkt sig. Det är
därför företagen i branschen ägnar stora
resurser åt sitt utvecklingsarbete. Även
om vissa projekt inte blivit framgångsrika är det inga som skapat något som är
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skadligt. Det finns betydligt större risker
att något sådant skapas genom traditionell växtförädling. Då sker korsning lite
mer på måfå och man prövar i efterhand
vilka kombinationer som uppvisar önskade egenskaper. Med gentekniken identifierar man vilka egenskaper som man vill
uppnå och en gensträng som förväntas
uppnå den önskade egenskapen. Chansen
att experimentet ska lyckas är betydligt
större med gentekniken än med traditionell växtförädling, som använts utan några större problem i åttio år. FNs livsmedelsorganisation FAO erbjuder idag 5000
varianter på grödor som skapats med
traditionella metoder. Vilka biverkningar
dessa varianter har är mindre kända än
vad gäller genmodifierade grödor.

Regleringar skapar
dominerande företag

Genom kritiken mot genmodifiering har
det skapats utrymme för långtgående
statliga regleringar av växtförädlingsnäringen. Regleringarna är livligt uppbackade av den nya teknikens fiender.
Konsekvenserna har inte låtit vänta på
sig. Det har blivit så dyrt att registrera
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nya växtvarianter att alla mindre företag
har slagits ut. Idag kostar det i genomsnitt
136 miljoner dollar att introducera en ny
gröda på marknaden. Det säger sig själv
att det inte blir några små start-ups som
i Silicon Valley med den kostnadsbilden.
Sex företag dominerar totalt världsmarknaden och genom en pågående fusion är
antalet snart nere på fem (om inte konkurrensmyndigheterna tvingar fram en
avknoppning). Det handlar om BASF,
Bayer, Monsanto och Sygenta samt de
två fusionerande bolagen Dow och DuPont.
Genkritikerna har medverkat till att
skapa ett oligopol som hämmar konkurrensen och därmed också den gentekniska utvecklingen.
Men även med nuvarande företagsstruktur kommer utvecklingen säkert att
fortsätta i rask takt. En del forskare har
börjat intressera sig för träd istället för ätbara grödor. Ett projekt handlar om att göra
det snabbväxande eukalyptusträdet frostresistent, Och i framtiden kan man se boskapsskötseln som ett jungfrueligt fält för
.
gentekniken.
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Vulgärvänstern vill inte veta av skillnaden
mellan flytt och flykt
Det intoleranta debattklimatet i Sverige skyller jag på vulgärvänstern som spelar en överdrivet stor roll i opinionsbildningen. Att klistra etiketten fascist på
alla meningsmotståndare har sina rötter i intoleranta ideologier som fascism och
kommunism, skriver Kjell Albin Abrahamson och jämför med debattklimatet i
Tyskland.
Vi som bor i Tyskland förstår tydligt
Horace Engdahls redan klassiska ord:
”Tyskland är ett Sverige för vuxna.” Vad
Engdahl syftade på var att Tyskland utmärks av ”en större respekt för vetande,
vetenskap och lärdom”.
Visst är det så. Respekten märks i det
samhälleliga samtalet, i tema- och tonläget på kultursidorna, det märks till och
med på insändarsidornas nivå. Kunnande
och vetande är inte samma sak som småtyckande. I Sverige blandas åsikter ihop
med fakta eller ännu värre när en personlig åsikt på dunkla grunder upphöjs till
lag enligt den ökända Täppas-doktrinen:
Mina åsikter är lag.
Jag hävdar utan att darra på manschetten att det är vulgärvänstern som drivit
fram den stora skillnaden mellan Sverige
och Tyskland.
Obehagligt i svensk debatt är allt spekulerande utan någon som helst verklighetsgrund. Alla minns Germanwings
flygkrasch i mars i fjol då 149 personer
dödades mot en bergvägg i Alperna förorsakad av en psykiskt sjuk andrepilot.
Innan några som helst fakta var kända
om katastrofen ansåg Ali Esbati att det
var läge för lite marxistisk spekulation:
”vi får ändå inte glömma att just nu utkämpas en principiellt viktig strid för alla
löntagare och flygresenärer.” Så gränslöst
osmakligt.
Esbati är riksdagsman för Vänsterpartiet – känd för käcka påståenden som
”Demokrati och marknadsekonomi är
oförenliga” – och borde avhålla sig från
cyniska spekulationer.
I Tyskland finns också vad jag kallar för
vulgärvänster som också rymmer en floskelvänster, gnällvänster, stolpskottsvänster, spendervänstern, kulturvänster,
identitetsvänster, skygglappsvänster, södermalsvänster, finvänster, gatuvänster,
hatvänster, etikettvänster, skäggvänster,
rasvänster, kränkthetsvänster, gammalvänster, skrikvänster och kasta sten-vän-
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ster. Men i Tyskland läser, ser och hör jag
deras tyckanden inte lika ofta och lika
tydligt som deras svenska ”kammråter”.
I Tyskland är vulgärvänstern marginaliserad i samhällsdebatten, i Sverige leder
den det offentliga samtalet.
Säkert finns det också i Tyskland en

kjell.albin.
abrahamson@
contra.nu
Martin Aagård, Henrik Arnstad, Dilan
Apak, Lisa Bjurwald, Ali Esbati, Dror
Feiler, Göran Greider, Rosanna Dinamarca, Anders Lindberg, Bahrang Tin Tin
Miri, Karin Pettersson, Baker Karim, Åsa
Linderborg och Fredrik Virtanen, men de
återfinns i medielandskapets periferi, i
marginalen. I Sverige däremot rör sig de i
gammelmedias centrum.
En tröttsam sak med svenska vulgärvänstern är övertygelsen om att allt går
att ”tolka”. Även om påståendet är helt
uppåt väggarna går det alltid att lägga
fram en tolkning som i sig ska uppfattas
som sanning. Det sovjetiska kommunistpartiets viktigaste tidning hette inte av en
slump Sanningen, Pravda. Vulgärväns
tern bestämmer vad som är sanning och
lögn.
Det offentliga samtalet i Tyskland är
en stor mäktig kör bestående av män
och kvinnor och en hel symfoniorkester
med samtliga instrument. I Sverige är
det en liten amatörorkester med blås och
trummor inlånad från närmsta 1-majparad. Var finns till exempel de konservativa samhällsdebattörernas stämmor i den
svenska debatten?
För inte så länge sedan fanns på kultursidorna utrymme för konservativa röster som Gunnar Björk, Stig Strömholm,
Sven Stolpe, Gunnar Unger. Visserligen
är Johan Hakelius förträfflig men kan inte
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ersätta dem alla i vetande och lärdom.
I den svenska debatten har vulgärväns
tern lyckats tysta alla som inte ylar med
ulvarna. Det tydligaste exemplet är det
generösa utdelandet av fasciststämpel.
Sverige är enligt flera undersökningar ett
av världens minst rasistiska länder. Enligt
World Value Survey är Sverige det mest
toleranta och inkluderade landet i världen
mot minoriteter och främlingar. Ändå har
vulgärvänstern i kampanj efter kampanj
lyckats framställa svenskar som lömska
rasister, främlingshatare och latenta lasermän. Det svenska debattklimatet blev
därigenom intolerant, ogint och skadligt.
Och var den utpekade personen inte rasistisk i sig fanns det något ”strukturellt
rasistiskt” i sättet att tänka och skriva.
Det finns gott om extremvänsterorganisationer och nätverk som tillåts arbeta
nästan helt ostört av den enögda svenska
journalistkåren: Antifascistisk Aktion
(AFA), Revolutionära Fronten, Allt åt
alla, Syndikalistiska ungdomsförbundet
(SUF) eller den senaste skapelsen som
visade upp sig på årets Prideparad: Svartrosa blocket vars mål är att stoppa ”poliser, moderater och andra nazister”.
Anarkistiska Svartrosa blocket är för
ett obegränsat antal flyktingar och fri
invandring och tillhör därmed mänsklighetens ädlaste folk. Det räckte inte med
162 000 människor och att båttrafiken
över Medelhavet jämfördes med Auschwitz. Däremot, en person som är för flyktinginvandring men skeptisk till dagens
ekonomiska migranter från ”säkra ursprungsländer” kan bli kallad både rasist
och utlänningsfientlig. Att våga skilja på
”flytt” och ”flykt” är suspekt trots att internationella lagar och konventioner gör
en tydlig skillnad mellan migranter och
flyktingar, den skillnaden är lika stor som
mellan äpplen och päron. Men den som
hävdar det förvandlas i det snåla svenska
debattklimatet till just – ett päron.
Med tanke på den svenska journalist-
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”Det finns gott om extremvänsterorganisationer och nätverk som tillåts arbeta
nästans ostört av den enögda svenska journalistkåren”. Ett nytillskott i organisa
tionsfloran är ”svartrosa blocket”, anarkistiska feminister som i pride-paraden
i år hade som mål att stoppa ”poliser, moderater och andra nazister”. På bilden
en maskerad demonstrant som protesterar mot kapialismen.
kårens politiska sympatier är det föga
förvånande att ämnet kommunism lyser
med sin frånvaro. I Sveriges Television
har det hackats lök i fler timmar än det visats dokumentärprogram om kommunismens folkmord och förtryck. Nazism är
ett ämne som ägnas stort utrymme. Det är
bra, androm till skräck och varnagel. Ett
krux är att man av medierapporteringen
lätt kan få uppfattningen att det nazistiska
problemet i Sverige är gigantiskt. Svensk
fascism, vågar jag påstå, är i själva verket ett så litet problem att det både massmedialt och politiskt skulle kunna ägnas
betydligt mindre uppmärksamhet. Fascism i Sverige skulle uteslutande kunna
betraktas som en polisiär fråga. Men då
krävs det en annan rikspolischef än Dan
Eliasson, den fräckaste och högst betalda
politiker som Sverige någonsin har haft,
fast han är tjänsteman.
För att kunna diskutera svensk fascism
på saklig nivå krävs också att en charlatan
som den historieintresserade journalisten
– vilket är något helt annat än historiker
– fil. stud. Henrik Arnstad sparkas som
Stefan Löfvens och regeringens expert
och rådgivare i frågor om fascism, rasism
och främlingsfientlighet.
Mitt i semestern ramlade en viktig rapport ner i datorns brevlåda: FN-organet
UNHCRs årliga Global trends. Det är en
dyster och nyttig läsning. Mycket är känt
sedan tidigare, att 2015 blev ett rekordår
med 21,3 miljoner människor som flytt
eller fördrivits utomlands. Hela 65 miljoner människor har tvingats lämna sin
hembygd och bor i grannländer. Krigen i
Syrien och Jemen samt de aldrig sinande
oroligheterna i Afghanistan är grunden
till den svåra flyktingsituationen.
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Inte minst från vänsterhåll pekas USA
ut som en fegis som vägrar lätta på flyktingbördan. Men USA tog i fjol emot
172 700 asylsökande människor där de
flesta flytt från Centralamerikas kriminella band. Ryssland tog emot 152 500
asylsökande människor. Varför Sverige
med 156 000 asylsökande skulle tränga
sig mellan supermakterna USA och Ryssland är ett stort frågetecken. En sådan
folkflyttning innebär en så stor samhällsomvandling (till exempel att Sverige för
första gången har ett mansöverskott) att
den måste kunna diskuteras långt bortom
vulgärvänsterns trånga åsiktskorridorer.
Tyskland har, föga överraskande, stora
problem med immigrant- och flyktingpolitiken. Men jag är fullständigt övertygad
om att problemen kommer att lösas eftersom det offentliga samtalet sker utan
skygglappar och munkavle. Det senaste
problemet beskrivs så här.
Antalet asylsökande georgier till Tyskland var 2011 – 527, 2012 – 2 486, 2015
– 3 196. Antalet georgier som beviljats
asyl är – noll. I fjol skedde ett undantag,
en (1) georgier tilläts stanna. Egentligen
är många av georgierna inte alls intresserade av att söka asyl, vad de är ute efter
är nio-tolv månaders lugn och ro för att
ägna sig åt stölder. Detta kallas i media
för ”Asylmissbruk som kriminell affärsmodell” (se t.ex. FAZ 20 juni 2016).
De kriminella georgierna utgör inga
duvungar utan är de yrkeskriminellas adel, så kallade ”tjuvar i lagen”, ett
ryskt varumärke: vory z zakone. Man kan
kalla ”tjuvar i lagen” för en kommunistisk förbrytarverksamhet inte bara för att
den uppstod i Sovjetunionen utan också
eftersom den särskiljer sig från all öv-
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rig maffiaverksamhet precis som Lenins
samhällsmodell skilde sig från västvärldens. För ”tjuvar i lagen” existerar inga
lagar stiftade av staten och samhället utan
bara de egna lagarna. Och de är stränga,
ingen får gifta sig eller skaffa barn, ingen
får strida som militär för staten eller arbeta för en vanlig arbetsgivare etcetera.
Lagarna är muntliga och maffialedarna
stiftar alla ”lagar” för lägre kriminella,
för fotfolket, soldaterna, springpojkarna,
arbetarna som de kallas. De måste dra in
500 euro per dag från inbrott i affärer och
bostäder. Antalet inbrott i Tyskland har
ökat kraftigt de senaste åren, attraktivt
gods är alkohol, cigaretter, kläder, skor,
kosmetika och elektronik.
Under en månad kontrollerade tull
och polis alla varor som skickades från
Tyskland till Georgien. I 40 paket hittades stöldgods till ett värde av 60 000
euro. Tyska media publicerar namnen på
ledarna för ”tjuvar i lagen”, också de som
inte dömts i Tyskland. Stor uppmärksamhet väckte det faktum att maffialedaren
Levan Kakberidsi i januari i år lyckades
fly mitt under rättegången mot honom vid
Bochums tingsrätt.
Som svensk imponeras man av den
sakliga och utförliga beskrivningen av
den georgiska kriminaliteten på tysk
mark. Det nyktra debattklimatet utesluter
brushuvuden och virrhjärnor på vänsteroch högerkanten. När EU nyligen diskuterade huruvida georgier visumfritt ska
tillåtas resa till Europas Schengenländer
sade Tyskland ”nej” med hänvisning till
den höga kriminaliteten.
Jag tror inte att ”tjuvar i lagen” skulle
få samma rapportering i svenska media.
För det är Sverige tyvärr inte tillräckligt
.
vuxet.
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Yttrandefriheten under attack
Yttrandefriheten har länge setts som självklar. Så är det inte längre. I USA
återkommer angreppen på yttrandefriheten gång på gång. Anmärkningsvärt
nog i första hand på det som man kunde tro skulle vara den främsta bastionen
för yttrandefriheten: Universiteten
Yttrandefriheten är under attack. En gång
sågs yttrandefriheten som en viktig komponent i det fria samhället. Nu ifrågasätts
den alltmer. John Stuart Mill skrev i Om
friheten 1859:
”Om alla människor utom en enda hade
samma åsikt och bara denne enda hade
motsatt åsikt, skulle mänskligheten inte
vara mer berättigad att tysta den ende än
vad denne, om han hade makt, skulle ha
rätt att tysta resten av mänskligheten”.
När det gäller ”samstämmighet” om
klimatförändring tycks en del ha skaffat
sig en helt annan uppfattning.
En grupp på sjutton justitieministrar,
som representerar femton delstater samt
District of Columbia och Virgin Islands,
förklarade vid en presskonferens den 29
mars att de kommer att angripa varje företag som ifrågasätter den ”accepterade”
uppfattningen om klimatet. Justitieministrarna, alla demokrater, är inriktade
på att avskaffa yttrandefriheten och den
fria debatten när det gäller klimatfrågor.
New Yorks justitieminister Eric Schneiderman var tydlig när det gäller hans mål
att få slut på debatten: ”Du måste säga
sanningen. Du får inte framföra felaktigheter…”
Den 7 april fick Competitive Enterprise Institute (CEI, en tankesmedja) ett
föreläggande av Virgin Islands justitieminister Claude Walker att överlämna
allt material organisationen hade om klimatförändring och energipolitik, liksom
information om alla som stött institutet
under en tioårsperiod med början 1997.
Föreläggandet inriktade sig på institutets
kontakter med ExxonMobil, en bidragsgivare som slutade att ge institutets stöd
2005.
Sam Kazman och Kent Lassman från
CEI förklarade:
”Det är en helvetes börda att lägga
på en icke-vinstdrivande organisation.
Gruppens föregivna rättfärdigande för
föreläggandet är att riskerna med global
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uppvärmning är så stora och den vetenskapliga grunden för den så etablerad att
ett ifrågasättande är liktydigt med bedrägeri. Men justitieministrarnas retorik är
lyckligt omedveten om den amerikanska
konstitutionens första författningstillägg.
Att kräva att institutet bryter mot bidragsgivarnas konfidentialitet syftar här
uppenbarligen till att begränsa framtida
användning av den i konstitutionen ga-

allan.c.
brownfeld
@contra.nu
ranterade rätten till anonyma donationer.
Rättsfallet NAACP v Paterson som behandlades i Högsta Domstolen 1958 fastlade att sådana försök var olagliga enligt
första författningstilläggets garantier för
föreningsfrihet”.
Kazman och Lassman noterade:
”Man kan tycka att om lagen är så
entydig, så har vi inget att oroa oss för.
Men att driva saken juridiskt är extremt
kostsamt, särskilt som justitieministrarna
har förklarat att de kommer att använda
'alla medel' till deras förfogande, det vill
säga i slutänden skattebetalarnas pengar.
Oavsett vilken åsikt man har om global
uppvärmning, bör en av flera delstater
orkestrerad kampanj för att sätta stopp
för debatten skapa oro. Det finns när allt
kommer omkring många diskussioner
som baseras på vetenskapliga studier, allt
från genmodifierade grödor till familjeplanering. Och staten har förvisso inte
något rent register när det gäller att bedöma vetenskapen. Från Galileo till dagens kostcirkel vet vi att staten politiserar
vetenskapen. Man bör inte därtill straffa
oliktänkande”.
En del i Kongressen verkar också vara
intresserade av att tysta oliktänkande. Senatorerna Barbara Boxer (demokrat från
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Kalifornien) och Sheldon Whitehouse
(demokrat från Rhode Island) skickade
i februari 107 brev till tankesmedjor,
branschorganisationer och företag för att
begära information om hur de finansierar
sin verksamhet. Representanthusledamoten Raul Grijalva (demokrat från Arizona) kompletterade med frågor till sju akademiska institutioner som ifrågasatt delar
av president Obamas klimatpolitik. John
Allion, VD för Cato Institute, svarade
bland annat följande:
”Det förvånar ingen att ni har en annan
uppfattning än Cato Institute om klimatförändringar, liksom vad gäller många
andra frågor. Men det ger er inte rätt att
använda den federala regeringens starka
makt för att skrämma oss eller någon annan”
Professor Glenn Reynolds vid juridiska
fakulteten vid University of Tennessee
påpekar:
”Federal lag gör det till ett brott för 'två
eller flera personer att komma överens
om att skada, hota eller trakassera en person i någon delstat, något territorium eller
distrikt att fritt utnyttja eller tillgodogöra
sig de rättigheter och privilegier som garanteras i den amerikanska konstitutionen eller av USAs lagar '. Jag undrar om
justitieministrarna har läst den federala
regeln. Jag uppfattar det de gör en samfälld ansträngning att begränsa yttrandefriheten i första författningstillägget. De
borde kolla upp 18 U.S.C. Sec 241. Jag
är säker att de alla har den tillgänglig på
något av sina kontor”.
Professor Reynolds noterar:
”Alla tror inte att planeten värms upp,
alla som tror på uppvärmningen är inte
av uppfattningen att lagar och regleringar
kan påverka situationen. Ändå verkar
dessa justitieministrars uppfattning vara
att betrakta avvikande uppfattningar som
något mer eller mindre kriminellt. Det är
fel. Som Högsta Domstolen skrev i domen West Virginia Board of Education v
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Burnette, ”Om det finns någon fixstjärna
i vår konstitution så är det att ingen offentlig tjänsteman, hög eller låg, kan
föreskriva vad som är rätt när det gäller
politik, nationalism, religion eller andra
åsiktsfrågor”. Ändå är det just detta de
tycks ha i tankarna. Deras angreppssätt
är – och jag använder termen medvetet
– oamerikanskt. Genom att vidta de här
åtgärderna bryter de mot sin ämbetsed,
missbrukar sin maktposition och uppträder oetiskt”.
Liksom andra frågor bör klimatfrågan
vara öppen för fri debatt. Under 2001
stod följande i en rapport från amerikanska Vetenskapsakademien:
”Eftersom det finns en betydande osäkerhet i den nuvarande förståelsen för
klimatsystemet och hur systemet reagerar
och förändras naturligt, hur det påverkas
av emissioner av växthusgaser och aerosoler, så måste nuvarande uppskattningar
av storleksordningen av framtida uppvärmningseffekter betraktas som preliminära och föremål för framtida justeringar
(uppåt eller neråt)”.
Många vetenskapsmän menar att detta
är ett rimligt uttalande även idag. Att
anklaga de som deltar i klimatdebatten
för att vara ”missledande” och att försöka
kriminalisera debatten – som när senator
Whitehouse föreslår att man ska använda
sig av lagen mot svindleri och korrup-

tion, antagen för att bekämpa organiserad
brottslighet, för att kriminalisera det han
kallar ”klimatförnekelseapparaten” skulle tysta ner den fria och öppna debatten.
En sådan tillämpning skulle till och med
kunna fastställa att Al Gore gjorde sig
skyldig till ”missledande” när han för sju
år sedan sa att datamodellerna förutsåg
att Arktis skulle vara isfritt på sommaren
inom så kort tid som fem år.
Många experter säger att det återstår
mycket osäkerhet vad gäller kunskaperna om klimatförändringar – och vad
som kan göras mot dem. Det finns skilda
uppfattningar om i vilken utsträckning
mänskliga aktiviteter bidrar till klimatförändringarna och om klimatmodellerna
– några har motbevisats av händelseutvecklingen – är pålitliga nog för att dra
slutsatser om framtiden. Andra frågar sig
om kostnaden för att bekämpa klimatförändringar är lägre än kostnaderna för att
anpassa sig till dem.
Världen har sett dramatiska klimatförändringar i det förflutna. Vi hade den
medeltida värmeperioden från 800-talet
till 1200-talet. Vi hade Lilla istiden mellan 1640 och 1690. I inget av dessa fall
var fossila bränslen inblandade. Varför
ska inte klimatförändringarna få diskuteras fritt, som alla andra frågor? Det är
sant att producenter av fossila bränslen
kan ha ett ekonomiskt incitament att ifrå-

gasätta dem som förespråkar strikta metoder för att motverka uppvärmningen.
Men många grupper på alla sidor i många
diskussioner – det gäller bilindustrin,
tobaksodlarna, vapenägarna, vapentillverkarna och andra – förespråkar sina
intressen på den fria marknaden för åsikter, tills sanningen en gång blir uppenbar
och oemotsagd. Ingen ifrågasätter längre
risken med rökning. Sanningen har segrat utan försök att olagligförklara de idéer
som visat sig vara felaktiga.
I ett fritt samhälle har även de som tror
att jorden är platt rätt att framföra sina
åsikter. Tanken att kriminalisera åsiktsskillnader om vetenskapen – eller om
andra frågor – borde vara otänkbar för
alla som tror på yttrandefrihet. Sorgligt
nog tycks det idag vara ett ökande antal
amerikaner som övergett tanken på yttrandefrihet. Många – som de sjutton justitieministrarna – kallar sig ”liberaler”.
Sedan när började ”liberaler” anse det
vara sin uppgift att tysta och kriminalisera åsikter till vilka de misstycker?
Vem skulle ha trott att det år 2016
skulle vara nödvändigt att driva en kampanj för yttrandefrihet? Det är emellertid
där vi hamnat. Och det är viktigt att män
och kvinnor som tror på friheten, oavsett
vilken uppfattning de har i klimatfrågan,
reser sig upp och försvarar yttrandefrihe.
ten.

Åsikterna om klimatet delar
sig, men en del politiker vill
göra det brottsligt att fram
föra ”felaktiga” åsikter i
klimatfrågan. Hur många
av dessa känner över hu
vud taget till den medeltida
värmeperioden (800–1200)
eller ”Lilla istiden” mellan
1640 och 1690? På bilden
den svenska arméns marsch
över Stora Bält i februari
1658 som möjliggjordes av
”lilla istiden”. Bataljmål
ning av Johan Philip Lemke
på Drottningsholms slott.
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Strandskyddet orimligt vittomfattande
Små rännilar på ner till 20 cm – naturligtvis torrlagda under en stor del av året – ger
strandskydd på 100 meter åt vardera hållet och hindrar markägare att utnyttja sin
mark.

I förra numret av Contra redogjorde
Gunnar Wiktorsson för hur allemansrätten kom till 1938. Syftet var att bjuda de
personer som genom semesterlagen fick
fritid tillgång till naturen utan att staten
skulle behöva betala, exempelvis genom
att köpa mark till naturreservat. Under de
kommande åren var statsapparaten fullt
upptagen med världskriget, men efter
fredsslutet tillkom nya åtgärder i samma
anda. Staten genomdrev lagstiftning som
gav allmänheten rättigheter på andras
bekostnad, utan att staten skulle behöva
betala.
Strandskyddsbestämmelserna infördes
första gången i 1947 års byggnadslag.
Då var det länsstyrelsen som hade möjlighet att besluta om skydd mot bebyggelse i strandnära områden som behövde
”skyddas”. År 1975 vände man på regleringen på så sätt att all mark inom 100
meter från sjöar och vattendrag försågs
med strandskydd (Länsstyrelsen kan bestämma att det på vissa ställen ska gälla
300 meter istället). Syftet var att trygga
allmänhetens tillgång till bad och friluftsliv, men det utvidgades senare även till
skydd för djurliv och naturvärden. Om
det var uppenbart att ett sådant skyddsbehov saknades kunde dispens beviljas.
Dispens beviljades också i många stadsområden, där det annars skulle vara svårt
att få in någon bebyggelse alls (många
av våra städer ligger längs åar eller vid
sjöar och hav). Strandskyddsreglerna har
för övrigt, som vi berättat om tidigare i
Contra, även gällt grävda diken. Dikar
man ut sin sankmark kan det plötsligt bli
strandskydd och därmed byggnadsförbud
på marken.
Alliansregeringen lade våren 2014 fram
ett lagförslag om möjligheter till dispens
från strandskyddslagen vid små vattendrag och sjöar. Ett litet vattendrag definierades som ett vattendrag med mindre
bredd än två meter och en liten sjö som
en sjö på mindre än en hektar (100x100
meter). De förslag som fanns om att helt
slopa strandskyddet för dessa vattendrag
och sjöar som fanns stoppades, men det
infördes istället en dispensmöjlighet,
till exempel efter en enskild markägares
ansökan om det kunde fastställas att vat-
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tendraget hade ”mindre betydelse” för de
syften som låg bakom strandskyddet.
För många fastighetsägare har strandskyddet inneburit att en tomt blivit oanvändbar, eftersom det inte funnits någon
del som legat utanför strandskyddet.
Patrik Ardefelt köpte 2011 en obebyggd
tomt på 1400 kvadratmeter i en fäbodvall
i Älvdalens kommun. Utanför hans mark
fanns på vardera sidan en bäck och tvärs

cg.holm
@contra.nu
över tomten rann under delar av året en
rännil, troligen grävd för att tillgodose
boskapens behov av vatten. Rännilen var
på sina ställen 20 centimeter bred, och
på inget ställe mer än 80 centimeter, och
som sagt torrlagd under delar av året. Ardefelt fick avslag på sin ansökan om dispens och avslaget höll sig efter prövning
i högre instans. Ansökan gjordes innan de
nya reglerna från 2014 trätt ikraft, men
överklagandena prövades efter. Ardefelt
gjorde i år en ny ansökan med hjälp av
Centrum för Rättvisa och fick faktiskt
dispens redan hos Länsstyrelsen. Det

handlar om att bygga en mindre fäbod
utan vare sig elektricitet eller vatten.
Kommunen lämnade byggnadslov redan
2012. För att fatta beslut om dispens på
Ardefelts tomt åkte Länsstyrelsen ut och
besiktigade marken och konstaterade att
det inte förekom något friluftsliv där och
att det inte gick några stigar över marken.
Contra ska ge ett annat exempel på tilllämpningen av strandskyddslagen. Det
handlar om en mindre skogsgård med
en bäck som slingrar sig fram över marken. Det är svårt att se bäcken innan
man kommer alldeles inpå och från maj
till september är bäcken normalt torrlagd. Ändå råder strandskydd på ett
område på 100 meter på vardera sidan
av bäcken. Strandskydd tillämpas därför på cirka 95 procent av gårdens sammanlagt 15 hektar. Bäcken rinner för
övrigt upp på en myr hos grannen och
även den lilla myren har ett strandskydd
på 100 meter. Det finns inget öppet vatten alls på myren och under sommaren
är det helt problemfritt att vandra över
myren. Resten av året behövs det stövlar.
Enligt de nya bestämmelserna kommer
strandskyddet att bestå om inte särskild
dispens söks och beviljas av Länsstyrelsen.
Naturligtvis får kommunen yttra sig, och
det är inte säkert att den vill vara med. .

Artikelförfattaren på den för säsongen (en tredjedel av året) torrlagda botten på en 40
cm bred bäck utan namn som genererar strandskydd 100 meter åt vardera hållet och
medför att en fastighet på 15 hektar till 95 procent är förbjuden att bygga på.
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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 ori
ginalkällan om inte annat markeras med
citationstecken.

Invandrares inkomster

Statistiska Centralbyrån har tittat på
medianinkomster för svenskar och invandrare från åtta länder (några av de
största invandrarländerna) för 2014. Det
är mycket stora inkomstskillnader för
dem som varit kort tid i Sverige, medan
det är ganska små inkomstskillnader
för dem som varit länge (minst tio år) i
Sverige. Utom för Somalia och Irak där
medianinkomsten för ”tioåringarna” bara
var 59 respektive 64 procent av infödda
svenskars medianinkomst. Det går också
särskilt trögt för irakier och somalier i
början. Bland dem som varit här mellan
1 och 4 år är medianinkomsten 0 för både
irakier och somalier. Det gäller också
för eritreaner, som dock kommer ikapp
snabbt För eritreaner som varit över tjugo år i landet var medianinkomsten 95
procent av den för infödda svenskar.
I en enda kategori slår de utlandsfödda de svenskfödda. Finska kvinnor som
varit minst tjugo år i Sverige har högre
medianinkomst än infödda svenska kvin-

nor. Av finländare som kommit till Sverige är medianinkomsten redan innan fem
år 80 procent av inkomsten för infödda
svenskar. Näst bäst klarar sig polackerna
med 48 procent. Iranier hade bara 8 procent av den svenska medianinkomsten.
Irakier, eritreaner och somalier låg ännu
sämre till med medianinkomsten noll.
Det är uppenbart att arbetskraftsinvandrare (som flertalet finländare och polacker) klarar sig bättre i början, medan
andra nationaliteter så småningom kommer i fatt. Det förtjänar dock att komma
ihåg att iranier som varit här i minst tjugo
år mestadels kommer från eliten från
shahens tid med god utbildning, medan
dagens invandrare från Iran har en helt
annan bakgrund.

Utlandsföddas
sysselsättningsgrad

Ovanstående notis handlade om hur
mycket invandrare till Sverige från olika länder tjänade jämfört med infödda
svenskar. Ett annat sätt att mäta integrationen är att titta på sysselsättningsgraden, det vill säga hur stor andel av befolkningen som jobbar. Många av länderna i
Europa har högre sysselsättningsgrad
för invandrare än för infödda. Så är det
exempelvis i Luxemburg, Ungern, Portugal och Italien. Sverige, som har näst
Schweiz den högsta sysselsättningsraden

i Europa för infödda (83,1%), har den
största skillnaden i sysselsättningsgrad
mellan infödda och invandrade, 15,3 procentenheter. Frankrike, Belgien och Österrike är de enda andra länderna som har
en skillnad på mer än tio procentenheter.
I flertalet länder ligger skillnaden på cirka
5 procentenheter. Siffrorna avser 2014.

Posten försämrar i smyg

Officiellt har Postnord talat om att man
kanske ska ge efter på leverans nästa dag.
I praktiken har man redan genomfört det.
I Contras område i Stockholm töms nu
brevlådorna redan klockan 10. För alla
företag (liksom för Contra) innebär det
att dagens utgående brev hämtas först dagen efter arbetsdagen. Det som postas på
måndag kommer fram på onsdag. Innan
Postnord ens officiellt genomfört den
försämring man aviserat. Sedan blir det
torsdag som leveransdag för måndagsposten.

EU och kräftorna

EU har listat 37 ”invasiva arter” som kan
hota biologisk mångfald. Det är förbjudet
att föda upp, odla, transportera de aktuella arterna. En av arterna är signalkräftor.
Som odlats i Sverige sedan den inhems
ka flodkräftan slagits ut av kräftpesten.
Under 2016 är det tillåtet att transportera
och sälja signalkräftor, men de ska hållas
i slutet förvar så att de inte kommer i kontakt med naturligt vatten. Vad som kommer att gälla för 2017 är oklart. Reglerna
trädde ikraft den 3 augusti 2016.
(Land)

Ungdomar får betalt för att
”skapa integration”

Svenljunga kommun betalar svenska ungdomar 50 kronor i timmen för att de ska
umgås med och delta i aktiviteter med 50
ungdomar i åldern 14 och 15 år som är
födda utomlands. Syftet är att bidra till
”integration” och aktiviteterna handlar
om typiska fritidssysselsättningar som
kanotturer och liknande. Egentligen skulle kommunen vilja betala de utländska
ungdomarna också, men det visade sig
vara för krångligt med arbetstillstånd, så
de bjuds på ett besök på Liseberg istället.

Smitningar

På landets bensinmackar smiter varje år
50 000 kunder från betalningen. Många
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mackar har kameror, så att det är lätt att
se vilken bil som tankats utan att föraren
betalat för sig. Men trots att bevisläget
alltså bör vara gott lägger polisen ner 95
procent av alla ärenden som anmäls. Det
handlar om värden för cirka 50 miljoner
kronor om året. (Svensk Bensinhandel)

Friad trots att han bet polis

I Umeå grep en 19-åring och skulle föras
till polisstationen. I polisbilen bet han en
polisman och satte sig sedan till motvärn
och slog vilt omkring sig när han fick
handfängsel. Han åtalades för våld mot
tjänsteman och våldsamt motstånd. Men
friades av tingsrätten. Visserligen slår
domstolen fast att han bitit polisen (något
han erkänt) samt i övrigt gjort våldsamt
motstånd. Men ”Han har själv och genom
sin försvarare framfört att han fick panik
ångest vid det aktuella tillfället, att han
inte förstod vad poliserna sa till honom,
att han kände sig omotverat och orättvist behandlad och att han hade dåliga
erfarenheter från poliser i andra länder”.
Tingsrätten köpte detta och förklarade att
åklagaren inte bevisat att han hade uppsåt
till de i och för sig bevisade gärningarna.
Han frikändes därför. Han kom från Somalia. Domen överklagades inte.
(Dagens Juridik)

Träskallar vid makten

I Gävle har kommunen köpt en tomt för
6,3 miljoner kronor för att hundra att ett
äppelträd fälls för att bygga nya bostäder.
Tomten köptes för några år sedan av en
byggare för 4,2 miljoner. Det var visserligen ett stort och gammalt äppelträd, men
inte ens äppelträd har evigt liv.
Visste du att du inte får fälla träd på
din egen tomt? Du måste söka tillstånd
av kommunen, de flesta bryr sig inte och
konsekvenserna för de är i de flesta fall
noll. Men en kvinna i Landskrona som
fällt 17 träd på sin egen tomt fick böter på
189.125 kronor. De som söker tillstånd
får också gräva djupt i plånboken. I Södertälje fick ett par betala 3.987 kronor
för att på den egna tomten fälla en gran
som riskerade att falla över huset. I Stockholm är standardtaxan 4.920 kronor.

Sop- och avloppsmonopol

Det råder monopol för transport av sopor
i landet. Det är kommunen som har monopolet, men vanligen lägger man ut det
på entreprenad efter sedvanlig upphand-
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ling. Liknannde monopol gäller transport
av slam från avloppsanläggningar. Då
kan monopolet få kostsamma effekter för
medborgarna.
Kommunen har rätt att föreskriva hur
enskilda avlopp ska ordnas. Enskilda avlopp är anläggningar som byggs för en
eller ett par hushåll, kanske för en sommarstuga. Kommunernas ambitioner varierar högst avsevärt. Det finns i lagen en
gummiparagraf som säger att kostnaden
inte får vara orimligt betungande, men
det är som alla förstår en svårtillämpad
regel med nästan ingen rättspraxis och
raskt juridiska kostnader på tiotusentals
kronor.
En normal avloppsanläggning för ett
hushåll på två personer kostar 100.000
kronor, men krävs det bara lite extra i
form av svåra markförhållanden eller
bristande vägförbindelser kan kostnaderna rusa iväg till en miljon. Ofta mer
än hela fastighetens värde. Det är mer än
en pensionär som konstaterat att de inte
har råd att bo kvar på sin gård på landet,
där de bott sedan födseln, när kommunen
rycker ut och kräver ”modernt avlopp”.
Den som vant sig vid skogarnas frihet
tvingas trycka in sig i ett äldreboende med
rum på 25 kvadratmeter, inte på grund av
att de är skröpliga utan på grund av att de
inte har råd att betala det nya avlopp som
kommunen kräver.
De hem som överges av fattiga pensionärer på landsbygden köps nu upp av
stadsbor, kanske kommunalpampar, som
har råd med höga kostnader.
Eskilstuna kommun har fyra stycken
24 tons lastbilar som ska sköta all slamsugning i kommunen. En drabbad fastighetsägare konstaterade att hans väg
klarade av ungefär sex ton och att han
måste bygga ny väg på 500 meter. Han
hittade efter viss ansträngning en privat
entreprenör som hade en sex tons slamsugningsbil och föreslog kommunen att
han (på egen bekostnad) skulle få anlita
den bilen istället. Men ägaren hade ingen
behörighet att tömma slam i kommunens
reningsverk och ett sådant tillstånd skulle
inte beviljas. Det blev istället nödvändigt
att satsa en kvarts miljon på att bredda
och förstärka vägen för det enda besöket
kommunens slamsugningsbil skulle göra
varje år.
Grannen, som inte hade lika lång
vägsträcka att förstärka, trodde sig ha
kommit på en smartare lösning. Om
slamsugningsbilen kom till honom på
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förmiddagen istället för på eftermiddagen skulle den bara väga 10 ton och hans
väg skulle klara trycket. Glöm det! Det
skulle kräva alltför mycket planering av
kommunens körscheman.
Det är inte bara svenskar som drabbas
av avlopps- och soptömningsterrorn. Anthony McCorkle är tidningsbud på Staten
Island i New York. Eftersom han tjänade dåligt kom han överens med boende
längs hans tidningsbudssträcka att han
skulle ta hand om deras returflaskor och
panta dem. När McCorkle blev ertappad
med sin bil full med returflaskor beslagtogs bilen och han fick 4.000 dollar i böter för att han inkräktat på de uppgifter
som var ett monopol för Department of
Sanitation.

Uppsala konstmuseum
HBTQ-certifierat

Samtliga anställda vid Uppsala konstmuseum har genomgått en fyra dagar lång
ugbildning ordnad av RFSL för att museet ska ”HBTQ-certifieras”. Ett nytt smart
knep från RFSL att tjäna pengar. Och för
kommunen att slösa bort två procent av
en normal årsarbetstid. Det handlar om
”utbildning” i normkritik och vad man i
den fysiska miljön kan göra för att skapa
”trygga och inkluderande platser för HBTQ-personer”.

Sex veckor i häkte
utan domstolsbeslut

JO klagar på Kriminalvården för att en
man suttit sex veckor i häkte utan domstolsbeslut (häktningsförhandling ska enligt lagen hållas inom fyra dagar). Mannen var häktad i sin frånvaro och greps
och placerades i häkte. Ingen brydde sig
dock om att det behövdes en ny häktningsförhandling. Mannen blev tilldelad
en offentlig försvarare, men begärde efter
en tid att få byta advokat, eftersom den
advokat han tilldelats inte ”engagerade
sig i mitt fall” och inte kom till häktet. När
fången begärde advokatbyte upptäcktes
det att han satt häktad utan domstolsprövning. Och advokaten som inte kom? Han
hade ingen aning om att han tilldelats en
klient. Kriminalvården yttrade sig till JO
och förklarade att man inte kunde ”påta
sig ett rutinmässigt ansvar för att samtliga klienters rättsprocessuella tidsfrister
hålls”. JO köpte inte den invändningen
utan betecknar det inträffade som ”helt
oacceptabelt”.
(Dagens Juridik)
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Mat på hemmaplan

Vi har lärt oss att använda både exotiska
grönsaker och frukter. Växterna odlas i
tropiska länder och flygs in till konsumenter i industrivärlden som vant sig vid
ingredienser som inte fanns för en generation sedan. Förutom en mer varierad kost
har utvecklingen gett många arbetstillfällen inom jordbruket i u-länderna. Men
det kan bli slut på det. Jordbruksindustrin
arbetar intensivt med modern teknik för
att ordna till närodlade versioner av grödor som nu importeras. I nedlagda fabriker och liknande kan man ordna växtodling under kontrollerade former. Datorer
styr jordens sammansättning, luftfuktighet, ljus med mera. Det har till exempel
visat sig att klorofyllprocessen, kärnan
i all växtodling, i huvudsak styrs av två
våglängder av ljuset. Genom att använda
LED-lampor för just de våglängderna
kan man spara in massor av energi jämfört med om man använder konventionella lampor som sprider ljus över hela
spektret. Det handlar om köksväxter som
sallad, fänkål och koriander. Bulkvaror
som ris, majs, vete, soja och liknande
lär aldrig bli lönsamt att odla i så liten
skala. Än så länge är det inte särskilt lönsamt med de sofistikerade metoder som
behövs för odling av växter i artificiella
miljöer. Men kostnaderna sjunker drastiskt och det lär inte dröja länge innan de
blir ekonomiskt lönsamma.

Modern bioteknik minskar
utsläppen av växthusgaser

”Folkets klimatmarsch” genomfördes
häromsistens i New York. En av demonstrationens fiender var växtförädlingsbolaget Monsanto, som arbetar med utveckling av effektivare växtodling genom
traditionell växtförädling, men också
genom genmodifiering. De nya grödorna
har gjort det möjligt att odla mycket mer
på den mark som används för jordbruk.
I själva verket har de moderna bioteknikföretagens växtförädling medfört att
jordbruket minskat utsläppen av koldioxid med 13 miljoner ton mellan 1996
och 2012. Det motsvarar utsläppen från
11,8 miljoner bilar. Och den effektivare
odlingen har lämnat 123 miljoner hektar
åkermark lediga för andra grödor. Många
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av demonstranterna trodde att lokalt odlad ekologisk gröda skulle rädda världen
från den globala uppvärmningen. Men
den lokalt odlade ekologiska grödan kräver mer mark och mer arbetskraft. Den
blir kort sagt dyrare och mer arealkrävande. (Ronald Bailey i Reason Magazine)

Putin tog fram sin Kalasjnikov

I december 1989 hade Stasi-högkvarteret
i Dresden i Östtyskland stormats. Dokumenten hade kommit i ockupanternas
händer. En som inte var orolig var KGBmannen Vladimir Putin, för han hade redan besökt Stasi-högkvarteret och tagit
hand om sin egen dossié. Men efter Stasihögkvaretert vände sig folkmassan mot
KGB-högkvarteret. Där fanns Vladimir
Putin som tog fram sin Kalsjnikov och
ropade: ”Jag ber er hålla ordning! Det här
är ett sovjetiskt militärobjkekt och vi är
beredda att försvara det med alla medel.
Den här byggnaden tillhör varken Stasi
eller KGB”. Putin ljög. Byggnaden tillhörde KGB. Men han lyckades genom
sitt uppträdande hindra en stormning.
(Vera Efron i ”Militärt”)

Alldeles för bra resultat –
brittiska skolverket devalverar
skolresultat eftersom det bara
fanns britter i skolan

Brittiska motsvarigheten till Skolverket
gav inte högsta möjliga betyg till prestationerna i Middle Rasen Primary School.
Eleverna och lärarna hade visserligen
gjort sig förtjänta av högsta betyg rent
objektivt, men eftersom skolan var alldeles för engelsk (97 procent av invånarna
i Middle Rasen är vita engelsmän) hade
man missat att ge eleverna tillgång till
den kulturella mångfalden i dagens England. Det hjälpte inte att skolan visade
bästa tänkbara resultat i varje undersökt
delmoment.
(Reason Magazine)

”Curlande” i USA

Ibland går det längre i USA än i Sverige.
Parkavdelningen i Seattle har tvingat en
lekpark som speciellt inriktat sig på att
låta barn med ”speciella behov” komma
och leka med andra barn, att ta bort de
bästa av sina lekredskap. En repstege
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på 120 centimeter, en däckgunga och en
koja gjord av rep och cykeldäck måste
bort, eftersom barn med funktionsstörningar uppmuntras att använda redskapen
tillsammans med vanliga barn. Föräldrar
till utvecklingshämmade barn protesterar, eftersom de såg lekparken som det
enda stället i staden där barnen inte nedvärderades på grund av sin sämre rörelseförmåga. Skolmyndigheten i delstaten
Washington beslutade samtidigt att avskaffa gungorna på de vanliga skolornas
lekplatser med motiveringen att de var
farliga.
(Reason Magazine)

Fler mord i USA

I USA har mord och våldsbrott minskat under många år. Men nu har trenden
vänt. I Saint Louis ökade antalet mord
med 60 procent förra året. I Milwaukee
med 21 procent. Till en del handlar det
om attacker särskilt riktade mot poliser.
Till en del om poliser som inte vågar ingripa, eftersom de inte vill bli föremål för
världsomspännande skandaliseringar på
video. Istället för att fråga ”vad gör ni här
klockan halv ett på natten” sitter de kvar
i sin bil och får beskåda varför mördarna
var där… Bakom attackerna mot poliser
finns ledande politiker som inte längre
ställer upp helhjärtat för lagens väktare,
inte minst gäller det New Yorks vänsterorienterade polishatande borgmästare
Bill de Blasio. Bara hans företrädares företrädare, Rudy Giuliano, gick i spetsen
för de åtgärder som gjorde New York till
en av de säkraste storstäderna i världen.
Nu är New York raskt på väg i motsatt
riktning.

Välvillig sexism

Två forskare vid Northeastern University i Boston, Jin Goh och Judith Hall,
har publicerat en rapport där de konstaterat att män är ”sexister”. Alltid tydligen. De observerade när 27 blandade par
spelade Trivial Pursuit med varandra.
Männen granskades med feministiska
glasögon och männen befanns skyldiga
till ”välvillig sexism”. De log nämligen
under spelet och talade vänligt och inställsamt. Den ”välvilliga sexismen” var
enligt forskarna svårare att identifiera än
den aggressiva modellen. Men den fanns
tydligen hos alla män. Judith Hall skrev:
”Dessa förment välvilliga uttryck kan få
kvinnor att acceptera status quo i samhället, eftersom sexismen ser ut att vara väl-
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komnande, tilltalande och harmlös” Hur
kvinnorna bar sig åt studerades aldrig.
(Daily Telegraph)

Religionsfriheten sitter
hårt på Kuba

Påven besökte förra året Kuba och i det
traditionellt katolska landet har kommunistregimen något lättat på trycket mot
den katolska kyrkan. Så är dock inte fallet för protestantiska kyrkor, där förtrycket pågår som tidigare. Tidigare i år revs
fyra kyrkor som tillhörde den apostoliska
rörelsen. Rörelsen har flera gånger försökt registrera sig hos myndigheterna,
men nekats detta. Resultatet blev alltså
att rörelsens kyrkor jämnades med marken. När pastor Alain Toledano befann
sig på en utlandsresa slog myndigheterna
till mot Emanuels-kyrkan i Santiago de
Cuba. 200 församlingsmedlemmar greps,
bland dem pastorns fru Marilín Alayo
Correa. Hon fördes bort inför ögonen på
sina två döttrar, elva och tolv år gamla.
Döttrarna fick sedan uppleva hur kyrkan,
som också rymde familjens bostad, jämnades med marken.
(Magasinet Stefanus, Oslo)

Två länder

tvingar utomlands bosatta medborgare att
betala skatt för inkomster som intjänas
utomlands, USA och Eritrea. Det gäller
människor som bor i andra länder och
tjänar pengar där. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Antalet amerikaner som
avsäger sig sitt medborgarskap har ökat

drastiskt och är nu uppe i 3000 om året.
Tidigare var ett amerikanskt medborgarskap så värdefullt att nästan inga amerikaner avsa sig sitt medborgarskap även
om de bodde i en annan del av världen
sedan decennier.
(Reason Magazine)

I Kina tas korsen
bort från kyrkorna

Tidigare var kristna i Kina utsatt för regelrätt förföljelse av de ateistiska kommunistiska myndigheterna. Förföljelserna har lugnat ner sig, samtidigt som
antalet kristna växer explosionsartat.
Men allt är inte fritt fram för de kristna.
I delar av Kina tvingas kyrkorna att ta
ned korsen från kyrkorna. Korsen anses
vara aggressiva symboler som utgör otillåten religiös propaganda. Pastorn Bao
Guohua i Zhejiang-provinsen dömdes till
fjorton års fängelse för brott mot ”den sociala ordningen” sedan han vägrat att ta
ner sitt kors från kyrkan. Hans fru klarade
sig undan med tolv års fängelse.
(The Economist)

Ivan Iljin

Den ryske fascisten Ivan Iljin har fått en
renässans i Putins Ryssland. Hans stoft
har flyttats till Donskoj-klostret i Moskva
och Putin har lagt ned blommor på hans
grav.
Iljin var mensjevik (socialdemokrat)
i Ryssland och utvisades till Tyskland
1922. I Tyskland anslöt han sig till nationalsocialisterna och arbetade på Joseph
Goebbels propagandadepartement, men

blev utvisad också från Tyskland 1938.
Han hamnade i Spanien och blev varm
anhängare till Francisco Franco.
Iljin hävdade att två poler stod mot varandra, slavofiler och Väst. Den slaviska
kommunismen skulle när den föll samman ersättas av fascismen. Iljin ställde
sig frågande till att fascismen inte tog
sin plats i Ryssland Han menade att Väst
inte förstod de slaviska folken, det var
ryssarna som genom den ortodoxa kyrkan var de enda sant kristna.
Ryssland hade uppstått oberoende av
europeiskt inflytande och hade gång på
gång fått kämpa för sin existens mot Europa.
Centralt för Iljin var den centraliserade
ledningen av staten och den kontroll
erande ledaren. Val behövdes inte och
civilsamhället skulle inte existera, staten
skulle istället kontrollera allt
Iljin skrev ett fyrtiotal böcker och avled
i Zürich 1954. Framförallt hans skrifter
mellan 1948 och 1954 uppskattas i dagens Ryssland, och inte minst då av Vladimir Putin.
(Mer om Ivan Iljin kan hittas i bland
annat en föreläsning av professor Timo
thy Snyder, hittas på YouTube)

Lag till skydd för
kvinnor oislamsk

När provinsen Punjab i Pakistan införde
en lag som avsåg att skydda kvinnor mot
våld, förklarades lagen omgående var oislamsk och därmed ogiltig av ett konstitutionellt organ av islamska mullor.
(The Economist)

Amerikaner flyr från
demokratiskt styrda stater

Det pågår, som alltid, en ständig folkomflyttning i USA. Kalifornien, som tidigare
varit en delstat som sugit till sig invånare,
har numera blivit en av de största utflyttarstaterna. På tredje plats efter New York
och Illinois (med Chicago som största
stad). Näst dessa tre kommer New Jersey
(nära New York) och Michigan (med bilindustrin). Stater som vinner befolkning
är i första hand Texas, varefter följer Flordia, North Carolina, Colorado och South
Carolina. Signifikativt är att det främst
är demojkratiskt styrda stater som tappar befolkning. I Kalifornien handlar det
mycket om att folk fått nog av överdrivna
statliga regleringar. På vinnarsidan finns
republikanskt styrda stater. (Newsmax)
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Stasi ledde östtysk skolpropaganda
riktad mot Sverige
När Sverige erkände den kommunistiska diktaturstaten Östtyskland (DDR) 1972 innebar det
startskottet för ett omfattande östtyskt-svenskt samarbete över Östersjön. Ett särskilt propagandaprojekt med Sverige som mål gällde skolan. Detta projekt leddes av den beryktade östtyska
säkerhets- och spionorganisationen Stasi.
I Sverige fanns starka sympatier för den
så kallade Tyska demokratiska republiken (Deutsche Demokratische Republik,
”DDR”) inom främst Socialdemokratiska
arbetarepartiet (SAP) och Vänsterpartiet
kommunisterna (VPK) men också på sina
håll inom de borgerliga partierna. Carl
Bildt, som i tidernas fullbordan skulle bli
borgerlig stats- och utrikesminister, pläderade i tidskriften Svensk Linje i början
på 1970-talet för ett svenskt erkännande
av Östtyskland och medverkade under
sin tid som styrelseledamot i Stockholms
studentkårs internationella utskott till
goda kontakter med Östtyskland men
också med andra öststater som Polen,
Tjeckoslovakien och Ungern1.
I en skrift utgiven av Frivärld (Stockholm Free World Forum) med titeln
Svensklärarna i DDR – en studie av ett
Stasiprojekt (2015) analyserar professor
emeritus Anders Törnvall, Mälardalens
universitet i Västerås, det östtyska av Stasi ledda skolprojektet vilket administrerades av Herder-institutet, vilket var en del
av Marx-Engels Universität i Leipzig.

”Röda linjen”

”Herder-lärarna var beroende av ministerierna och Stasi”, konstaterar Törnvall
inledningsvis (sidan 2). ”Att inte följa
den så kallade ’röda linjen’, alltså partiets ideologi och politik, kunde straffa sig.
Man måste alltid ta hänsyn till detta i ämbetsutövningen.”
Det sammanlagda antalet svenska lärare som efter 1972 deltog i utbildningen
vid Herder-institutet uppges av direktorn Erhard Hexelschneider ha varit 600.
Samma år som Sverige erkände Östtyskland, alltså 1972, tog utbildningen – eller
snarare indoktrineringen i östtysk socialistisk ideologi – fart. I Sverige var högs
Lars Lundberg: Bilder av Bildt. Legus förlag
1994, sidan 39
1
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ta skolmyndigheten, Skolöverstyrelsen
(SÖ), i hög grad med på noterna, och dess
generaldirektör Jonas Orring bjöd gärna
in delegationer från det tyska socialistriket, som han menade hade väsentligt
mer att erbjuda Sverige än det ”bakåtsträvande och konservativa Västtyskland”.
(Törnvall, sidan 2).
Anders Törnvall har tidigare svarat
för ett uppmärksammat TV-reportage
om Stasi-spionen Aleksander Radler,
som arbetade åt Stasi i 25 år. När han

tommy.hansson
@contra.nu
avslöjades för några år sedan hade han
skapat sig en plattform som kyrkoherde
i Burträsk i Västerbotten, där han bodde med sin hustru Bettina. Radler hade
systematiskt rapporterat om sina vänner och kontakter till Stasi, vilket i en
del fall resulterat i att de fängslades som
statsfiender och fick sina liv förstörda2.

Den svenska
grundskolans dödgrävare

Det Stasi-ledda skolprojektet var mycket
ambitiöst upplagt, vilket var naturligt
– via de svenska skolorna skulle ju en
fördelaktig bild av det socialistiska experimentlandet ”DDR” kolporteras ut i
Sverige. Törnvall beskriver hur rekryteringsprocessen gick till (sidan 2)
”Rekrytering till kurserna skedde
främst genom information från fortbildningsavdelningarna vid universiteten och
lärarhögskolorna och genom skolpressen, till exempel Skolvärlden. Vänskaps2
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/
spionprasten-som-vagrar-gora-avbon
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förbundet Sverige-DDR (1956–1991) var
mycket engagerat i rekryteringsprocessen
främst genom rektorn, riksdagsmannen
(S) och mångårige ordföranden i Vänskapsförbundet Sverige-DDR Stellan Arvidsson /sic!/ och hans hustru, skoldirektören Britta Stenholm, sekreterare i den
statliga lärarutbildningskommittén och
ordförande i en lärobokskommitté, som i
mitten av 1970-talet granskade allsidigheten i svenska läroböcker.”
Stellan Arvidson (1902–97) var en socialdemokrat på vänsterkanten och verksam som litteraturhistoriker, skolman och
författare. Övertygad marxist och ateist
var han sekreterare i Skolkommissionen
1946–53, vilken upprättade fundamentet till den svenska grundskolereformen.
Arvidson har därför kallats ”den svenska
grundskolans fader”, eller kanske mer
korrekt ”dödgrävare”.
Stellan Arvidson är en av de personer
jag beskriver som en samhällsdestruktör
i boken Destruktörerna. Hur 13 män,
tre kvinnor och kulturvänstern förstörde
Sverige (Contra förlag, 2008)3.
Alla svenska högskolor inbjöds att
medverka i seminarier och konferenser i
Sverige kring utbildningen i Östtyskland
tidsperioden 1980–90. Det sista evenemanget som hölls i verksamheten hade
som tema utvecklingen i ”DDR” – trots
att detta land var under avveckling!

”DDR var en bra stat”

Professor Anders Törnvall har gjort en
djupintervju med Erhard Hexelschneider,
direktor och lärare vid Herder-institutet,
inför arbetet med den nu föreliggande
skriften om svensklärarprojektet. Hexelschneider var en ideologiskt medveten
socialist, vilken än i dag tycker det var
riktigt att uppföra Berlinmuren som ett
bålverk mot den anstormande kapita3

http://www.contra.nu/c012prov.html
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lismen från väst och alltjämt kallar sig
”övertygad kommunist”. Han anser att
den undervisning de svenska lärarna fick
var förstklassig och citeras på följande
sätt av Törnvall(sidan 3):
”Vi gav en mycket bra undervisning för
svenskarna, den bästa vi kunde leverera,
därför att DDR var en bra stat. Jag led
inte av att jag inte fick ta del av viss litteratur och forskning som var förbjuden i
vår stat. Jag led inte heller av att jag inte
kunde resa till kapitalistska länder eller
att jag inte hade villa och bil.”
Törnvall låter i sin skrift flera av lärarna vid Herder-institutet komma till tals,
och de uttrycker ungefär samma ståndpunkter som direktor Hexelschneider: att
det var viktigt att i undervisningen följa
”den röda tråden”; att Berlinmuren var
nödvändig; att socialismen ideologiskt är
överlägsen kapitalismen.
Jochen Schröder, som var lärare och
ställföreträdande ledare för institutets internationella kurser, deklarerar utan omsvep (sidan 4):
”Jag uppfattade mig som en övertygad
kommunist och en engagerad medarbetare i det propagandistiska, ideologiska
systemet som arrangerade svenskkurserna. Viktigt för oss var att för svenskarna
upprepa på ett sofistikerat sätt motsättningarna mellan ett socialistiskt samhälssystem och ett kapitalistiskt system som
representerades av Västtyskland.”

Svenskkurserna framgångsrika

Irene Zoch, som var lektor vid Herder-institutet, menar att utbytet mellan det östtyska propagandainstitutet och det svenska skolväsendet fungerade bra. ”Svenskarna var verkligen intresserade av DDR”,
understryker hon i en intervju med Anders Törnvall. ”Det fanns vissa som var
skeptiska, men de var inte många.”
Zoch minns dock att det kunde vara
jobbigt för östtyskarna när de genom
svenskarna konfronterades med ett samhällsskick med större frihet och bättre
levnadsförhållanden än vad som var rådande i deras eget socialistiska lyckorike
(sidan 4):
”Det var svårt för oss när vi betraktade svenskarnas frihet att resa vart de
ville i världen. Stasis kontroll av oss och
svenskarna försökte vi förtränga. Och
inte heller svenskarna förstod och såg.
De greps också av propagandan och kritiken av väst, framförallt Västtyskland, vår
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huvudfiende.”
En vanlig fråga svenskarna ofta ville
veta mer om gällde kyrkans ställning i
Östtyskland. Jochen Schröder hävdar
att den socialistiska staten var ”mycket
generös” gentemot (den protestantiska)
kyrkan beroende på dess diakoni och engagemang för freden. ”Vi tvingades dock
spela med i Sovjets kampanj att kyrkan
skulle krossas”, förklarar Schröder för
Törnvall och fortsätter:
”Vi ville liksom statsminister Palme
skapa en atomvapenfri zon. Men vi var
en del av det kalla krigets politik. Man
måste betänka att det fanns 500 000 sovjetiska soldater i DDR, vilket gjorde oss
beroende av Sovjet.” (Sidan 4) Om Olof
Palmes väl dokumenterade beundran för
”DDR”-staten och hans stöd för sovjetisk
”fredspolitik” kan mer läsas på Dick Erixons blogg4.
Enligt Schröder var svenskkurserna
framgångsrika, eftersom de gav ”mänskliga möten där västs propaganda kunde
bemötas”.

Olika svensktyper kartlade

Kursarrangörerna vid Herder-institutet
delade in de svenska deltagarna i olika
kategorier (sidan 4):
– De som var starkt positiva till
”DDR”-staten och dess socialistiska
politik.
– De mer pragmatiska som hade uppfattningen, att det östtyska samhällsskicket representerade en bra variant
av socialismen.
– De som på ett personligt plan var intresserade av det östtyska systemet.
– De som var kritiska mot Östtyskland
och det totalitärt socialistiska samhället.
– De som var stolta över att vara
svenskar och såg svagheter i den
östtyska staten.
När de östtyska lärarna besökte Sverige
kunde de konstatera, att ordningen inte
alltid var så bra i de svenska klassrummen. Den östtyska staten hade här en mer
konservativ hållning som krävde ordning
och disciplin. Det hörde också till att när
östtysk skolpersonal besökte Sverige fick
de en eller flera övervakare, vilka noga
kontrollerade att inga ideologiska avvikelser gjordes eller att någon hoppade
av och sökte politisk asyl. Att förlöjliga
http://erixon.com/blogg/2009/11/olof-palme-lovordade-ddr

4
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Stasi kunde leda till svåra konsekvenser.
Törnvall ger i sin skrift exempel på lärare som föll i onåd och skickades hem
från Sverige därför att de ansågs ha tagit
alltför djupa intryck av den frihetliga demokrati de mötte.
För doktor Bernd Landmann, lärare
och kursledare för svenskarna, utgjorde
undervisningen av de svenska kursdeltagarna höjdpunkten i hans lärarkarriär.
Anders Törnvall sammanfattar så (sidan
5):
”Svenskarna fann han mycket olika;
de flesta var praktiskt intresserade, färre
av språkteorier. De var glada och förväntansfulla, men hade ingen aning om
hur DDR-diktaturen och dess långa arm
verkligen fungerade. De förstod inte att
de alla var övervakade hela tiden även
när de bodde hos värdfamiljer, som ju var
speciellt utvalda och intrimmade i rollen
de skulle spela gentemot svenskarna.”

Stasi övervakade allt

De lärare professor Törnvall intervjuat
bekräftar att Stasi vakade noggrant över
att de östtyska målen med svenskundervisningen uppfylldes. Varje kurs förbereddes sorgfälligt. Målen och riktlinjerna
var som följer (sidan 7):
– Svenskarna skall få större förståelse
för och accepterande av det socialistiska kollektivet, bort från svenskarnas individualism
– Det socialistiska samhället är alltid
överlägset det kapitalistiska västsamhället.
– Undervisningens påverkan på svenska ungdomar ansågs särskilt viktig.
– DDRs utrikespolitik är alltid fredlig
och modellen för denna fredspolitik
är Sovjetunionen.
– Helsingforsdeklarationen från 1975
är ett stöd för den östtyska utrikespolitiken.
– Warszawapakten är en garanti för
”DDRs” utrikespolitiska framgångar.
Berlinmuren är en ”freds- och frihetsmur” för att skydda mot västs försök att
förstöra ”DDR”.
Det övergripande viktigaste målet var
att få den svenska Skolöverstyrelsen
(SÖ) och ytterst den svenska regeringen
att inta en stödjande roll i skolsamarbetet
Sverige–Östtyskland, något som också
skedde. Svenska skolbyråkraters genomgående uppfattning – med SÖ-chefen Jo-
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Greifswald har ibland
kallats Sveriges äldsta
universitet
(grundat
1456, 21 år innan
Uppsala Universitet).
Greifswald låg i Svens
ka Pommern och hörde
i mer än 150 år till Sve
rige. Östtyskarna ut
nyttjade kopplingen till
Sverige genom kurser i
tyska språket och (öst)tysk kultur för svenska
skollärare. Greifswalds
universitets
huvud
byggnad, byggd under
den svenska tiden på
1740-talet, foto C G
Holm.
nas Orring i spetsen – var att Östtyskland
hade mer att lära svenskarna än Västtyskland.
Östtyskarna lämnade intet åt slumpen,
utan lärarna vid Herder-institutet förbereddes för sina propagandistiska insatser
vid Nordiska institutet i Greifswald, en
stad belägen i Pommern med anor från
den tid då stormakten Sverige hade besittningar på tyskt område. Här hade även
Stellan Arvidson haft en lektorstjänst på
1930-talet. Universitetet i Greifswald,
grundat 1456, har kallats ”Sveriges äldsta
universitet”5.

”Ett djävulskt system”

Det östtysk-svenska samarbetet på skolans område medförde omfattande researrangemang, som Johanna Tegelström
var ansvarig för på svensk sida. Hon var
född i Tyskland och hade som barn tvingats uppleva den nationalsocialistiska
diktaturen under Hitler. Tegelström hade
erfarenhet av invandrarundervisning i
Göteborg.
Tegelström utsattes yttermera för ett
värvningsförsök av Stasi. Hon var dock
väl förberedd på något sådant och föll
inte till föga. Tegelström såg klara likheter mellan ”DDR”-diktaturen och den
nazidiktatur hon upplevt som barn.
”Ju mer hon reste med grupper i
DDR”, skriver Anders Törnvall, ”desto
mer tyckte hon att det var hemskt att leva
i en diktatur. Det var samma system som
i hennes barndoms Nazityskland. Värst
5
http://popularhistoria.se/artiklar/det-gamlasverige-i-det-nya-tyskland
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var slagordet att ’Freden skulle försvaras
med vapen’, som motiverade den starka
offensiva Nationella folkarmén, (NVA).”
Johanna Tegelströms sammanfattande intryck av Östtyskland är, skriver Törnvall
(sidan 9), att det representerar ”ett djävulskt system”.
Östtysklands popularitet i Sverige,
framhåller Törnvall, berodde till en del
på den vänstervåg som hade rullat igång
på allvar studentrevoltåret 1968. Allt fler
lärare och skolboksförfattare kom att intressera sig för ”DDR”, varifrån ett stort
antal föreläsare bjöds in. Även inbjudna
västtyska lärare hade ofta en positiv inställning till det Tyskland som fanns på
andra sidan järnrådån.
DDRs kulturcentrum i Stockholm, beläget på Upplandsgatan nära Tegnérlunden, hade som målsättning att utkonkurrera det västtyska Goethe-institutet. Det
kan nog sägas att östtyskarna här hade
ett försprång tack vare den geografiska
anknytningen till tidigare svenska stödjepunkter på nuvarande östtyskt territorium. Icke minst odlade man arvet efter
den store reformatorn Martin Luther.

Kina, Ryssland och Iran
aktivast i dag

Anders Törnvall lyckas på ett begränsat utrymme få med en mängd intressant information om det östtysk-svenska
skolprojekt varmed ”DDR”-staten ville
indoktrinera det svenska samhället i socialist- och kommunistvänlig riktning.
Det genomgående intryck jag får när
jag läser professor Törnvalls avhandling
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är att Stasi och Herder-institutet i Leipzig
skötte detta värv på ett proffsigt, skickligt
och icke minst noggrant sätt. Även om en
del uppmärksamma svenska deltagare
som Johanna Tegelström utan svårighet
genomskådade propagandan.
En annan av de svenska deltagare Törnvall genomfört intervjuer med, adjunkt
Anita Ottenbrant i Mjölby, omtalar att
hon blev illa behandlad av kursledarna
när hon en gång påpekade att den information som gavs om Östtyskland inte
stämde med verkligheten. Ottenbrants
uppfattning var att ”DDR”-medborgarna
inte levde i frihet utan jämförde dem med
”djur i ett zoo” (sidan 17). I samhället
härskade ”ett slags förföljelsemani” som
gjorde att Stasi tilldelades uppgiften att
övervaka allt och alla.
Den lärdom som kan dras av det Stasiledda skolprojekt som här beskrivits är
enligt Anders Törnvall (sidan 19) följande: ”Alla diktaturer infiltrerar olika länder
i stort sett på samma sätt. De använder
sig av en blandning av ekonomisk samverkan, kultursamverkan, utbildningssamverkan och politisk samverkan.” De
diktaturer som enligt SÄPO i dag är mest
aktiva i Sverige är Kina, Ryssland och
Iran.
Professor Törnvall avrundar med följande tänkvärda ord (sidan 20):
”Vi kan alltså lära oss av DDRs verksamhet vid svenska skolor och lärosäten
att undvika samverkan med diktaturer.
DDR gick under, men inte alla gör det ef.
ter bara 50 år.”
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Varför kommunism, islamism, nazism
och fascism är samma andas barn
Att kommunism, islamism, nazism och fascism är de värsta
totalitära tankesystem som någonsin existerat är välkänt. Det
är mindre känt att de delar samma filosofiska kärna. Att nazism
och kommunism ligger mycket
nära varandra är inte någon
ny idé. Majoriteten av forskare
som studerat Nazityskland och
det stalinistiska Ryssland, skulle
stämma in i sociologen Michael
Manns ord: ”De två systemen
hör ihop. Det är endast en fråga
om att hitta rätt efternamn”.1
Det finns de som menar att nazismen och
fascismen är högerideologier, men flera
ledande auktoriteter på området anser att
de i själva verket är varianter av socialism.2 Jag delar denna uppfattning, och
kommer i denna artikel hävda att det korrekta ”efternamnet” på dessa ideologier
är totalitär socialism.
De är alla grenar på samma ideologiska
träd. Vidare driver jag den mera kontroversiella tesen att även islamism och fascism hör till samma ideologiska familj
– de är också grenar av socialism/kollektivism som till sin natur är totalitär.
I denna artikel ger jag mitt eget separata filosofiska argument för denna tes, och
jag kommer endast att utgå från iakttagelser som anses allmänt vedertagna (med få
undantag).
De fyra mest människofientliga ideologierna någonsin – nazism, kommunism,
fascism, islamism – har alltså samma
filosofisk grund: totalitär socialism. De
M. Mann: The Contradictions of Continuous
Revolution i Nazism and Stalinism;
Dictatorships in Comparison, redigerad av
Moshe Lewin och Ian Kershaw, Cambridge
University Press 1997, s. 135.
2
Dave Renton: The Prison of Ideas i Roger
Griffin och Matthew Feldman (red) Fascism,
Critical Concepts in Political Science, vol I:
The Nature of Fascism. Routledge, London,
2003, ss. 292-300
1
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är alltså inte varandras motpoler, utan
tvärtom mycket närliggande varianter av
samma totalitära socialism.

Definition av socialismen

Centrala för alla socialistiska rörelser
är fyra väsentliga doktriner. Den första
doktrinen är klasskampstesen – att samhället alltid ska analyseras utifrån en
klasskamp; samhällsordningen analyse
ras alltid som en ofrånkomlig kamp mel
lan minst två olika grupper där den ena
i någon mening betraktas som ”bättre”
eller ”godare” än den andra, ”dåliga”
gruppen.

andre.juthe
@contra.nu
Den ena gruppen har alltid den socialistiska ideologins favör. Det kan dock
vara helt olika faktorer som gör att den
ena gruppen är ”bättre”, alltifrån att den
är ett ”offer”, till att den består av personer av rätt ras.
Denna doktrin samexisterar paradoxalt
nog nästan alltid med en läpparnas bekännelse till principen om allas lika värde.
Detta gäller de marxistiska varianterna av
socialism. Faktum är att det ironiskt nog
ofta är just denna värdegrund som den socialistiska makteliten använder som skäl
för att kränka de mänskliga rättigheterna
i allmänhet och rättigheterna för den ”dåliga” gruppen i synnerhet.
Den andra väsentliga doktrinen hos all
socialism är kollektivist-tesen, det vill
säga att individen alltid är underordnad
kollektivet, (läs: staten), och att varje individ bara är kollektivet dividerat med
antal individer. Statens intresse är alltid
viktigare än den enskilde individens intresse, och staten har rätt att kränka den
enskilda människans rättigheter för att
tillgodose intresset hos den klass/grupp
som har den kollektivistiska ideologins
favör, eller för att genomdriva sin ideologi på ett politiskt plan.
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Den tredje doktrinen kan vi kalla för
statism-tesen. Det betyder att socialismen
anser att staten bör blanda sig i och agera
så att den, enligt den socialistiska ideologin, ”goda” klassen” vinner kampen, för
att på så sätt nå den socialistiska utopin.
Detta är ett mycket viktigt element eftersom det förklarar varför socialism alltid leder till statism, det vill säga att staten i hög grad styr ekonomisk och social
politik, och lär folket att ”tycka rätt” även
inom privatlivets helgd.
Staten måste kontrollera den sociala
och ekonomiska politiken och ideologiskt
påverka medborgarna. Det betyder att
socialismen alltid förespråkar (mer eller
mindre) statligt ägande av produktionsmedlen och (mer eller mindre) statligt
reglerad resursfördelning, samt diskriminering och propaganda mot människor
som ingår i den ”dåliga” gruppen.
Socialismen kännetecknas därför alltid av planekonomi; det vill säga att den
fria marknaden med dess olika aktörer
elimineras och produktionen styrs av en
monopolistisk makt. Socialismen kännetecknas också av ett godtyckligt maktanvändande och av att staten (läs: politiker)
tycker sig ha rätt att använda folkets skattepengar efter eget godtycke.
Socialister lever i villfarelsen att med
borgarna finns till för staten, medan det i
själva verkar ska vara tvärtom, att staten
finns till för att tjäna medborgarna och
värna deras rättigheter.
Det fjärde doktrinen är den utopiska te
sen. ”Utopi” syftar här på ett orealistiskt
mål och inte på det tänkta idealsamhälle
som i någon mån figurerar i alla ideologier och politiska system. Socialismen har
alltid en orealistisk utopi som hägrar.
Man tror att denna underbara utopi kan
nås, men endast genom att den goda gruppen vinner klasskampen och besegrar den
onda gruppen, och genom att man får alla
undersåtar att förstå hur förträfflig den
socialistiska ideologin är – vilket resulterar i att staten växer ännu mer, eftersom
staten måste lära folket att ”tycka rätt” så
krävs mer resurser, mer myndigheter och
mer skatter för varje genomförande av
ideologin. Låt oss nu se om nazism, kom-
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munism, fascism, islamism alla innehåller socialismens väsentliga teser.

Klasskampsdoktrinen – det finns
alltid två stridande klasser

Klassanalysen finns hos alla de fyra ovan
nämnda ideologierna. Nationalsocialismen tolkade historien som en kamp mellan raserna, där nationalsocialismen representerade den överlägsna rasens strävan till herravälde. Nationalsocialismen
ser en klasskamp mellan raser, främst den
ariska mot den semitiska, medan fascismen sätter kampen mellan nationerna i
centrum.
För fascismen är staten en kollektiv
organism i kamp om överlevnad med
andra stater. Kommunismen tolkar historien och samtiden utifrån den marxistiska
klasskampen mellan arbetarklassen och
kapitalägarna. Den väsentliga skillnaden
mellan å ena sidan nationalsocialistisk
och fascistisk klassanalys, och å andra
sidan kommunistisk klassanalys, är att
nazismen/fascismen anser att den goda
gruppen äger den starkes rätt och bör
vara överordnad den svagare gruppen
(icke-arier), medan det för marxistisk
(kommunistisk) klassanalys är tvärtom.
Enligt marxistisk klassanalys förs alltid
en klasskamp mellan en överordnad och
en underordnad grupp, där den underordnade gruppen istället äger ”den förtrycktes rätt”. Staten ska omintetgöra den
överordnade gruppen antingen genom
revolutioner (kommunism) eller genom
reformer (socialdemokrati).
Hos senare socialistiska inriktningar såsom kulturmarxismen analyseras
klasskampen emellertid inte utifrån ekonomiska klasser – borgare vs arbetare –
utan istället mellan andra ofta godtyckligt avgränsade grupper. Hos feminismen
(som kan ses som en gren inom kulturmarxismen) är kampen istället den mellan könen. Hos den kulturmarxistiska
inriktningen finns alltid en maktordning
där vissa grupper är underordnade andra
– ”rasifierade”, hbtq-personer med flera –
tillhör alltid de underordnade, och individer från den ”överordnade” gruppen (vita
heterosexuella män) är alltid privilegierade. Likaså har feminismen idén om ett
”patriarkat” som är överordnat den andra
klassen som består av kvinnor, färgade
etcetera.
Det kan också handla om olika raser
eller olika sexuella preferenser (hbtq vs
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”vita heterosexuella normen”). Enligt
den kulturmarxistiska varianten av socialism utövas inte förtrycket av den ”dåliga
klassen” genom rent materiella och ekonomiska faktorer utan genom de diskriminerande ”maktstrukturer” som använts
som oantastlig förklaring till allt som kulturmarxismen ogillar.
Den nationalsocialistiska och fascistiska varianten av klasskampen har alltså
ett övermänniskoideal, tror på den starkes rätt, och betonar rasernas betydelse
medan den kulturmarxistiska istället utgår ifrån att den ”goda gruppen” är god
därför att den är förtryckt.
Hos islamismen finns också en klasskampsanalys som många inte tänker på
eftersom den är av religiös natur. I islamistens tankevärld står kampen mellan
de ”rättrogna” och de ”otrogna”. Det är
en helt annan indelning än till exempel
den ekonomiska indelningen mellan överklass och underklass som kommunismen
har, men faktum kvarstår: det är två klasser som i någon mening strider mot varandra. Islam har en annan bild av vilka
klasser som befinner sig i kamp men den
islamiska förståelsen av världen är också
ytterst en slags klasskampsanalys.

Kollektivistdoktrinen –
Kollektivet före individen

Individen är alltid underordnad kollektivet i samtliga ideologier som här diskuteras. Att stalinism, marxism, maoism
och andra varianter av kommunism accepterat kollektivist-doktrinen är allmänt
vedertaget. För kommunismen är en vanlig arbetare inte värd något om dennes
intresse kolliderar med den ”goda saken”
eller det ”allmännas bästa” som alltid är
det staten vill.
För nationalsocialister måste individen
underordna sig staten, och staten har rätt
att styra även i privatlivet, vilket otvetydigt framkommer i nationalsocialistiska
källor, inte minst Hitlers Mein Kampf.3
Även fascismen är essentiellt förknippad med att individen är underställd statens behov,4 och att staten är Gud, mer
eller mindre. Så här uttryckte sig Mussolini själv:
”Fascismen bekräftar staten som den
Adolf Hitler: Mein Kamp (svensk
översättning), Hägglunds Förlag, Stockholm,
1992, se kapitel 2 ”Staten” ss. 29-79.
4
Detta står i vilket seriöst uppslagsverk som
helst.
3
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sanna verkligheten för den enskilde.
Och om frihet ska vara ett attribut hos
den verkliga människan, och inte någon
abstrakta marionett som föreställs av individualistisk liberalism, så är fascismen
för frihet.
Den enda friheten som kan vara en
verklighet, statens frihet och individens
inom staten. Därför är, för fascisten,
allting i staten och inget mänskligt eller
andligt existerar, än mindre har ett värde,
utanför staten.”5
Både för fascismen och nationalsocialismen är ”folket” och ”staten” ett och
detsamma. Att en enskild medborgare
skulle ha rätt mot staten i en fascistisk
stat är otänkbart. För islamismen är en
total underkastelse under kalifatet grundläggande för hela dess ideologi; den enskilde har inga rättigheter gentemot kalifatets diktat. För islamismen är staten
en teokrati, men samma principiella förhållningssätt gäller: individerna har inga
rättigheter gentemot staten. Teokratin har
absolut rätt gentemot sina medborgare.

Statismdoktrinen – staten skall
agera mot den ”dåliga klassen”

Den nationalsocialistiska staten agerade
för att (bokstavligen) utplåna den dåliga
klassen (dåliga raser, etcetera). Många
tror felaktigt att Nazityskland hade en
fri marknadsekonomi. Det har förvisso
visats att nazismen i Tyskland privatiserade en rad offentliga tjänster från olika
sektorer.6
Men det privata ägandet av produktionsmedlen existerade bara till namnet
i Nazityskland; alla väsentliga maktbefogenheter låg hos den tyska staten, inte
hos privata ägare. Staten bestämde vad
som skulle produceras, i vilka mängder,
på vilket sätt, och till vem det skulle distribueras.
Staten dikterade såväl prissättning som
lönesättning, och vilka utdelningar eller
andra inkomster som de ”privata ägarna”
skulle tillåtas få.7 Nazityskland införde
pris- och lönekontroller år 1936. Men
5
http://www.constitution.org/tyr/mussolini.
htm
6
Germá Bel: Against the Mainstream:
Nazi privatization in 1930s Germany, The
Economic History Review, Volume 63 (1): ss
34–35. (2010).
7
Reisman: Why Nazism was Socialism, and
why Socialism is Totalitarian, TJS Books,
2015.
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allt detta är bara en följd av den kollektivistiska principen att individen ytterst
är ett medel för statens ändamål. Syftet
med ”privatiseringarna” var att tjäna som
ett verktyg för att förbättra naziststatens
relation med stora industrialister och att
öka stödet bland denna grupp för politiken, men också att faktiskt öka centraliseringen av stat och ekonomi till en nationalsocialistisk elit.8
Det är välkänt att kommunistiska diktaturer systematiskt utrotat alla människor som tillhört ”fel klass”. En kommunistisk stat agerar alltid mot den ”dåliga
klassen”. Kommunismen har mördat fler
än någon annan ideologi. Nästan alla
kommunistiska diktaturer har förbjudit
fackföreningar, men det gör dem inte till
högerorienterade ideologier. Fackföreningar kan vara ett hot mot den socialistiska statens absoluta makt, och därför antingen förbjuds de, eller blir en förlängd
del av statens maktutövning.
Fascismen ansåg sig lösa den marxistiska klasskampen genom att korporativa
fackföreningar i samarbete med arbetsgivarna styrde finanserna under ledning av
staten. I praktiken var fackföreningarna
maktlösa och kontrollerades direkt av
staten.9 Korporationerna blev en del av
den totalitära staten där all makt gick från
toppen vidare neråt i systemet.
Precis som i andra socialistiska diktaturer använde man sig av planhushållning,
men mera i nationalsocialistisk tappning
än i kommunistisk. Fascismen trodde
på samma ekonomiska klasskamp som
marxismen, men ansåg sig ha löst den.
För fascismen blev den primära klasskampen istället en kamp mellan olika na
tioner, där staten agerar för att den egna
nationen ska segra.
Staten sågs som en kollektiv organism
i skoningslös kamp mot andra stater10 för
sin överlevnad. Poängen är emellertid
att alla socialistiska ideologier anser att
staten – oavsett om staten är kommunis
tisk, nationalsocialistisk eller ett kalifat
– skall intervenera och eliminera eller
motverka de människor som ingår i den
”dåliga” klassen.
Huruvida människor i den här klassen
är dåliga därför att de försöker strida mot
Bel (2010)
Robert O. Paxton: The Anatomy of Fascism,
Alfred A. Knopf, New York, 2004, ss. 10,
123,137,
10
Reidar Larson: Politiska ideologier i vår tid,
Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 104.
8
9
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den dominerande klassen – som hos nationalsocialismen – eller tvärtom för att
de ”förtrycker” den underordnade klassen som hos kommunismen, eller om förtrycket sker genom ”strukturer”, som hos
kulturmarxismen och feminismen – beror
bara på vilken sort socialistisk inriktning
det handlar om.
Det förklarar också varför de olika inriktningarna kan vara djupt fientliga mot
varandra trots sina stora likheter. De har
motsägande analyser av vilka klasser det
är som befinner sig i ”klasskamp”, om än
klassanalysen som sådan är densamma.
Hos islamismen är det likaledes statism
som råder och det är tydligt att den religiösa staten ska agera mot den ”onda”
klassen utifrån islamismens klassanalys.
Individer som tillhör fel klass (otrogna)
får betala en straffskatt för detta, och utsätts för ren förföljelse från statens sida.
Att byta ”klass” genom att konvertera
från islam är dessutom belagt med dödsstraff.
Men att byta klass åt andra hållet, genom att konvertera till Islam innebär direkta privilegier. Det socialistiska draget
visar sig också i den ekonomiska politiken. I Iran är till exempel den privata
sektorn den minsta och endast ett komplement till statliga och kooperativa företag.11 Alla naturrikedomar, banker, kommunikationer med mera skall ägas av den
islamistiska staten.12

Utopi-doktrinen

Det är uppenbart att tron på en utopi är
väsentlig för alla dessa fyra ideologier.
För stalinism, maoism och alla andra
kommunistiska inriktningar är utopin det
kommunistiska paradiset. I steget innan
råder socialism; proletariatet har beseg
rat kapitalägarna och äger produktionsmedlen, i det sista steget försvinner alla
klasser eftersom arbete gjorts överflödigt
av maskinerna. Processen är oundviklig
eftersom den ofrånkomliga klasskampen
är motorn i utvecklingen som sker stegvis
via tes-antites-syntes.
För nationalsocialister är utopin det
tusenåriga germanska fridsriket, då alla
rasfiender är besegrade, och då herrefolket dominerar över de svagare folken.
Likaså är fascismen (liksom nationalsocialismen) genomsyrad av myter och
föreställningar om en utopisk framtid för
den fascistiska nationen.
Larson (2006) s. 198
Larson (2006) s. 198

11

12
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För islamismen är det muslimska gudsriket utopin. Muslimernas seger över de
otrogna är ofrånkomlig precis som i de
övriga ideologierna. Hos islamismen är
det Allahs allmakt som gör segern ofrånkomlig. Det är genom Allahs vilja där de
rättrogna till sist slutgiltigt besegrar de
otrogna.
Islamismens idé om islams världsherravälde är mycket lik den internationella
kommunismen med dess idé om globalism genom världsrevolution. Skillnaden
är att islam ska dominera världen genom att de rättrogna besegrar de troende
främst med ren krigföring, inte genom revolutioner. Islamismen har alltså samma
socialistiska/kollektivistiska grund i reli
giös tappning. Att nazismens och fascismens tankegods bygger på mytiska föreställningar är så allmänt vedertaget att det
inte behöver beläggas i denna artikel.

Totalitarism

Jag vill kort nämna att de diskuterade
ideologierna, förutom att de bygger på de
fyra teserna, alla är totalitära. De eftersträvar alla att statens ideologi ska råda
över totaliteten av samhället, även familjelivet.
De vill alla inskränka människors
grundläggande rättigheter till förmån för
sina verklighetsfrånvända idéer. De är
alla grenar av samma frihetsfientliga socialistiska kollektivism, där staten alltid
till sist blir en förtryckare av det egna folket. Idén om ”klasskampen” rättfärdiggör
att individer som ingår i den ”dåliga klassen” – oavsett vilken denna bestäms vara
av den socialistiska variant som råder för
tillfället – utsätts för allsköns rättighetsinskränkningar på grund av sin grupptillhörighet.

Skillnader

Nu kanske någon läsare vill ifrågasätta
att islamismen skulle falla under beteckningen ”socialism”. Även om kommunism, nazism och fascism skulle ha samma ideologiska rot så gäller väl det ändå
inte för islamism? Den invändningen är
helt riktig såtillvida att det inte finns någon idéhistoriskt arv mellan islamismen
å ena sidan och den socialism som utgör
grunden för kommunismen, nationalsocialismen och fascismen å andra sidan.
Men min definition och medföljande
kriterier av ”socialism” har inte varit
avhängig någon idéhistoriskt arv eller
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ursprung, utan huruvida de har samma
samhällsfilosofiska kärna. Inget hindrar
att likartade ideologier – som ideologi
normalt definieras – uppstår ur separata
historiska linjer. Föreställ dig att två ideologier uppstår som är historiskt åtskilda
men ändå har samma väsentliga innehåll.
Skulle vi inte vara berättigade att klassificera dem som varianter av samma tema
därför att de baseras på samma principer?
Alltså, trots att det idéhistoriskt inte finns
en koppling mellan islamism och nazism/
fascism/kommunism har de väsentligt
lika grundtankar.
Likheterna är så stora och centrala att
de i mina ögon förtjänar ett gemensamt
namn, och ”socialism” är mitt bästa förslag. Lärdomen av detta är snarare att socialismen i sig är totalitär. Oavsett vilken
form den är i så kommer den att kränka
mänskliga rättigheter på ett eller annat
sätt.
En annan förutsedd fråga är hur det kan
komma sig att dessa ideologier emellanåt
kan se varandra som ärkefiender, om de
egentligen bara är grenar av samma socialistiska träd? I enlighet med en korrekt
politisk skala så är ju alla dessa ideologier vänsterextrema.
Om det nu också stämmer att de alla
har socialismen som grund, hur går det
ihop med att både fascismen och nazismen genom historien setts som ärkefiender till kommunismen? Flera av dem har
ju också uttryckligen fördömt varandra.
Svaret är helt enkelt att de strider mot
varandra därför att de är så lika. De kon
kurrerar med varandra om vilken sorts
socialism som ska råda. När fascismen
till exempel fördömer ”socialism” så visar en närmare analys att man egentligen
syftar på den kommunistiska varianten
av socialism och inte på socialism i sig.13
Benito Mussolini menar att fascism är
motståndare till socialismen eftersom
den senare tillskriver den ekonomiska
klasskampen som förklaring till historiens
utveckling och bortser från enheten mellan
klasserna som råder i den ekonomiska och
moraliska storhet som staten utgör. Se punkt
åtta i Mussolinis redogörelse för fascismens
konstitution. http://www.constitution.org/tyr/
mussolini.htm
Alltså är det Mussolini menar med
’socialism’ enbart den marxistiska versionen
av socialismen; klasskampen blir hos
fascismen istället mellan nationerna, statismen
och utopin är desamma som för all socialism
precis som jag hävdar i min text.
13
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Nazismen och fascismen ligger visserligen till höger om kommunismen, eftersom de tillåter något mera ekonomisk
frihet än kommunismen, men de är fortfarande vänsterextrema – totalitär socialism är grunden. Skillnader som orsakar
konkurrens och fiendskap mellan dessa
grenar är bland annat:
1.
Kommunismen eftersträvar en
global internationell socialism och upplösning av nationalstaterna genom re
volutioner, medan nationalsocialismen/
fascismen eftersträvar en världsomspännande dominans av en nationalsocialis
tisk/fascistisk stat genom krigföring.
2.
Kommunismen eftersträvar avskaffandet av privat egendom genom statens försorg, medan nationalsocialismen
och fascismen tolererar privat egendom
under fullständig kontroll av staten.
3.
Kommunismen glorifierar proletariatets internationella diktatur, medan
nationalsocialismen glorifierar det ariska
och fascismen glorifierar nationen, och
islamismen glorifierar de rättrognas diktatur.
4.
Islamismen kräver total religiös
världsdominans där rättrogna muslimer är
den dominerande klassen och de otrogna
är utplånade eller underordnade. Något
annat klassbegrepp finns inte.
5.
Hos nationalsocialismen äger
den överordnade klassen den starkes rätt.
Där handlar det bara om att denna klass
ska nå total dominans. Hos kommunismen och dess grenar har den överordnade
”privilegierade” gruppen skuld eftersom
den förtrycker den underordnade gruppen. Den underordnade gruppen äger
därför istället ”den förtrycktes rätt”. Hos
islamism är rättrogenhet till kalifatets
tolkning av koranen analogt med den nationalsocialistiska idén om rasrenhet.
6.
Hos nationalsocialism finns en
biologisk rasism som är väsentlig för en
sådan gren av socialismen medan ultra
nationalism är specifik för fascismen.14
7.
Eftersom rasrenhet är viktigt för
nationalsocialismen blir familjen viktig
som grund för rasens reproduktion. Kommunismen däremot vill på grund av sin
globala inriktning upplösa familjebanden
så att individen och staten är det enda
som existerar.
Dave Renton: Fascism: Theory and Practice,
Pluto Press, London, 1999 s. 22, 35; Roger
Griffin: The Nature of Fascism, London, 1991,
ss. 36-41, 56, 91.
14

www.contra.nu

8.
Nazismen och islamismen har
ett extremt starkt antisemitiskt inslag, i
det närmaste konstitutionellt för dessa
rörelser, vilket saknas hos kommunismen
och fascismen. Antisemitism har funnits
i många kommunistiska och fascistiska
inriktningar15, men det är inte något väsentligt för sådana inriktningar.
Men den viktigaste faktor som gör att
de är konkurrenter är just deras likhet: att
de alla är totalitära gör av sakens natur
att de alla strävar efter total dominans
på alla områden vilket utesluter fredlig
samexistens på längre sikt.

Sammanfattning och slutsatser

Utifrån vad som sagts föreslår jag följande essentiella definitioner:
• Nationalsocialism = Rasnationalistisk
totalitär socialism.
• Fascism = Ultranationalistisk korporativistisk totalitär socialism.
• Islamism = Religiös imperialistisk totalitär socialism.
• Kommunism = Internationalistisk
(globalistisk) revolutionär totalitär socialism. (Kommunismen kan sedan delas in
i diverse varianter med mycket liten skillnad – maoism, stalinism etcetera – precis
som de andra ideologierna kan delas in i
sina respektive varianter.)
Vi kan se att en ytterligare gruppering
kan användas. Kommunism och islamism kan vidare betecknas ”globalistisk
socialism”, medan nazism och fascism är
knutna till specifika länder och därför kan
kallas ”nationalistisk socialism.”

Slutsats

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan vi konstatera att det finns en
kuslig likhet mellan historiens allra värsta mördarideologier: De är alla varian
ter av totalitär socialism. Detta förklarar
många av samtidens fenomen (inte minst
den oheliga paradoxala alliansen mellan
vänstern och islamismen) och får naturligtvis flera intressanta implikationer. Det
är också intressant att se att empiriska
data stöder den ovan givna analysen. .
Artikeln är tidigare publicerad i Morgon
bladet, http://www.morgonbladet.nu
André Juthe är doktor i argumentations
teori från Amsterdams Universitet
h t t p : / / w w w. z i o n i s m - i s r a e l . c o m / h i s /
Marxist_Antisemitism.html

15

21

Låg avkastning på utbildning i Sverige
I årets upplaga av Almedalen
sade statsminister Stefan Löfvén
i sitt partiledartal att ojämlikhet är onödigt och farligt. Ökad
jämlikhet betyder i praktiken
att bland annat löneskillnaderna ska minska. En sådan utveckling anses minska spänningarna
och den sociala oron i samhället.
Men vad betyder de orden i ett
av världens mest jämlika länder? Avkastningen för högre utbildning är i dag kring 4 procent,
vilket är lägst bland jämförbara
länder. Motsvarande avkastning
för studenter i USA, Polen, Tyskland och Japan är 8–11 procent.
Kan Sveriges konkurrenskraft
klara av en ökad jämlikhet där
avkastningen på utbildning blir
ännu lägre?
För att vara rättvis mot Stefan Löfven
citeras följande stycke ur Almedalstalet:
”Ojämlikhet är som rökning. Genom historien har folk försökt sälja in den som
lite kul och häftig. Men den är onödig,
den är farlig, och den förstör liv! Det är
därför vi betalar varandras utbildning och
välfärd. Det är därför vi tar kampen för
jämställdhet och mot diskriminering. Det
är därför vi hjälps åt, som en gemenskap,
inte enskilda öar.”
Här framgår det tydligt att statsministern är väl medveten om utbildningens
betydelse för individens och samhällets
möjligheter. Ändå vill statsministern se
minskade löneskillnader och därmed en
automatisk sänkning av avkastning på
utbildning. Löfven ser bara ena sidan av
myntet där jämlikhet leder till minskad
avundsjuka och mer gemenskap. Men den
andra sidan av jämlikhetsmyntet betyder
att ansträngningar, flit, ambition och utbildning inte ska belönas.
En rapport från Entreprenörskapsforum behandlar just den sidan av myntet. I
rapporten Utbildningspremie och kompe
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tensförsörjning går rapportförfattaren Johan Eklund igenom hur hög utbildningspremien är i ett flertal länder. Läsaren får
även en beskrivning av hur utbildningspremien är kopplad till arbetsmarknadens
funktionssätt och vilka konsekvenserna
blir av en missunnsam inställning till utbildningspremier.
Entreprenörskapsforum är en oberoen-

intresserar främst arbetsgivaren, även om
arbetsgivaren också behöver ta hänsyn
till arbetsgivaravgiften och premiepensionen. Nettolönepremien visar hur hög
den privatekonomiska avkastningen är på
utbildning. Fördelen med att mäta bruttolönepremien är att forskaren slipper
justera olika skattesystem i olika länder,
främst progressiviteten i skattesystemen.

Sveriges position
fredrik.
runebert
@contra.nu
de stiftelse som kommunicerar policyrelevant forskning om entreprenörskap,
småföretag och innovationer. Kommunikationen är främst riktad mot politiker,
media och andra opinionsbildare och
innehållet i rapporterna befinner sig i
gränslandet mellan politik och forskning,
vilket också kan uttryckas som gränslandet mellan teori och praktik. Missionen
är att helt enkelt få ut intressant forskning
till en större publik och ge beslutsfattare
inom privata och offentliga verksamheter
en bättre möjlighet att tillgodogöra sig
nya fakta.

Vad är utbildningspremien?

Utbildningspremien är den avkastning
som en högre utbildning ger i form av
högre lön. Den högre lönen för högutbildade ska täcka kostnaderna för den studieskuld som byggts upp under studietiden samt det faktum att studenten har
gått miste om en förvärvsinkomst under
studieåren. Utbildningspremien ska även
täcka eventuella avgifter för utbildningen. Men framförallt ska premien skapa en
vinst på den investering av tid som använts till ambitiösa studier och tillgodogörande av värdeskapande kompetenser.
Utbildningspremien kan beräknas som
bruttolönepremie eller nettolönepremie.
Bruttolönepremien visar hur värdeskapande den högutbildade är, eller som
ekonomen kallar det hur marginalproduktiv den anställde är. Den definitionen
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Sveriges position mot andra jämförbara
länder är mycket svag, Sverige intar oftast jumboplatsen. Premien ligger kring
4 procent. I en studie av Hanushek med
flera (2015) som jämför avkastningen per
utbildningsår ligger utbildningspremien
på 4,2 procent i Sverige, vilket placerar oss sist bland 23 undersökta länder.
Topptrion består av USA, Polen och
Tyskland som har en premie på 9,5–11,1
procent. Finland uppvisar en premie på
6,8 procent, Norge 5,6 % och Danmark
5,5 procent. Genomsnittet för alla länder
i studien är 7,7 procent.
En invändning mot studien är att utbildningsår är ett dåligt mått på kunskap.
Därför har en liknande studie gjorts som
beräknar utbildningspremien utifrån kunskapsnivåer och analytisk förmåga. För
att mäta avkastning på den analytiska
förmågan används PIACC, studien som
står för Program for the International
assessment of adult competencies och
är utvecklad av OECD med syftet att
öka jämförbarheten mellan olika länder.
Även med dessa metoder har Sverige den
lägsta avkastningen. Ett exempel är avkastningen på numerisk förmåga, vilket
definieras som en individs förmåga att
inhämta, tillgodogöra sig och kommunicera matematisk information och idéer.
Då består topptrion av USA, Irland
och Tyskland som uppvisar en avkastning på 23,5–27,9 procent. Finland och
Danmark har en utbildningspremie kring
14 procent, och Norge kring 13 procent.
Sveriges motsvarande avkastning är 12,1
procent. OECD bekräftar detta genom
den årliga studien av utbildningspremier:
Education at a glance 2015. En universi-
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Avkastningen på högre utbildning – utbildningspremien – är fyra procent i Sverige. I andra länder är siffran vanligen mellan 5 och
10 procent, ibland högre. Svenska myndigheter är inte intresserade av att behålla Kunskapssverige. På bilden Uppsala Universitets
motto.
tetsexamen höjer lönen med 60 procent i
hela OECD, men i Sverige är motsvarande löneökning enbart 25 procent. Det är
lägst av alla OECD-länder där det finns
tillgänglig statistik.
Med tanke på Sveriges höga skattetryck
på 43,2 procent och högsta marginalskatt
på 60,3 procent torde utbildningspremien
försämras än mer jämfört med de 23 undersökta länderna. Samtidigt ska hänsyn
tas till att utbildningen är helt avgiftsfri
i Sverige, vilket även gäller Norge, Finland, Danmark och även Skottland. I
Tyskland är avgifterna relativt låga, även
om det kan skilja sig mellan olika lärosäten och delstater.

Konsekvenser av
låg utbildningspremie

En låg utbildningspremie minskar incitamenten eller motivationen att utbilda sig
på högre nivåer eftersom avkastningen
är för låg. Samtidigt kan den låga utbildningspremien vara en konsekvens av
den låga utbildningskvaliteten i svenska
skolor och låga kunskapsnivåer hos
15-åringar i matematik, språk/läsförståelse och naturvetenskap. Ett problem som
regelbundet manifesteras av PISA-undersökningarna som publiceras vart tredje
år. Och för att krångla till det lite, de låga
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kunskapsnivåerna i svenska skolor kan i
sin tur delvis bero på låga utbildningspremier inom läraryrket.
Svensk arbetsmarknad har sedan
1980-talet fungerat allt sämre och sämre.
För varje konjunkturcykel har arbetslösheten stigit samtidigt som vakanserna har
ökat. Vakanser, eller lediga jobb, minskar
naturligt i en konjunkturnedgång samtidigt som arbetslösheten stiger, i en högkonjunktur sker en motsatt utveckling,
vakanserna ökar samtidigt som arbetslösheten minskar. Men över tiden har det
krävts allt fler lediga jobb för att uppnå en
och samma arbetslöshetsnivå. Det betyder helt enkelt att matchningen på arbetsmarknaden fungerar sämre. Arbetsgivare
misslyckas med att tillsätta vakanser trots
att många arbetslösa söker efter arbete.
Arbetsgivarna kan alltså inte hitta rätt
kompetens för att fylla sina lediga platser. Ett annat sätt att formulera samma
sak är att arbetslösheten har blivit högre
sedan 1980-talet oavsett konjunktur. Den
tyska beveridgekurvan, som följer kombinationen vakansgrad och arbetslöshetsnivå, visar inte samma negativa mönster
som Sverige.
Matchningsproblem brukar ofta tyda
på att kapacitetstaket är uppnått. Men då
Världsbankens analys från 2015 visar att
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resursutnyttjandet enbart är 73 procent
måste problemet ligga någon annanstans.
Problemet är inte heller andelen utbildade. Kapaciteten för högre utbildning
har byggts ut dramatisk de senaste decennierna. Sedan början av 1990-talet har
andelen med eftergymnasial utbildning
ökat med 100 procent, vilket Stefan Löfven nämnde i sitt Almedalstal som något
Sverige ska vara stolt över.
En förklaring till denna motsägelsefulla utveckling kan vara, förutom låg
kvalitet på utbildningen, att det har blivit mer vanligt att se utbildning som en
kortsiktigt nöjaktig konsumtion. Inte som
en investering som ska ge en avkastning
i framtiden.
Oavsett hur man mäter utbildningspremien ligger den lågt jämfört med andra
jämförbara länder. Det är en konsekvens
av en sammanpressad lönestruktur som i
sin tur är ett uttryck för en jämlikhetsideologi. Trots att Sverige redan leder jämlikhetsligan och är kring toppen i skatterankingarna vill statsministern sträva mot
ännu lägre avkastning på utbildning. I en
globaliserad och digitaliserad värld med
stenhård konkurrens om kompetensen är
det en oroväckande signal.
.
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Invandring och
invandringspolitik
skärskådas

Under det något kryptiska namnet Nötskalet har förre professorn Karl-Olov Arnstberg och
journalisten Magnus Sandelin
gjort en sammanställning över
svensk invandringspolitik och
dess konsekvenser. Ambitionen har varit att samla fakta för
att presentera en bakgrund till
det som sker, inte att deklarera
författarnas åsikter. Men ingen
behöver efter att ha läst boken
tvivla på att författarna är kritiska till det mesta i de senare
årens invandringspolitik.
Boken följer upp utvecklingen fram till årsskiftet
2015/2016 och får därmed
med den extrema strömmen av
flyktingar under hösten 2015,
som ledde till en radikal omprövning av en hel del av invandringspolittikens grunder
och ett tvärstopp i volymerna
under 2016.
Men de som kom 2015 finns
kvar i Sverige och när de hante-

rats av Migrationsverket kommer de att fördelas på kommunerna som snart också får det
ekonomiska ansvaret att stå för
de nyanländas försörjning. En
kostsam uppgift med tanke på
att det tar sju år för hälften av
asylinvandrare att komma i arbete. För den återstående hälften tar det längre tid, om de
kommer i arbete alls. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan svenskar och invandrare
har av myndigheterna uppgetts
vara 11 procentenheter. Men
de siffrorna räknar åldrarna
15–74 år. Både i början och i
slutet av intervallet ligger sysselsättningsgraden nära noll
för både svenskar och invandrare. Ser man till åldern 20–64
år, ett mer realitiskt mått på arbetsförhet, är skillnaden mellan svenskar och invandrare
32 procentenheter.
Många talar om behovet av
invandring för att täcka behovet av arbetskraft framöver
med en allt äldre befolkning.
Men Sveriges födelsetal är (i
motsats till många andra euro-

peiska länder) sådana att ökad
ålder enbart beror på längre
livslängd, inte låga födelsetal.
Något egentligt behov av arbetskraftstillskott finns därför
inte.
Författarna pekar på att en
majoritet av de nyanlända har
dålig utbildning. Går man till
de officiella siffrorna är antalet ”högutbildade” (två år efter
gymnasiet, koranskola räcker )
syrier i arbetsför ålder tio procent. För eritreanerna är motsvarande siffra 5 procent. Det
finns inte mycket att hämta
i flyktingströmmen för den
sofistikerade svenska arbets-

marknaden (vilket inte hindrar
att systemet ofta misslyckas
med att finna arbete även åt
de som har en adekvat utbildning). 35 procent av utrikes
födda har otillräckliga kunskaper i läsning och räkning,
vilket ska jämföras med 5 procent bland svenskfödda.
Det förekommer en ganska
omfattande
arbetskraftsin
vandring. Sedan reglerna ändrades i liberal riktning år 2009
har 100 000 arbetstillstånd beviljats för personer utanför EU/
EES. Det vanligaste ursprungslandet för dessa invandrare är
Thailand, följt av Indien och
Kina. Thailändarna jobbar ofta
som bärplockare under högsäsong. Men restaurangarbete är
vanligt för alla tre grupperna.
Bland indierna finns en liten
kvalificerad grupp IT-specialister. 40 procent av tillstånden
har avsett personer som helt
saknat utbildning.
C G Holm
Karl-Olov Arnstberg och
Magnus Sandelin: Nötskalet.
Svensk invandringspolitik och
dess konskevenser. Debattför
laget

4 1991...
Den lettländska regeringen hade
öppnat ett informationskontor i
Stockholm – en föregångare till en
ambassad, Lettland var fortfarande
en del av Sovjetunionen. Contra intervjuade chefen för informationskontoret, Imants Gross.
Bertil Häggman presenterade sin
nya bok Medlöparna, som handlade
om 68-vänsterns ”marsch genom
institutionerna”, att välkända kommunister från studentrevolten 1968
nu satt på inflytelserika positioner i
den svenska statsapparaten.
En artikel skildrade vad som skedde i Vietnams ”gulagarkipelag”,
hur vietnamesiska frihetsvänner
placerades i fångläger eller avrätta-

des. En av skildrarna av Vietnams
Gulag var Doan Van Tai, som varit
oppositionell studentledare i Saigon under Vietnamkriget, men senare kommit till insikt om att kriget
handlade om att införa kommunistisk diktatur i hela Vietnam. Han
arresterades bara två månader
efter kommunisternas maktövertagande. Den enda anledningen
han kunde komma på var att han
hade samma namn som en annan
person som stött president Thieu
och USA. Namnlikheten kostade
honom två år i fångläger.
Under 57 år hade Östtyskland
upplevt socialistiskt förtryck, först
nationalsocialistiskt, sedan kom-

munistiskt. Stasi tog vid där Gestapo slutade. En halv miljon Stasiagenter kartlade allt som skedde i
landet. 1990 blev det fritt fram för
östtyskarna tt kontrollera vad som
stod om dem i Stasis arkiv. Det
var prästen från Rostock, senare
förbundspresidenten
Joachim
Gauck, som fick till uppdrag att
organisera arkiven så att de skulle
bli tillgängliga för den drabbade
allmänheten.
Carl Johan Ljungberg skrev en artikel i anslutning till 200-årsdagen
av utgivningen av Edmund Burkes
Reflektioner om franska revolutionen.
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