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Under slutet av 2016 började förekomsten av ”falska nyheter” diskuteras. Naturligtvis dök det på vänsterkanten upp tankar om regleringar och att bara ”sanna”
nyheter skulle få spridas. Förslagen är hårresande och speglar den auktoritära syn
som kännetecknar de flesta vänsterideologier.
Falska nyheter har sedan länge varit en satirisk nisch som varit ett viktigt inslag i
kulturen och även den politiska debatten. Vad är inte Grönköpings Veckoblad annat
än en hel tidning med genomgående falska nyheter från den fiktiva staden mellan
Skövde och Hjo? Händelsevis har de ”falska nyheterna” stora likheter med händelserna i ”den stora världen” och vinklingarna förmedlar alltsomoftast ett samhällskritiskt budskap. Om det är kritik från höger eller vänster får avgöras från artikel
till artikel.
Etablerade massmedier har sedan länge haft en förödande vänsterorientering
med ungefär 70 procent av journalisterna sympatiserande med Miljöpartiet eller
Vänsterpartiet. Journalister som sympatiserar med Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna är i stort sett icke förekommande. Nyhetsförmedlingen har därmed snedvridits och många läsare, lyssnare och tittare har ansett att det inte går att
lita på de etablerade medierna. Med den nya billigare tekniken har det blivit fritt
fram för den som så önskar att bli ”sin egen journalist”. Det har skapats ett antal
”alternativa medier” som till en del har varit högkvalitativa skapelser som fyllt
igen tomrum som gamla media lämnat ofyllda. Men andra av de nya ”alternativmedierna” har varit snabbt hoprafsade skräpsajter, som tagit lätt på källkontroll och
släppt fram missvisande uppgifter lättvindigt.
De bättre alternativa medierna har spelat en viktig roll för att tvinga fram skärpning hos de etablerade medierna.
Men ”falska nyheter” är inte förbehållet små alternativmedier. Ett av de kanske mest flagranta exemplen under senare år är hur Dagens Nyheter lyckades inbilla allmänheten att det välskötta omsorgsföretaget Carema, som tagit sig an det
mycket svåra projektet att få ordning på den misskötta kommunala anläggningen
Koppargården i Stockholmsförorten Råcksta, var en ”skandal”. Själva tanken att
få stopp på ansvarslösa och dyra kommunala anläggningar inom äldrevården (och
andra sociala områden) genom att utsätta dem för konkurrens led på falska grunder
ett bakslag.
Många av de etablerade medierna driver (särskilt i valtider) "faktakoll" där man
låtsas granska främst politikers påståenden. Det visar sig nästan undantagslöst att
det är tidningens egen linje som är den ”korrekta” och ofta tolkar man medvetet uttalanden fel och klassar dem som ”falska”, fast en annan granskare kunde beteckna
den aktuella tidningens granskning som falsk.
”Falska nyheter” blev särskilt aktuell under det amerikanska presidentvalet. På
Balkan och i Asien dök det upp sajter som hade som affärsidé att skapa falska nyheter och sedan tjäna pengar på ”klickannonser”. För att få många klick (och alltså
bättre inkomster) gällde det att skapa någorlunda trovärdiga nyheter och sedan få
så många som möjligt att klicka på dem. Det gällde uppgifter om både Hillary
Clinton och Donald Trump. Det är ungefär så det går till också på de ryska trollfabrikerna, där medarbetarna dock inte avlönas direkt av klicken utan genom lön som
betalas av den ryska staten.
”Falska nyheter” som sprids i politiska syften är naturligtvis ett otyg. Men vad
som anses vara en ”sann” eller ”falsk” nyhet skiljer sig åt mellan olika betraktare.
Att, som en del föreslår, ingripa mot privata hemsidor är ett oacceptabelt ingrepp
mot yttrandefriheten. Den enda hållbara metoden är att läsarna själva intar en kritisk attityd och alltid kollar varifrån uppgifterna kommer.

Omslagsbilden. Fredrik Runebert berättar om den ”svenska modellen” i detta nummer av Contra. Foto Mostphotos/Anders Ludvigson.
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Domedagen dröjer:

Det finns gott om råvaror
Råvarorna tar inte slut

Domedagsprofeterna samlade sig 1972
i Romklubben med en rapport om vår
eländiga framtid, The Limits to Growth.
Hade världen följt Romklubbens prognoser hade världen redan fallit ner i misär
och svält.
Men under de gångna 45 åren har det
hänt en hel del som har gjort att Romklubbens dystra prognoser kommit på
skam. Tvärtom har det mesta utvecklats
i positiv riktning för mänskligheten. Fattigdom och svält har minskat. Medellivslängden har ökat och barnadödligheten
minskat, vilket resulterat i en ökande befolkning. Men den sjunkande fertiliteten
gör att jordens befolkningsökning avtar
och snart passerar mänskligheten toppen
på befolkningskurvan.

FNs milleniemål
– det blev bättre

FN ställde år 2000 upp de så kallade millenniemålen. När man år 2015 kontrollerade hur det hade gått hade de flesta
av målen uppfyllts. Med god marginal
dessutom. De goda framgångarna som
nåtts med ett fåtal mätbara mål följdes
upp med ett stort antal luddiga mål för en
obestämd framtid. De nya målen är som
man kan förvänta sig av FN, luddiga,
svårmätbara och föremål för olika tolkningar. Men låt oss se på vad som hände
med de mål som ställdes upp år 2000, de
flesta var konkreta på ett sätt som vi inte
är vana vid från FN. FN har själv sammanställt hur det gick.
1. Halvera jordens fattigdom och hunger från 1990 till år 2015. Med fattiga
menas personer som lever på mindre
än 1,25 dollar per dag. Antalet fattiga med den angivna definitionen
har minskat från 1,9 miljarder till 836
miljoner, alltså med 56 procent. Eftersom den totala befolkningen har ökat
har andelen som lever i extrem fattigdom minskat från 50 procent till 14
procent av världens befolkning. Det är
framförallt framgångarna i Kina och
Indien som märks i de globala siffrorna. I Afrika ligger man fortfarande
efter. Med hunger menas andelen som
inte får tillräckligt mycket näring.
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Minskningen var nästan 50 procent,
men inte riktigt. Andelen gick ner från
23,2 till 12,9 procent (44 procent).
2. Se till att alla barn får gå i grundskola.
Detta mål är inte nått, men andelen
som går igenom grundskolan har ökat
från 80 procent 1990 till 91 procent
2015. Fortfarande är det 57 miljoner
barn i skolåldern som inte går i skolan
(jämfört med 100 miljoner 1990, då befolkningen var betydligt mindre). Det
handlar främst om barn på landsbygden och flyktingbarn. Läskunnigheten
i åldersgruppen 15–24 år har ökat från
83 till 91 procent under perioden.
3. Öka jämställdheten mellan kvinnor
och män, uttolkat som att lika många
flickor som pojkar ska gå i skolan. I
fem av världens nio utvecklingsregioner har grundskoleutbildningen i princip samma täckning för pojkar och
flickor. Störst förändringar har skett i

cg.holm
@contra.nu
Sydasien där andelen flickor i skolan
i förhållande till 100 pojkar ökar från
74 till 103. Områden som nått målet är
Ostasien, Sydostasien, Centralasien,
Sydasien och Latinamerika. Sämre har
det gått i Nordafrika, Afrika söder om
Sahara och Västasien. Det bör noteras
att Islam är den dominerande religionen i såväl Nordafrika som Västasien.
4. Minska barnadödligheten med två
tredjedelar. Barnadödligheten har bara
minskat med ungefär hälften, från 90
till 43 döda per 1000 levande födda.
Det är framförallt genom utbildning
i näringsfrågor och bättre tillgång till
mat och genom mässlingsvaccination,
som framstegen nåtts. FN räknar nu
med att det tar ytterligare 10 år innan
målet två tredjedels minskning är nått.
Minskningen var svag i början av perioden och större delen av minskningen
kom under de senaste tio åren.
5. Förbättra mödrahälsan, så att möd-
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radödligheten minskar med tre fjärdedelar. Också här var ambitionerna
för högt ställda. Mödradödligheten
har dock minskat med 45 procent från
380 till 210 per 100 000 levande födda
barn. Minskningen var svag i början
av perioden och större delen av minskningen kom under de senaste tio åren.
6. Stoppa spridningen av HIV och AIDS,
sjukdomen ska vara på väg tillbaka.
Sjukdomen är på väg tillbaka. Men FN
redovisar framstegen enbart mellan år
2000 och 2015, då antalet nya HIVfall minskade från 3,5 till 2,1 miljoner.
Men om jämförelsen ska göras med
1990 kan bilden vara en annan, men
där mörkar FN.
7. Säkra en hållbar utveckling, bland annat ska antalet människor som inte har
tillgång till rent dricksvatten halveras.
Under perioden har 2,6 miljarder människor fått tillgång till bättre dricksvatten. Andelen som inte har tillgång till
renat dricksvatten har minskat från
24 till 9 procent. Hela 58 procent av
världens befolkning har idag tillgång
till vatten genom ledning. Sedan länge
har ett problem varit att de rika haft
tillgång till billigt vatten genom ledning, medan de fattiga (åtminstone i
de större städerna) tvingats köpa dyrt
vatten på flaska.
8. Öka samarbetet kring bistånd och handel. Ett luddigt och knappast mätbart
mål, men visst har framsteg nåtts.
Det bör tilläggas att en del av målen
ska mätas på flera sätt, vi har dock valt
att presentera de tydligaste och enklaste
mätvariablerna.
Romklubbens eländesbeskrivning från
1972 kontrasterar mot FNs positiva utfall
av milleniemålen 40 år senare. Men fortfarande lever myterna om allt elände som
kommer att drabba oss framöver enligt
Romklubben. Vi har i ett par tidigare artiklar visat hur genmodifierade livsmedel
sätter fart på planetens livsmedelsförsörjning, hur det inte är någon större risk för
någon massutrotning av planetens arter
och att befolkningsexplosionen faktiskt
är över (Contra nummer 4, 5 och 6 för
2016). Den här gången ska vi titta på råvarutillgångarna.
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Råvarorna tar aldrig slut

Råvarutillgångarna kommer aldrig att ta
slut. Inte ens när det gäller enskilda råvaror. Vad som kan hända är att priserna
ändras så att vi inte längre kan använda
en viss råvara för det ändamål som vi är
vana vid. Det kan också hända att råvaror
som varit centrala för mänskligheten på
grund av ny teknik eller ändrade konsumtionsmönster inte längre spelar samma
roll som förr.
På bronsåldern var koppar och tenn
avgörande för välståndet och den ekonomiska utvecklingen. När järnet ersatte
bronsen tappade kopparn och tennet sin
centrala roll i ekonomin, även om kopparn gjorde comeback i stor skala med
elektriciteten. Det låga motståndet i koppar gjorde att det blev vanligt att satsa på
koppar i elledningar. Men inte för att det
är den tekniskt bästa lösningen. Silver
har lägre motstånd än koppar och skulle
rent tekniskt alltså vara att föredra, men
här spelar priset stor roll. Prisskillnaden
mellan silver och koppar är mycket större
än skillnaden i resistans (motstånd). Silver kostar ungefär 5 kronor/gram vilket
är 100 gånger så mycket som kopparns 5
öre/gram. Skillnaden i motstånd är 0,16
för silver och 0,17 för koppar. (lägre siffra
är bättre). För en hundradubbling av priset får man 6 procent lägre motstånd. Det
är det inte värt. Åt andra hållet har aluminium ett motstånd på 0,27 för ett pris
på 2 öre/gram. För 70 procent lägre pris
får man en metall med 60 procents högre
motstånd. Det är inte heller värt att gå i
den riktningen, särskilt som det är tekniskt mycket enklare att hantera koppartråd än aluminiumtråd (inte minst för att
aluminium oxideras snabbare än koppar).
Ekonomin sätter alltså gränser för vad
som är användbart i olika tekniska tillämpningar. Och att koppar på inget sätt
för all framtid kan vara säkert på sin centrala roll inom elektriska tillämpningar.
Allt är en prisfråga.
Om råoljepriset skulle ökas hundra
gånger skulle ingen längre drömma om
att använda det som energikälla. För det
första skulle det vara billigare att göra
syntetisk olja (av kol), för det andra skulle oljan bara försvara sin plats i mycket
speciella tillämpningar som kanske någon
enstaka teknisk applikation, i speciella läkemedel eller liknande.
Energiförsörjningen skulle klaras med
kol, kärnkraft och vattenkraft, som visserligen skulle öka kraftigt i pris men ändå
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ligga långt under priset på oljekraft. Till
och med vind- och solenergi skulle bli
lönsamma utan subventioner om oljepriset skulle sticka iväg till 5.000 dollar per
fat från nuvarande 50.

Skiftande behov genom tiderna

Genom århundradena har olika råvaror
varit centrala för världsekonomin. På
bronsåldern var det koppar och tenn. Under tusen år från medeltiden och framåt
var salt den viktigaste varan i internationell handel. Kungarna insåg snabbt den
centrala betydelsen för salt och införde
saltskatter, tullar och i vissa länder kungligt monopol på handel med salt. Fram
till 1700-talet var saltet en mycket central handelsvara, det enda konserveringsmedel som fungerade. Idag kan vi köpa
ett kilo salt på ICA för en slant som vi
med en normal lön tjänar ihop till på några minuter. Efter saltet blev kolet – under
ångmaskinernas glansperiod – en lika
central råvara som saltet en gång varit
från att från omkring 1900 ersättas med
olja när förbränningsmotorn, bilen och
flygplanet blev centrala inslag i våra liv.
Men självklart är det inte bara efterfrågan som påverkar priserna på råvarorna
utan även den tekniska utvecklingen.
När råolja började utvinnas i Titusville
i Pennsylvania 1859 var det bara tal om
att utvinna olja som kunde hämtas med
självtryck. Så småningom kunde man
borra djupare hål och ta upp oljan med
pumpar, för att med tiden utvinna olja
på tusentals meters djup och till och
med under tusentals meter djupt belägna
havsbottnar.

Om tillgången minskar ökar priset

Trots den enkla sanningen att om den
fysiska tillgången på en vara minskar
så ökar priset och att det därför aldrig
inträffar att en råvara tar slut, så finns
det personer som tror att råvarorna faktiskt kan ta slut rent fysiskt. Kanske går
de med på att aluminium och järn alltid
kommer att finnas, eftersom de är jordens tredje och fjärde vanligaste grundämnen. Men inte heller de mer sällsynta
råvarorna hotar att ta slut. Mellan 1977
och 2001 gick priserna på 41 av 46 råvaror ner enligt FN-organet Unctad.
Enligt Världsbanken gick metallpriserna
ner med 47 procent och mineralpriserna
med 35 procent. Anledningen till detta är
nya fyndigheter, mer effektiv utvinningsteknik och minskad efterfrågan på vissa
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råvaror, eftersom de inte längre är lika
centrala för industrin.
Fortfarande är dock oljan högt efter
traktad, även om priset har gått ner med
hälften sedan 2014. Det finns många som
är intresserade av att försöka manipulera
oljepriserna och främst av dessa är den
internationella kartellen för oljeexporterande länder, Opec. Idag är Opecs viktigaste uppgift dock inte att maximera oljepriserna utan att hålla dem så långt nere
att det inte blir lönsamt att utvinna nya
fyndigheter genom så kallad fracking.
När oljepriserna för några år sedan låg en
bra bit över 100 dollar per fat fullkomligt exploderade fracking-utvinningen
och oljeledningarna för importolja i USA
vändes för att istället exportera olja. Oljekartellen insåg att de måste driva ner
priserna för att inte de ofta ganska små
fracking-bolagen skulle växa ifatt de traditionella oljebolagen.
Dessutom konstaterade chefsekonomen Spencer Dale vid oljebolaget BP nyligen att det idag finns dubbelt så mycket
kända oljetillgångar som förbrukningen
fram till 2040.

Sällsynta jordartsmetaller

Andra råvaror som är känsliga för manipulationer är de sällsynta jordartsmetallerna. De spelade tidigare knappast någon
teknisk roll, men dagens elektronik bygger på användning av flera av de sällsynta
metallerna. Och här handlar det verkligen
om sällsynta ämnen. Men efterfrågan är
liten i absoluta tal, elektronik är som bekant varken tung eller skrymmande. Eftersom efterfrågan har varit så liten har
utvinningen också varit liten och priserna
därför höga. När efterfrågan ökade visade
det sig att det fanns stora tillgångar i Kina
och kineserna har med sitt centralplanerade system sett möjligheten att kontrollera världsmarknaden. Priserna har satts
så låga att de motverkar utvinning i andra
delar av världen, men när väl andra tillgångar är utkonkurrerade höjs priserna.
Skulle priserna ligga kvar på den högre
nivån skulle utvinningen i resten av världen öka snabbt, men kineserna är måna
att hålla igen sina nuvarande priser så
pass mycket att detta inte sker.
Sverige har en speciell historia när det
gäller jordartsmetallerna. Inte mindre än
nio av dem upptäcktes för första gången
i Ytterby i Vaxholm och fick namn efter
Ytterby, Stockholm eller Skandinavien.
Grundämne 21 skandium, grundämne 39
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yttrium, grundämne 65 terbium, grundämne 67 holmium (efter Holmia, Stockholm på latin), grundämne 68 erbium,
grundämne 69 tulium (efter Thule, Norden på latin) och grundämne 70 ytterbium, även grundämne 59 praesodym och
grundämne 64 gadolinium kommer från
Ytterby.
Fram till 2002 var USA dominerande
för utvinningen av sällsynta jordartsmetaller, men gruvan i Mountain Pass i Kalifornien stängdes då, eftersom priserna
var för låga och kostnaderna för höga.
Sedan dess har Kina (Inre Mongoliet)
varit helt dominerande i utvínningen av
jordartsmetaller, men blir bara priserna
och svenska miljöbestämmelser de rätta
kan brytning sättas igång i Norra Kärr
öster om Vättern. Jordartsmetaller finns
också i bland annat Bergslagen. Det råder
alltså ingen fysisk brist på jordartsmetaller, allt är bara en prisfråga. Kineserna
vårdar sitt faktiska monopol, men de kan
inte ta ut några monopolvinster, för då
skulle produktionen explodera i andra
delar av världen (Kanada, Grönland och
Sverige, i Sverige dock naturligtvis med
en massa problem med protester från
miljö”vänner” och en otrolig mängd inblandade och mot varandra agerande
myndigheter).
Tidningen The Economist har utvecklat ett prisindex för råvaror och kommit
fram till att de reala priserna har gått ner
med 0,5 procent per år sedan 1871. Visserligen nåddes en topp så sent som 2008,
men sedan har de flesta råvarupriserna
fallit tillbaka. Det finns alltså ingen brist
på råvaror, som tar sig uttryck i högre priser. IMFs råvaruindex har minskat med
57 procent sedan toppen 2008.

Romklubbens slut på tillgångar

Det var inte bara oljan som skulle ta slut
enligt Romklubbens profetia från 1972.
Koppar skulle enligt Romklubben ta slut
efter 36 år, det vill säga 2008, bly efter 26
år eller 1998, kvicksilver efter 13 år eller
1985, naturgasen efter 38 år eller 2010,
olja efter 31 år eller 2003, silver efter 16
år eller 1988, tenn efter 17 år eller 1989,
volfram efter 40 år eller 2012 och zink efter 23 år eller 1995. Efterfrågan på kvicksilver har kraschat fullständigt på grund
av miljöskäl och efterfrågan på volfram
har kraschat lika katastrofalt på grund av
glödlampsförbudet. De övriga mineralerna finns det fortfarande efterfrågan för,
men trots att de skulle vara slut för länge
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Sällsynta jordartsmetaller sägs ibland vara en
bristvara där Kina har nästintill monopol. Men
de finns att hämta på många håll. Nio av dem
upptäcktes första gången i Ytterby gruva nära
Vaxholm. I Östergötland finns stora fyndigheter,
där dock ett australiensiskt gruvföretag tröttnat
efter att miljöfiender lyckats förhala tillståndsproceduren i åratal. Foto från Ytterbygruvan:
Svens Welt.
19 års zinkbrytning. Men därtill kommer
sedan produceras de fortfarande i rask och
okända reserver, så USGS slutsats är att
ökande takt. Först ut att försöka vrida ut
koppar kommer att räcka mellan 105 och
monopolvinster från Romklubbens prog182 år, bly 370 år, kvicksilver mer än 100
noser var kopparproducenterna, som ville
år och zink 141 år. Krom och mangan är
kopiera Opecs världsomspännande oljeviktiga järnlegeringar. Krom uppskattas
exportkartell med en liknande utpressav USGS räcka i ”århundraden” och de
ning från kopparexportörerna. Kopparexkända manganreserverna i 33 år.
portörernas internationella organisation
anställde den svenske nationalekonomen
Ny katatsrof runt hörnet
Marian Radetzki (senare professor vid
De katastrofer som förutsågs av RomLuleå Tekniska Universitet) för att slipa
klubben 1972 har inte inträffat. Men
vapnen mot kopparanvändarna. Slutsatdomedagsprofeterna ger inte upp. Nya
sen av Radetzkis studier blev i korthet att
katastrofer väntar runt hörnet. I början
kopparexportörerna kunde glömma sitt
av 1800-talet började konstgödsel använprojekt. Skulle de försöka öka priserna
das. Dels kväve, dels fosfor. I april 2010
skulle dels användningen av kopparskrot
lät James Elser och Stuart White publiökas ordentligt (stora mängder finns i
cera en artikel i tidningen Foreign Policy
elektriska komponenter och byggnader
som talade om den stundande katastrorunt om i världen), dels skulle andra mafen med brist på konstgödsel. Fosfor har
terial ersätta kopparn. De elektriska komsedan länge utvunnits i form av guano,
ponenterna skulle kunna bytas mot andra
fågelträck, som kunnat grävas fram på
metaller, i byggnaderna används idag
avlägsna öar. Men med tiden tar guanon
plast, järnplåt och en rad andra material i
slut, om 30-40 år enligt Elser och White.
många tillämpningar som tidigare domiSamma tycks drabba ett annat viktigt
nerades av koppar (tak, hängrännor med
ämne för konstgödsel, pottaska (kaliummera). 1970 fanns det kända reserver på
karbonat), enligt en artikel publicerad av
280 miljoner ton koppar. Sedan dess har
Jeremy Grantham i tidskriften Nature
460 miljoner ton koppar producerats och
2012. Grantham menade att svälten står
det finns 690 miljoner ton kända kopparför dörren när både fosfor och pottaska
reserver. Mer än en fördubbling sedan
tar slut inom överskådlig tid. USGS har
1972, trots att utvinningen sedan dess vaen annan uppfattning. Kända fosfattillrit mer än vad som fanns i kända reserver
gångar kommer enligt dem, med nuvadå.
rande förbrukning, att räcka i 300 år. Och
Amerikanska motsvarigheten till SGU,
räknar man med ännu ej kända tillgångar
the US Geological Survey samlade uppbör fosfaten räcka i 1300 år. När det gälgifter om mineraltillgångarna 2014. De
ler pottaska anser USGS att tillgångarna
konstaterade att världen 2014, 42 år efkommer att räcka i 7000 år. Om vi backar
ter Romklubbens domedagsrapport, hade
lika många år hamnar vi på ungefär den
kända reserver för 108 års bauxitbrytning
tid när jordbruket uppfanns…
(aluminium), 41 års kopparbrytning, 16
Ett av de senaste skrämselobjekten är
års blybrytning, 53 års förbrukning av
litium.
Litium är den lättaste metallen av
kvicksilver, 20 års silverbrytning, 20 års
Fortsättning på nästa sida
tennbrytning, 49 års volframbrytning och
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”Den svenska modellen”
Den som vill smita undan att diskutera sakfrågan kan ibland försöka med en hänvisning
till ”den svenska modellen”. Men vad avses egentligen då? Och är det ett legitimt sätt att
komma undan en sakdiskussion? Fredrik Runebert reder ut begreppen.
Svenska modellen är ett populärt begrepp
som används flitigt i svensk politisk debatt. Men vad innebär modellen? Och
finns det bara en modell? Har den ett konkret innehåll eller är det ett abstrakt signalord som används för att skapa fria associationer hos mottagarna? Artikeln tar
avstamp i den historiska kontexten för att
sedan beskriva förändringen av begreppet den svenska modellen över tid.

Samförståndsandan smittade även av
sig på offentlig verksamhet inom stat,
landsting och kommun. Arbetsmarknadens parter och starka folkrörelser som
nykterhetsorganisationen IOGT-NTO,
LRF och arbetarrörelsen hade länge stort
inflytande på politiken. Arbetsmarknadens parter hade från och med 1902 re-

deraterna, eller tidigare Högerpartiet, var
det främsta oppositionspartiet mot den
politiken under 1900-talet.

Solidarisk lönepolitik
slår ut ineffektiv industri

Det första som brukar associeras med den
svenska modellen är den samförståndsanda som grundlades via Saltsjöbadsavtalet 1938. I det avtalet lades grunden för
ökad arbetsfred, i alla fall under avtalsperioderna, och ordnade förhandlingsramar
mellan arbetsmarknadens parter, som sedan manifesterades i kollektivavtal. En
annan konsekvens av samförståndsandan
var att starka fackföreningar samlades
i centraliserade förbund för att, enligt
facklig retorik, kunna mäta sig med den
starka arbetsgivarsidan. Denna anda av
samförstånd kontrasteras ibland med de
omständigheter som strejken, kravallerna, mobbstyret och skotten i Ådalen
1931 representerar.

presentanter i det statliga Arbetareförsäkringsrådets styrelse. Under 1930-talet
utvidgades denna korporatism till fler
styrelser. Tanken var att folkrörelseorganisationerna representerade stora grupper inom samhället och att de behövde
inflytande för att skapa tillit mellan olika
grupper. En besläktad idé som utvecklades under 1930- till 1950-talet var Folkhemmet, där gemenskap och trygghet var
målet och där generell välfärdspolitik var
medlet. Staten skulle ansvara för hela
livsförloppet från vaggan till graven. Mo-

Arbetsmarknadsmodellen utvecklades
sedan på 1950-talet då LO-ekonomerna
Gösta Rehn och Rudolf Meidner lanserade sin syn på lönepolitik och ekonomisk
politik under benämningen ”Rehn-Meidner-modellen”. Den modellen förespråkade återhållsam finanspolitik, blandekonomi, aktiv arbetsmarknadspolitik och
solidarisk lönepolitik via samordnade löneförhandlingar. Solidarisk lönepolitik är
en brytning med den tidigare bärighetsprincipen att lönerna ska sättas efter vad
företag och branscher kan bära.
Kritiken mot samförståndsandan är att
kollektivavtal i praktiken är öppna och
legala karteller där prissättning sker via
samverkan. Det riskerar att skapa ett utanförskap för dem som inte längre har möjlighet att prisa in sig på arbetsmarknaden.
Med den solidariska lönepolitiken eftersträvas lika lön för lika arbete oavsett
var i landet arbetsgivaren är lokaliserad
och oavsett om företaget är stort eller li-

alla med nummer 3 i periodiska systemet.
Litium har inte haft särskilt stor teknisk
användning, men har på senare år fått
en betydelsefull roll i batteriteknologin.
När det går att använda det lätta litiumet
(0,5 kg/liter) istället för bly (11,3 kg/liter) i batterier är det självklart att litium
blir intressant, när tekniken för batterier
utvecklas. Naturligtvis dyker det upp en
domedagsprofet som talar om att världens
tillgångar på litium snart är slut. Han heter William Tahil och förklarade 2007 att
litium snart kommer att ersätta oljan som
världens mest prekära bristämne.
USGS räknar med att litiumtillgångarna (kända reserver) kommer att räcka
i 371 år och att litiumet inklusive okända
reserver kommer att räcka 1142 år. Men
visst, om litium börjar användas i bilbatterier och bilar kommer att drivas med
litiumbatterier istället för med bensin

(Tesla), så kommer det att behövas mer
litium. Rejält mer litium. Men knappast
katastrofalt mycket. Om alla bilar i USA
tillverkades med batterier som i Tesla
skulle det gå åt 100 000 ton litium. Med
den produktionstakten skulle kända litiumtillgångar räcka i 125 år och uppskattade litiumtillgångar i 380 år. Katastrofen
ligger inte helt nära. Särskilt som man bör
betänka att skrotade bilar med litiumbatterier faktiskt bör kunna innebära att det
inte behövs så mycket nytt litium när en
normal livslängdscykel på tjugo år för en
bil har nåtts. Ford har räknat fram att litiumtillgångarna borde räcka åtminstone
2000-talet ut om det skedde en fullständig övergång till elbilar med litium-jonbatterier.
Den tekniska utvecklingen går snabbt.
Och det innebär också att energiförbrukningen minskar. Ett ton stål kan idag

produceras med bara 20 procent av den
energi som krävdes år 1900. Ett ton aluminium kan produceras med bara 30
procent av den energi som krävdes och
samma gäller produktion av cement. Produktion av kvävegödsel kräver idag 20
procent av den energi som behövdes för
dryga hundra år sedan. Och bara sedan
1978 har behovet av energi för att värma
upp ett genomsnittligt hus minskat med
50 procent. Avsaltning av vatten kan idag
göras för bara 10 procent av energiförbrukningen för 50 år sedan.
Kort sagt, effektivitetsvinsterna är
enorma och vi kan skjuta jordens och
mänsklighetens undergång inte bara decennier utan sekler in i framtiden. Och
då får vi hoppas att den tekniska utvecklingen har fortsatt, så att inte ens våra
barnbarns barnbarns barnbarn behöver
.
oroa sig.
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tet, nytt eller gammalt. Det positiva med
den politiken är att strukturomvandlingar
påskyndas i branscher som har svårt att
hävda sig i konkurrensen med andra och
att produktionshöjande åtgärder påskyndas via automatisering och robotisering.
För LO handlar det främst om att ökad
produktivitet, det vill säga fler producerade enheter per timme, ger utrymme för
högre löner. Kritiken mot den solidariska
lönepolitiken hävdar å andra sidan att den
skapar etableringshinder mot nya företag
och nya affärsmodeller, eftersom lönerna
tenderar att behöva vara lägre i uppstartsfasen. Det leder till en cementering av
näringslivsstrukturen där nya företag och
affärsmodeller har fler hinder att komma
över. Givetvis är det också lättare för stora företag, att få skalfördelar än små företag, vilket gör att personalkostnaderna
blir mindre betungande för stora företag.
En ytterligare kritik riktar in sig på de
skilda förutsättningarna mellan storstad
och landsbygd. En konsekvent och benhård solidarisk lönepolitik riskerar att slå
ut landsbygdsföretag och bidra till ökad
avfolkning och ökad trängsel i storstäderna. Centerpartiet har varit den främsta
oppositionen mot dessa trender.

Blandekonomin på tillbakagång

Begreppet blandekonomi är en viktig
ingrediens i det som den svenska modellen står för. Det innebär att äganderätten respekteras i det stora hela, även om
undantag kan göras när det är till gagn
för allmännyttan, samtidigt som marknadskrafterna kombineras med statens
inflytande via ekonomiska styrmedel och
lagstiftning. I motsats till Adam Smiths
osynliga hand som skapar spontan ordning på marknaden innebär blandekonomin att en socialistisk osynlig hand
ingriper på marknaden för att, enligt
Rehn-Meidner-logiken, skapa ordning
och rättvisa i samhället. Målet full sysselsättning innebär att politiker ska reglera
fram mer sysselsättning, bland annat genom arbetsmarknadsprogram eller genom
att slussa människor mellan olika socialsystem för att optimera något uttalat mål.
Ett typexempel på det är Göran Perssons
regeringar 1996–2006 som satte i system
att upprätthålla 4 procent öppen arbetslöshet genom att låta sjukskrivningarna
skena och genom att öka deltagandet i arbetsmarknadspolitiska program. Det har
också handlat om diverse förbud. Förbud

CONTRA 1/2017

mot bemanningsföretag, förbud mot parabolantenner, förbud mot fria radio- och
tv-kanaler och så vidare.
Det statliga ägandet av näringslivet har
varit begränsat till telefonbolag, alkoholförsäljning, tv- och radiobolag, gruvbolag, elbolag, bank för bostadslån, affärsverk för postutdelning och bolag som på
ett eller annat sätt ska komplettera marknaden eller hjälpa människor som har
svårt att få plats på arbetsmarknaden. Det
tunga politiska artilleriet har i stället varit
regleringar som valutareglering, kreditreglering, tullsatser och subventioner till
bönder.
Ekonomisk politik är det andra huvudsakliga verktyget i verktygslådan som
går ut på att styra beteenden hos hushåll
och företag via skatter. Det handlar om
ett högt skattetryck, höga marginalskatter, generösa bidrag vid arbetslöshet och
sjukdom och till boendekostnader, riktade bidrag som nystartsbidrag för att få
fler att starta företag, subventioner till
byggbolag för att öka bostadsbyggandet
med mera.
Kritiken mot generell välfärdspolitik är
bland annat att staten fråntar människor
sin frihet och sitt eget ansvar vilket gör
att människor blir beroende och passiva.
Den naturliga tilliten som uppstår i civilsamhället riskerar att tvina bort. Det leder
också till lösningar som ska gälla alla, något som kanske fungerar i ett homogent
samhälle som Sverige var då. Centraliserade lösningar som ska passa alla tenderar dock att passa ingen i ett modernt
samhälle med ökade frihetsgrader. Idén
bygger också på en övertro på människans förmåga att trycka på rätt knappar
och dra i rätt spakar vid exakt rätt tillfälle.
Konjunkturpolitik, enligt John Maynard
Keynes modell, är ett typexempel på en
politisk övertro att kunna kalibrera och
finjustera stora och komplexa samhällssystem.

Saltsjöbadsandans
död under Olof Palme

På 1970-talet bröts Saltsjöbadsandan genom att Socialdemokraterna med Olof
Palme i spetsen började reglera arbetsmarknaden via bland annat Lagen om
AnställningsSkydd (LAS) och MedBestämmandeLagen (MBL). Paradoxalt nog
brukar även dessa lagar idag representera
den svenska arbetsmarknadsmodellen,
trots att de bryter mot den ursprungliga
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innebörden av den svenska modellen.
Det är inte bara på arbetsmarknaden
som partsförhandlingar utgör normen.
Inom bostadssektorn regleras hyrorna via
kollektiva avtal mellan hyresgästerna och
hyresvärden. Regleringarna har varierat
över tid. En viktig komponent i regleringen av bostadsmarknaden är bruksvärdet, lägenhetens standard, vilket är en
prissättning som länge har utgjort en mall
även för den privata bostadsmarknaden.
Begreppet den svenska modellen används även i andra sammanhang som
näringslivets ägarstruktur. Den svenska
ägarmodellen handlar om att aktieägare
ska ha inflytande i sina bolag via styrelsen som utses på bolagsstämman och
som därmed är ansvarig inför ägarna.
En viktig ingrediens i den processen är
valberedningar som ska ta tillvara alla
aktieägares intressen och lägga fram förslag på ledamöter i styrelserna. Styrelsen
utser i sin tur företagsledningen, som därmed är ansvarig inför styrelsen. Denna
modell bygger på ett system med starka
kontrollägare som via röstdifferentierade
A- och B-aktier kan bevara kontrollen
trots att kapitalet inte räcker för att äga en
tillräckligt stor majoritets- eller kontrollpost. Detta anses vara en förutsättning för
att stora aktiebolag ska ha ägare av kött
och blod, till skillnad från när makten
ligger hos ett anonymt fondkollektiv. Eller ännu värre, enligt försvararna av den
svenska ägarmodellen, företagspirater
som köper upp bolag för att sedan iskallt
splittra upp bolagen och sälja ut delarna,
den neutrala benämningen på företagspirater är aktivister. I anglosachsiska länder
sköts traditionellt ägarstyrningen i praktiken av företagsledningen, då ägarbilden
i regel är splittrad, samtidigt som fonder
och andra institutioner har stort inflytande. Det betyder i praktiken att företagen
är tjänstemannastyrda, vilket i sin tur ofta
betyder att de saknar egna ekonomiska intressen i form av aktieägande i de företag
som de förvaltar. Styrelsen har av tradition haft en oberoende ställning gentemot
aktieägarna. Skillnaderna håller dock på
att minskas då USA via lagstiftning har
stärkt styrelsens roll samtidigt som färre
svenska företag använder sig av A- och
B-aktier för att garantera en maktposition. Globaliseringen gör det svårare att
ha särpräglade system. Det finns också en
tradition av självreglering via branschorgan som Bankföreningen, Föreningen för
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god sed på värdepappersmarknaden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för finansiell rapportering. Som även
har motsvarigheter på EU-nivå. USA har
dessutom valt en tydligare regleringsväg,
särskilt efter finanskrisen 2007–2008.

Fler svenska modeller

Både LO och Svenskt Näringsliv kopplar den svenska modellen till arbetslinjen, vilket blev det huvudsakliga temat
för Alliansen inför valet 2006 och som
sedan motiverade stora inkomstskattesänkningar under åtminstone Alliansregeringens första mandatperiod. Givetvis
tolkas arbetslinjen olika av de två arbetsmarknadsparterna. För LO handlar arbetslinjen om att satsa på utbildning, det vill
säga den politik som Socialdemokraterna
representerar, för att göra fler människor
anställningsbara. Alternativet med låglönejobb är inte aktuellt och motverkas
av krav på generösa a-kassenivåer, med
inbyggd självrisk, och motstånd mot arbetskraftsinvandring och olika former av
lärlingssystem. Svenskt Näringsliv betonar också utbildning och matchningsproblematiken men för även ett resonemang
om fler låglönejobb via bland annat lägre
lägstalöner och uppstramning av bidragssystem främst genom mindre generösa
a-kassenivåer.
Inom skola, vård och omsorg betyder
den svenska modellen att alla har rätt till
en fri skolgång och att den ska finansieras
via gemensamma medel. Intressant att
notera är att när Demoskop frågar svenska folket om vad de anser att den svenska
modellen är svarar de först som förväntat
skattefinansierad vård, skola och omsorg.
Men som andraplats placerar svenska
folket följande påstående: ”Alla har rätt
att välja skolor och vårdcentraler.” Uppenbarligen har synen på den svenska
modellen utvecklats sedan grunden lades
i början av 1900-talet.
Svensk sexualbrottslag är ännu en ingrediens i den svenska modellen. När
Amnesty International 2015 beslutade att
prostitution bör avregleras svarade Endrit
Mujaj, som är handläggare på Nationellt
metodstöd mot prostitution och människohandel, så här: ”Vi stöttar att de högljutt propagerar för en avkriminalisering
av säljare. Problemet är att även köparna
ingår i den här avkriminaliseringen. Vi
hade hellre sett att man går efter den
svenska modellen där man avkriminali-
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Den ursprungliga ”svenska modellen” skapades genom förhandlingar mellan Arbetsgivareföreningen och LO på Grand Hotel Saltsjöbaden 1938. Grundprincipen är att
arbetsmarknadens parter ska komma överens om viktiga sociala frågor knutna till arbetslivet, och att staten ska hålla sig borta. På 1970-talet genomdrev LO, med Socialdemokraternas hjälp, en rad avvikelser från denna grundprincip (Lagen om Anställningsskydd, Medbestämmandelagen), men nu är det återigen ofta så att Sverige ensamt säger
nej till EU-lagstiftning, för att den inte passar in i den ”svenska modellen”. Det som
en gång var en rent social arbetsmarknadsfråga används idag också på en rad andra
områden i överförd betydelse. Foto Holger Ellgaard.
serar säljande parten och inte köpande.”
Till och med snuset ingår i den svenska
modellen. I Svenska Dagbladet kunde
man läsa följande den 7 september 2003:
”Rökare som går över till snus gör hälsovinster och globalt skulle den svenska
modellen kunna rädda liv, hävdar kritiker av dagens antirökarbete.” Sveriges
alkoholmonopol är också en del av den
svenska modellen, en modell som politiker lägger mycket energi på att försvara
gentemot EU.
Begreppet den svenska modellen används i många olika sammanhang och i
olika varianter beroende på tidsaspekten
och vilket parti som formulerar beskrivningen av den svenska modellen. Moderaterna och övriga allianspartier talar
mycket om den svenska modellen i form
av arbetslinjen och fritt skol- och vårdval,
men tolkningen skiljer sig något från Socialdemokraternas och LOs definitioner.
Det finns dock en tydlig kärna i ursprunget som lever kvar än i dag, även om den
konkreta innebörden har ändrats med
tidens förändringar. Mycket av det som
kallas för svenska modellen i samhällsdebatten är sådant som debattören i fråga
anser är bra och bör spridas till andra länder eller åtminstone försvaras gentemot
EU eller andra sammanslutningar.
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Undantag finns dock från den slutsatsen. Ibland används begreppet den
svenska modellen som något hotfullt och
avskräckande. Nyliberala debattörer som
framlidne Johnny Munkhammar var en
flitig resenär som spred kritiska analyser
om den svenska välfärdsmodellen i bland
annat USA. Han fick kritik av bland annat Göran Persson för att han talade illa
om Sverige utomlands.
Å andra sidan skriver den invandringskritiska tidningen Fria tider den 7 november 2015 om den svenska modellen på
följande vis: ”Övriga Europa bekymras
allt mer över den svenska invandringsmodellen. En bild av kaos och problem
med ekonomi och brottslighet har spridit
sig. Men nu ska den svenska staten råda
bot på detta genom att opinionsbilda och
ge motbilder.”
Under stora delar av 1900-talet, särskilt
under kalla krigets dagar då Olof Palme
blev symbolen för den ”moraliska” utrikespolitiken, har Sverige aspirerat på att
vara en moralisk stormakt som ska exportera moral och god politik till utlandet. Den traditionen lever som synes kvar
även om det nationella självförtroendet
.
verkar vara något naggat i kanten.
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Religionsfriheten i Ryssland
under stark press

Klimatet för religionsfriheten
hårdnar i Putins Ryssland. De
lagar som reglerar religiösa
aktiviteter stramas upp vilket
innebär att utåtriktat arbete av
typ missionerande och offentliga gudstjänster försvåras. Det
hårdnande klimatet beror enligt
experter till betydande del på
att regimen fruktar att religiösa
minoriteters inflytande kommer
att öka på bekostnad av den
rysk-ortodoxa tron.
”Om myndigheterna vill ställa en person inför rätta kan de alltid hitta ett sätt
att göra det.” Så sammanfattar Anatolij
Pchelintsev, som är professor i juridik
och en av Rysslands främsta förespråkare
för religionsfrihet, i en intervju med Ljus
i Öster läget för troende i Ryssland som
inte omfattar det ortodoxa troskonceptet.
Pchelintsev besökte nyligen Sverige och
deltog i ett seminarium ägnat åt religionsfrihet i Ryssland, som hölls av Ljus i
Öster i Dagen-huset i Stockholm. Han är
ledare för The Slavic Centre for Law and
Justice i Moskva och sedan 25 år tillbaka
medlem i statsdumans expertkommitté
för religionsfrågor1.

Systematisk diskriminering

Anatolij Pchelintsev var med och skrev
Rysslands nuvarande grundlag 1993 och
menar att det är en bra lag som erbjuder
ett gott och tjänligt stöd för religionsfriheten. Den 6 juni 2016 tillkom emellertid
en ny ”antiterrorlag” som förbjuder mission och evangelisation utan myndighetstillstånd.
”Det är en fånig lag – för den är helt
ologisk”, menar Anatolij Pchelintsev.
”Den innehåller många motsägelser, vilket gör den svår att använda. Eftersom
lagen är så brett formulerad kan myndigheterna, om de vill, alltid hitta ett sätt
att anklaga en person utifrån den här lagen.”
Enligt Pchelintsev pågår i dagens Ryssland en systematisk diskriminering inom
1

http://www.ljusioster.se/bad-for-ryssland
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religionens område. Grupperingar som
Jehovas vittnen och Scientologerna har
gång efter annan blivit förnekade sina
rättigheter och trakasserade av myndigheterna. Särskilt kristet protestantiska
och muslimska organisationer har ställts
inför rätta, uppger Anatolij Pchelintsev:
”Diskrimineringen är medveten och
sker mot religiösa grupper som är otraditionella.”
Det kan exempelvis vara fråga om
avslag på ansökan om registrering, polisingripanden mot gudstjänster, kyrko-

tommy.hansson@contra.nu
möten samt icke sanktionerad missionsverksamhet, förbud mot religiösa organisationer att äga mark eller kyrkor samt att
troende mot sin samvetsfrihet kallats till
militärtjänst och tvingas bära vapen.
Jag skrev på min blogg förra året hur
ryska myndigheter klämde åt grupper
som utövade yoga, en aktivitet som Putin-regimen ser på med misstänksamhet.
Liksom Falun-gong-rörelsen i Kina syftar yoga till att främja människors andliga disciplin och självständighet, något
som alltid varit en nagel i ögat på totalitära härskare vilka dessutom
principiellt skyr konkurrerande ideologiska synsätt2.

”Tjänstemän i polisväsendet och i
domstolar har missbrukat den nya lagens svagheter, utan att ta hänsyn till den
starka grundlagen som garanterar både
religionsfrihet och mötesfrihet.”
Enligt Anatolij Pchelintsev och andra
religionsexperter finns i botten av de nya
lagarna och myndighetsingripandena en
grundläggande rädsla för att de alternativa religiösa rörelsernas inflytande skall
öka och att den officiella Rysk-ortodoxa
kyrkans makt därmed minska.
Vladimir Putin är själv ortodoxt troende och ser den rysk-ortodoxa traditionen som ett värn för den ryska staten. I
dag finns omkring 27 000 registrerade
religiösa organisationer i Ryssland. Av
dessa är cirka 15 000 knutna till den
Rysk-ortodoxa kyrkan. 6 000 tillhör den
protestatiska kristendomen varav flertalet
från Pingströrelsen: därefter i storleksordning kommer Baptistsamfundet och
Adventisterna.
Därtill skall läggas cirka 6 000 muslimska organisationer samt 400 katolska
eller judiska grupperingar. Förutom de
registrerade organisationerna och samfunden tillkommer tusentals som är oregistrerade.
Anatolij Pchelintsev understryker att
den ryska statens målsättning är att skydda det egna samhället från oönskat inflyt
ande, något som givetvis inte behöver

Myndigheterna
saknar kunskaper

Anatolij Pchelintsev är upprörd över att statsdumans expertkommitté, som han tillhör,
inte fick information om den
nya lagen innan den sattes i
verket i somras. Särskild oroande är det, uppger han för
Ljus i Öster, att det hos myndigheterna till stor del saknas
kunskaper om religionsfrihet:
2
https://tommyhansson.wordpress.
com/2015/07/05/ryska-myndighe- En ikon avbildande den helgonförklarade ryska tsarfamiljen Romanov. Foto: Tommy Hansson
ter-forbjuder-yoga
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Det är vidare tillåtet för en samfundsmedlem att prata med andra om sin tro
men ej bjuda in till andakt eller annan
religiös sammankomst. Böter för dem
som döms skyldiga kan omfatta summor
upp till motsvarande 140.000 kronor för
samfund och 7.000 kronor för privatpersoner.

Varför kläms kristna åt?

President Vladimir Putin i ett möte med den Rysk-ortodoxa kyrkans patriark Kirill.
vara fel. Exempelvis finns all anledning
att se upp för den växande islamismen på
olika håll i det stora ryska riket. Denna
skyddsverksamhet sker dock ofta på ett
mycket oprofessionellt och okunnigt sätt,
framhåller Pchelintsev, som ändå anser
att det finns hopp för religionsfriheten i
Ryssland.
I fotnoten en bloggtext av artikelförfattaren som belyser islams betydelse i
det ryska samhället och om myten om
Ryssland som spärr mot muslimskt inflytande3.

Påminner om sovjettiden

Nils-Erik Engström och Magnus Lindeman, båda verksamma vid Ljus i Öster,
bekräftar i en debattartikel det svåra läget
för fri religionsutövning i Ryssland och
undrar till och med om situationen kan
bli lika allvarlig som den var på den kommunistiska sovjettiden. Engström borde
veta vad han talar om, eftersom han tillsammans med kollegan Bengt Sareld
satt fem månader i sovjetiskt fängelse i
Minsk i nuvarande Vitryssland för att ha
försökt smuggla in Biblar till kristna trossyskon4.
Under åren från början av 1990-talet
till 2002 fanns, skriver Engström och
Lindeman, en väl fungerande religions
frihet i Ryssland. Sedan Putin blivit
varm i kläderna som rysk president har
det emellertid blivit alltfler restriktioner
i religionsutövandet för andra gruppehttps://tommyhansson.wordpress.
com/2015/08/01/myten-om-ryssland-somsparr-mot-muslimskt-inflytande
4
Se Andres Küng: Fallet Engström/Sareld,
Proklama 1978, 208 sidor
3
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ringar än rysk-ortodoxa sådana. Stora
skillnader existerar dessutom beträffande
hur lagarna följs i olika regioner. Det
har alltid varit någon grupp, framhåller
debattörerna, som haft svårigheter med
myndigheterna.
I våras presenterades så förslag om nya
bestämmelser i syfte att ”införa ytterligare åtgärder för att motverka terrorism
och garantera den allmänna säkerheten”.
Den 6 juni i år skrev Putin under den nya
lag som trädde i kraft den 20 juli och som
Anatolij Pchelintsev sågar här ovan.
Engström och Lindeman framhåller:
”Det är den hårdaste religionslagen sedan Krusjtjovs tid vid makten på
1950-talet. Den drabbar främst de ryska
evangeliska kyrkorna och alla deras internationella samarbetspartners.”
Enligt de nya lagarna kan pastorer missionera om vederbörande har skriftligt
tillstånd och håller sig inom de egna lokalerna, men om andra medlemmar i en
församling eller ett samfund bedriver
utåtriktat religiöst arbete kan det bli problem. Religiösa möten i privata lägenheter är förbjudna.
Enligt de nya lagarna kan det anses
röra sig om otillåten missionsverksamhet om en person är på uppdrag för en
religiös förening och håller en predikan,
bjuder in till gudstjänst, ger bort litteratur eller annat tryckt material alternativt
sprider ljudinspelningar eller videos. Det
krävs ingen större fantasi för att inse, att
de nu aktuella lagarna och förordningarna påminner rätt mycket om hur det var
på sovjettiden, även om man inte längre
spärrar in religiöst troende i mentalkliniker eller ägnar sig åt tortyr.
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I en av de första domarna enligt den nya
religionslagen ålades pastorn Ebenezer
Tuah, som kommer från Ghana men är
bosatt i Ryssland, att betala 50.000 rubel
(7.000 kronor) i böter. Pastor Tuah hade
ordnat religiösa möten samt lagt ut information om sin tro på Internet i propagandistiskt syfte. Sådant går icke för sig i
Putins Ryssland anno 2016.
Nils-Erik Engström och Magnus Lindeman konstaterar i sitt debattinlägg i Ljus i
Öster att de nya ryska lagarna står i direkt
strid med vad som stadgas i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna om
att ”var och en har rätt till tankefrihet,
samvetsfrihet och religiös frihet” samt
att ”var och en har rätt till åsiktsfrihet
och yttrandefrihet” (artikel 18 respektive
19).
Om nu syftet med de nya religionslagarna är att förhindra terrorism, vilket naturligtvis är en fullt legitim målsättning,
kan man slutligen fråga sig varför kristna
trosbekännare kläms åt på ovan beskrivet
sätt – det är ju inte kristna som ägnar sig
åt självmordsbombningar och andra typer av terrordåd.
.

Anatolij Pchlintsev är starkt kritisk mot
Putin-regimens hårdnande grepp över religionen. Foto: Ljus i Öster.
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Kossor är klimatvänliga

Vetenskapsjournalisten Peter Sylwan har
skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet som bör tilltala dem som både tror på
klimatalarmismen och gillar kött. Under
senare tid har det riktats alltfler invändningar mot köttkonsumtion rent generellt. Trots att det var när vi började äta
kött som vi blev människor på riktigt, det
var genom köttkonsumtionen vi kunde
effektivisera näringsintaget och ägna tid
åt annat än att skaffa mat (som att piffa
till grottan och kanske rentav bygga en
hydda).
Klimatalarmisterna hävdar att kor (och
andra liknande tamdjur) sprider växthusgaser i stor mängd. Sylwan menar tvärtom
att boskapsskötsel minskar spridningen
av växthusgaser. Detta eftersom kor på
sommaren äter gräs direkt och på vintern
ensilage, som är gjort av gräs. Odlar man
istället spannmål måste jorden plöjas och
harvas oftare, vilket innebär att man släpper ut kol i omloppet. Jordbruksmarken
har en gång antingen varit gräsmark eller
skogsbevuxen. Oavsett vilket så har marken bundit mycket kol (koldioxid) som

nu befinner sig i atmosfären. Koldioxiden befinner sig där så länge vi fortsätter att odla spannmål eller andra grödor
som kräver plöjning, harvning och annan
jordbearbetning varje år.

Försvarsbeslutet 1996

innebar en kraftig nedrustning och ett
”anpassningsförsvar”, ett försvar som
innebar att Sverige skulle få ett års förvarning innan vi råkade ut för en större
konflikt. Sedan dess har försvaret minskat från 115 till 8 bataljoner, 46 till 7 ytstridsfartyg, 12 till 5 ubåtar och 320 till
100 stridsflygplan (som ska minskas ytterligare till 60).
(Axess)

Julmustexpert blir samordnare
mot våldsbejakande extremism

Regeringen har, efter Mona Sahlin och
Hillevi Engström, utsett Anna Carlstedt
som regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism. Carlstedt har
skrivit en doktorsavhandling om renässanskultur och en bok om julmust. Några
kända kunskaper om våldsbejakande
extremism och annan islamism har hon
dock inte.

Fritt fram för
Kommunistiska Partiet

En rektor i Gislaved stoppade utdelningen av flygblad från Kommunistiska

Partiet (tidigare KPML(r)). Rektorn hänvisade till att skolledningen är skyldig att
stå upp för demokratin. Kommunistiska
Partiet har favoritländer som Kina, Vietnam, Laos och Nordkorea och även om
R:et, som står för revolution, är borta ur
partiförkortningen står det kvar i partiprogrammet. JO kritiserar nu rektorn för
att han följt skollagen och stoppat antidemokratisk propaganda på skolan.
(Västboandan)

Polis slog upp sig själv
– dömd till böter

En polismans hustru ringde till sin make
för att inför en semesterresa be honom
kontrollera om de hade giltiga pass. Polisen slog i polisens register på bägge och
konstaterade att hans eget pass gällde, men
att hustruns gått ut. För det tilltaget dömdes polismannen till 3.000 kronor i böter
för dataintrång. Det var visserligen OK att
slå upp hustrun, för då var det en förfrågan från allmänheten, men inte att slå upp
sig själv. Det känns tryggt att polis, åklagare och domstolar sysslar med väsentligheter med enkelt bevisläge istället för
att försöka sätta dit mördare, som säkert
ändå bara kommer att neka. (Lexnova)

Släpper igenom
vapen- och narkotikasmugglare

Tullen släpper regelmässigt igenom
misstänkta vapen- och narkotikasmugglare i södra Sverige. Man har nämligen
en regel att inte stanna fordon som innehåller fler personer än det finns tullare i
tjänst. En stor bil och många medhjälpare
underlättar alltså för misstänkta smugglare att ta sig över gränsen.
(Axess)

Kommunist friad
för uppvigling

Hanna Gunnarsson, lokalpolitiker för
Vänsterpartiet i Lund, uppmanade på
Twitter allmänheten att riva ner Sverigedemokraternas affischer. Gunnarsson
blev åtalad för uppvigling. Hon skrev:
”Riv ner, klistra över, förstör! Skitet lär
vara borta imorgon”. Tingsrätten konstaterar att det handlar om en uppmaning
att begå straffbar skadegörelse. Men ett
meddelande på sociala medier behöver
inte vara brottsligt även om det innehåller
uppmaningar att begå brott! Det handlar
om ett allvarligt angrepp på yttrande- och
åsiktsfriheten när en företrädare för ett
politiskt parti uppmanar till skadegörelse
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i syfte att hindra att ett annat partis åsikter från att få framföras. Men eftersom
Twitter-meddelandet får antas ha lett bara
till en obetydlig ökning av skadegörelsen bedöms det som ”ringa” uppvigling,
vilket inte är straffbelagt.
(Lexnova)

Strykningar i julsånger
vid skolavslutning

Skolavslutningen vid Södra skolan i Åmål
hölls i Kungsbergskyrkan, som tillhör
Ekumeniakyrkan (en sammanslagning av
Missionsförbundet, baptisterna och metodisterna). Pastorn Peter Landälv var allt
annat än nöjd sedan han tagit del av hur
samlingen gått till. Skoleleverna sjöng
visserligen en del traditionella julsånger,
men de var ordentligt censurerade. Alla
verser där Jesus eller Gud omnämndes
var nogsamt överstrukna i texthäftet och i
”Nu tändas tusen juleljus” var ”Du stjärna över Betlehem” utbytt mot ”Du stjärna
över alla oss”. I sånghäftet hade också
”Tomtarnas julnatt” (den som börjar
”Tipp tapp, midnatt råder”) censurerats.
Versen som börjar med ”Gröt, skinka,
lilla äpplebiten”, troligen för att ordet
”skinka” inte passade skolledningen.
Pastor Landälv ifrågasätter om han ska
tillåta skolan att komma till kyrkan nästa
år. Han poängterar också att kyrkan har
bra relationer med lokala muslimer och
att det aldrig varit några problem med
”känsliga ord”. Det är svenskfödda ateister som ”gömmer sin egen ateism och
humanism bakom argumentet att man
inte vill stöta sig med muslimer. Men det
egentliga syftet är att ännu mer kunna avkristna Sverige”.
I tidningen Världen idag berättar
Landälv att han reagerade redan vid Lucia, då Lucia inte framställdes som ett
kristet helgon som brändes på bål för sin
tro (den 13 december 304 i Syrakusa på
Sicilien) utan som en jungfru som bor i
ett slott i skogen och kommer fram en
gång om året och visar sig. Ett rent påhitt
alltså.
Skolans rektor Malin Bunzell vägrar
att svara på Världen idags frågor utan
hänvisar till ett pressmeddelande på
Åmåls kommuns hemsida. Där försvarar
man bland annat textändringen i Nu tändas tusen juleljus med att författarinnan
Emmy Köhler dog redan 1925 och att det
därmed enligt upphovsrättslagen är fritt
fram att hantera texten som man vill efter
1995.
Vänstervridna ”Viralgranskaren” i tid-
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ningen Metro har hävdat att det bara var
ett enda ord som ändrats i sången och därför fel uppgifter i nättidningen Fria Tider. De borttagna verserna gömmer ”Viralgranskaren” undan, liksom att samma
information som i Fria Tider funnits även
i Nya Wermlands-Tidningen och Världen
idag, och där kontrollerats med pastor
Landälv, rektor Bunzell med flera.

Sverige ska styras mer oförnuftigt

Det är helt uppenbart. Om det var Alliansens strategi så kan den uppfattas som
ganska cynisk. Att i praktiken driva fram
att Sverige ska styras på ett sätt som är
mera oförnuftigt än det skulle behöva
vara under fyra år. Detta för att provocera
fram ett mer gynnsamt valresultat.
(Peter Santesson på Demoskop
i en intervju)

Migrationsdomstolen
mot bigami!

Migrationsdomstolen i Stockholm har i
en dom vägrat uppehållstillstånd för en
mans två hustrur i en ansökan om familjeåterförening. Intresset av att förhindra
månggifte anses väga tyngre än önskemålet om familjeåterförening anser domstolen.

Värnskatten kostar

Den berömda Lafferkurvan, uppfunnen
av nationalekonomen Arthur Laffer, konstaterar att skatteintäkterna är noll om
skattesatsen är noll, men likaså noll om
skattesatsen är 100 procent, för då vill
ingen tjäna pengar. Någonstans däremellan nås maximala skatteintäkter, det mesta talar för att maximum nås en bra bit
över 50 procent, men hur långt över?
Nationalekonomen Jacob Lundberg har
räknat på konsekvenserna av den svenska
värnskatten, den som höjer marginalskatten från 52 till 60 procent vid månadsinkomster över 54.300 kronor (2017). Då
ingår tre procentenheter i form av en nyinförd avtrappning av jobbskatteavdraget
som drabbar skattebetalare i samma inkomstskikt. Värnskatten ger statskassan
5,2 miljarder kronor. Men en del av de
ökade nettoinkomsterna som folk skulle
få skulle gå tillbaka till statskassan i form
av moms, arbetsgivaravgifter på köpta
tjänster och så vidare. Nettobortfallet
skulle därför enligt Lundberg vara 3,5
miljarder kronor.
Men om marginalskatten sänktes
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skulle det sätta fart på ekonomin. Folk
skulle arbeta mer och med en elasticitet
på 0,2 skulle skatteintäkterna öka med
6,7 miljarder kronor. En avskaffad värn
skatt skulle alltså enligt Lundberg ge 193
procent tillbaka i form av skatter på ökad
ekonomisk aktivitet.

Ökade skatter

Skattebetalarna räknar med att skatterna
kommer att öka med 10 miljarder kronor
under 2017. Under perioden 2015–2018
handlar det om skattehöjningar på 55
miljarder kronor. Det är fråga om nettosiffror, alltså med avdrag för de mindre
skattesänkningar som samtidigt genomförs. Nettohöjningen motsvarar 7.600
kronor per skattebetalare.
De största höjningarna avser höjda
arbetsgivaravgifter för unga (16 miljarder), varefter följer försämrade ROT- och
RUT-avdrag (6 miljarder).
Det är ett stort antal andra poster som
ger en ökning med en eller ett par miljarder, så de sammanlagda ökningarna blir
60 miljarder (från vilket dras sänkta skatter på 3 miljarder, främst sänkta skatter
för pensionärer med under 20.000 kronor
i månaden i pension).
Sverige har under en rad år minskat
skatteuttaget i förhållande till BNP och
det finns idag ett flertal länder med skatter som är värre än de svenska. Sverige
hamnar (2015) faktiskt bara på sjunde
plats bland OECD-länderna, efter Norge,
Finland, Danmark, Frankrike, Belgien
och Österrike. Men den svenska regeringen gör sitt bästa för att Sverige ska
återta skamplatsen som världens mest
beskattade land.

Dina skattepengar i arbete

För många organisationer räcker det
inte med medlemsavgifter. De plockar
in extra bidrag från staten. Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
MUCF, beslöt nyligen om att dela ut 9
miljoner av skattebetalarnas pengar till
HBTQ-organisationer. Mer än hälften till
RFSL, men också 800.000 kronor till organisationen ”Öppna Moderater”.

Författare till recension

Tyvärr försvann recensentens namn från
artikeln om Andreas Johansson Heinös
bok Farväl till folkhemmet. Det var David Stavenheim som stod för artikeln i
förra numret av Contra.
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Venezuela och knarkhandeln

En domstol i New York har dömt en brorson och en systerson till den venezolanske
presidentens hustru Cilla Flores för att ha
försökt smuggla in kokain i USA. De två
som nu dömts greps på Haiti 2015. De planerade att använda presidenthangaren på
en venezolansk flygplats för att smuggla
800 kg kokain till USA. Olyckligtvis visade sig den tilltänkta kunden arbeta för
amerikanska anti-knarkpolisen DEA. Vid
flera tidigare tillfällen har personer med
nära koppling till styret i Venezuela avslöjats i samband med knarkaffärer.
(The Economist, Reuters)

Kommunism leder
till syfilis och HIV…

Tusentals venezolaner tar sig nu över
gränsen till Colombia eftersom hälsovården i Venezuela brakat ihop, liksom
det mesta av annan ekonomisk aktivitet.
I Miami Herald berättar man om Marili
Gómez som nyligen fött tvillingar i Colombia. Hennes doktor i Venezuela hade
förklarat att hon kunde välja mellan att
tvillingarna skulle dö i Venezuela eller att
hon skulle resa till Colombia för att rädda
barnen. Det tog 18 timmar att resa till
Colombia med buss, men barnen klarade
sig. Marili hade ett extra skäl att rädda
sina tvillingar. Hennes sextonårige son
hade nyligen knivskurits till döds i landet
som har världens högsta mordfrekvens.
För några decennier sedan var Venezuela
på grund av sina oljeinkomster ett av Latinamerikas absolut rikaste länder. Idag
fungerar inte ens oljeutvinningen som
saboterats av att det statliga oljebolaget
numer styrs av socialistiska partipampar,
inte yrkesmän som tidigare.
I Colombia får inte sjukhusen avvisa
patienter med livshotande sjukdomar eller skador även om de inte kan betala.
Och i normala fall brukar man hjälpa
även de som inte är direkt hotade till livet. Men i gränstrakterna börjar det bli
ett ekonomiskt problem med desperata
venezolaner som kommer för att få hjälp
de inte kan få i Venezuela.
Bara i den colombianska provinsen
Norte de Santanader har man i år tagit
om hand 5 000 patienter som varit i des-
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perat behov av vård. Dialys av njursjuka
förekommer knappast i Venezuela, där
man behöver betala svart för att få del av
den ”fria” sjukvården (läkarna har nästan
inget betalt och måste göra så för att klara
livhanken).
I samband med det allmänna sammanbrottet i det venezolanska sjukvårdssystemet ökar antalet fall av sexuellt spridda
sjukdomar drastiskt. Kommunism leder
uppenbarligen till både syfilis och HIV
och det kapitalistiska Colombia tvingas
sopa upp resterna efter misslyckandet i
det socialistiska grannlandet. I Colombia
har bägge sjukdomarna varit ovanliga
innan det venezolanska sjukvårdssystemets sammanbrott.

Internationella Brottmålsdomstolen

En av initiativtagarna till Internationella
Brottmålsdomstolen i Haag var Sydafrikas dåvarande president Nelson Mandela. Innan domstolen inrättats förklarade
han att ”inte minst vår egen kontinent
har upplevt så mycket skräck från inhumant uppträdande av människor mot
andra människor.” Mandela var så stark
anhängare att han såg till att domstolens
grundfördrag togs in bland Sydafrikas inhemska lagar. När domstolen sent omsider börjat ta sig an ärenden har Sydafrika
en ny president som inte har samma vurm
för mänskliga rättigheter som sin företrädare. I oktober sa Sydafrika upp sitt
medlemskap i domstolen (en uppsägning
tar ett år, så medlemskapet är fortfarande
giltigt). Det ledande oppositionspartiet
Demokratisk Allians ifrågasätter uppsägningen juridiskt eftersom den antagits enbart av regeringen, inte parlamentet.
Flera afrikanska stater (Burundi, Sydafrika och Gambia) har sagt upp medlemskapet i domstolen eftersom den främst
ägnat sig åt afrikanska brott. Hittills är
det ett tiotal ärenden som varit uppe i
domstolen och de flesta har berört Afrika,
men under senare år har även andra länder blivit aktuella (exempelvis Ukraina).
(The Economist)

Islam skadligt för knäna

Läkarna har börjat tala om ”arabiska
knän”. Det myckna knäböjandet inom
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islam i samband med bön medför att knäskador är mycket vanligare i arabländerna
än annorstädes. Peter Birch, som arbetar
som ortoped vid ett sjukhus i Abu Dhabi
menar att den ”knäböjande livsstilen”
och förhållandet att man sätter hårt tryck
på knäna i samband med knäböjandet leder till att knäskador är vanliga i landet.
Enligt Birch är det särskilt besvärligt att
knäböjandet börjar vid ganska låg ålder.
Att alltfler blivit överviktiga underlättar
inte situationen.
Bbc uppger att fotbollsspelande amatörer i Förenade Arabemiraten får fem
gånger så många knäskador som i andra
länder.

Skillnad på Trump och Romney

The Economist har granskat sociala skillnader mellan valkretsar där relationen
mellan andelen röster på Donald Trump
2016 och Mitt Romney 2012 var särskilt
stora. Tidskriften konstaterar att en viktig särskiljande faktor är hälsoläget. Ju
friskare befolkningen var, relativt sett
fler röstade på Romney (då har siffran
korrigerats för skillnader i utbildning, inkomst, kön med mera).

Övervikten går
på matkuponger

Amerikanska
jordbruksdepartementet
har ansvaret för de ”matkuponger” som
delas ut till fattiga i USA. Det handlar om
74 miljarder dollar per år. Numer handlar
det inte om kuponger utan särskilda betalkort, som gjort det möjligt att se vad
de berättigade handlar. Jordbruksdepartementet har i samarbete med en ej namngiven livsmedelskedja kollat vad som
handlas för ”matkupongerna”. 9,3 procent av utgifterna avser sötade drycker,
varav 5 procentenheter avser läsk (resten
är juice, energidrycker och iste). För övriga befolkningen är motsvarande siffra
7,1 procent. Vad matkupongsinnehavarna
däremot spenderade mindre än övriga på
var frukt och grönsaker, bönor, ägg, nötter och frön. En del delstater har försökt
exkludera sötade drycker från matkupongsprogrammet, men jordbruksdepartementet har vägrat att gå med på det.
(New York Times)

Är Krim ryskt?

Nej, så är det inte. Krim erövrades av ryssarna 1783, sexton år innan de erövrade
Finland från Sverige. Tidigare kontrol-
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lerades Krim av tatarerna, som i sin tur
var vasaller till sultanen i Istanbul. Tatarerna härstammar från Djingis Khans rike
och kom till Krim på 1200-talet. Under
1800-talet försökte ryssarna russifiera
Krim och det blev en tillflyktsort under
sommaren för välbeställda ryssar. Städerna gavs ryskklingande namn, så döptes
till exempel Achtijar om till Sevastopol
och Ak-Metjet till Simferopol. Under
Första världskriget och ryska revolutionen var Krim självständigt eller en del
av Ukraina. Krim-tatarerna förvisades av
Stalin 1944. De flesta hamnade i Uzbekistan och tilläts återvända först 1989. På
bara några år återkom 250 000 krimtatarer till Krim.
Nikita Krusjtjov lät Krim bli en ”gåva”
från Ryssland till Ukraina 1954. Det
var då snarast en formalitet. Ukraina
och Ryssland var bägge delrepubliker
i Sovjetunionen. På Krim bodde innan
den ryska annekteringen tre folkgrupper,
ukrainare, ryssar och krimtatarer. Bara tatarerna har en lång koppling till området.
Under en kort tid fick krimtatarerna etablera ett eget parlament, men dess ledare
har landsförvisats 2016 och åklagaren vill
förbjuda den folkvalda församlingen. När
ryssarna ockuperade och sedan annekterade Krim ordnades en ”folkomröstning”.
Omröstningen kontrollerades av ryska
soldater och tiotusentals ukrainare och
krimtatarer hade flytt till Ukraina.
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När det blåste
stängdes vindkraften ner

Stormen Urd straxt före jul medförde att
Danmark måste stänga ner en stor del av
sin vindkraft. De kraftiga blåsten gjorde
att priserna blev negativa. Tyskland vräkte ut el med negativa priser till Danmark.
Men svenskarna begränsade kapaciteten
på överföringar av el till Sverige, vilket
gjorde att danskarna fick stänga ner sin
vindkraftsproduktion. Danska vindkrafts
ägare ville inte köra sina kraftverk med
negativa priser (vilket ju är högst förståeligt), men de negativa priserna berodde
alltså på öppna vägar till Tyskland och
stängda vägar till Sverige. I Sverige var
elpriserna aldrig negativa.

Sparkad för att ha
gjort ett bra jobb

I PISA-sammanställningen om skolresultaten hamnade Peru på 65 och sista
plats 2012. Den förra vänsterregeringen
lyckades hitta en sensationellt bra utbildningsminister, Jaime Saavedra. Han var
den enda regeringsledamoten som fick
förnyat förtroende när Pedro Pablo Kuczynski tog över presidentposten från Ollanta Humala. Saavedra lyckades under
tre år få upp Peru till det land som förbättrade utbildningsresultaten snabbast
i hela Sydamerika. Han lyckades med
detta genom att koppla lärarnas löner till
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uppnådda utbildningsresultat, genom förbättrad lärarutbildning och ett gigantiskt
program för att reparera förfallna skolor.
Men i Peru räcker det inte att nå resultat.
Saavedra fick i slutet av december sparken för att förberedelserna inför de panamerikanska spelen i Lima 2019 låg efter
tidsplanen
(Utbildningsdepartementet
är också ansvarigt för sportfrågor), men
den egentliga orsaken var att Saavedra
stått den nye presidenten för nära. Och
oppositionen kontrollerar parlamentet.
Inte minst anhängarna av Kuczynskis
motkandidat i presidentvalet, Keiko Fujimori, försöker sätta krokben för den nya
presidenten. Keiko Fujimori är dotter till
förre presidenten Alberto Fujimori, som
sitter fängslad för korruption.

Obalans mellan könen
ökar brottsligheten

Ett av de länder som har mest obalans
mellan könen i yngre åldrar är Kina. Sedan ettbarnspolitiken infördes 1979 (den
avskaffades 2016) har det fötts 17 procent fler pojkar än flickor. Det finns alltså
miljoner unga män som aldrig kommer
att gifta sig och aldrig kommer att skaffa
sig barn. Under perioden 1992–2004 fördubblades kriminaliteten (prostitutionen
ökade också kraftigt). Visserligen har
mycket annat också ändrats i Kina, men
forskare anser att det finns ett klart samband mellan brottsligheten och mängden
av unga män som ägnar sig åt brott istället för åt unga flickor.
Av asylsökande i Sverige 2015 var det
138 procent fler män/pojkar än kvinnor/
flickor. 2016, med betydligt lägre
totalsiffror, var det ”bara” 50 procent
fler män/pojkar än kvinnor/flickor.
Eftersom vissa åldersgrupper är kraftigt
överrepresenterade bland asylsökande
är det redan idag så att det finns stora
överskott av män/pojkar i åldrarna
15–24. Eftersom de asylsökande inte
är registrerade i befolkningsstatistiken
förrän de fått uppehållstillstånd är inga alls
med i den senaste befolkningsstatistiken
från SCB (slutet av 2015). Men för
sjuttonåringar var det över 9 procent fler
pojkar än flickor. Beräkningar som gjorts
för att inkludera asylsökande visar att det
i åldersgrupperna 16 och 17 år fanns 23
procent fler pojkar än flickor. Alltså en
betydligt större obalans än i Kina, som
hittills har haft världens största obalans.
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Så förhärligas islamistisk terror
Irak och Syrien befinner sig alltjämt i fokus för den våldsbejakande delen av islam trots att
grupperingar som Islamiska staten (IS) och al-Qaida också verkar på andra håll. På Facebook
och andra sociala medier pågår
sedan länge en aktiv propagandaverksamhet från svenskspråkiga grupper och profiler som
hyllar den väpnade kampen för
islamiskt herravälde. Verksamheten har uppenbarligen givit
resultat, då hundratals (kanske
fler, mörkertalet är stort) personer från Sverige tagit sig ner till
länderna i fråga i syfte att ställa
sina liv till förfogande i den aktuella kampen.
Försvarshögskolans Centrum för assymetriska hot- och terrorismstudier (Cats)
har, med Linus Gustafsson som skribent,
publicerat en rapport med titeln Våldsbejakande islamistisk extremism och
sociala medier (2015) vilken belyser
svenskanknuten islamistpropaganda på
Facebook under perioden 2012–2014.
Rapporten innehåller dels en analytisk
textdel författad av Linus Gustafsson,
dels en bilagedel omfattande en rik uppsättning exempel i ord och bild från jihadistpropagandan.
Rapporten har sammanställts på uppdrag av Nationella samordnaren för att
värna demokratin mot våldsbejakande
extremism och kan läsas i sin helhet1.
Studien visar att Facebook används
som redskap av svenskspråkiga (även om
den svenska som används ofta är helt undermålig) jihadistaktörer i tre avseenden:
1. För att sprida officiell propaganda
för grupper som IS, al-Qaida och Jabhat al-Nusra; 2. För att sprida inofficiell
h t t p s : / / w w w. f h s . s e / d o c u m e n t s / E x ternwebben/forskning/centrumbildn i n g a r / C AT S / p u b l i k a t i o n e r / 2 0 1 5 /
V%C3%A5ldsbejakande%20islamistisk%20
extremism%20och%20sociala%20medier.pdf

1
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propaganda för samma organisationer;
3. För att rekrytera personer i Sverige
för jihadismen, enkannerligen Islamiska
staten (IS). (Denna organisation kan även
förkortas Isis, Isil alternativt Daesh, men
här används för enkelhetens skull genomgående IS).

Al-Assads hårda diktatur

I rapportens inledning (sidorna 10–11)
får vi reda på att: ”Den syriska staten,
som varit en diktatur sedan 1963, har
hållit ett hårt grepp om civilbefolkningen

tommy.hansson@contra.nu
och begått grova övergrepp samt kränkt
de mänskliga rättigheterna. Ett 100-tal
väpnade grupper har efterhand uppstått
och under sommaren 2011 bildades Fria
syriska armén (FSA) av desertörer från
den syriska armén. 2012 kom dock alltfler jihadistiska grupper att kapa en stor
del av det väpnade upproret.”
Linus Gustafsson är värd beröm för att
han på detta sätt slår fast, att upphovet till
kaoset och våldet i Syrien var den hänsynslöse diktatorn Bashar al-Assads krossande av all opposition i landet i samband
med vad som kallades ”Den arabiska
våren” (som tyvärr snart övergick i höst
och vinter). Detta gav jihadisterna den
grogrund de behövde för att kasta Syrien
in i kaos.
Om Assads skurkroll i det destruktiva
skeendet har jag skriv på min blogg2.
Assad tenderar ju eljest att tilldelas
hjälterollen i den syriska tragedin, särskilt av de högröstade, ofta extremnationalistiska nätaktivister som avskyr USA
och västvärlden ungefär lika mycket som
de idealiserar Ryssland styrt av Assads
gode vän och allierade Vladimir Putin.
Konkurrensen är i och för sig inte direkt
2
https://tommyhansson.wordpress.
com/2013/05/03/fallet-assad-hur-en-tystlaten-lakare-kan-bli-diktator-och-massmordare/
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mördande. Syrien har under en lång följd
av år betraktats som en av världens hård
aste diktaturer och är veterligt, tillsammans med Nordkorea, den enda diktatur
i världen som inte är en monarki som har
ärftlig successionsordning.
Al-Assad-styret i Syrien inleddes med
den nuvarande diktatorns fader, Hafez alAssad (1930–2000), som under det Kalla
kriget var en trogen sovjetisk allierad
och tillsammans med övriga arabstater i
regionen upprepade gånger anföll Israel.
När den äldre al-Assad avled år 2000 tog
sonen Bashar, född 1965 och till yrket
ögonläkare, över. Denne till synes blide
man fortsatte på faderns inslagna väg och
slog med hård hand ner alla försök till
ens moderat opposition. Enligt Amnesty
Internationals senaste rapport från Syrien
(augusti 2016) råder fruktansvärda förhållanden i al-Assads diktatur.
Exempelvis har 17 723 människor avlidit i landets fängelser de senaste fem
åren, det vill säga drygt 300 i månaden.
Övergrepp som tortyr och våldtäkter är
vanligt förekommande. Mer om Amnestys rapport i fotnoten3.

Muslimskt frälsningsbudskap

Den föreliggande studien fokuserar på sju
Facebook-grupper: Sanningen om Ash
Sham; Ghuraba Syrien; Ummah Nyheter; Sollentunas Muslimer; Mujahedeen
Fi Ash Sham; Nyheter ash-Shaam; samt
Nyheter Bilad-Asham.
Samtliga dessa grupper hyllar våldet
som medel i den jihadistiska kampen
i Syrien och Irak samt vidarebefordrar
information/propaganda och kommenterar IS alternativt Jabhat al-Nusras idéer
och handlingar. De profiler som belyses
är sådana som är eller har varit aktiva i
grupperna. Författaren har valt att analysera de ”svenskspråkiga” profilerna och
grupperna och inte arabisk- eller engelskspråkiga. Det bör tilläggas att islamiska
extremistgrupper inte enbart använder
http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/fruktansvarda-vittnesmal-om-tortyr-valdtakt-ochmassdod-i-syriens-fangelser-2679/?gclid=Cj
wKEAiA17LDBRDElqOGq8vR7m8SJAA1
AC0_lg5xG-YuVa7mtpJfq5faHeqjuDOK4jFjL9hsBj1pxxoCi2Dw_wcB

3

15

sig av Facebook utan även andra typer av
sociala medier som Instagram, YouTube,
WhatsApp, Tumblr med flera.
”På svenskspråkiga Facebook-grupper
och profiler”, skriver författaren (sidan
16), ”går att läsa såväl officiell som inofficiell propaganda från IS och al-Qaida.
Grupperna och profilerna fungerar som
nyhetsförmedling och sprider budskap
som ligger i linje med en våldsbejakande
islamistisk extremistideologi och tydliga
sympatier finns för olika terroristgrupper.”
De individer som ligger bakom gruppernas profiler inspirerar och övertygar
varandra om det rättfärdiga i den väpnade kampen för islam utifrån en strikt
bokstavlig tolkning av Koranens budskap. De studerade profilerna och grupperna menar att de besitter den rena och
oförfalskade sanningen om den pågående
utvecklingen i regionen. Det är helt enkelt ett muslimskt frälsningsbudskap som
trumpetas ut.
En viktig del i gruppernas verksamhet
är att, utifrån det egna perspektivet, förmedla vad som pågår på olika platser i
det aktuella området. Detta gäller exempelvis Sollentunas Muslimer. I en rapport daterad oktober 2013 skriver en av
personerna bakom detta konto om en resa
vederbörande gjort i Syrien. En idyllisk
bild av förhållandena målas upp.
Om den IS-kontrollerade staden Raqqa
heter det att det är ”den vackraste staden
i Syrien jag varit i”. Att lugn rådde garanterades av ”vår ISIS säkerhetsstyrka,
vi patrollerade gatorna nattetid och såg
till att alla var bra, det som slog mig var
att barnfamiljer var ute långt efter midnatt och roade sig i Raqqas natteliv som
erbjöd en stillsam, lugn atmosfär med
bästa vädret…” I denna enligt beskrivningen smått paradisiska miljö fanns
även ”restauranger, internetcafér och
karuseller”. Dessbättre lyste enligt rapportören grupper som ”alkoholister och
knarkare” med sin frånvaro.
Med sådana glättade beskrivningar
hoppas IS-anhängarna få intet ont anande
unga muslimer i Sverige att ge sig i väg
och delta i den heliga uppgiften att sprida
den ”rätta” tolkningen av islam.

Likheter mellan
jihadism och kommunism

Ovanstående skildring påminner starkt
om de verklighetsfrämmande idealise-
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rade skildringar från kommunistiska diktaturer som utkolporterades av västliga
kommunistsympatisörer under hela Kalla
kriget. Röda Kina, Stalins Sovjet, Castros
Kuba eller Kim Il-sungs Nordkorea – där
och i andra liknande ”folkens paradis”
rådde lag, ordning och ordnade förhållanden.
Det finns ovedersägliga likheter mellan
jihadistiskt och kommunistiskt revolutionärt tänkande och praktik. Mao Tse-tung,
diktator i Folkrepubliken Kina 1949 till
sin död 1976, skriver i ett av sina mest
beryktade citat: ”En revolution är inte
som en middagsbjudning, eller som att
skriva en essä, måla en tavla eller brodera, den kan inte vara så förfinad, så lugn
och behaglig, så måttlig, snäll, artig,
återhållsam och storsint. En revolution
är ett uppror, en våldsakt varigenom en
klass störtar en annan.”
Mao levde verkligen som han lärde.
Genom en rad av Mao och hans kommunister bedrivna revolutionära kampanjer,
artificiellt framkallad hungersnöd och
katastrofala försök till samhällsreformer
dog enligt en beräkning – det verkliga
antalet kan mycket väl ha varit väsentligt
högre – 70 miljoner kineser4.
Kalla krigets kommunister av olika
schatteringar och i olika länder och dagens jihadister – antalet väpnade grupperingar i enbart Syrien har beräknats till
cirka 1 000 omfattande omkring 100 000
stridande – har det gemensamt att det
väpnade och ofta ofattbart grymma våldet praktiseras såväl som hyllas. På de
jihadistiska hemsidorna avspeglas detta
våld genom fotografier, grafik, videor
och texter vilka på skilda sätt återger den
väpnade kampen mot de ”otrogna” (kafir, kufr) parallellt med att den bakomliggande religiösa och ideologiska motivationen kommer till uttryck.
Vi har väl alla sett och förfasats över
främst IS och andra islamistgruppers
fullständigt omänskliga metoder – kollektiv halshuggning, brännande till döds,
nedkastande av homosexuella från hustak, korsfästelser, avrättningar av barn,
massvåldtäkter etcetera. För oss västerlänningar med en kultur som bottnar i
den kristna traditionen framstår det som
helt obegripligt att sådan verksamhet
kan te sig lockande för unga, idealistiska
personer. Detta beror sannolikt på vår
http://www.svd.se/mao-den-varste-av-1900talets-diktatorer

4
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oförmåga att sätta oss in i den muslimsktarabiska kontexten med den våldsförhärligande Koranen som grund.
Islamiska staten skryter med att rörelsen under 2016 genomförde 1112 självmordsaktioner (så kallade martyrdom
operations) i Syrien och Irak, det vill
säga drygt tre om dagen; därtill tillkommer en rad terrordåd i väst, där personer
som IS påstår är dess anhängare skjutit
ihjäl, bombat till döds eller med lastbil
mejat ner hundratals människor5.

Kalifatet och
proletariatets diktatur

I syfte att rekrytera unga människor i
Sverige – de allra flesta med muslimsk
bakgrund, konvertiterna från kristendom
till islam är mycket få i de fall de alls förekommer – framställer terroristanhängarnas hemsidor deltagandet i det så kallade heliga kriget (jihad) med alla dess
bloddrypande detaljer som ett spännande
äventyr med glatt kamratskap med andra
rättroende. Det perversa i sammanhanget
är att den eftersträvade höjdpunkten i detta ”äventyr” är martyrdöden, som sägs ge
martyren privilegiet att få umgås med 72
jungfrur i paradisisk miljö.
Det hägrande slutmålet här på jorden
är utropandet av ett världsomspännande
”kalifat”. IS galjonsfigur, den så kallade
Rolex-shejken Abu Bakr al-Baghdadi
(som på ett foto som avbildar honom när
han håller tal bär en Rolex på ena handleden), utropade i juni 2014 ett kalifat och
uppmanade andra jihadistgrupperingar
att ansluta sig till detta.
”Utropandet av ’kalifatet’ och det faktum att IS tagit terräng i Syrien och Irak
uppmärksammades på de svenskspråkiga
forumen”, framhåller Linus Gustafsson
i rapporten (sidan 22). ”Det presenteras
som ’glada nyheter’ och den globala aspirationen tog sig också uttryck hos flera
profiler och konton. En profil skriver:
’Låt världen få veta att, en Islamisk Stat
MÅSTE upprättas’. IS grafiska kreationer spreds som visade hur ’kalifatet’ inte
är begränsat till Syrien och Irak.”
Också här finns påfallande ideologiska
likheter mellan den doktrinära marxismen/kommunismen och fundamentalistisk islam. Kalifatet motsvaras i den
marxistisk/kommunistiska kontexten av
”proletariatets diktatur” som kan nås
https://worldisraelnews.com/isis-committed1112-suicide-attacks-iraq-syria-2016/
5
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och tillfångatagne stridspiloten Maaz alKassasbeh från Jordanien bränns till döds
i en bur. Videon finns med i min bloggtext
om jihadismen och den reellt existerande
ondskan8.

först efter ett förintelsekrig på liv och
död. Skillnaden mellan radikal islam och
kommunismen är att den förra baserat
på religion bekämpar alla som uppfattas
som otrogna, muslimer som icke-muslimer, under det att kommunisterna utifrån
en historisk-materialistisk åskådning
som på många sätt liknar en materialistisk (pseudo)religion, slåss mot alla som
tillhör ”fel” samhällsklass.

Jihadismen och den
reellt existerande ondskan

På vissa av de nätfora som behandlas i
rapporten förs en bredare diskussion omfattande de aktörer som är inblandade i
den israelisk-palestinska konflikten i
Mellanöstern. Flera av inläggen ansluter
sig till al-Qaidas mål att förena muslimer
i ett krig mot västvärlden – främst mot
USA och Israel – med ett pan-islamiskt
kalifat som slutmål.
En av de studerade profilerna, vars inlägg delats minst 76 gånger, skriver (sidorna 25–26): ”Till alla dem som undrar
varför mujahideen inte kan operera i Palestina som vi gör i syrien och andra länder. Palestinier har redan sin armé och
det är officiellt hamas. När hamas börjar
ta Allahs ord på allvar och lämnar den
bitchiga beteendet dem har nu öppnar
vägen för mujahireen att komma till dem
med öppna armar! Då ska alla få se vad
vi kommer att göra med den judiska delen
av palestina. Ingen massaker i historien
kommer kunna vara i närheten av vad
vi kommer att göra med dem. Jag skulle
få hanibal lecter att likna en kattunge i
gemförelse.”
Muslimskt betingad blodtörst av detta
slag avfärdas ej sällan av den politiska
korrekthetens talesmän som att ”det har
ingenting med islam att göra”. Det är
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Islamiska
staten (IS) skryter
med att den under 2016 utförde
1112 självmordsattacker i Syrien
och Irak.
givetvis sant att det finns fredliga muslimer (som är värda all respekt) vilka
tar avstånd från våld och terror i islams
namn, men det gör de inte för att våldet
skulle strida mot islam i sig utan troligen
för att de tycker att det är dags för en reformering och modernisering av islam. I
själva verket överflödar Koranen av uppmaningar till våld och mord6.
IS har som bekant utfört en rad groteska mordhandlingar – ibland oegentligt
kallade ”avrättningar” – och filmat dessa
varefter dessa omänskligheter lagts ut på
nätet och spridits i sociala medier. En av
de bödlar som figurerar är britten Mohammed Emwasi alias ”Jihadi John” och
”Jalman al-Britani”. Emwasi misstänks
ha skurit halsen av den amerikanske
fången Peter Kassig, USA-journalisterna
James Foley och Steven Sotloff samt de
brittiska biståndsarbetarna David Haines
och Alan Henning.
Emwasi (1988–2015) var född i Kuwait men kom till London som barn med
sina föräldrar. Vid 21 års ålder var han
verksam som framgångsrik försäljare vid
ett IT-företag i Kuwait, men anslöt sig
senare till IS. Rörelsen bekräftade i början av 2016 att han dödats i en drönarattack nära IS-kontrollerade Raqqa den 12
november 20157.
Islamiska staten har emellertid inte bara
mördat personer hemmahörande i väst. I
en IS-video halshöggs exempelvis tolv
personer anklagade för samröre med de
konkurrerande terroristgrupperna Jabhat
al-Nusra och Jaish al-Islam. I en annan
kuslig video kan vi se hur den nedskjutne
http://www.answering-islam.org/svenska/
islam/hatrasism/islam-och-halshuggningar.
html
7
http://edition.cnn.com/2016/01/19/middleeast/jihadi-john-dead/
6
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Dolda krigsförbrytare
– en tickande bomb

En mycket oroande aspekt – om man så
vill en tickande bomb – av jihadproblematiken är att det finns uppskattningsvis
hundratals (men mörkertalet är stort)
krigsförbrytare i Sverige. En del av dessa
är ”svenska” jihadister” som efter en sejour i en terrororganisation i Syrien, Irak
eller eventuellt Somalia återvänt till Sverige, medan andra är sådana som funnits
med bland de ”flyktingar” som kommit
till Sverige sedan flyktingkrisen inleddes
2013.
Syriska flyktingar har uppgivit att de
bland ”flyktingarna” igenkänt krigsförbrytare från hemlandet som nu paraderar
som krigsflyktingar i Sverige. De som
kunnat vittna om denna oönskade import
har dock upplevt att polisen inte tar deras
uppgifter på allvar. En anonym flykting
från Syrien uppger i ett inslag i TV4s program Kalla fakta: ”De är farliga brottslingar som har begått mord, våldtäkt och
andra förbrytelser.”
Terrorister och krigsförbrytare som
döljer sig i immigrantströmmarna är ett
gemensamt europeiskt problem. Det har,
förmodligen i underkant, talats om hundratals sådana individer inom EU, och särskilt många av dessa skulle uppehålla sig
i Sverige, som anses vara särskilt lätt att
ta sig in i. Problematiken med hitkommande krigsförbrytare behandlas i fotnoten9.
Den som slutligen är intresserad av att
ta del av en övergripande bild av islam
och dess ideologi, presenterad av en person som själv varit troende muslim, kan
göra det i ett blogginlägg av artikelförfattaren10.
.
De språkliga bristerna i citaten från olika nätsidor är ord- och bokstavstroget återgivna.
8
https://tommyhansson.wordpress.
com/2015/02/07/jihadismen-och-den-reelltexisterande-ondskan/
9
http://www.epochtimes.se/krigsbrottslingarlever-fritt-i-sverige/
10
https://tommyhansson.wordpress.
com/2016/04/23/mona-walter-hos-sd-i-stockholm-islam-strider-mot-allt-jag-tror-pa/
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Den gåtfulla fascismen
”Fascismen har ett gåtfullt utseende eftersom den rymmer de mest motsatta element… Hur vi än närmar oss fascismen
finner vi att den samtidigt är en sak och
dess motsats, den är a och icke a…”
Så skrev den kände spanske författaren
och filosofen José Ortega y Gasset redan
1927.
Den engelske statsvetaren professor
Kevin Passmore har på ett analytiskt och
objektivt sätt försökt reda ut begreppen.
Den svenska titeln på hans bok är Vad är
fascism? Nedan tas upp några av de tankar som ryms i Passmores arbeten, men
även mina personliga anmärkningar och
kommentarer.
Passmore är givetvis inte den förste
som gett sig i kast med fascismen. I Sverige gav Herbert Tingsten 1936 ut boken
De Nationella Diktaturerna som i många
år blev standardlitteratur för statsvetare.
Bland tyska efterkrigshistoriker kan nämnas Ernst Nolte med verket De fascistiska
rörelserna.

Alla punkter behöver givetvis inte vara
uppfyllda för att en politisk rörelse skall
kunna betecknas som fascistisk. Och
som alltid kan innebörden i definitioner
diskuteras. Ett auktoritärt styre innebär
heller inte, som många tycks tro, att det
blir fråga om fascism. Sverige under den
enväldige Karl XI var självfallet inte fascistiskt.

Den marxistiska
förklaringsmodellen

Passmore behandlar först de marxistiska
förklaringarna till fascismen såsom de
uppställdes av Komintern på 1930-talet:
”Fascism vid makten innebär en öppen,
terroristisk diktatur utövad av finanskapitalismens mest reaktionära, mest chauvinistiska och mest reaktionära element”.
Småborgerligheten var enligt marxismen också förledd av kapitalisterna i

Fascismen i termer

Vad är då fascism för Passmore?
Han uppställer ett antal definitioner, termer och teorier. De är många, men bör
ändå återges eftersom de är en lämplig
måttstock för den som vill pröva en politisk rörelses eventuella fascistiska anknytning. De är:
Ultranationalism
Karismatiskt ledarskap (Hitler, Mussolini)
Diktatur
Rasism
Antisemitism
Enpartivälde
Paramilitarism (till exempel till rörelsen
anknutna beväpnade förband)
Våld eller hot om våld
Korporativism (samhällsmedborgarnas
vilja kan till exempel komma fram genom yrkessammanslutningar i stället för
genom valda ombud i ett parlament)
En totalitär ideologi
Antikapitalism
Antisocialism och antikommunism
Antiliberalism
Antiparlamentarism
Antikonstitutionalism (låt inte lagar förhindra ett adekvat handlande, prioritering
av handling och effektivitet)
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deras försök att krossa socialismen, när
socialismen i själva verket var småborgerlighetens räddare. Passmore ger inte
så mycket åt denna typ av förenklade
resonemang (det fick också till följd att
kommunisterna i tyska riksdagen med
stor kraft bekämpade de ”småborgerliga”
socialdemokraterna, ”socialfascisterna”,
istället för att samarbeta med dem mot
Hitler).
En modernare tolkning av de marxistiska lärosatserna har framlagts av den
franske historikern och filosofen Michel
Foucault som menade att moderna regeringar producerar fogliga medborgare
genom ”härskartekniker” som kan iakttas
på skolor, arbetsplatser, sjukhus, välfärdssystemet, domstolar och myndigheter. I
början av 1900-talet var sådana projekt
ofta nationellt betonade och inkluderade
rashygieniska förhållningssätt. Genusteorier där män uppfattas ligga bakom
maktstrukturer inom samhällssystemet
kan vara en variant av Focaults tankar.
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Max Weber

Passmore diskuterar också de teorier som
den tyske filosofen, nationalekonomen
och sociologen Max Weber förde fram.
Weberianerna menade att ansvaret för
fascismen fanns hos de härskande, reaktionära klasserna som industriidkare och
godsägare eller hos militära kaster som
i Preussen och Japan, vilka understödde
nationalistiska massrörelser i sina försök
att undergräva liberal demokrati och socialism. Påstådda led i deras strävan var
att genom utbildning och värnplikt indoktrinera sina åsikter.

Mellankrigstiden

Passmore beskriver olika politiska rörelser under mellankrigstiden som kunde
uppfattas som fascistiska. Spännvidden
mellan dessa rörelser är stor och deras
politik ofta nationellt beroende. Det är
inte så lätt att jämföra rörelser som Codreanus bonderörelse i Rumänien, det
katolska Alliance Français i Frankrike,
Sternligan och dess förgreningar i Israel
eller lite senare Peronismen i Argentina.

Moderniteten i fascismen

Man kan fråga sig om inte Passmore i
större utsträckning bort betona det ungdomliga, revolutionära, för att inte säga
det moderna i flera fascistiska partiers
framtoning och ”marknadsföring”. Leni
Riefenstahls filmer och uppvisningarna
vid partidagar i 30-talets Tyskland visade på metoden att liksom vid nutida
rockkonserter göra åskådaren själv till
en integrerad, entusiastisk deltagare i
föreställningen. Italienaren Marinettis
futuristiska manifest med sin hyllning
av aggressiv handling, moderniteter som
racerbilen, flygplanet och förvisso även
till kriget som ”världens enda hygien”,
var en annan sinnebild av sådana tankar.
Futurismen hade också under 1920-talet ett betydande inflytande på den italienska fascismen. Vill man så kan man
gräva djupare till 1800-tals tänkare som
G. Sorels revolutionära syndikalism och
varför inte Bakunins omstörtande anarkistiska ideal.

Islamism och fascism

Vad Passmore kunde tagit upp är islamismen, särskilt i dess mera extrema former.
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Finns det fascistiska kopplingar i islamismen? Den som läser om uppräkningen av
definitioner ovan kan i flera termer finna
underlag för en sådan uppfattning: totalitär, repressiv, våldsdyrkande, antisemitistisk, rasistisk i betydelse av klantänkande/exkludering med mera. Begreppet ”islamofascism” har också börjat dyka upp.
De baath-partier som dominerade under
många decennier framförallt i Syrien och
Irak har också av många ansetts behäftade med tydliga fascistiska drag. Det
av Hasan al-Banna skapade Muslimska
Brödraskapet, med sitt sociala patos, men
också med inriktning på Jihad och kamp
mot västerlandets ideér går heller inte
fritt från sådana anklagelser.

En ”kontrollfråga”

Hur svårt det hela är visar en kanske provocerande ”kontrollfråga”. Var Francos
Spanien en fascistisk regim – något som
tycks vara en spridd uppfattning? Svaret är inte helt självklart. Spanien under
Franco var som stat auktoritär, klerikalt
(katolskt), konservativt, borgerligt och
antikommunistiskt. Den renodlat fascistiska rörelsen (falangen) var visserligen
statsbärande men kom att spela en blygsam roll, inte minst eftersom dess karismatiske ledare José Antonio Primo de Rivera hade avrättats av republikanerna under inbördeskriget och eftersom falangen
slogs ihop med andra ungdomsrörelser.
Franco själv avskydde politiker, vilka
han betraktade som den sämsta sorten av
människor.

Ecos åsikter hos många journalister, politiker och andra opinionsbildare.
Vad mera säger Passmore då om rådande föreställningar om ulvar i fårakläder?
Passmore diskuterar några nya europeiska rörelser som italienska MSI, franska
Front National, nederländska Frihetspartiet (Geert Wilders). Hans slutsats – som
nog kan möta motstånd – är att de alla är
att anse som populistiska partier som verkar inom demokratins råmärken. De fyra
skandinaviska partierna med en gemensam invandrarkritisk linje, av vilka de i
Norge och Finland sitter i regeringsställning, behandlas inte av Passmore.

En ny fascism?

Historikern Samuel P Huntington talade
om två vågor av demokratisering/liberalisering i världen. Dels var det slutet av
1800-talet fram till Första världskriget,
dels några decennier efter Andra världskriget. Under det första skedet förekom
– enligt min mening – en överdriven nationalism och under det andra skedet var
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Vad är fascism? Arx Förlag AB, Malmö
ISBN 978-91-87043-50-5

Alf Enerström död

En modern fascisism?

”Ur-fascismen (en term som betyder 'den
eviga fascismen') finns alltjämt omkring
oss, ibland i vanliga kläder. Det vore
mycket enklare för oss om någon uppträdde på scenen och sa: Jag vill öppna
Auschwitz igen, jag vill att svartskjortor
åter skall paradera på italienska torg.
Livet är inte så enkelt. Ur-fascismen
kan komma tillbaka i den mest oskyldiga
skepnad. Det är vår plikt att blottlägga
den och peka finger mot varenda nytt fall
– varje dag och över hela världen.”
Den nyligen bortgångne, välkände italienske författaren med mera Umberto
Eco, skrev ovanstående rader för 20 år sedan. Passmore, som citerar Eco, vill inte
lägga Ecos mer känslomässiga uttalande
till grund för en vetenskaplig analys. Inte
desto mindre känner vi här i Sverige igen

avkolonialiseringen en dominerande idé.
Idag ser vi ju strömningar mot en ökande
statsauktoritet och därmed åtföljande
demokratiska inskränkningar. Ungern,
Turkiet, Putins Ryssland och olika undantagslagar mot islamisk terrorism som
i Frankrike kan stå som exempel.
Det är som bekant alltid svårt att sia om
framtiden. Kommer de påfrestningar som
globaliseringen fört med sig för åtskilliga
industrinäringar i Europa och flyktingtrycket (i mycket en pågående folkvandring) skapa förutsättningar för en (ny)
fascistisk våg i Europa? Knappast en fascism i sin gamla uniform, men det missnöje och den oro som många känner, och
som inte har så många likheter med vad
som inryms i den gamla, etablerade fascistbilden, har många politiker inte förmått bemästra. Och den tidvattenvåg som
missnöjet och oron gett upphov till har
redan nått parlamenten ute i Europa..

Contra hade en intervju med Alf Enerström
i nummer 3 1983. Efter det blev redaktionen
uppringd av Enerström-hataren nummer ett,
Expressens Curt Rådström. Han ägnade en
timme åt att försöka förklara att det var fel att
låta Alf Enerström säga sin mening, trots att
Expressen ägnat flera löpsedlar och ett tiotal
textsidor åt att tala illa om honom.

www.contra.nu

Den stridbare debattören och läkaren Alf
Enerström har avlidit 87 år gammal. Han
arbetade länge åt Kooperativa Förbundet
och var anhängare till Socialdemokraterna. I valkampanjen 1973 deltog han
och sambon Gio Petré aktivt i Socialdemokraternas valkampanj. Han ändrade
uppfattning när Socialdemokraterna började driva abortfrågan så extremt att alla
tidsgränser skulle avskaffas. Sedan följde
de under 1980-talet välkända annonserna
från ”Socialdemokratiska Oppositionen”
mot Olof Palme. Enerström samlade in
miljoner till den kampanjen.
Alf Enerström blev efter sin kampanj
naturligtvis illa sedd inom Socialdemokratiska Partiet, men han hade länge massor med kontakter inom partiet och inom
andra partier. Själv har jag varit med ett
flertal gånger när Alf samtalade med våra
mest kända politiker på förtrolig bas per
telefon.
Alf Enerström utsattes för en rad attacker inte bara från Socialdemokratiska
partiet utan också från diverse myndigheter. Det grundlade en så långtgående
skepsis mot myndighets-Sverige att han
såg konspirationer mot sig själv på många
ställen.
C G Holm
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Svenska kommunister tränades av Moskva
för omstörtande verksamhet
Svenska
kommunister,
medlemmar i samma organisation som idag heter
Vänsterpartiet och utgör
ett stödparti för regeringen,
utbildades på Leninskolan
i Moskva. Idag vet vi mer
om hur det gick till och vilka som var med, tack vare
dokumentation från både
Ryssland och USA. Bertil
Häggman berättar mer.

tade med tyskarna och deltog i SS
straffexpeditioner. I själva verket
kämpade UPA 1943 till omkring
1949 både mot tysk ockupation och
den sovjetiska återockupationen av
Ukraina. Stepan Bandera utpekades
som samarbetsman med tyskarna
trots att han sattes i koncentrationslägret Sachsenhausen av den nazityska regimen.
Även andra ukrainska motståndsmän satt i tyska koncentrationsläger. Knappast en plats för samarbetsmän.

Efter andra världskriget sände Sovjet lönnmördare till väst. Så ”avrättades” till exempel de ukrainska
exilledarna Stepan Bandera och
Lev Rebet av Bohdan Stashynskyi,
en inhyrd ukrainsk lönnmördare.
Denne hoppade sedan av till Väst
och erkände morden. Det ledde till
att han 1962 dömdes till fängelse av
en tysk domstol (morden skedde i
München i Tyskland).
Illegalister var Sovjets viktigaste
agenter. Det var spioner som arbetade mot Väst under någon annans
identitet.

De sovjetiska
illegalisternas utbildning

Före andra världskriget skedde en
omfattande utbildning av kommunister från hela världen vid Leninskolan, ett slags internationella
partiillegalister från hela världen.
En del av dessa studenter värvades
av sovjetiska underrättelsetjänster.
Leninskolan, med många svenska
kommunister som elever, grundades
1926 och det sägs i ett nu frisläppt
dokument från Federal Bureau of
Investigation (1954) att ”a branch
of Lenin School is believed to have
… operated in Sweden.”
Den ukrainske exilledaren och tidigare presidenten Stepan
KGB-agent hoppade
Leninskolan leddes av KominBandera
mördades
av
KGB
i
München
1959.
Mördarern
tern,
den kommunistiska internatioav i Malmö
hade
utbildats
i
Sovjetunionen.
Svenska
kommunister
delnalen.
Det sovjetiska kommunistEn av illegalisterna var avhopparen
tog
också
i
utbildningsprogrammen
i
Moskva.
partiet
betalade resekostnader och
Alexander Orlov, som valde det i
underhåll
under studietiden, som
Sovjet så avskydda USA. Orlov ankunde
vara
från
ett
till tre år. Studenterna
procent
ställdes
inför
rätta
in
absentia
av
sågs länge vara en förrädare. Hur är det
fick
militärutbildning,
och i ”firearms and
Sovjetregimen.
De
befanns
alla
skyldiga.
egentligen med de sovjetiska avhopparna
illegal
work”.
224
dömdes
till
döden
vid
hemliga
rättei Väst? Är de inte längre förrädare? En av
Om aktiviteterna i skolan rapporteragångar. De andra fick långa fängelsestraff.
avhopparna från Sovjet (han sökte fakdes
i de frisläppta dokumenten:
tiskt friheten i Malmö men utvandrade
”…under
perioden…Leninskolan låg
sedan till USA, där han han varit profespå
Vorovskij-gatan
i Moskva inom tre kiBertil Häggman
sor). Hans bok, Soviet Defectors – the
lometer
från
Kreml.”
KGB Wanted List utkom 1985 (Hoover
Byggnaden var kringbyggd med en
Institution press).
bertil.haggman
gårdsplan
i mitten. I intilliggande byggDet var förbjudet i Sovjet att beröra av@contra.nu
nader
fanns
sovsalar och bibliotek.
hoppen. En “KGB Wanted List” existeraDet
existerade
också ett ”universitet” i
de. Från 1945 till 1984 fanns det omkring
Motståndet i Ukraina
närheten:
670 namn på den listan. Alla var dock
Sovjetisk propaganda hävdade att den
”En informatör berättade att det utöver
inte från KGB eller GRU1. Omkring 60
mördade Stepan Bandera och den ukrainLeninskolan
fanns ett 'Universitet' där
1
GRU var Sovjetunionens militära underrätska motståndsarmén (UPA) var medstudenterna
genomgick
en fyra år lång
telsetjänst, medan KGB hade bredare uppgiflemmar i militära enheter som samarbeter.
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utbildning. Han berättade att elevkåren
vid 'Universitetet' bestod av studenter
från Asien och Afrika. Skolan uppgavs
ha legat i nordvästra Moskva ungefär tre
kilometer från Kreml längs en av boulevarderna. Informatören uppgav att själva
skolbyggnaden var indragen cirka 200
meter från själva gatan. Han berättade att
han kommit i kontakt med studenterna
från 'Universitetet' i samband med olika
nöjesarrangemang.
När han avslutade studierna och utbildningen i Ryssland reste han med tåg
från Moskva till Leningrad. I Leningrad
fick han en biljett för att åka vidare till
Berlin och senare för att resa med SS Europa, med vilken han anlände till New
York den 12 maj 1934.”
I en annan inte längre hemligstämplad
FBI-rapport från 1943 ges detaljer om
den militära utbildningen:
”Efter att de hade gått i skolan mellan tre och sex månader valdes de bästa
studenterna ut för militär utbildning. Den
militära utbildningen sköttes av armén
och pågick i mellan två och tre månader
under sommaren. Ett antal experter från
den militära underrättelsetjänsten bistod
vid utbildningen. En av dessa var svärson till den beryktade finske kommunisten Otto Kuusinen. Under tiden i armén
levde studenterna som soldater, excercerade, lärde sig skjuta och fick praktiska
kunskaper om strid i stadslandskap...
”I slutet av den militära utbildningen
valdes några av de bästa studenterna ut av
Fjärde avdelningen för en kurs i underrättelsearbete. Studenterna lärde sig att sköta
radioapparater, hur man använde osynligt
bläck och hur man ordnade falska pass.
De gick också sabotagekurser med utbildning i kemi och sprängämnesteknik, hur
man skär av vattenförsörjningen, förstör
maskiner och bryter telefonförbindelser. OGPU-agenter2 arbetade med nästan
varje grupp. De kunde välja ut en person
som hade särskilt viktiga kontakter i sitt
hemland och efter en kort specialutbild
ning kunde vederbörande skickas till
hemlandet som OGPU-agent.”
En annan person utbildad av Komintern lämnade följande uppgifter till FBI:
”I en 'Specialavdelning' i Moskvas
förorter kunde särskilt utvalda elever från
Leninskolan få utbildning i mer riskabla
OGPU var mellan 1922 och 1934 namnet på
den sovjetiska säkerhetstjänst som senare blev
NKVD, KGB och idag ryska FSB.

2
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ämnen: Ekonomiskt och militärt spioneri
samt konsten att bryta ner och infiltrera i
de militära styrkorna.”
I detta sammanhang bör observeras att följande ledande svenska kommunister utbildades vid Leninskolan:
Knut Bäckström, Georg Greiff, Gustav
Johansson, Fritjof Lager, Knut Olsson, Set Persson, Ragne Rogeby, Sixten
Rogeby, Knut Senander, Signe Sillén,
Anton Strand och Gunnar Öhman. Arvid Wretling var lärare vid Leninskolan.

Några avslutande synpunkter

I en i november 2016 utkommen bok av
underrättelseprofessorn Wilhelm Agrell
vid Lunds universitet skildras Komintern
och Sovjetunionens underjordiska nät-

verk i Sverige
1941 dömdes de svenska medlemmarna av den så kallade Wollweber-ligan
för sabotage av malmutskeppningen från
Luleå. Den östtyske kommunisten Ernst
Wollweber ledde en internationell organisation, med förgreningar in i sovjetiska
underrättelsetjänster.
Wilhelm Agrell skildrar en dramatisk
fas i Europas historia som tar sin början i
spanska inbördeskriget, går över i Andra
världskriget, med epilog i det Kalla kriget. Egentligen började Sovjets subversiva krig mot Väst redan på 1920-talet.
Agrell skriver också om ligans enskilda
män och kvinnor: Vilka var de? Och vad
blev det av dem?
.

SEMESTER?
På italienska “klacken” naturligtvis

I Taviano hyr Rosalba ut rum för 1-6 personer, samtliga med privat
badrum och utrustade med allt som behövs för en lyckad semester.
Rosalba är italienska (från Taviano) men talar svenska.
Pris per person: € 22-30/natt. För en vecka är sjunde natten gratis!
Taviano är en utmärkt utgångspunkt för att upptäcka klacken – kultur, bad och en verkligt trevlig och gästvänlig befolkning!
För info och bokning: 0039/051/391069. Om ingen kan ta emot
samtalet, går det bra att tala in ett meddelande på svenska (efter ett
lite senkommet bip). E-mail: arkval@tiscali.it
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Träsket försvarar sig
Donald Trump lovade i sin valkampanj att rensa upp i träsket, varvid han syftade på
den politiska eliten i Washington. Under den nya Kongressens första dag försökte ett
antal republikanska ledamöter i Representanthuset att stoppa den etiska granskningen av det egna arbetet, Trump sa ifrån och majoritetsledaren från Representanthuset
Kevin McCarthy läste lusen av ledamöterna. Har rensningen av träsket börjat?
Under den nya Kongressens första dag
samlades Republikanerna i representanthuset till ett hemligt möte. Deras första
punkt på dagordningen var att avskaffa
det halvt självständiga organ som övervakar representanthusledamöternas etik.
Bob Goodlatte från Virginia ledde attacken på Office of Congressional Ethics,
OCE. En föreslagen ändring i reglerna
skulle göra det omöjligt för OCE att undersöka saker som skulle kunna bedömas
vara brottsliga, skulle ge ledamöterna
i Representanthusets etikkommitté en
möjlighet att avsluta granskningar som
påbörjats av OCE och sätta munkavle på
OCEs anställda.
OCE bildades 2008 efter en serie av
anklagelser om mutor och korruption,
anklagelser som riktades mot ledamöter
från bägge partierna. Tre ledamöter av
Representanthuset fick fängelsestraff.
Bland dem som anslöt sig till Goodlattes krav på att sätta stopp för OCE fanns
Blake Farenthold från Texas, som hade
granskats av OCE för sexuella trakasserier, Peter Roskam från Illinois efter att
tillsammans med sin fru ha rest till Taiwan för 24.000 dollar, som betalats av
Taiwans regering och Sam Graves från
Missouri som var Republikanernas främsta namn i småföretagsutskottet 2009 när
han inbjöd en företagare i ett företag som
arbetade med förnybara bränslen som
expertvittne till utskottet. Graves fru var
delägare i företaget. En annan som föreslog att OCE skulle stoppas var Steve
Pearce från New Mexico som förra året
försökte stoppa alla anslag till OCE, sedan de startat en undersökning rörande en
av hans medhjälpare i kongressen. Också
Duncan Harris från Kalifornien försökte
stoppa anslagen till OCE. Han hade använt kampanjmedel för personliga utgifter, vilket är olagligt. Bland utgifterna
fanns 1.400 dollar i tandläkarräkningar,
2.000 dollar för en Italienresa under
Thanksgiving-helgen och 600 dollar för
att ta med barnens favoritkanin på en
flygresa. Efter granskningarna återbeta-
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lade Harris 62.000 dollar till kampanjen.
Listan på personer som ville hejda OCE
var inte kort.

Trump och McCarthy sa stopp

Blivande presidenten Donald Trump la
sig i diskussionen och ifrågasatte ledamöternas prioriteringar. Kort tid efter
det kallades ledamöterna till ett möte i
Representanthusets källare. Majoritetsledaren Kevin McCarthy från Kalifornien
ställde frågan om republikanerna hade
kampanjat för att avskaffa Obamacare eller för att avskaffa de etiska kraven för
sina uppdrag. Tanken på att begränsa
OCEs verksamhet stoppades kort efter
detta möte.

allan.c.
brownfeld
@contra.nu
Det var inte första gången som ledamöterna i Representanthuset – demokrater såväl som republikaner – försökte
begränsa OCEs verksamhet. Demokraten Melvin Watt från North Carolina,
som senare lämnade Representanthuset
för att arbeta i Obama-administrationen,
försökte skära ned OCEs budget med 40
procent. Den omröstningen förlorade han
med 102 röster mot 302. Republikanernas försök att begränsa OCE, kort efter
att Donald Trump valts för att ”rensa upp
i träsket”, uppfattas som extremt tondövt.
Omröstningen om OCE visade enligt The
Economist ”ledamöternas häpnadsväckande brist på självinsikt”. Republikanen
Walter Jones från North Carolina sa:
”Donald Trump kampanjade för att rensa
upp i träsket och här är vi på Kongressens allra första dag och försöker fylla
på träsket istället. Jag kan inte förstå att
Kongressen inte är av uppfattningen att
det behövs mer ljus här istället”.
För många år sedan påpekade Mark
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Twain att Kongressens ledamöter var en
”klass av medfött kriminella”. Bevisen
för detta skulle även idag fylla många
sidor. År 2009 blev demokraten Charles
Rangel från New York föremål för flera
granskningar från att han disponerade
fyra lägenheter i Harlem för hyror under
marknadspris hos en fastighetsutvecklare
till att han undvikit att betala 75.000 dollar i skatt för att han hyrt ut en lyxvilla
i Dominikanska Republiken. Wall Street
Journal skrev: ”Notera att de som röstar
för höga skatter och de som betalar höga
skatter inte är samma personer”.
Det finns naturligtvis mycket annat än
rena brott som kan tas upp av en etik
granskare i Kongressen. Medlemmar i
Kongressen stödjer på olika sätt en rad
särintressen – bönder, affärsmän, Wall
Street, universitet, socialbidragstagare,
fackförbund – och varje grupp har sin
egen Political Action Committee, organisationer som är statligt reglerade och kan
arbeta med ekonomiskt stöd i samband
med valkampanjer. Om de här grupperna
får minskade anslag av Kongressen får
ledamöterna mindre bidrag till sina valkampanjer. Resultatet blir att alla grupperna får vad de önskar och budgetunderskottet skjuter i höjden. Vid sidan av
de vanliga subventionerna kom stödet till
fallerande banker, Wall Street-företag och
bilindustrin – stöd som vände upp och ner
på alla tankar om fri företagsamhet. Det
är den typen av kompiskapitalism som nu
omfattas av bägge partierna.

Den politiska klassen

Vi har skapat ett Amerika som har en politisk klass med intresse av ständigt ökande statsbudgetar. Det parti som är i opposition säger alltid att statens utgifter är
för stora – men när de kommer till makten igen ökar de på utgifterna ytterligare.
Republikanerna anklagar Demokraterna
för att vara anhängare av den ofantliga
sektorn (”Big Government”), vilket är
sant. Men budgetarna har växt dramatiskt också under Richard Nixon, Ronald
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Under den nya Kongressens första dag försökte ett antal representanthusledamöter
kraftigt beskära den etiska granskningen av ledamöterna. Donald Trump och majoritetsledaren i Representanthuset Kevin McCarthy satte stopp för förslagen.
Reagan, George H. W. Bush och George
W. Bush. När ska väljarna inse att båda
de politiska partierna konspirerar för att
öka statens makt och de enorma underskotten i statsfinanserna? Det är något
som grundlagsfäderna försökte förhindra
– och de skulle vara förtvivlade över att
se hur det ser ut idag. Men de skulle inte
vara förvånade.
Thomas Jefferson skrev i ett brev till
Edward Carrington: ”Den naturliga utvecklingen är att friheten ger efter och
att regeringsmakten tar makt… En av
de djupast liggande egenskaperna i den
mänskliga naturen är att tillgodose sina
egna behov med minsta möjliga ansträngning. Att hellre skaffa sig välstånd genom
andras än eget arbete… Med andra ord,
ju starkare stat, desto svagare företag,
desto mindre behöver man ta hänsyn till
den som skapar välståndet och desto mer
kan man ta ifrån dessa. En djup insikt om
den mänskliga naturen leder därför till
en stark stat och ingenting kan vara mer
naturligt än att Friheten får ge efter för
Staten.”
Det var på grund av motviljan mot Statens makt som de som drog upp riktlinjerna för Konstitutionen begränsade Statens makt genom Rättighetsförklaringen
(”Bill of Rights”) och delade upp makten
genom vårt federala system. Och genom
att skapa den verkställande, lagstiftande
och dömande makten – och genom att
dela maktutövningen mellan delstaterna
och den federala regeringen – hoppades
grundlagsfäderna att ingen av styrets
många grenar skulle få så mycket makt
att den kunde begränsa friheten.
De aktivist-regeringar som vi har nu –
engagerade i allas våra liv, till och med
så långt att de ägnat sig åt billtillverkning
– är motsatsen till vad grundlagsfäderna
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hade i tankarna. Från början förutsåg
de stora filosoferna att demokratiska regeringar inte i längden skulle förmå att
försvara friheten. Platon, Aristoteles och
närmare vår tid De Tocqueville, Lord
Bryce och Macauley förutsåg att människan frivilligt skulle ge upp sin frihet
i utbyte mot vad de uppfattade vara ökad
trygghet. Den franske filosofen Bertrand
De Jouvenal noterade en gång att ”Staten, när den väl betraktas som den som
ger skydd och trygghet, bara behöver
förespråka nödvändigheten gentemot
sina undersåtar, för att försvara sina övergrepp”.
Väljarna säger att de är emot en stor
stat, mot inflation och underskottsfinansiering. Men när det kommer till deras
egen andel av kakan agerar de helt annorlunda. Walter Judd, som representerade
Minnesota i Kongressen under många år,
noterade att den affärsman i hans valkrets
som normalt kritiserade underskottsfinansiering en gång kritiserade honom för
att han varit emot ett förslag som skulle
gett Minneapolis flera miljoner dollar.
Judds svar var: ”Varifrån tror du att federala pengar till Minneapolis kommer?
Från människorna i vår tvillingstad St
Paul på andra sidan floden? Mina år i det
offentligas tjänst har lärt mig att politiker
och medborgare alltid kräver att statens
utgifter ska begränsas, utom när begränsningarna drabbar deras egna hemorter eller plånböcker.”
Om varje grupp begränsar sina krav på
staten, skulle det inte vara svårt att balansera budgeten och återupprätta sunda
statsfinanser. Men så länge vi accepterar
att politikerna satsar så gott som obegränsade summor på särintressen är detta
osannolikt. Och bägge partierna sitter i
samma båt. Den mänskliga naturen leder
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till den olyckliga situation när medborgarna lär sig att de kan skaffa sig pengar till
sina egna intressen, pengar som skapats
av andra hårt arbetande medborgare.
Den poängen framfördes redan för
200 år sedan av den brittiske historikern
Alexander Tytler: ”En demokrati kan inte
existera utan någon form av fast regering.
Den kan bara existera fram till dess att
väljarna upptäcker att de kan rösta fram
pengar ur statens kassakista till sig själva, med följden att demokratin kollapsar
av oansvarig finanspolitik, och då följer
istället diktatur”.

Vår egen brist på etik

Grundlagsfäderna såg aldrig framför sig
skapandet av en permanent politisk klass,
sådan som den vi har idag. De trodde att
medborgarna skulle förbli bönder, affärsmän, läkare, advokater, lärare – och
att de skulle ägna några år av sina liv åt
att tjäna allmänheten för att sedan återvända till sina hem och fortsätta med
sitt yrkesarbete. Men idag har vi professionella politiker – män och kvinnor som
försörjer sina familjer genom offentliga
uppdrag och har för avsikt att göra så under överskådlig framtid. När de lämnar
sina uppdrag flyttar de inte hem utan blir
kvar i Washington som välbetalda lobbyister. Deras motivation tycks vara att
det är möjligt att leva så, inte att de tjänar
sitt land. De som vill bli återvalda skaffar
stöd för miljoner från specialintressen i
den egna valkretsen, och de kan behålla
den finansieringen när de lämnar Kongressen för att bli lobbyister.
Den tillträdande Trump-administrationen lovar ”att rensa träsket”. Det blir intressant att se hur det ska gå till – och om
han kommer att framhärda. Vi måste komma ihåg att Kongressens ledamöter möter
våra behov. Och så länge som vi ger dem
stöd – oavsett om vi är individer, bönder,
banker eller något annat särintresse som
söker subventioner från staten – så är priset ledamöterna måste betala något som
bägge partierna kommer att lyssna till.
Vår själviskhet, lika väl som deras är boven. Termen ”Kongress-etik” kan mycket
väl vara en tvivelaktig term. Men vi övriga
ligger inte långt efter när det gäller brist
på etik. I en mening har vi den regering
vi förtjänar. En regering som representerar våra värderingar. Ett skamlöst försök
att avskaffa OCE i en hemlig omröstning
bland Representanthusets republikaner
.
visar hur långt utför vi vandrat.
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Jihadi Cool
Magnus Sandelin gav 2012 ut
boken Jihad – Svenskarna i de
islamistiska terrornätverken.
Förra året kom det en uppdaterad och moderniserad version
under titeln Svenska IS-krigare
från al-Qaida till Jihadi Cool.
Boken sammanfattar några
av de senare årens terroristaffärer med svensk koppling
och det finns en överskådlig
sammanfattning av enskilda
fall. Exempelvis försöken att
ta sig in på Jyllands-Postens
redaktion i Köpenhamn för
att genomföra ett terrordåd.
Försöket stoppades bara några
timmar innan dådet var avsett
att sättas i verket, den danska
polisen kunde gripa tillresta
svenska terrorister i en lägenhet i Köpenhamn. Vidare finns
det en utförlig skildring av de
många angreppen mot konstnären Lars Vilks och mycket
mer. De delarna av boken tjänar som ett värdefullt referensverk. Vad var det egentligen

som hände och när?
Sandelin rapporterar och
försöker återge även islamisternas syn på saken. Något
som är nog så viktigt om vi ska
kunna förstå så mycket av terroristernas tänkande att vi vet
vad som rör sig i deras huvud.
Ibland blir Sandelin avvisad,
men i förvånansvärt många
fall har han faktiskt kommit
till tals med islamister och
lyssnat på vad de har att säga
och skrivit ner det. Han har
vunnit någras förtroende i så
pass stor utsträckning att han
kunnat få underlag till att beskriva hur radikaliseringen går
till. När han inte talat direkt
med terroristen så har han kunnat tala med personer i dennes
omgivning.
En sådan person, vars synpunkter refereras utförligt, är
”Jessica”, en finländsk konvertit som har en bakgrund som
missbrukare och skinhead.
När Sandelin träffar henne i

en hemtrevligt inredd lägenhet i Rinkeby är hon klädd
i niqab med bara ett litet titthål för ögonen. Hon festade
mycket och började få svårt
att klara sig på sin lön. På en
nattklubb träffade hon en tunisier som senare blev hennes man. Mannen kom från
en välbärgad familj i Tunisien
och hade lämnat landet inte av
ekonomiska skäl utan på grund
av ”tristess”. Genom giftermål
med finländskan fick han uppehållstillstånd och kunde resa
ut och in ur Sverige som han
ville. Det var under en sådan
resa som mannen blev religiös
och började be. Jessica var
skeptisk, men hamnade ändå
så småningom i en moské i
Brandbergen, som är ökänd
för sin centrala betydelse för
extremister från Nordafrika.
Jessica uppskattar att hon träffat 15–20 personer i kretsen
kring moskén som gett sig av
för att kriga i Syrien eller Irak.
Mannen övergav henne senare
för att göra ”jihad” i just Irak.
Han blev dock inte insläppt,
men efter diverse turer i andra
arabländer (delvis tillsammans
med Jessica och parets barn)
sprängde mannen sig själv och

några poliser i luften nära Mosul i Irak. Jessica kommenterar
för Sandelin: ”Polis är inte ett
yrke man får ha som muslim.
Så jag struntar fullständigt i
om de dog”. Och mannen har
ju blivit martyr, så det är också
okej. För detta får hon och de
faderlösa barnen efterlevandeskydd från svenska staten.
Vad läsaren kan notera är att
Säpo är på hugget. De flesta
som Sandelin kommer i kontakt med är övervakade av
Säpo, som har lyckats avstyra
ett flertal attentat i Sverige.
När de någon gång drar jihadister inför rätta har det dock
flera gånger blivit så att den
misstänkte frikänts. Beviskraven som ställs är mycket höga,
media hakar gärna på om att
Säpo ”förföljer” oskyldiga
araber. Men den uppmärksamhet som de misstänkta utsatts
för och insikten om att Säpo
har ögonen och öronen på dem
gör att de ofta drar sig för att
genomföra attentat i Sverige.
Men till Syrien och Irak åker
de alltsomoftast. C G Holm
Magnus Sandelin: Svenska
IS-krigare. Från al-Qaida till
Jihadi Cool. Fri Tanke Förlag.
ISBN 978-91-87935-56-5.

1 1992...
Radio Novas Claes Nydahl tilldelades Contras frihetspris för sina
insatser i den lilla orten Vagnhärad i
Sörmland. Claes hade gjort om den
tråkiga föreningsradion ”närradion”
till en populär lokal radiostation
med 250 000 lyssnare (räckvidden
innefattade södra Stockholm), en
föregångare till de fria radiostationer vi har idag. Men för Claes
handlade det om att på ett så fiffigt
sätt som möjligt gå runt de bestämmelser som socialdemokraterna
riggat för att behålla kontrollen
över etern. Ny Demokrati hade just
kommit in i Riksdagen. Vid sidan
av ändringar i invandringspolitiken (hela Ny Demokratis program
inom invandringspolitiken infördes
av Carl Bildts regering och senare

socialdemokratiska
regeringar)
var det en sak som Ny Demokrati
lyckades med, att införa den fria
radion. Regeringspartierna var inte
särskilt intresserade av saken, men
den fanns med i deras partiprogram och när Ny Demokrati krävde
eftergifter för att ge sitt stöd till den
nya regeringen blev det fri radio.
Vi berättade om en polsk flykting
som sökte arbetstillstånd, nekades
och rekommenderades att söka
socialbidrag istället...
Västvärlden svek de baltiska staterna efter Andra världskriget. Och
Sverige var med på sveket. Nu
var det dags att betala tillbaka när
de baltiska staterna återvann sin
självständighet.
Contra innehöll en artikel som var

kritisk mot den nytillträdda regeringen under Carl Bildt. Gick den
verkligen att lita på? Regeringen
slösade bort fem miljarder av skattebetalrnas pengar på den statligt
ägda Nordbanken, för att täcka en
förlust på två miljarder. Finansminister Anne Wibble missade att utnyttja den prutmån på tre miljarder
som näringslivsintressen satt upp
för att åta sig att reda ut härvan
kring Nobel, Gota Bank med flera.
Den ”fria etern” bestod i att nobba
”brottslingar” som Claes Nydahl
från radiotillstånd och ge det enda
tillståndet för marksänd TV till det
lydiga bolaget TV4 som lovat att
göra en kopia av Sveriges Television och anställt en stor del av
stats-TVns bolsjevik-journalister.

...för tjugofem år sedan
www.contra.nu
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