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Det parlamentariska system som vi har i Sverige och de grundlagar
landet är bundet av tvingar Riksdagens opposition att ständigt arbeta
för att ta över regeringsmakten. Det är också på så vis varje politiskt
parti fått sin legitimitet av sina väljare.
Att avstå från denna uppgift är ett brott mot en av grundpelarna i vårt
demokratiska system och ett flagrant brott mot sina väljare. Just så
är det i Sverige sedan hösten 2014!!
”Skuggboxning” för galleriet är en lämplig rubrik på vad som sker
på den politiska scenen.
Det som i svenska media går under namnet ”debatt” skulle vid en internationell jämförelse i bästa fall kunna kallas ”ankdammstjatter”,
garanterat fri från fakta, intellektuell spänst och innovativ dynamik.
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hävdar med en papegojas upprepning mot bättre vetande att våldsbrotten minskat.
En stor del av pressen är totalstyrd av vänstermaffian, där övervintrade 68-or och övrig PK-elit dominerar; folk som på 70-talet hade
svenska flaggan som dörrmatta i tamburen.
USAs nyvalde president, Donald Trump, har i vart fall gjort en bra
insats: att markera att han inte tänker låta sin politik styras av media, som i vår del av världen på senare tid utvecklats från den tredje
statsmakten till den första.
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Jakt på jägarna
Politikerna ska visa sig handlingskraftiga mot terrorism och annan
brottslighet och jagar jägare, sportskyttar och legala vapen. Som nästan aldrig används i brottsliga sammanhang. Samtidigt väller de illegala vapnen in i landet. Till en del med hjälp av Postnord, som till 60
procent ägs av svenska staten.
Med ökat antal vapen i kriminellas händer och alltfler skottlossningar i våra
storstäder, inte sällan med dödlig utgång,
har ropen från politikerna om skärpt vapenlagstiftning inte låtit vänta på sig. Det
gäller att visa handlingskraft.
En vapenutredning som genomfördes
på uppdrag av Alliansregeringen presenterades av Doris Högne Rydheim. Det
fanns många förslag, men inget som föll
vare sig den dåvarande eller nuvarande
regeringen i smaken. Av utredningen
blev inget.
Istället har det blivit ett EU-direktiv,
som röstades igenom den 14 mars i år.
Det kommer att tvinga Sverige att ändra
på lagstiftningen, även om ansvariga politiker tävlar om att försäkra att svensk
lagstiftning redan uppfyller EUs blivande
krav. Det gör den inte, men mer om det i
det följande.
Direktivet togs fram i svallvågorna efter
terrorattentatet i Paris 2015, men handlar
när det gäller terrorismbekämpningen om
ett slag i luften och en enormt krånglig
byråkrati, som inte kommer att minska de
kriminellas tillgång till vapen. De vapen
som används i samband med brott idag
kommer nästan uteslutande från Balkan,
främst Bosnien och Kossova.
En del transporteras till Sverige av ligor med personkopplingar till de aktuella
länderna, men det har blivit allt vanligare att vapen kommer med postpaket till
Sverige. Visserligen finns en viss liten
risk att Tullen röntgar ankommande paket och hittar vapen, 700 hittades på det
sättet under de gångna tre åren, men den
risken är uppenbarligen så pass liten att
smugglarna fortsätter att använda Posten
och kurirföretag för att genomföra sina
leveranser.

Legala vapen används
inte vid brott

Det är så gott som aldrig som ett legalt
vapen används i samband med brott, vare
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sig vapen som stulits eller ett vapen som
används av den registrerade ägaren. Det
är inte svårt att förstå. Jaktvapen, som är
den vanligaste typen av legala vapen, är
direkt olämpliga att användas i samband
med brott. De är stora och otympliga
och väcker uppseende när de transporteras. Däremot är det tänkbart att vissa
sportskyttevapen skulle kunna användas
i samband med brott, men i praktiken förekommer inte det heller.
Det finns ungefär 2 miljoner lagliga vapen i privat ägo i Sverige idag. De innehas av cirka 600 000 personer, 300 000
jägare och 200 000 sportskyttar. Vapen
för personligt skydd är i praktiken för-

cg.holm
@contra.nu
bjudna i Sverige.
Färre än 80 vapenstölder inträffar på
ett år, men stulna vapnen dyker inte upp
i samband med brott när vapen används.
Vart vapnen tar vägen är svårt att gissa.
Erik Lakomaa, som forskat om vapenstölder, menar att tjuvar kan passa på
att ta vapen om de dyker på ett vapenskåp i samband med andra stölder, men
att de snart upptäcker att det inte finns
någon marknad för stulna vapen. Det är
för övrigt inte så sannolikt att en vanlig
inbrottstjuv förmår forcera ett vapenskåp
om han tillfälligtvis skulle stöta på ett.
I en studie av B Hagelin från 2012
granskades skjutvapen använda vid brott
i Sverige under perioden 2000–2010. Det
visade sig att skjutvapen under perioden
använts vid sammanlagt 971 tillfällen
(vilket inte nödvändigtvis innebar att
vapnen avfyrats). Endast nio av de 971
vapnen hade stulits från legala vapen
ägare. Det handlade alltså om mindre än
ett fall per år.

www.contra.nu

Vapenstölder

I en artikel i European Journal of Criminology har Erik Lakomaa specialgranskat
vapenstölder i Sverige mellan 2003 och
2010 (och för Stockholms län samtliga
stölder mellan 1995 och 2010). År 2003
valdes för att förvaringsbestämmelserna
skärptes 2002 och de har varit oförändrade sedan dess. För 2010 registrerades
19 800 inbrott i Sverige, vid 87 av dessa
stals vapen, trots att 16 procent av hushållen är vapenägare. Antalet vapenstölder har minskat med åren. Under hela perioden 2003–2010 stals sammanlagt 2231
licensbelagda vapen, varav 1 002 gevär,
830 hagelgevär, 277 pistoler/revolvrar
och 122 kombinationsvapen. En enda
k-pist (som användes för tävlingsskytte)
stals under perioden. Mer än hälften av
vapnen stals genom att hela vapenskåpet
fördes bort, medan 35 procent stals genom att tjuven lyckades hitta en nyckel
till skåpet. Drygt 10 procent stals genom
att tjuven bröt sig in i skåpet. Ibland lämnades vapnen kvar, tjuven var ute efter
pengar eller andra värdesaker som ofta
brukar förvaras i vapenskåp. Inte i ett
enda fall nöjde sig tjuven med att stjäla
vapen, han var alltid främst ute efter annat stöldgods.
De flesta vapenskåpen är fast förankrade i byggnaden och är de inte det
har vikten på skåpen gjorts alltför hög
(minst 150 kg) genom att botten efter
placeringen kompletterats med exempelvis blytackor som bara kan tas bort om
man först öppnar dörren. Det kräver yrkeskunskap och gott om tid. Kraven på
vapenskåp har skärpts och de är mycket
strikta, skåpet kostar ofta mer än vapnen.
Men ändå lyckas en del tjuvar släpa med
sig hela vapenskåp.

EUs vapendirektiv

Under våren har EU antagit ett vapendirektiv, som ska bli vägledande för medlemsländernas vapenlagstiftning. Det har
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hanterats i EU i Bryssel under många år.
Av de svenska EU-parlamentarikerna
ställde Liberalerna och Centerpartiet inte
upp på förslaget. Inte heller Sverigedemokraterna stödde direktivet. Moderaterna, med Anna Maria Corazza Bildt i
spetsen, röstade dock för direktivet, med
motiveringen att direktivet ursprungligen
var ännu sämre och att det var bättre med
ett dåligt än ett uruselt direktiv!
Bland de regler som finns kvar även i det
nu antagna direktivet är att vapenlicensen
ska sökas om vart femte år. Det innebär
att Polisens handläggning ökar från cirka 60000 ärenden per år till 400000, en
sjudubbling. När handläggningstiderna
redan är alltför långa. Ingen svensk politiker är för att licenserna ska omsökas,
Polisen är också emot, eftersom den inser
vilka resurser som krävs. Ändå röstade
de flesta svenska EU-parlamentarikerna
för EUs nya direktiv.

Svårt för medborgarna
att följa reglerna

Det är ofta svårt att ta rätt på vad som
gäller för vapeninnehav. Det fick en
polsk-svensk sportskytt erfara under det
gångna året. Han hade frågat både svensk
och polsk polis om det var några problem att importera vapen som han köpte
i Polen. Enligt de uppgifter han fick var
det tillräckligt med ett europeiskt skjutvapenpass och att införseln meddelades
tullpersonalen om han blev stoppad. Han
anmälde saken till den tyska tullen när
han passerade Tyskland, men den svenska tullen var obemannad. När han några
veckor senare skulle delta i en skyttetävling med sitt nya vapen kontaktade han
Polisen igen, som ett par dagar senare
ryckte ut och beslagtog vapnen. Mannen
blev åtalad och fälld för olovlig införsel
av vapen! Han fick villkorlig dom och
dagsböter. När domen överklagades blev
han dock friad med motiveringen att han
uppfyllt EUs (gamla) vapentransportdirektiv.
Polisen kan också passa på att dra ut på
tiden med ansökan om vapenlicenser med
krav på intyg, krav som ibland inte ens
har lagligt stöd. Så har man exempelvis
begärt intyg på att sportskyttar deltagit i
ett visst antal tävlingar för att bevilja licens, trots att många sportskyttar inte alls
deltar i tävlingar. Lika lite som joggare
deltar i löptävlingar eller de som spelar
tennis deltar i tennisturneringar. Det är ett
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300 000 jägare berörs negativt av EUs vapendirektiv, trots att politikerna lovar annat.
Foto: Mostphotos/Lars-Ove Jonsson.
krav att sportskyttar ska vara med i skytteföreningar (och det ska vara av Polisen
auktoriserade skytteföreningar), att man
ska delta i tävlingar finns det dock inga
krav på. Men Polisen kan ändå begära
intyg om det! Eller åtminstone Polisen
i Västra Götaland, olika regler tycks tillämpas i olika delar av landet. Polisen i
Västra Götaland har utmärkt sig även i
ett annat ärende, då en person har krävts
på licens för innehav av en icke licenspliktig luftpistol. Personen överklagade
Polisens beslut och fick rätt i Kammarrätten i Göteborg, men Polisen överklagade Kammarrättens beslut till Högsta
Förvaltningsdomstolen!
När det gäller vilka vapen som tillåts
vid jakt är det märkligt nog Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet. Tidigare hade Naturvårdsverket en lista över
godkända vapen, detta som ett led i verkets ansvar för ”viltvård”. Men efter Sveriges EU-inträde fick listan förfalla, det
blev alltför krävande att upprätthålla en
förteckning som täckte in alla vapen som
såldes inom hela EU. Det finns många
tillverkare och distributörer och ett otal
modeller. Vad gäller det specifika vapnet
Benelli MR 1 fanns det en gång med på
Naturvårdsverkets lista, och presenteras
av en säljare som ”godkänd för jakt av
Naturvårdsverket”. Det räcker inte för
Polisen och Förvaltningsrätten som anser
att MR står för ”Military Rifle” och av
detta skäl underkänner MR1 som jaktvapen. Benelli säljer dock den aktuella modellen enbart för civilt jaktbruk
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Landslagsskytt sköt inte
tillräckligt ofta – nekades licens

Pär Hylander, 18-faldig svensk mästare i
pistolskytte, berättar i Norrbottens-Kuriren att han är utsatt för något liknande.
Hylander tävlar med både luftvapen och
krutvapen, men Polisen anser att hans
luftpistoler ska förvaras som om de vore
licenspliktiga – licensplikten avskaffades
för femton år sedan. Genom att han har
både luft- och krutvapen blir antalet vapen för stort och det räcker enligt Polisen
inte med ett vanligt vapenskåp. Hylander
ska enligt Polisen underkasta sig de regler som gäller vapenbutiker… En landslagsman i skytte nekades förra året licens
för att Polisen inte ansåg att han var aktiv
nog!
Likaså har ansökan om licens avslagits
av Polisen med hänvisning till innehållet
i det förslag till vapendirektiv som redan
röstats ner av EU-parlamentet 2016. Inte
nog med att Polisen införde regler som
inte var antagna i laga ordning, man införde regler som redan röstats ner!
Polisen verkar på många håll i landet
ha en dold agenda att minska förekoms
ten av legala vapen, trots att det vore mer
rationellt att motverka förekomsten av
illegala vapen!

I Bukarest ska man kunna kolla
vapeninnehav i Sverige
En dold agenda tycks också finnas i Sveriges position i EUs arbete med det nya
vapendirektivet. Frågan diskuterades i
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Riksdagen och direktiv om den svenska
förhandlingslinjen antogs. De var dock
hemligstämplade när de skickades till
EU, men när hemligstämpeln så småningom hävdes, visade det sig att den
svenska förhandlingspositionen inte alls
var den som Riksdagen fastställt!
En konsekvens av vapendirektivet blir
att de nationella vapenregistren blir sökbara över hela EU. Det gäller alltså för
den som vill skaffa information om var
vapen eventuellt står att finna att hitta en
enda korrumperad behörig i något av de
27 kvarvarande EU-länderna. Notoriskt
korrumperade länder som Bulgarien och
Rumänien kommer att få full tillgång till
det svenska vapenregistret. För inte så
länge sedan var vapenregistret en fråga
för manuell handläggning av enskilda
polismyndigheter (det fanns många polismyndigheter i Sverige då). Försvaret
motsatte sig en sammanläggning och datorisering av registren av säkerhetsskäl,
men de kunde inte i längden stå emot datorisering och centralisering. Nu tar alltså
centraliseringen ännu ett megakliv när de
svenska vapenregistren ska kunna sökas
från Bukarest och Sofia.

Förbud mot
semiautomatiska vapen

Ytterligare en sak som ligger i direktivet
är ett förbud mot semiautomatiska vapen.
I sådana vapen förs automatiskt en ny kula
till loppet efter avfyring, däremot måste
man trycka en gång till på avtryckaren
för att avlossa ett nytt skott. Till skillnad
från automatiska vapen där avtryckaren
kan hållas konstant intryckt (k-pistar och
kulsprutor som är avsedda för militärt
bruk). I sportskytte finns det särskilda
discipliner för ”dynamiskt sportskytte”
där semiautomatiska vapen används. Och
en disciplin är just k-pistskytte För att få
licens för dessa är reglerna redan idag utomordentligt strikta.
Skyttedisciplinen kpist-skytte kommer
att helt försvinna efter det nya vapendirektivet, eftersom det blir förbjudet att
inneha kpistar också för tävlingsverksamhet. Ansvariga politiker tycker inte
att det är någon förlust, eftersom de aktiva borde kunna ägna sig åt något annat.
En av dem som aktivt engagerat sig
mot det nya vapendirektivet är Pia Clerté
som ägnar sig åt ”dynamiskt gevär”. Hon
är SM-vinnare och det är tveksamt om
hon kan fortsätta med sin sport sedan EU-
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direktivet omvandlats till svensk lagstiftning. Hon klagar på att den som ägnar sig
åt hennes sport får arbeta mer med opinionsbildning än med förkovran i sporten.
Det kommer under alla omständigheter
att bli nästan omöjligt att transportera
sina vapen till internationella tävlingar.

Terrorister använder
inte lagliga vapen

Det ursprungliga förslaget till vapendirektiv lades fram fem dagar efter terrorattentatet i Paris hösten 2015. Naturligtvis
användes inte ett enda legalt vapen i samband med terrordådet. Vapnen var uteslutande ryska Kalasjnikovs, som var och är
förbjudna. Inte heller vid andra terrordåd
har det varit fråga om legala vapen. Vapen är enkla att hitta på på den illegala
marknaden. På den legala marknaden
finns inte några lämpliga alternativ.
Polisen har dragit ut på handläggningen av vapenlicenser, vilket fått konsekvenser både för vapenägare och vapenhandlare. Normalt ska det ta fyra veckor
att få en vapenlicens (licens måste sökas
för varje enskilt vapen), men inom vissa
polisdistrikt är handläggningstiden flera
månader.

Vapenhandeln får agera bank

ger. Det kostar pengar och binder kapital.
Småländska vapen gick förra året i konkurs. Företaget har varit verksamt i nittio
år och har haft gott om kunder. Det var
inte där problemen fanns, men med Polisens långsamma handläggning av licensansökningar ökade företagets varulager
så mycket att den finansiella situationen
blev ohållbar. Företaget tvangs investera
i sålda vapen, som man dock inte kunde
ta betalt för av kunderna förrän Polisen
segat sig igenom en orimligt långsam
procedur och sämst av alla distrikt var
Småland, där det i genomsnitt tog fyra
månader att få licens.
Om det blir oenighet om ett visst vapen
kan det blir fråga om process i förvaltningsdomstolarna och då kan handläggningen ta flera år. Under hela tiden är det
vapenbutiken som får stå för kapitalet
(priset på ett vapen varierar kraftigt, men
15.000 kronor kan vara ett riktvärde).
Regeringen säger att den gett Polisen
uppdrag att skynda på handläggningen
och inrikesminister Anders Ygeman lät
i början av mars stolt meddela att handläggningstiden var nere på tre veckor.
Den som sökte tillstånd fick dock från
Polisen ett mejl om att handläggningstiden var 6–8 veckor. För den praktiska
handläggningen behövs ett par dagar. .

I avvaktan på att licens beviljas måste en
vapenhandlare behålla vapnen i sitt la-

Svenska mästarinnan i Dynamiskt Gevär Pia Clerté är missnöjd med vapendirektivet
och tycker att hon får ägna för mycket tid åt opinionsbildning och för lite åt sporten.
Hon oroar sig för om det över huvud taget ska gå att ordna internationella tävlingar i
vissa discipliner.
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Hungerstrejk som vapen
De senaste årens stora migrantvåg in i Europa har fört med sig
politiska kampanjer och ”terror-tsunami”, i form av hungerstrejk, självmordsbombning och
övriga oroligheter.
EU-lommissionären Johannes Hahn uttalade sig om att redan i september 2015
var 20 miljoner migranter på väg in i
Europa1. Turkiet, största transitolandet
för de europeiska migranterna, har fått
skulden för att det i dagsläget inte finns
någon kontroll på den enorma migrationen. Turkiet har tappat kontrollen på den
största folkvandringen i modern tid och
insikt saknas om antalet migranter, som
lagligt eller olagligt tagit sig vidare till
europeiska länder eller de som återvänt.
Turkiet har fått ekonomiskt ersättning för
att ta kontroll över migrantflödet till EU2,,
men EU fryser nu en del av stödprogrammet. EU har anslagit 4,45 miljarder euro
för åren 2014–20203. Fram till mars 2017
hade 164 miljoner betalats ut.
Parallellt med detta har europeiska
länder, bland annat Grekland, Bulgaien,
Makedonien och Ungern, tvingats bygga
upp skyddsnät4, på grund av den väldiga
flyktingströmmen samt tilltagande risk
för terror. Förstärkningen av gränskontrollerna skapar påtryckningsmedel från
migranterna för att få öppna gränser.
Migranterna använder sig av hungerstrejk som demonstration mot Europas
gränskontroller.

Terrorism
– kroppen används som vapen

Kroppen används allt oftare som vapen,
till exempel vid självmordsbombning
och hungerstrejk, för att utföra politiska
kampanjer samt terror. Självmordsbombning skadar inte bara utövaren utan också
European commission Johannes Hahn, 201509-15 uttalande om 20 milj. migranter på väg
in i Europa. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5670_en.htm
2
Turkiet har fått ersättning för att stoppa migrantflödet in i Europa. https://www.rt.com/
news/347674-austria-refugee-crisis-plan
3
Yle Nyheter 2017-03-12. EU ställer in stödprogram till Turkiet.
4
Förstärkt gränskontroll http://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/strengthening-external-borders/
1
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oskyldiga människor. Hungerstrejk skapas för att störa samhällsordningen och
ifrågasätta regeringar samt deras lagar.
Hungerstrejkande migranter sitter vid
gränsen till Makedonien samt vid gränsen mellan Serbien och Ungern. De kommer från bland annat Syrien, Iran, Pakistan, Somalia och Afghanistan. Även vid
franska staden Calais sitter matvägrande
migranter, deras mål är att England skall
ha öppen gräns för dem.
Det markanta är att det inte verkar röra

Britt-Louise
Hoberg Karlsson
britt-louise.
karlsson
@contra.nu
sig om vanliga flyktingar utan förefaller
vara arrangerade hungerstrejker utförda
av för det mesta målmedvetna män i
krigsduglig ålder och kondition. Deras
målsättning är att Europas gränser skall
öppnas helt.
Parallellt förekommer också hungerstrejkande migranter inom de europeiska
länderna. Även runt om i Sverige har funnits och finns matvägrande nyanlända till
exempel:
2013 – Boden 13 afghaner hungerstrejkar
(SvT Nyheter Norrbotten 2013-05-08),
2014 – Fagersta 200 asylsökande hungerstrejkar (Fagersta-Posten 2014-12-15)
2014 – Rättvik 50 asylsökande hungerstrejkar på grund av missnöje med boende (Dalarnas Tidning 2014-06-05)
2014 – Göteborg 30 palestinier hungerstrejkar, på grund av nekad asyl. (Göteborgs-Posten 2014-08-08)
2014 – Norberg 129 asylsökande missnöjda med asylboende (Västmanlands
Nyheter 2014-10-07)
2015 – Malmö 94 hungerstrejkar på grund
av missnöjde med byråkrati och lagar
(Borås Tidning 2015-09-08)
2015 – Uppsala 50 palestinier hungerstrejkar på grund av för lång handläggningstid om asyl (Aftonbladet 2015-1031)
2016 – Norrköping asylsökande hung-
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erstrejkar, på grund av för litet och dålig
mat. (Corren 2016-03-11)
2017 – Kristinehamn hungerstrejk med
igensydd mun på grund av nekad asyl
(Aftonbladet 2017-01-27)

Hungerstrejk

Hungerstrejk är ett politiskt påtryckningsmedel för den migrant, som drabbats av till exempel en stängd gräns mot
Europa, avslag i ett asylärende, betraktar
sitt asylboende eller sin mat som dålig.
Matvägraren vill skapa en massmedial
uppmärksamhet och uppror mot lagar,
som berörd person drabbats av.
Att hungerstrejka är en form av självutplåning med hot om det egna livet
som insats. Får inte aktören igenom sin
vilja hotar personen med att svälta sig till
döds. Matvägraren blir som ett ”personligt slagfält.” Akten i sig skapar gemenskap och sympati inte bara bland aktörerna, som känner igen sin situation, utan
också tillsammans med andra grupper i
samhället. Det uppstår en form av misstroende mot sittande regim och samhällsordningen störs. Trots att det finns sympatisörer som oftast valt beslutsfattarna
och därmed lagarna, innebär deras stöd
att de går emot statsapparatens lagar och
beslut. För västvärlden är politisk hungerstrejk en direkt attack mot legitima lagar och verkställda beslut
Den civiliserade västvärlden med dess
fritt valda regeringssystem har aldrig behandlat hungerstrejk på akademisk eller
politisk nivå, än mindre debatterat vad
som är politisk legitimt våld mot samhället eller inte.

Västvärldens soldaters
tränas på att överleva i strid

Västvärldens soldater är utbildade i att
använda sina kroppar som vapen på ett
säkert sätt. Det ingår inte i den västerländska soldatens militärutbildning att utföra
krigshandlingar med den egna kroppen,
såsom självmordsbombning, hungerstrejk
med mera. Den västerländske soldaten är
inte tränad i att avsiktligt dö. Soldaterna
tränas på att överleva i strid.
Västs soldater är otränade i att hantera
terrorattacker mot samhället
Västvärldens soldater har inte varit tränade i att använda vapen eller rättsliga

CONTRA 2/2017

avrättningar för att freda den civiliserade
västvärlden mot terrorattacker. En hungerstrejk ses inte som ett bombplan, utan
Västs försvar tittar på det från den sociala
sidan. Vi strävar efter att utreda motiven
för självmordsbombaren eller hungerstrejkaren, med hänsyn till den aktuella
målsättningen.
De civiliserade västmakternas svaghet
är att inte inse, att självmordsbombare
och hungerstrejkare använder kroppen
som en vapenarsenal, därmed vet Väst
inte hur attackerna skall bemötas. Dessutom finns i västvärlden ingen tanke på
belöning efter döden, om man tagit sitt
eller andra människors liv, medan andra
religionsutövare tror sig bli belönade med
paradiset efter döden, om de tagit sitt eget
eller andra människors liv.

Hungerstrejk har
stämplats som terrorism

Åren 1980–1981 hungerstrejkade IRAanhängare i Irland, i protest mot den
brittiska regimens beslut om att den som
dömts för terroristrelaterade brott efter
den 1 mars 1976 skulle behandlas som en
vanlig brottsling. De skulle fängslas i den
nya, specialbyggda ”H-Block” i Mazefängelset, och bära fängelseuniform samt
göra fängelsearbete.
Denna hungerstrejk blev senare kallad
för terrorism. EU, utfärdade 2002-06-13
ett dokument ”Rambeslut om bekämpande av terrorism”5. Flera passusar stämde
EU rambeslut 2002-06-13, om bekämpande
av
terrorism.
http://
dc.cod.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1368&context=essai
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Krims evigt förföljda
– Krimtatarerna
Tre år efter annekteringen av Krim intervjuas tatarledaren Mustafa Jemilev i den
norska tidningen Klassekampen. Jemilev,
som också är ledamot i det ukrainska
parlamentet, fick i april inreseförbud till
Krim fram till 2019. Hans fru bor fortfarande på Krim, men hon får ingen pen
sion eftersom hon inte vill ansöka om
ryskt medborgarskap.
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Hungerstrejk i Kristinehamn i protest mot ett utvisningsbeslut i början av 2017. När
mannen avslutade sin hungerstrejk samlades 150 personer som protesterade mot utvisningsbeslutet.
samt myndigheters insatser, i form av soin på IRA-hungerstrejken 1980–1981,
cial omsorg och eventuell omprövning av
bland annat begreppet – otillbörligen
ett ärende samt fördröjning av verkstältvinga offentliga organ eller internatiolighet. Hungerstrejk har en stark effekt
nella organisationer att utföra eller att avpå västvärlden och utförs för att splittra
stå från att utföra en viss handling. Hungoch slå sönder västmakternas samhällserstrejken var avsedd att få dåvarande
struktur. Västvärlden har fria val och
premiärminister Margaret Thatcher och
yttrandefrihet. Matvägran är ett känslodet brittiska parlamentet i gungning samt
mässigt spel istället för en rationell handatt få dem att återkalla den nystiftade laling. Hungerstrejk, självmordsbombning
gen, vilket inte lyckades.
samt terroristverksamhet är attacker på
Den brittiska pressen visade då mycket
det civiliserade samhällets myndigheter,
litet sympati för de som uppfattades som
politiskt valda, lagar samt verkställande
hungerstrejkande ”H-blocksterrorister”.
av beslut.
Majoriteten av tidningarna gav stöd till
Västvärldens svaghet är att inte inse
Margaret Thatchers uttalande att ”ett
att
självmordsbombare och hungerstrejbrott är ett brott”.
kare
använder kroppen som vapen, därVästvärlden och EU bör åter diskutera
för
finns
osäkerhet om hur Väst skall
och se över sitt dokument ”Rambeslut
hantera
aktivisterna.
.
om bekämpande av terrorism.” Hungerstrejk kostar samhället pengar, läkarvård

Mustafa Jemilev lämnade sin post som
ordförande för Krimtatarernas parlament,
Mejlis, 2013. Idag är parlamentet förbjudet och stämplat som en extremistorganisation. Oavhängiga krimtatariska
medier har stängts igen. Jemilev hävdar
att många förföljs och att förföljelserna
är till för att få krimtatarerna att lämna
Krim. Enligt organisationen SOS Krim
har 20 000 krimtatarer lämnat halvön, 34
är fängslade, 14 är kidnappade eller försvunna och nio har dödats.
Amnesty kritiserade i december 2016

www.contra.nu

en rad förhållanden på Krim efter Rysslands annektering, bland annat införandet av rysk lag på Krim och förbudet
mot Mejlis. President Putin lovade 2014
att respektera tatarernas rättigheter, men
verkligheten för dem som inte godtar den
nya ryska ordningen är en helt annan –
förföljelse, flykt, fängelse och död!
Nils Tore Gjerde
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Giftspindeln bet kommunismen i Öst-Berlin
Giftspindeln tarantella gav namn åt en giftig satirtidskrift som spreds i
Östtyskland under det Kalla kriget. Tidvis var upplagan uppe i 250 000
exemplar. Den delades bland annat ut vid gränsövergångarna, som fritt
kunde passeras fram till 1961. Men när Skammens Mur byggdes tvärs igenom Berlin den 13 augusti blev distributionen svårare och tidskriften lades
ner följande år.
Under de första åren efter Andra världskriget kontrollerades Tyskland av de fyra
ockupationsmakterna,
Sovjetunionen,
USA, Storbritannien och Frankrike. 1949
bildades så både Förbundsrepubliken,
som bestod av de tre västmakternas ockupationszoner, och ”Tyska Demokratiska
Republiken”, en högst odemokratisk skapelse som i slutänden styrdes av Moskva,
men gavs sken av att vara lika oberoende
som Förbundsrepubliken.
Även om Nato också bildades 1949 var
det först 1955 som Förbundsrepubliken
blev medlem. Samma år som Östtyskland
anslöts till den nybildade Warszawapakten.

Spreds med ballong –
och med östtyska Postverket

Det var under det Kalla krigets tidigare år och det fördes med traditionella propagandamedel. Ett var
spridningen av skrifter och en av de
mer intressanta var satirtidskriften
Tarantel (uppkallad efter giftspindeln tarantella). Fram till byggandet
av Skammens mur genom Öst-Berlin
1961 var det ganska enkelt att sprida
propaganda över gränsen. Tunnelbanan var till exempel gemensam
mellan Öst- och Väst-Berlin. Flygblad och skrifter kunde också delas
ut vid själva gränsövergångarna, det
var inga begränsningar för att korsa
gränsen förrän den 13 augusti 1961.
Det var också möjligt att sprida propagandamaterial med ballong, ett
område där Väst hade fördel, eftersom vindarna för det mesta var västliga. Propaganda spreds till och med
med hjälp av raketer som exploderade på andra sidan och undantagsvis
med sportflygplan som genomförde
snabba gränskränkningar och vräkte
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ut flygblad över motståndarens område.
Det gick till och med att använda det
östtyska Postverket. Försändelserna förpackades i falska kuvert från östtyska
myndigheter och postades i brevlådor i
Öst-Berlin.
En av de mer framgångsrika tidskrifterna som spreds med de här metoderna
var alltså Tarantel. Satirisk tidskrift för
Sovjetzonen. Utgivningen påbörjades
våren 1950 i samband med att FDJ höll
en årskonferens i Väst-Berlin. FDJ, Freie
Deutsche Jugend, var den officiella socialistiska ungdomsorganisationen i Öst-

tyskland. Organisationen förbjöds som
författningsvidrig i Västtyskland, men
kunde verka i Väst-Berlin, som formellt
inte tillhörde Västtyskland. Frivilliga redaktörer och tecknare från tidningarna i
Väst träffades i en byggnad som låg i anslutning till den socialdemokratiska tidningen Telegraf. På Bismarckplatz.

Fyrfärgstryck med 250 000 i
upplaga – vem betalade?

Chefredaktören Karl Willi Wenzel hade
själv varit redaktör vid den sovjetiska
nyhetsbyrån i Öst-Berlin, men erhöll
1946 utgivningsbevis från den
franska ockupationsmakten för en
satirtidskrift. Den sovjetiska ockupationsmakten grep Wenzel med
hänvisning till det franska utgivningsbeviset och han placerades i
både Hohenschönhausen och Sachsenhausen. När han släppts fri gav
han sig helhjärtat i kast med kampen mot kommunismen. Han satte
tillsammans med ett antal tecknare
igång med tidskriften Tarantel,
namnet valdes med hänvisning till
att människor vanligen reagerade
som besatta av ett bett från giftspindeln tarantella.
Under åren kom tidskriften ut
med 124 nummer, vartill kom ett
antal specialutgåvor. Upplagan var
tidvis uppe i 250 000 exemplar.
Distributionen sköttes av tidningen
Telegrafs distributionsapparat i Öst,
av västtyska Socialdemokratiska
Partiets östbyrå, av studentkåren
vid Freie Universität och av Kampgruppen mot omänsklighet.
Tidningen spreds gratis och
trycktes i fyrfärg. Den innehöll huvudsakligen enkelt och slagkraftigt
Tarantel från november 1957. Den ryska sputniken
utformad kritik mot det kommunisskjuts upp med hjälp av tvångsarbetskraft i fånglägren.
tiska systemet och den sovjetiska
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Heinrich Bär i Rapport från
de socialistiska makthavarna inte hejdade
Berlin (1958). Donner var
sig inför några offer för att de skulle lyckDN-kolumnist med bas i
as uppnå sina mål.
Berlin: ”Jag fördes till grunUtgåvan från maj 1958 visar 1 maj
daren, själen, motorn Heinsom en sjuk och förlamad tidningsanka
rich Bär. En liten svarthårig,
med 1 maj-nejlikan i näbben och det östsvartskäggig, smalskuldrad
tyska kommunistpartiet SEDs emblem
man med glasögon. Han var
på huvudduken (och partiorganet Neues
försedd med utomordentlig
Deutschland som badbalja). Vad som i de
energi och gjorde sina uttasocialistiska länderna sågs som en interlanden om omvärlden i korta
nationell kamp- och festdag för dem som
stötar…” Hela redaktionen
arbetade för fred och socialism avslöjavar föremål för det östtyska
des som en ”tidningsanka”. Socialismen
Statssäkerhetsministeriets
gör inget för arbetarna.
intresse. Snokande och hotUtgåvan från december 1958 visar
samtal tillhörde vardagen
Walter Ulbricht utklädd till falsk jultomoch redaktionens medlemte. En tomte som skänker människorna
mar var oroliga för att de
”Socialismens framtid”. Men i själva
skulle bli angripna eller kidverket döljs ballonger med ”Paroller”,
nappade.
”Löften”, ”Bluff” och ”Propaganda”. I
Det är inte känt vilka som
själva verket arbetar Ulbricht på Sovjet
betalade notan. I prisrutan
unionens (hammaren och skäran) upppå förstasidan stod att tiddrag och det med hjälp av våld från bland
skriften var ”unbezahlbar”,
annat ”KVP” (Kasernierter Volkspolizei,
(obetalbar). Kanske var det
Folkpolisens kaserner). Det gör att han
amerikanska eller västtyska
.
blir en clown med röd näsa.
myndigheter som låg bakom. Officiellt tog Ministeriet
Tarantel från maj 1958. Det kommunistiska första maj- för samtyska frågor avstånd
firandet är inget annat än en tidningsanka.
från Wenzel på
grund av hans
engagemang
i
Kampgruppen mot omänskövermakten. Tidskriften ställde konsumlighet.
tionen i öst vid skampålen, och satte östpropagandan i sitt sikte. Teckningarna
och vitsarna skulle inte vara alltför ironiska utan hellre raka och enkla och glöBerlinmuren stoppade
dande antikommunistiska.
distributionen
Man försökte närma sig sina förebilGenom byggandet av Berlinder Simplizissimus och Kladderadatsch.
muren den 13 augusti 1961
Särskilt uppskattade var karikatyrer av de
slogs distributionsapparaten
ledande i Öst, som ”spetsskägg” Ulbricht
för Tarantel sönder. I början
eller Wilhelm ”III” Pieck.
av 1962 kom det sista numret
Skribenterna och tecknarna arbetade
ut och 1968 upplöstes själva
anonymt i en våning på Schlüterstraße
förlaget.
i Charlottenburg i Väst-Berlin. Alla
Några exempel från promedverkande hade pseudonymer hämduktionen. Novemberutgåtade från tandförsedda djur. Så kallades
van 1957 kom strax efter
till exempel Walter Schulz-Heidorf för
Sovjetunionens uppskjutan”Wolfram Wolf” (Varg) och chefredaktöde av den första satelliten,
ren Karl Willi Wenzel för ”Heinrich Bär”
Sputnik. Det skedde för att
(Björn).
fira fyrtioårsdagen av Oktoberrevolutionen. Men den
Tidningen var ”obetalbar”
möjliggjordes genom fångJörn Donner1 skrev om ett möte med
lägren och tvångsarbetskraft.
Karikatyren på omslaget,
1
Vi garanterar inte den ordagranna texten.
som visade en Gulag-fånge Tarantel från december 1958. Kommunistledaren Walter
Texten är först översatt till tyska och av oss
förmedlade uppfattningen att Ulbricht som falsk jultomte.
återigen översatt till svenska originalspråket.
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Rasister är vi allihopa
Uttrycket ”rasism” används
frekvent som tillhygge mot personer som vågar gå utanför den
snäva så kallade åsiktskorridoren. Ofta betyder det egentligen
bara ”du är dum” och brukar
säga mer om brist på argument
hos den som utslungar tillmälet
i fråga.
Författaren, journalisten, rabbinen och
debattören Dan Korn, bosatt i Manchester i England, har skrivit en tankeväckande bok om fenomenet rasism och dess
användande: Rasister det är vi allihopa
(Carlssons 2016). Korn har valt att ta upp
ett ganska knepigt ämne i ett förord och
14 efterföljande kapitel som belyser olika
aspekter av rasismen respektive ”rasismen”.
Om kampen mot rasismen skriver Dan
Korn på följande sätt på sidan 9 i förordet:
”Den har ett gott syfte och har en storartad historia. Rasismen har förtryckt och
mördat. Vem vill inte vara motståndare
till det? Men i den stora antirasistiska
fanan har fula löss hamnat, som i antirasismens namn gör det bästa för att bevara
rasismen. Den gamla rasismen lever än,
men den har tappat mark från att ha varit
en ideologi som försvarades av regeringar och hyllades i universitetens lärostolar
till att bli en suspekt och avskydd ideologi. Den nya rasismen som uppträder i
antirasismens klädsamma dräkt är svårare att upptäcka, men den utgör enligt min
uppfattning ett betydligt större hot än den
gamla rasismen, som blivit tandlös och
åderförkalkad.”
Den kanske största förtjänsten med
Korns bok är just att den på ett övertygande och vältaligt sätt demaskerar vår
tids så kallade antirasism och framställer
den som den är: ett nytt slags rasism vars
oförsonliga intolerans är ett hot mot yttrandefriheten. Ty det behövs inte särskilt
mycket för att du skall bli kallas ”rasist”,
”nazist” eller ”fascist” av hysteriska
vänsterstollar som Stefan Löfvens rådgivare Henrik Arnstad eller Aftonbladets
ledarskribent Anders Lindberg.
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Dan Korn. Foto Bertil Adania.
Det kan räcka med att du kritiserar den
mångkulturalistiska ideologin eller den
förda invandringspolitiken alternativt påtalar muslimska invandrares överrepresentation när det gäller grov brottslighet.
Är du dessutom en vit, medelålders man
med svensk bakgrund är du definitivt
rökt.
Ett verksamt instrument i den nya
vänsterrasismens verktygslåga är begreppet ”rasifiering”, en svensk översättning
av den brittiske sociologen Robert Miles
term ”racialisation”, som förekom i Miles bok Racism 1989. Ordet dök upp på
svensk mark 1997 men började användas
allmänt först på senvintern 2014.
Rasifiering är raka motsatsen till den
”färgblindhet” som var ett honnörsord
bland antirasister – verkliga sådana – på
1960-talet. Att vara rasifierad, det vill
säga ha en annan hudfärg än vit, innebär
enligt vänstern att besitta en särskild insikt i rasismens mekanismer. Vita skall i
detta perspektiv inte inbilla sig att de vet
något alls om rasism, tvärtom skall de enligt rasifieringsivrarna helst hålla käften
och acceptera att de tillhör en underlägsen ras.
Så kan det gå när förment antirasism
förbyts i den mest utpräglade rasism där
hudfärgen placeras i högsätet. Dan Korn
skall ha all heder av att avslöja detta,
även om jag upplever hans kapitel om rasifieringen (sidorna 141-159) som kanske
onödigt snårigt.
Intressant är att ta del av några av Dan
Korns udda iakttagelser i ämnet rasism.
Inledningsvis skriver han exempelvis
om ”negern i Mölnlycke”, en Leonard
Ljungdahl (1887–1932), en svart man
som var son till en kvinna i Mölnlycke
som varit gift med en negerbetjänt på
ett säteri i trakten. Denne hade efter en
tid försvunnit spårlöst. Korns efterforskningar visade att Leonard Ljungdahl inte
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av ortsbefolkningen dömdes på grund av
sin avvikande hudfärg utan i det stora
hela sågs som vilken svensk som helst,
detta trots att den äkta rasismen vid denna tid var allmänt accepterad. Icke minst
då av det parti (S) som i dag talar ivrigast
om Sverigedemokraternas ”nazistiska
rötter”.
”Postmodernismen” har, enligt Dan
Korn, bland annat fört med sig en klappjakt på allt och alla som med litet fantasi kan skällas för att vara anfrätta av
rasismen. ”Rasister det är vi allihopa”,
skriver Korn ironiskt (sidan 121). ”Hela
Europa är ett enda stort träsk av rasism,
kolonialism och imperialism. Och vi är
alla medskyldiga. För att komma undan
rasismen, som utmålas som överallt förrekommande, måste man ställa sig upp
och deklarera sig vara antirasist.”
I detta politiskt superkorrekta perspektiv blir antirasisten vår tids hjälte, det
goda föredömet i samhället. Kruxet är
dock att även de människor som verkligen är rasister hänger på och förklarar
sig vara goda antirasister. ”Att kalla sig
antirasist och verkligen vara mot rasism
är två olika ting”, konstaterar Korn.
De mest militanta förespråkarna för en
alldeles genuin form av rasism i dag är
troligen de som vänder sin rasism mot
den vita folkgruppen. De som kallar personer med invandrarbakgrund som inte
passar in i det politiskt korrekta mönstret, såsom exempelvis den frispråkige
moderate riksdagsmannen Hanif Bali, för
”husblattar”. De som menar att den vita
”rasen” helst borde utplånas från jordens
yta.
Till den senare kategorin hör ”vithetsforskaren” Tobias Hübinette, en av
initiativtagarna till Expo, som en gång
i tidskriften Creol önskade att ”den vita
rasens västerland” skulle ”gå under i blod
och lidande” och för något år sedan i sin
numera akademiska skepnad krävde att
invånarna i Sverige skulle registreras beroende på rasmässig tillhörighet.1
Dan Korn har skrivit en viktig och samtidigt underhållande bok där han blandar
personliga upplevelser och reflektioner
med allvar och vetenskap. Det är en
ganska oemotståndlig mix som varmt
kan rekommenderas! Tommy Hansson
Dan Korn: Rasister det är vi allihopa.
Carlssons bokförlag 2016, 183 sidor.
1
https://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_Hübinette
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Ingen rättshjälp till 15-åring

Socialnämnden i Södertälje beslutade att
begränsa umgänget mellan en femtonårig
flicka och hennes mamma. Enligt lagen
kan en person få rättshjälp om det behövs
för att ta tillvara sina intressen, om dessa
inte kan tillvaratas på annat sätt. För förvaltningsärenden, som det här handlade
om, är kraven högre, eftersom domstolen
antas hjälpa till med juridiken.
Förvaltningsrätten vägrar först muntlig
förhandling, trots att flickan begärde det
för att kunna lägga fram sina synpunkter.
Domstolen konstaterade sedan att flickan
inte behövde rättshjälp för att slutföra
målet. Beslutet överklagades till Kammarrätten som konstaterade att ”Av utredningen torde det stå klart att hon utan
hjälp inte har förmåga att läsa eller förstå
innehållet i socialnämndens utredning
och beslut eller själv tillvarata sina intressen… På grund av sina personliga förutsättningar har hon inte heller förmågan
att skriftligen slutföra sin talan då Förvaltningsrätten också har avslagit hennes
begäran om muntlig förhandling”. Trots

detta nekade också Kammarrätten rättshjälp och Högsta Förvaltningsdomstolen
vägrade prövningstillstånd.
(Dagens Juridik)

Svensk skola gynnar
flickor och missgynnar pojkar

Isak Skogstad analyserar den pedagogiska utvecklingen i den svenska skolan
i tidskriften Axess. Han är inte nöjd med
vad han ser. Pedagogiska trender kommer och går, men några egentliga studier
av vad som fungerar görs inte. Det är den
politiska trenden för dagen som styr skolans inriktning. ”Strävan bort från den
traditionella skolan där lärare leder undervisningen i helklass är påtaglig, metoderna bygger på att eleven tar ett ökat
ansvar för sitt lärande. Det må fungera
för medelklassens flickor, som besitter
den mognadsnivå och det kulturella kapital som de elevcentrerade undervisningsmetoderna förutsätter, men kan vara
förödande för arbetarklassens pojkar, där
behovet av lärarledd undervisning och
disciplin är stort. Hur kommer det sig att
trender inom pedagogik utan evidens har
spridit sig runt om i våra klassrum, trots
att skollagen tydligt stipulerar att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet? Svaret kan finnas i att trenderna har sålts in i klassrum-

men från auktoriteter inom skolvärlden
– det pedagogiska etablissemanget inom
akademin, skolmyndigheterna och visionära skolpolitiker. Inte lärarna ute i klassrummen.”.

Samvetsfrihet och byråkrati

Barnmorskan Ellinor Grimmark i Jönköping har vägrats anställning vid samtliga
länets sjukhus trots en skriande brist på
barnmorskor. Detta för att hon av samvetsskäl vägrar att medverka vid aborter.
Aborter har blivit något av ett svenskt
”grundvärde” och den som motsätter sig
abort drabbas av utfrysning och som i Ellinor Grimmarks fall yrkesförbud. Åsiktskorridoren är här smalast tänkbara. Den
som inte kan tänka sig att delta i aborter
ska inte utbilda sig till barnmorska hävdar
domstolarna. På många ställen är det idag
organiserat så att även abortverksamhet
bedrivs parallellt med förlossningarna,
av samma personal. Men det går alldeles
utmärkt att organisera verksamheten annorlunda, så görs i exempelvis Norge.
I den nu gällande svenska abortlagen
regleras inte frågan om barnmorskors befrielse från att delta i aborter. I förarbetena
avstår man från reglering med hänvisning
till Socialstyrelsens rekommendationer,
att verksamheten bör organiseras så att
man inte behöver ta i anspråk personal
som finner aborter oförenliga med sin
etiska eller religiösa uppfattning. Det
finns alltså en tradition av samvetsfrihet,
som nu krossas av landstingsbyråkrater.
Och domstolar. Ellinor Grimmark har hittills förlorat i alla svenska rättsinstanser.
Ärendet kommer förmodligen att hamna
i Europadomstolen.

Fiskebyråkrati

Försvarets nyutkomna genushandbok syftar enligt Försvarsmaktens hemsida till ”att
göra Försvarsmaktens verksamhet bättre och mer effektfull”.
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Den svenska fiskerinäringen är hårt pressad av fångstbegränsningar och andra
regler som hejdar det traditionella fisket.
Och inte gör regleringsmyndigheten Fiskeriverket saken lättare för yrkesfiskarna.
En Blekinge-fiskare ankom till hamnen
i Simrishamn klockan 14:02. Trots att
han anmält ankomst 14:15 (anmälningarna har att göra med att Fiskeriverket
ska kunna kontrollera fångsten). För att
ha kommit tretton minuter för tidigt till
hamn drabbas fiskaren en straffavgift på
10.000 kronor. Han är av naturliga skäl
missnöjd och tycker att det är svårt att
räkna ut en exakt ankomsttid. Fiskeriverkets jurist tycker dock att han ska vara
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nöjd med den ”låga” avgiften. Båten var
23,68 meter och från 24 meter hade avgiften istället blivit 25.000 kronor. Båtens längd är viktigare än antalet minuter
felaktig ankomst.

Inlandsbanan

Den långa järnvägen mellan Kristinehamn och Gällivare, i den i stort sett
obefolkade delen av Sverige, har alltid
lockat järnvägsnostalgiker. Även om
sträckan mellan Mora och Kristinehamn
går på andra järnvägar än den gamla Inlandsbanan, så lyckas lokala intressenter
emellanåt utverka bidrag till satsningar
på Inlandsbanan, satsningar som sällan
blir framgångsrika. I februari satsades på
försök med pendlingstrafik mellan Mora
och Orsa. En sträcka på 16 km i Dalarna.
Sträckan trafikeras med fem dubbelturer
per dag. Efter några dagar kom ett pressmeddelande om att den nya trafiken var
en succé. Inte mindre än 188 personer
hade åkt sträckan de första fyra dagarna!
Delar vi 188 med 40 (5 dubbelturer under
fyra dagar) blir det inte ens fem personer
per tur! En stor taxi hade alltså blivit betydligt billigare för skattebetalarna!

Sopextremisterna slår till

I Brinkebacken i Örebro har en kvinna
vräkts för att hon sopsorterat fel. Hon
slängde en träskiva i fel soprum. Hyresvärden har kameror i soprummen och
ingriper mot dem som ”syndar” med
sopsorteringen. En annan kvinna fick
brev med hot om vräkning sedan hon
fotograferats med en soppåse som innehöll flera sorters sopor. Hon berättar för
Nerikes Allehanda att hon sorterar i soprummet istället för hemma, men hyresvärdens kameraövervakning visar enbart
stillbilder.
Sopterrorn har gått så långt att folk flyttar från området, ett femtontal lägenheter
står nu tomma. Hyresgästföreningen har
en rad ärenden om vräkningar på grund
av sopsortering i det aktuella området.

En gång chef – alltid chef

Claes Rydberg var kulturchef i Västra
Götaland med ansvar för kulturen i 49
kommuner och en budget på en miljard,
men fick sparken med omedelbar verkan
och kunde kvittera ut 88 000 kronor i
månaden i två år utan att behöva jobba.
Orsaken var brist på förtroende från både
den egna organisationen och politikerna.
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Eftersom även den tidigare kulturchefen
sparkats hade regionen då tre personer
som hade lön för samma jobb, varav två
inte behövde jobba.
Men en gång chef alltid chef. Claes
Rydberg fick en provanställning som
kommunchef i den lilla kommunen Ljusdal och i somras gjorde han comeback i
Västra Götaland som ny kommunchef i
Herrljunga. Efter nio månader är han i
blåsväder även här och har med omedelbar verkan tagits ur tjänst närmaste månaden på grund av ”brist på ledning och
styrning”. Han får dock lön på 80.000
kronor i månaden.
Röhsska konstmuseets förra chef Susanne Erixon, som så kapitalt misslyckades med sitt uppdrag att det slutade med
att hela museet stängdes, fick i december
ett nytt jobb som tillförordnad kommunchef i Mark. Efter tre månader fick hon
sparken igen på grund av ”kommunikationssvårigheter”. (Göteborgs-Posten)

Salafister drev HVB-hem
för ”ensamkommande”

Ungdomarna tvingades att be fem gånger
om dagen, fick bara prata arabiska och
förbjöds att lyssna på musik. De fick inte
träffa flickor och fick bara halal-mat.
Det skedde på HVB-hemmet Auxilium4you i Hörby. Verksamheten ska
ha drivits av salafister – bokstavstrogna
muslimer – och enligt kommunen fanns
det risk att ungdomarna radikaliserades.
Säpo kopplades in.
I februari i år placerade Hörby kommun åtta ensamkommande ungdomar i
14–17-årsåldern på det nystartade privata
HVB-hemmet Auxilium4you.
Ungdomarna hade tidigare bott på
HVB-hemmet Strandpärlan i Hörby, men
flyttades därifrån efter avslöjanden om att
personal hade hotat och misshandlat en
av de boende.
Kommunen har nu tagit över HVB-hemmet i egen regi.
(Skånska Dagbladet)

Dubbla tungor från S

Socialdemokraterna tar i så det nästan
spricker när det gäller att fördöma Moderaterna som nu (i likhet med tidigare
Kristdemokraterna) anser att man måste
tala med Sverigedemokrater i Riksdagens utskott för att se om de är beredda
att stödja Alliansens förslag. När regeringen – civilminister Ardalan Shekarabi – lade fram en proposition om of-
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fentlig upphandling blev den nedröstad
av Riksdagen. Nu har Shekarabi kommit med ett nytt förslag som tillgodoser
Sverigedemokraternas synpunkter på
propositionen. Det är så S-politiken mot
Sverigedemokraterna ser ut i praktiken.
Man talar inte med dem, men man gör
som de säger.
(Göteborgs-Posten)

Utvandringen når rekordnivåer

Det är inte bara invandringen som når
rekordnivåer. Så gäller även utvandringen. Under 2016 lämnade 51 237
personer Sverige. Vilket är fler än under den stora Amerika-emigrationen i
slutet av 1800-talet. Det är dock många
som flyttar utomlands för en kortare tid.
Den största invandrargruppen 2016 var
visserligen syrier (51 450) men därefter
följde utlandssvenskar (15 318), med
eritreaner (6 580) på tredje och polacker (5 078) på fjärde plats.
(SCB)

Det kommunala
skatteujämningssystemet

Skatteutjämningssystemet är utomordentligt komplext (pengar tas från ”rika”
kommuner och omfördelas till ”fattiga”).
Utjämningssystemet kompenserar kommuner som sköts dåligt för sina misslyckanden och tar pengar från de kommuner som sköts bra. Gustav Karreskog
och Isak Trygg Kuppersmidt har gjort
en studie på uppdrag av tankesmedjan
Timbro. De konstaterar att 95 procent av
de skatteintäkter en kommun får genom
att öka sysselsättningen försvinner in i
utjämningssystemet. I vissa kommuner,
som exempel ges Sundbyberg och Österåker, bägge i Stockholms län, försvinner mer än 100 procent av kommunens
ökade skatteintäkter om sysselsättningen
ökar. Och det slår lika åt andra hållet. Om
en kommun agerar så att sysselsättningen
går ner får den 95 procent av de minskade
skatteintäkterna kompenserade av utjämningssystemet.
Det kommunala skatteutjämningssystemet leder enligt rapportförfattarna till
att kommuner prioriterar saker som stora
arenor och badhus före åtgärder för att
främja näringslivets utveckling.
Författarna menar att det kommunala
utjämningssystemet skulle fungera bättre
om det bara tog hänsyn till kommunens
demografi (åldersfördelning, andel studenter, andel utrikesfödda, andel med
högre utbildning).
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Privatskolor för u-länderna

I många u-länder har det visat sig att privatskolor är det enda som fungerar. Och
det gäller framförallt för de breda folklagren som inte har råd att betala mycket.
För många är det standard att de offentliga skolorna är uselt skötta. Lärarna
kommer inte till lektionerna, kraven på
eleverna är minimala och klasstorlek och
lokaler är chockerande.
I dessa länder har privatskolor med
låga avgifter blivit en utväg för föräldrar
som vill att deras barn ska bli utbildade
för att få en bättre start i livet. Och för
entreprenörer som ser en chans att göra
en hacka på att erbjuda åtminstone en
rudimentärt fungerande utbildning i förhållande till statens undermåliga skolor.
Avgifterna kan ligga på några hundralappar per läsår. Även i slummen finns det
föräldrar som både vill och kan betala de
avgifterna för att ge sina barn en bättre
framtid.
I Liberia, som under många år varit
drabbat av inbördeskrig och därtill en
ebolaepidemi, konstaterade den nye utbildningsministern George Werner att
en tredjedel av eleverna i andra klass
inte kan läsa ett enda ord. Och många av
eleverna i andra klass är betydligt äldre
än åtta år, både 14- och 15-åringar kan gå
i andra klass för att de inte gått i skolan
alls tidigare eller lärt sig alltför lite.
Werner noterade också att 1 892 döda
eller pensionerade lärare i de statliga skolorna fick ordinarie lön, vilket motsvarade
7 procent av landets utbildningsbudget.
Han släppte genast in privata operatörer
i skolväsendet, en del med vinstmotiv.
Vinstmotivet har föranlett protester från
internationella lärarfackliga organisationer, men det har gett eleverna en bättre
utbildning. Bland annat är Facebookgrundaren Mark Zuckerberg engagerad
i ett skolföretag som heter Bridge och
driver 25 skolor i Liberia (och många i
andra länder i Afrika).
(The Economist)

Planhushållningens förbannelse

I Indonesien förbjöd man häromåret export av obearbetade mineraler. Reger-
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ingens briljanta tanke var att förädlingen
skulle ske i Indonesien för att bidra till
landets bruttonationalprodukt och samtidigt skapa många arbetstillfällen. Resultatet blev förskräckande tydligt. Det fanns
varken investeringar eller kompetens för
att bearbeta mineralerna. Brytningen av
bauxit sjönk mellan 2013 och 2015 från
56 miljoner ton till 1 miljon ton. Utvecklingen för nickel var liknande. Något som
innebar att Filippinerna snabbt blev världens största nickelproducent. Men den
lyckan blir inte långvarig. Den nya filippinska regeringens miljöminister är en
miljöaktivist som till och med skulle få
svenska Miljöpartiet att blekna. Hon har
beordrat att 23 av landets 41 nickelgruvor
ska stängas för gott. Ytterligare fem har
stoppats tills vidare på grund av miljöskäl. Miljöministern stoppade dessutom
75 prospekteringsprojekt, där det fanns
gott hopp om ny gruvbrytning inom en
inte alltför avlägsen framtid.
(The Economist)

Ockupation och Förintelsen

Historikern Timothy Snyder har skrivit
uppmärksammade böcker om Förintelsen och judeförföljelser i Östeuropa. Han
gör intressanta och tänkvärda jämförelser
mellan vad som hände i olika länder under tysk ockupation. När statsapparaten
krossades och landet mer eller mindre
direkt styrdes av tyskarna öppnades en
anarki som fick till följd att en stor andel
av landets judiska befolkning förintades.
Snyder nämner som exempel Nederländerna, Estland (som ju först drabbades av
en sovjetisk ockupation som påbörjade
den inhemska statsapparatens krossande)
och Norge. Detta sätter han i motsats till
Danmark som hela tiden styrdes av en
dansk regering och dansk byråkrati. Visserligen oförmögna att föra en självständig politik, men trots allt en bromsklots.
När tyskarna försökte genomföra sitt förintelseprojekt i Danmark slog den danska
byråkratin vakt om danska medborgare
och underlättade för dem att fly till Sverige. Intressant nog fanns det en dansk
lag från 1939 om skydd för den judiska
minoriteten mot antisemitism, en lag
som gällde under hela ockupationstiden
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(1940–1945). I Norge lät Hitler inledningsvis den inkompetente lokale nationalsocialistiske ledaren Vidkun Quisling
ta över makten, men Norge ställdes redan
efter två veckor, i april 1940, under tysk
direktkontroll genom rikskommissarien
Josef Terboven. De norska judarna klarade sig mycket sämre än de danska.

Islam och Europa

Mer än en miljon européer förslavades
av muslimska erövrare och hamnade
i Nordafrika under 1500-, 1600- och
1700-talen. De så kallade barbareskstaterna i Nordafrika hade som viktigaste
födkrok sjöröveri. Och sjöröveriets viktigaste inkomstkälla var slavar, som
erövrades genom att skepp kapades på
Medelhavet. Eller genom raider till utsatta platser i Europa. 1627 kom således
tre barbareskfartyg till den lilla ögruppen
Västmannaöarna utanför Island och förde
bort 234 personer som blev slavar i nuvarande Algeriet. Under Gustav III försökte
Sverige träffa överenskommelser med en
del barbareskstater om att svenska fartyg
inte skulle kapas. I det avtal som träffades med en rövarhövding i Libyen kallas
rövarhövdingen ”kung”, medan Gustav
III upphöjs till ”hans kejserliga maje
stät”. Först när amerikanerna skickade
in kanonbåtar i början av 1800-talet blev
det slut på slavraiderna från barbareskstaterna. Det första barbareskkriget utkämpades mellan 1801 och 1805 mellan å ena
sidan USA och Sverige och å andra sidan
Tripoli, Algers, Tunis och Marocko (de
tre förstnämnda var formellt en del av det
Ottomanska riket – Turkiet, men i praktiken självständiga).

Fidel Castro ställde upp för
den argentinska militärjuntan

Den kubanske diktatorn Fidel Castro
ställde beredvilligt upp med stöd till den
argentinska militärjuntan under kriget
mot Storbritannien 1982. Sovjetiska Tu95 ”Bear” användes med Kuba som bas
för att spionera på den brittiska flottans
rörelser. Den 10 april 1982, bara fem dagar efter att Margaret Thatcher gett den
brittiska flottan order att avsegla för att
befria Falklandsöarna från argentinsk
ockupation, erbjöd den kubanske ambassadören i Buenos Aires, Emilio Aragones Navarro den argentinske juntaledaren general Galtieri kubanska trupper
som stöd. Den kubanska ubåtsflottan på
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sex sovjetiskbyggda ubåtar skulle också
kunna användas mot den brittiska flottan.
General Galtieri tackade dock nej till erbjudandet, eftersom han misstänkte att ett
kubanskt stöd skulle få president Ronald
Reagan att vända sig bort från Argentina.
Det kubanska erbjudandet till Argentina
har kommit fram först efter Fidel Castros död förra året.
(Daily Express)

Markköp vid finska militärbaser

Ryska aktörer har köpt fastigheter i närheten av så gott som samtliga finska militärbaser enligt den säkerhetspolitiska
analytikern Charly Salonius-Pasternak i
Helsingfors.

Därför fungerar inte
opinionsundersökningar längre

Opinionsundersökarna har misslyckats i
en rad val och folkomröstningar under senare tid. Brexit och det amerikanska presidentvalet är de mest uppenbara fallen.
Men redan det brittiska parlamentsvalet
2015 var en förlust för opinionsinstituten
som alla förutspådde att inget parti skulle
få majoritet, medan utfallet blev en betryggande seger för de konservativa.
I Sverige är skillnaderna mellan olika
opinionsinstitut stora och uppgifterna
spretar isär, delvis till följd av att insti-

tuten använder skilda metoder för att
försöka anpassa sig till en ny verklighet.
Det är inte längre så enkelt att man kan
ringa hem till folk mellan 17 och 21 en
vardagkväll. Alltfler saknar fast telefon.
Alltfler vill inte svara på opinionsinstitutens frågor. Allt färre går att nå över huvud taget.
Det mest välkända institutet av alla,
amerikanska Gallup, beslöt att inte göra
några undersökningar alls inför amerikanska presidentvalet. De ansåg inte att
de kunde garantera kvalitén. Gallup hade
för övrigt misslyckats kapitalt vid presidentvalet 2012 då de förutspådde en seger för Mitt Romney över Barack Obama
med siffrorna 50–49. Det trots att just
Gallup ansträngt sig extra för att få upp
svarsfrekvensen genom att ha ”levande”
intervjuare som ringer upp (en del institut använder maskiner), genom att inkludera mobilnummer i ringdatabasen och
genom att ihärdigt ringa tillbaka till dem
som inte svarade (många svarar inte alls
om de ser att samtalet kommer från ett
okänt nummer).
Svarsfrekvensen är för en del undersökningsföretag i USA nu under 10 procent och det säger sig självt att så låga
svarssiffror ger opålitliga resultat. Instituten gör därför viktningar och tar hänsyn
till faktorer som ålder, kön, inkomst med

mera. Om till exempel unga män med
låg inkomst svarar dåligt (vilket de gör)
så räknar man upp de få som verkligen
svarar till sin andel av befolkningen. Men
det kanske är så att den gruppen också är
dåliga på att delta i själva valet…
Många institut försöker använda sociala medier och webb-enkäter för att kompensera för den fasta telefonens svagheter. Men det fungerar inte. I USA har det
visat sig att det främst är unga män i storstäderna med ofta extrema åsikter som
använder sociala media, främst Twitter. I
Sverige är Sverigedemokraterna överrepresenterade och Kristdemokraterna underrepresenterade i alla undersökningar
som har nätet som bas.
Tiderna är svåra för opinionsundersökarna, vars främsta födkrok inte är politiska undersökningar utan marknadsundersökningar för produktlanseringar,
konkurrentjämförelser och liknande.
Men för dessa produkter gäller naturligtvis samma problem som för de politiska
undersökningarna.

Utländska terrorister i USA

Cato Institute har granskat hur utländska
terrorister tog sig till USA. Sedan 1975
har 154 utländska terrorister begått brott i
USA. Så här tog de sig in i landet:
Arbetstillstånd (Green Card)
54
Flykting
20
Turistvisum
34*
Studentvisum
19
Illegal invandring
10
Asylsökande
4
Visumfrihet (gäller vissa länder)
3
Fästmö
1
Okänt
9
*18 av dessa deltog i attentaten den 11
september 2001.

Träning för att inte
skriva om islam

EUs kommission mot rasism och intolerans har skrivit till den brittiska regeringen och rekommenderat att alla brittiska
journalister ska gå en kurs och att det ska
inrättas en ”oberoende mediegranskare”
för att brittiska journalister har skrivit
för mycket om terroristernas muslimska
bakgrund i samband med terrorattacker
i Frankrike, Tyskland och Belgien. Den
brittiska regeringen förklarade att det på
inget sätt var aktuellt att gå kommissionen till mötes. Och begäran kan knappast
ha stärkt motståndarna mot Brexit.
(Newsmax)
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Invandrarna och brottsligheten
Flera oppositionspartier och flera ledande media krävde i början av året att Brottsförebyggande Rådet
skulle få i uppdrag att förnya de rapporter om invandrarnas brottslighet som rådet gjorde 1986 och 2005.
Sedan 2006 har det kommit 1 237 069 nya invandrare till Sverige och därtill har den etniska sammansättningen av den invandrade befolkningen ändrats kraftigt, särskilt kraftig har ökningen varit från länder
som tidigare utmärkt sig ofördelaktigt i jämförelse med andra länder. Debatten rasade högt några veckor.
BRÅ förklarade att de självklart gjorde de utredningar som regeringen begärde, men att de inte själva
såg något intresse i att utreda just den här frågan. Justitieminister Morgan Johansson förklarade sedan
att det inte behövdes någon utredning, eftersom data fanns i de tidigare undersökningarna, från 1986 och
2005. Contra tar honom på orden och återger här den artikel i Contra nummer 1 2006 som refererade utredningen från 2005. Det är vad justiteministern vill att vi ska veta om invandringen och brottsligheten.
Varför begår invandrare i genomsnitt fler
brott än svenskar? Den frågan diskuteras
inte av Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)
i en färsk rapport1 om brottslighet och invandrare. Man nöjer sig att konstatera att
så är fallet. Ett konstaterande som tidigare varit nog så kontroversiellt, eftersom
ingen seriöst studerat frågan under det senaste dussinet år. Nu borde det alltså vara
dags att diskutera varför det förhåller sig
som det gör – och vad som kan göras åt
problemet. Den diskussionen har dock
hittills lyst med sin frånvaro.
BRÅ har nu för andra gången (förra
gången var för tolv år sedan) gjort en
studie av invandrarna och brottsligheten. Det har varit en mycket het politisk
potatis och rapporten har försenats gång
på gång för att tvättas till så att den blev
mer politiskt korrekt. Pressmeddelandet
om rapporten handlade om att etniska
svenskar var skyldiga till de flesta brotten i samhället, något som också slogs
upp i en del tidningar. Påståendet är naturligtvis riktigt. Knappt 80 procent av
Sveriges befolkning är etniska svenskar
(definierat som att bägge föräldrarna är
födda i Sverige – varken Kungen eller
Kronprinsessan Victoria är därmed definierade som svenskar i BRÅs studie). Att
dessa knappa 80 procent av befolkningen
lyckas begå 55 procent av brotten anses
vara kontentan av studien enligt pressmeddelandet. Att detta betyder att de
dryga 20 procent med minst en utlandsfödd förälder begick 38 procent av brotten (återstående 7 procent avsåg personer
som var tillfälligt i Sverige) var tydligen
inte lika intressant för rubriksättaren.

1

Det vill säga färsk i början av 2006.
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Känsliga frågor granskas ej

Rapporten är i vissa avseenden tunnare
än den som gjordes för tolv år sedan –
den innehåller till exempel ingen uppdelning av de olika brotten efter geografisk
hemvist för brottslingen. I 1986 års rapport konstaterades till exempel att personer från Västasien och Nordafrika var –
jämfört med andra invandrare – kraftigt
överrepresenterade vad gäller våldtäkter.
Om det fortfarande är så kan man i 2005
års rapport inte sluta sig till av hittills publicerade data.
Men just det faktum att saken inte redovisas, samt att det var så i BRÅs förra
rapport, får läsaren att ana politiskt korrekta ugglor i mossen.
Vi har tittat på rapporten för att förmedla mer av dess centrala innehåll – så långt
det nu är publicerat.

”Turister” begår många brott

Rapporten bygger på 6 miljoner brott begångna under perioden 1997–2001. För
1,5 miljoner av brotten finns det minst en
misstänkt person registrerad. Av de misstänkta är som nämnt 7 procent inte folkbokförda i Sverige och de har inte vidare
analyserats av BRÅ. De kan ju inte vad
gäller brottsfrekvensen relateras till något egentligt tal. Ryssar och litauer reser
ju till exempel ibland till Sverige enbart
för att ge sig ut på stöldturné – och de
är ju inte alls registrerade i Sverige innan
brott begåtts (lika lite som svenska fyllon som misshandlar och våldtar i Grekland och på Mallorca är registrerade där).
Till de som inte är folkbokförda hör även
studenter, turister och personer som ännu
inte fått uppehållstillstånd.
Med tanke på hur pass få vistelsedagar som utländska turister har i Sverige
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måste nog slutsatsen dras att de tillfälliga
utländska besökarna står för en anmärkningsvärt stor andel av brotten i samhället.
I och för sig är det inte bara turister som
hamnar i den här kategorin, men även inräknat de som bor här utan uppehållstillstånd är sju procent en anmärkningsvärt
hög siffra. Ambulerande stöldligor, som
efter en turné i Sverige reser till något annat land, är ett betydande problem – som
dock naturligtvis har mycket lite med invandring att göra.

BRÅs analysmetoder

BRÅ har delat in de misstänkta i fyra kategorier, personer födda utomlands, personer födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar, personer födda i Sverige
med en utlandsfödd förälder och personer
med bägge föräldrarna födda i Sverige.
Brottsbenägenheten mäts sedan som
en över- eller underrepresentation i jämförelse med hela materialet (eller i en
del fall jämfört med personer med två
svenskfödda föräldrar). En överrepresentation på 2 betyder då att den aktuella kategorin begått dubbelt så många brott per
individ som jämförelsegruppen.
Om man tittar på hela undersökningen
– alltså både svenskar och personer med
utländsk bakgrund – finns det stora skillnader mellan olika grupper:
• Män har en överrepresentation på 3,5
jämfört med kvinnor
• Personer i åldrarna 15–17 har en överrepresentation på 2,5 jämfört med personer
över 40
• Personer med socialbidrag har en överrepresentation på 6,1
• Personer som ej gått gymnasium har en
överrepresentation på 5,7 jämfört med
akademiker
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• Personer med inkomst under 40.000
kronor har en överrepresentation på 5,3
jämfört med personer som tjänar över
360.000 [per år].
De studerade invandrargrupperna är i
vissa avseenden sociologiskt överrepresenterade i just de kategorier som har hög
brottsbenägenhet och därför har BRÅ
”standardiserat” materialet, dvs räknat
brottsligheten per kategori och sedan
räknat upp eller ner brottsligheten för att
jämförelsegruppen ska ha exakt samma
sammansättning som svenskar när det
gäller ålder, kön, utbildning etc.
När detta är gjort kommer man fram till
följande:
Brottsfrekvens
Båda föräldrarna födda i Sverige
Ena föräldern född i Sverige
Båda föräldrarna födda i utlandet
Själv född i utlandet
Medeltal

0,8
1,1
1,6
2,0
1,0

Sammanfattningsvis: Personer födda i
utlandet är dubbelt så brottsbenägna som
personer med två i Sverige födda föräldrar – även standardiserat för sociologiska
faktorer som påverkar brottsbenägenheten (utan standardisering är faktorn inte
2 utan 2,5)

Från vilka områden kommer
de brottsbenägna?

Varifrån kommer då de brottsbenägna
– och är det någon skillnad på olika regioner i världen? BRÅ har tittat på den
siffran och konstaterat att skillnaderna är
stora. Här har BRÅ inte standardiserat
siffrorna, men konstaterar att en standardisering inte skulle påverka den relativa
bilden mellan olika regioner.
Brottsfrekvens för personer från olika regioner
Sverige
0,8
Norden (utom Sverige)
1,4
”Gamla” EU (utom Norden)
1,1
Senaste tio EU-länderna
1,8
Övriga Europa
2,1
USA, Kanada m fl
0,9
Övriga Nordamerika
2,6
Sydamerika
2,6
Västasien
3,0
Södra Centralasien
2,5
Sydostasien
1,7
Östasien
0,8
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Nordafrika
Östafrika
Övriga Afrika

3,7
2,8
4,2

Innan vi går vidare måste två saker konstateras och tas som utgångspunkt för den
fortsatta diskussionen.
–För det första är de som kommer till
Sverige normalt ett ganska orepresentativt urval från sitt land – och avvikelsen
kan vara helt olika för olika regioner.
Från en del områden kommer främst
tekniska specialister, från andra de mest
företagsamma som vill skaffa sig en god
ekonomi genom hårt arbete, från en del
områden vill man komma undan militära
konflikter och från åter andra länder kan
det vara fråga om olika gangsterligor vars
verksamhet behöver förstärkning hemifrån.
–För det andra finns det somligt som är
brottsligt i Sverige men inte i andra delar av världen. Köp av sexuella tjänster
är veterligen inte brottsligt någon annan
stans i världen än i Sverige2 och det finns
självklart andra brott där den misstänkte
inte ens anade att det han/hon gjorde var
brottsligt, även om det nog tillhör undantagsfallen.

Visst finns det
regionala förklaringar

Vid en djupdykning i siffrorna för de olika regionerna kan noteras att Norden till
73 procent avser Finland. ”Övriga Europa” består till 81 procent av Jugoslavien,
Bosnien och Turkiet. Sydamerika till 59
procent av Chile, Västasien till 93 procent
av Irak, Libanon och Syrien, Södra Centralasien till 70 procent av Iran, Östasien
till 49 procent av Sydkorea, Östafrika till
84 procent av Etiopien, Somalia och Eritrea och Övriga Afrika till 29 procent av
Gambia.
När man gör den granskningen är man
snart nere på en nivå där enstaka kriminella ligor kan få genomslag i statistiken. I Göteborg finns det till exempel ett
brottssyndikat som kallades ”albanligan”
och i hela landet svarar serber för en stor
del av cigarettsmugglingen. Om vi tänker
bort dessa enskilda företeelser är det inte
osannolikt att brottsligheten för ”Övriga
Europa” skulle minska. Men visst, de här
skurkarna är från övriga Europa, så det är
fel att bortse från dem, men förekomsten
av dessa ligor säger inte särskilt mycket
2

Så var det 2006
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om brottsligheten hos de breda lagren av
de människor som kommer från området.
Östasien är ett område med mycket
låg brottslighet, men förhållandet att 49
procent av de 12 000 som kommer från
Östasien är från Sydkorea säger oss att
nära hälften av de som är med i underlaget är adoptivbarn som vuxit upp i helsvenska miljöer och därför i sig inte säger
mycket om hur det går för de invandrare
som kommer från området utan att från
späd ålder integreras i familjer som säkert i genomsnitt har bättre förhållanden
än andra infödda svenskar. Med tanke
på kinesisk och japansk arbetsmoral och
entreprenöranda – som ju är internationellt välkända begrepp – är det dock inte
fjärran att tänka sig att även de som lever
i mer främmande miljöer med rötterna i
Östasien har lägre brottsfrekvens än personer från andra områden. Men det får vi
inte veta något om i studien från BRÅ.
Övriga Afrika är en annan liten grupp,
bara 6 000 personer, gruppen består till
nästan en tredjedel av gambianer, ett land
som bara har en bråkdel av en procent
av de invånare som finns i de länder som
räknas till ”övriga Afrika”. I Stockholm
står just gambianer för en stor del av
knarkhandeln. Knarkligorna har år efter
år kallat på förstärkning hemifrån och en
hel del av dem åker fast under sitt ”arbete” i Sverige. Från Gambia kommer bara
”anknytningsfall”, eftersom det är en av
de få demokratierna i Afrika, från vilken
det inte finns några politiska skäl att åberopa om man vill söka sig till Sverige. Det
troliga är att övriga övriga Afrika (dvs ej
gambianer) har betydligt lägre siffror än
vad BRÅ anger för hela gruppen.
Av chilenarna i Sverige är en mycket
hög andel kommunister (som inte sällan
tillbringade några år i det kommunistiska
Östeuropa innan de kom till Sverige) –
att kommunister rent generellt har en annan syn på äganderätten än demokratiskt
sinnade personer kan mycket väl ha satt
sina spår i brottsstatistiken, vilket alltså
talar för att icke-kommunistiska sydamerikaner har bättre siffror än de som syns
i tabellen.

Vilka brott begås
av invandrare?

BRÅ har också tittat på vilken typ av
brott som begås av de olika kategorierna
– med två, ingen eller en i Sverige född
förälder. Men i motsats till studien för
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tolv år sedan är det denna gång inte möjligt att se vilka geografiska regioner som
kan kopplas till brotten. Vi nöjer oss med
att titta på överrepresentationen för personer födda utomlands jämfört med personer med två föräldrar födda i Sverige
(de andra grupperna ligger någonstans
emellan):
Våldtäkt
5,1
Mord och dråp
4,1
Rån
4,0
Olaga hot
3,7
Stöld i butiker
3,5
Misshandel
3,0
Narkotikabrott
2,2
Bostadsinbrott
1,6
Skadegörelse
1,5
Rattfylleri
1,4

Hur påverkar tiden i Sverige

Under den första tiden i Sverige begås få
brott, för att sedan kontinuerligt öka till
en topp efter cirka tio år i landet3. Sedan
börjar kurvan gå ner igen. De siffrorna
säger att det tar tid att anpassa sig till Sverige också för skurkar, och att det sedan
tar ännu längre för skurkarna att anpassa
sig till ett hederligt liv. Men ingen hade
väl väntat sig något annat.
En annan anpassningsaspekt är åldern
när de i utlandet födda kommer hit. De
som kommer hit före skolåldern har betydligt lägre överrepresentation än de
som kommer hit under skolåldern. Överrepresentationen i brottsstatistiken ökar
med åldern för inflyttningen till Sverige
ända upp till övre tonåren, varefter en
nedgång sker. Det är ganska enkelt att se
en koppling till förhållandena. Den som
kommer hit som mycket liten har aldrig
anpassat sig till någon annan kultur och
miljö och känner sig därför naturligen
mer integrerad i det svenska samhället.
Den som kommer hit som vuxen har gjort
ett eget val och förlikar sig därför lättare
med situationen. Den som i åldrarna däremellan kommer hit har inte fattat beslutet själv, utan påtvingats det av föräldrar
eller släktingar. Vederbörande blir uppryckt med rötterna ur en miljö som uppfattas som invand och placeras på ett helt
okänt ställe långt bort i världen. Det är
inte svårt att inse att utsikterna är sämre
för dessa än både för äldre och yngre.
Det betyder att de undersökningar som nu
dyker upp om att brottsligheten inte ökat i
kommuner med många nyinvandrade är helt
meningslösa och inte säger ett dugg om vad
som händer på sikt (kommentar 2017).

3
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På Kumla-anstalten hamnar de värsta skurkarna för ”sortering” på olika anstalter. Se
vidare Contra nummer 1 2016. Foto Pål-Nils Nilsson,Riksantikvarieämbetet.

Lägre brottslighet
bland invandrare

De första studierna om invandrare och
brottslighet som gjordes var amerikanska. De byggde på invandrarlandet USAs
förhållanden och den generella slutsatsen
var att brottsligheten hos invandrare var
lägre än hos de infödda. Idag pekar de
flesta studier i världen – även i USA –
på motsatsen. Men de tidigare studierna
visar att det inte finns någon koppling
mellan invandring och brottslighet i sig
själv. Trots att det är lätt att föreställa sig
att en så pass kraftig förändring som en
emigration/immigration kan leda till att
den sociala basen raseras och att individen därför lättare utsätts för frestelser att
slå in på en brottslig bana.
Men så var det alltså inte i USA i början av förra seklet. Invandrarna kom ofta
till etniskt segregerade områden där man
tog sig an sina nyanlända landsmän. Miljöbytet var inte så totalt som man kan
förledas tro. Det var ibland en flytt till en
bättre variant av det gamla samhället.
Idag finns det också segregerade
samhällen som skulle kunna tjäna som
”kudde” för nyanlända invandrare. Men
den effekten tar vi – och de – inte tillvara. Tvärtom motverkas det segregerade
samhället av de makthavande, trots att
det i sig kan ha många positiva sociala
effekter. På det området motverkar den
rådande politiska doktrinen en politik
som skulle kunna minska kulturchocken
vid flyttning till en miljö som är kraftigt
avvikande från den invanda.

Kulturskillnader

När det gäller all brottslighet och social
missanpassning spelar de kulturella och
sociala bakgrundsfaktorerna stor roll –
när man studerar infödda svenskar. Den
som vuxit upp i en kulturellt torftig miljö
anses ha sämre prognos än den som fått
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en kulturellt rikare uppfostran. Frireligiösa och nykterister har betydligt lägre
brottsbenägenhet än de som vuxit upp i
en raggar- eller mc-kultur.
På samma sätt är det naturligt att anta
att olika värderingar som bärs med från
en annan kultur påverkar livet för dem
som växer upp i Sverige. Vissa beteenden
som är naturliga i hemlandet är brottsliga
i Sverige. Och tvärtom, det som inte är
brottsligt i Sverige kan straffas med döden i en annan kultur (äktenskapsbrott
och konvertering till kristendomen är två
av många exempel).
Tyvärr har denna väsentliga fråga, för
att rätt förstå andra människors beteende
och för att underlätta integration och anpassning, blivit mer eller mindre tabu i
den svenska debatten.
När Mauricio Rojas menade att BRÅs
rapport borde leda till att vi tar upp den
frågan till debatt blev svaret från många
tongivande med maktens öra att det var
”kulturrasism” att ta upp frågan. När det
gäller svenskar så ska kulturella skillnader tas med i bedömningen av varför någon begår ett brott och gärna tas upp som
förmildrande omständighet om det blir
lagföring. När det gäller utlandsfödda
som bor i vårt land ska frågan inte ens få
diskuteras.
Det är ganska självklart att en människas tro och värderingar påverkar hennes
beteende. Lagen är bara en kodifiering
av den inom ett visst land vid en viss
tid rådande allmänna moralen och rättsuppfattningen. I Sverige för femtio eller
hundra år sedan var mycket annorlunda
än vad det är här idag. Förflyttade vi oss i
tiden skulle vi lätt bli brottslingar – oavsett om förflyttningen sker framåt eller
bakåt. Samma med en förflyttning i rum
och värderingar – till exempel religion.
Sådant påverkar oss alla och måste kunna
diskuteras i ett demokratiskt samhälle. .
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Kurdiska kvinnor i kamp mot IS
Kurdiska kvinnornas främsta
vapen mot IS Islamiska staten
är läppstift, makeup och lång
hårfläta.
Att bli dödad av en kvinna, är en mardröm
för IS-soldater, Islamiska staten. Deras
framtidshopp att efter döden få komma
till paradiset grusas och detta känner de
kurdiska kvinnliga pershmergasoldaterna
till.
Kurdiska armén Pershmerga, som
kämpat mot IS i Norra Irak, har förstärkts
av både unga och äldre kvinnor, ifrån 18
år och uppåt. Pershmerga har flera kvinnliga stridsenheter som kämpar vid fronten mot IS i norra Mosul och sydvästra
Kirkuk. Trots de kvinnliga soldaternas
makeup med markerande läppstift och
långt hår bör det inte förringas att de är
beredda att försvara sitt land mot IS. Deras stridsutbildning sker genom bland annat tysk och italiensk militär. Italienarna
har uppskattat att år 2015 fanns det cirka
1 000 kvinnliga Pershmerga soldater vid
Mosul i Irak. Italiensk militär säger att
dessa kvinnor är mycket starka och fruktade av fienden IS.
Det kvinnliga pershmerga-regementet
är knutet till den Patriotiska Unionen
Kurdistan (PUK) och grundades år 1996.
Dessa kvinnor är inte bara ute efter att
stoppa inkräktare såsom IS, utan också
att hitta en ledtråd till att införa ett jämlikt samhälle kvinnor och män emellan.
Så å ena sidan kämpar kvinnorna mot ISangriparna, som genomför förstörelse och
död och å andra sidan bryter kvinnorna
gamla traditioner – många är gifta mot sin
vilja och har nästan inga rättigheter. De
kurdiska kvinnorna har svårigheter att få
till utbildning och därför är det omöjligt
för dem att få ett bra jobb. Nu försvarar
de Kurdistan vid fronten mot IS, sida vid
sida med sina bröder, söner och makar.
Redan år 2014 rapporterades att i
den torra ödemarken utmed Syriens
nordöstra gräns, hade tusentals unga
kurdiska kvinnor tagit till vapen för att
skydda sitt folk mot attacker från Bashar Assads regering, IS-angripare och
al-Qaida-kopplade Jabhat al-Nusraterrorister.
En ny gruppering av kristna syriska
kvinnor har mobiliserat sig i nordöstra

18

Syrien. De har fått flygunderstöd från
den USA-ledda koalitionen. I utbildningen har de fått hjälp av både lokala
och utländska styrkor.
Kurdiska kvinnor i iranska Kurdistan
har anslutit sig till pershmergatrupperna. De kämpar mot IS, på den kurdiska
regionens frontlinjer, samtidigt kämpar
de för att uppnå kurdiska nationella rättigheter i Iran.
Inom kurdiska områden i Irak, Iran
och Syrien har kvinnor mobiliserat sig
mot IS.
Islamiska staten invaderade Irak och
Syrien. Irakiska staden Mosul intogs
2014 av IS. I slutet av 2016 mötte Is-
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lamiska jihadkrigare motstånd, efter blodiga strider vid försök att inta staden Kobane. Rysk massmedia säger att de irakiska soldaterna flydde av rädsla, medan
de kurdiska soldaterna fortsatte striden
tillsammans med de kvinnliga pershmer-

ga-soldaterna.
Det har i historien tidigare funnits exempel på kvinnor som krigat och lett arméer i området. Turkiskan Kara Fatma
ledde 1919–1923 en bataljon på 700 män
i det ottomanska riket, och tillsatte 43
kvinnliga befäl. Kurdiska politikern Leyla Qasim var född 1952 i Khanaqin,
Kurdistan och var i början av 1970-talet aktiv i Kurdistans Demokratiska Parti
(KDP). Qasim kämpade mot den irakiska
Baathregimen. Hon greps 1974 efter att
ha försökt att mörda Saddam Hussein och
Baathregimen avrättade henne.
Liksom IS varit aktiva när det gäller
sociala medier, har också pershmerga
kvinnorna arbetat aktivt med sociala
medier. Eftersom västerländsk massmedia har tävlat om att belysa de kurdiska
kvinnornas självförsvar. Självklart har
pershmerga-kvinnorna fått sin egen legend. Kurdiskan och peshmerga-soldaten
Rehana, som belysts som en säker och
duktig prickskytt, sniper. Hon beskrivs
vara ung och vacker samt har rönt ett
internationellt massmedialt intresse. Rehana beskrivs som en elitsoldat och har
dödat 100 IS-terrorister. IS svarade med
att på sociala medier ge ut att de tagit Rehana till fånga och avrättat henne. Men,
Rehana själv har senare påstått att hon
Fortsättning på nästa sida

Kvinnliga peshmerga-soldater har varit framgångsrika, inte minst eftersom IS ser det
som förnedrande att bli skjuten av en kvinna, och den dödade manlige soldaten kommer
inte till paradiset.
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Putins dubbelspel
Spelet mellan Ryssland, USA
och Nato blir alltmer sofistikerat. Mellan ligger Ukraina, som
vill ansluta sig till både EU och
Nato, men där Ryssland försöker få dem att erkänna annekteringen av Krim och dessutom
talar med dubbel tunga om
”folkrepublikerna” Donetsk och
Luhansk, som å ena sidan i stort
sett kontrolleras av Ryssland,
men Ryssland anser å andra sidan i officiella sammanhang att
Minsk-avtalet, som utesluter en
lösning av konflikten med militära medel, ska hållas.

lig lek i flera delar av världen.
Det russifierade nästet i Donbas, i
sydöstra Ukraina, betecknas fortfarande
i Rysslands officiella terminologi som
”självutnämnda” republiker. För Kreml
håller sig fortfarande till det nästan på is
lagda Minskavtalet, som föreskriver att
val skall hållas i enlighet med Ukrainas
konstitution. Fast nu har det förkunnats
i Moskva, att Ryssland erkänner de pass
som utfärdats av Donetsks och Luhansks
”folkrepubliker”, som legala dokument.
Det betyder egentligen att Ryska Federationen erkänner dessa separatistformationer att vara oberoende, suveräna

Ryssland har tröttnat på en ”världsordning” där Väst dominerar. Det är kontentan av den hållning Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov klargjorde, på Münchens internationella säkerhetskonferens.
På den konferensen talade också USAs
vicepresident Mike Pence. Han förtydligade sig angående att Förenta Staterna
anser att Nato fortfarande är en viktig
militärallians mot ett än mer självmedvetet (the more assertive) och företagsamt
Ryssland.
En sådan beskrivning av Ryssland, given av USAs vicepresident är inte gripen
i luften. För Kreml har påbörjat en otrev-

frank.gordons
@contra.nu

fortfarande lever i Kobane.
Även på det opinionsbildande området finns kvinnliga kurdiska aktörer, som
Mace Abdo, mera känd under pseudonymen Narin Afrin. Under 2014 skrev hon
en artikel för tidningen New York Times,
där hon uppmanande västvärldens länder
att utrusta kurderna och hon försökte få
Turkiet att öppna gränsen för en korridor
med transport av vapen och förnödenheter till den kurdiska militären.
För några år sedan var den ”arabiska
våren,” där männen var aktörerna. Idag
kanske det är dags för en ny arabisk vår
där kvinnorna är aktiva. Det märks att
kvinnorna, som kämpar bland annat mot
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stater.
Det är ett falskt drag från Kremls sida
med genomskinligt uppsåt. Att tvinga
Kievs regering erkänna Donbas som förlorat för Ukraina. Allt listigt förtäckt.
Den 18 februari arrangerades ”spontana” massmöten i Moskva, Sankt Petersburg och Sevastopol, där deltagarna kom
med på krav att officiellt erkänna bägge
Donbas-republikernas självständighet.
Och efteråt ”uppta dem i Ryska Federationen”. Osökt drar man sig till minnes
IS, också vill något annat med arabvärlden. Den syriska ordföranden i Kvinnosoldaternas Union, Shamiran Shimin, säger att det är hög tid att kvinnorna börjar
bygga ett samhälle, som de aktivt kan ta
del av.
Kvinnorna i denna region av arabvärlden har mist både män och barn i kriget
mot IS. Och reser sig upp för att sätta
stopp. Pershmerga-kvinnorna sminkar
sig inför varje manöver och krigföring,
de vill dö vackra. Men, det vet också
att IS-soldaterna är rädda för dem, IS
tror att om de blir dödade av kvinnor
.
kommer de inte till paradiset.
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den fruktansvärda sommaren i Baltikum
1940, då den första stora deportationen
till Sibirien ägde rum...
Kremls kluvenhet i detta spel är beundransvärt. Putins pressekreterare
Dmitrij Peskov påpekade fördömande,
att ”republiken” Donetsks självsvåldige
”president”Aleksandr Zachartjenko önskan, att lösa konflikten med Ukraina med
”militära medel”, står i konflikt med
Minsk-avtalet. Alltså att ”befrielsen av
Donbas med hjälp av våld”, för tillfället inte är i Kremls intressen, lät Peskov
veta.
Med detta som bakgrund, låter USAs
president Donald Trumps ord som en
högljudd örfil i Rysslands öron. Det att
Ryssland borde minska våldets spänningar i Donbas och ge tillbaka (!) Krim till
Ukraina.
Som vi vet, tvingades nyss USAs nytillsatte rådgivare i nationella säkerhetsfrågor Michael Flynn, att lämna sin post.
Det var när det uppdagades att Flynn haft
hemliga samtal med den ukrainske parlamentsledamoten Andriy Artjomenko. En
suspekt typ som försökt få till det, som
om ifall USA upphörde med sanktioner
mot Ryssland (mot Putins oligarker mera
exakt), så skulle Ryssland dra tillbaka
trupp från Donbas. Och Ukraina kunde
ordna med folkomröstning om att Krim
kunde hyras ut i 50–100 år åt Ryssland.
Har även denna idé kläckts i Kreml?
Så som New York Times påpekar, så
skapar Kreml oreda också på Balkan.
På flit upprör man det ortodoxa Serbien.
För vilket Ryssland ”historiskt sett” varit
beskyddare. Utefter östgränsen i Kosovo
vaktar amerikansk trupp på uppdrag av
Nato. I Bosnien eldar Rysslands agenter
igång osämjor mellan de serber som bor
där och muslimerna. Riktigt brutalt far
Kreml fram i Montenegro. Ett land som
är på väg att gå med i Nato-alliansen.
Ryska agenter och serbiska nationalister
försökte iscensätta militärkupp mot den
västligt orienterade presidenten i Montenegro Milo Dzhukanovitj.
Före dette underbefälhavare inom KGB
vet ”hur en slipsten skall dras”.
.
Översättning från lettiska: Janis Vikmanis
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Den ryska dokusåpan:
Show, nihilism och ondska
Den London-baserade TV-producenten och författaren Peter
Pomerantsev fick under sina år
i den ryska TV-industrin rika
möjligheter att blicka in i minsta
vrå av Ryssland under Putin.
Det är en onekligen fascinerande
men långt ifrån uppbygglig bild
Pomerantsev presenterar i sin
bok Ingenting är sant och allting
är möjligt (Ordfront förlag 2015,
260 sidor).
Peter Pomerantsev föddes 1977 i den sovjetiska republiken Ukrainas huvudstad
Kiev. 1978 flyttade Peter, vars far Igor är
en före detta sovjetisk dissident, poet och
journalist, med familjen till Västtyskland
och därefter till London för att därefter
återkomma till Västtyskland (München).
Efter universitetsstudier valde Peter Pomerantsev att 2001 flytta till Ryssland,
där han under nio år var verksam som
producent för TV-kanalen TNT. 2010
återvände han till London.1
Pomerantsev förekommer ofta i debatter och presentationer om utvecklingen i
Ryssland och framträder via följande länk
i ett filmat inslag tillsammans med den
grävande finska journalisten Jessikka Aro
om ryska trakasserier mot misshagliga
personer, ofta via så kallade troll.2

Gangstern som sadlar om

Pomerantsev ger en mångfacetterad och
samtidigt bisarr bild av det ryska samhället. Han berättar på ett ledigt sätt om allt
från självmordsbenägna supermodeller,
skumma sekter och en florerande gangsterkultur till den hänsynslösa behandlingen av dissidenter och visselblåsare.
En särskilt typ av ”hjälte” i Putins
Ryssland är gangstern som sadlar om till
en mer vällovlig verksamhet. En av representanterna för denna av Pomerantsev
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Pomerantsev
2
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#i
nbox/15970b2208e4301e?projector=1
1
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skildrade kategori heter Vitalij Djomotjka. Pomerantsev skriver (sidan 29):
”På 1990-talet blev orden ’ryss’ och
’gangster’ nästan synonyma, men när
presidenten trädde in i Kreml upphörde
gangsterepoken. Säkerhetstjänsterna tog
över den organiserade brottsligheten själva; buset hade inte en chans att konkurrera. Vissa blev ledamöter i duman för att
trygga sina pengar, medan andra drog sig
tillbaka och blev vanliga affärsmän. Men
i Sibirien hade Vitalij Djomotjka andra
planer: han ville regissera filmer.”
Djomotjkas bakgrund var perfekt med
tanke på den sorts filmer han ville åstadkomma, nämligen brutala gangsterfilmer.
Han och hans medhjälpare spelade helt
enkelt sig själva. Manus, stuntmän eller
smink behövdes inte – filmmakarna hop-

tommy.hansson
@contra.nu
pade själva ned från höga byggnader och
krockade sina egna bilar. Blodet i filmerna var äkta liksom kulorna i de skottväxlingar som ofta förekom.
Resultatet blev ”en episk miniserie”
omfattande sex timmar med titeln Spets
som rönte stor framgång. Så använde sig
filmmakarna också av en ganska oslagbar försäljningsteknik: de stövlade helt
enkelt in på de lokala TV-stationernas
kontor med en kopia av serien och sa åt
cheferna att visa den... annars. Ingen vågade säga emot.

”Vi har kommit för
att dö för Allah”

Peter Pomerantsevs genombrott som rysk
TV-medarbetare kom sedan han fått uppdraget att som medhjälpare till en kvällstidningsjournalist bevaka den pågående
terroraktionen i slutet av oktober 2002 i
Kulturpalats nummer 10. Detta var en betongteater i utkanten av Moskva i brutalistisk byggnadsstil där Rysslands första
musikal, med titeln Nord Ost, med motiv
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från Stalin-tiden visades.
En grupp om 40–50 beväpnade terrorister av båda könen, maskerade med
rånarluvor eller sjalar och med dynamitbälten fatspända runt kroppen, stegade in
genom entrén och inledde ett över hela
världen uppmärksammat gisslandrama
som varade i fyra dygn. Kvinnorna i
gruppen kom att kallas ”de svarta änkorna” eftersom deras män och/eller andra
manliga anförvanter dödats av de ryska
styrkorna i Tjetjenien.
Terroristernas krav var att Ryssland
skulle dra tillbaka alla styrkor från Nordkaukasien, men Putin-regimen var fast
besluten att inte förhandla. Mycket prestige stod på spel för Putin – han hade fått
genomslag som ledare i och med det andra
Tjetjenien-kriget i slutet av 1990-talet, då
han var premiärminister och hade inte råd
att visa sig svag.
”Vi har kommit hit för att dö för Allah”,
förklarade terroristerna. ”Vi kommer att
ta hundratals otrogna med oss.”
Den makabra upplösningen på dramat
kom sedan ryska säkerhetsstyrkor sprutat
in ett mystiskt narkosmedel blandat med
drivgas i anläggningens ventilationssystem och därefter stormat in med gasmasker påtagna. Aktionen blev i ett avseende
extremt lyckad – alla terrorister slogs ut
direkt. I ett annat avseende blev räddningsaktionen en ren katastrof: uppemot
130 personer i den oskyldiga gisslan
dog.

Surkov – mannen bakom Putin

Pomerantsev ägnar ett flertal sidor i sin
bok åt mannen som kallats ”demiurgen
från Kreml”, Vladislav Surkov, född i
Tjetjenien 1964 med efternamnet Dudajev. Demiurg är grekiska för ”skapargud”
och Surkov anses vara den aktör som
skapat dagens ryska politiska system och
därmed lagt grunden för Vladimir Putins
ställning som ett slags modern rysk tsar.3
Peter Pomerantsev, som beskriver Surkovs politiska system som ”demokratisk
retorik och odemokratiska avsikter”, ger
följande målande beskrivning av Surkovs
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Surkov

3
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juli 2009); samt Boris Nemtsov (27 februari 2015).7

Mordet på Magnitskij

verksamhet (sidan 77):
”Som före detta biträdande chef på
presidentkansliet, senare vice premiärminister och därefter presidentens rådgivare
i utrikesfrågor har Surkov regisserat det
ryska samhället som en enda stor dokusåpa. Han klappar i händerna en gång och
vips dyker ett nytt politiskt parti upp. Han
klappar igen och skapar Nasji, den ryska
motsvarigheten till Hitlerjugend, som är
tränade för gatustrider mot eventuella
demokratiförkämpar och som bränner
böcker av opatriotiska författare på Röda
torget.”
När Surkov var biträdande kanslichef
hos presidenten, uppger Pomerantsev vidare, tog han en gång i veckan emot de
olika TV-kanalernas chefer på sitt kontor
och meddelade dem vilka de skulle ge sig
på och vilka som skulle backas upp, vilka
som fick vara med i TV och vilka som
skulle bannlysas och på vad sätt presidenten skulle framställas.
”Det geniala med den här sortens nya
totalitära styre”, framhåller Pomerantsev
(sidan 79), ”är att man inte bara försöker
kväsa all sorts opposition, vilket var fallet under 1900-talets förtryck, utan i stället att man nästlar sig in i alla ideologier
och rörelser och exploaterar dem och gör
dem helt surrealistiska.”
Sålunda blir även föregivet oppositionella partier, såsom Ryska federationens
kommunistiska parti, Rysslands liberaldemokratiska parti och Rättvisa Ryssland, i grunden lojala delar av Kremls
maktutövning.4
Verkliga oppositionspartier, som det
4
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_politiska_partier_i_Ryssland
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Peter Pomerantsev skildrar Ryssland som en bisarr dokusåpa. Ingenting är sant och allting
är möjligt kan beskrivas
som en färgstark mosaik
över det postkommunistiska ryska samhället.
Foto: Tommy Hansson
socialliberala Jabloko, vilket öppet kritiserar Putin, har ungefär lika stora chanser att göra sig gällande som en snöboll
i Sahara.5

”Rysk statsterrorism”

Den som av olika anledningar stöter sig
med ledningen i Kreml kan det gå illa
för – till och med riktigt illa. Mord på
politiker, journalister och advokater som
utmanar systemet är regel snarare än undantag.
Samma dag som jag knackar ner dessa
rader, den 23 mars 2017, läser jag händelsevis på nätet att den tidigare kommunistiske duma-ledamoten Denis Voronenkov
skjutits till döds utanför ett hotell i Kiev.
Han flydde från Ryssland i fjol för att bistå de ukrainska myndigheterna med att
förbereda åtal mot den före detta ryskvänlige presidenten Viktor Janukovytj.6
Voronenkov hade dessutom tillerkänts
ukrainskt medborgarskap. Nuvarande
presidenten, Petro Porosjenko, anklagade
direkt efter mordet Ryssland för ”statsterrorism”.
Andra kända politiska mordoffer, som
alla har det gemensamt att de riktat kritik
mot makthavarna i Kreml och deras politik har varit (dödsdatum inom parentes):
Sergej Jusjenkov (17 april 2003); Jurij Sjtjekotjitjin (3 juli 2003); Anna Politkovskaja (7 oktober 2006, för övrigt Putins
födelsedag); Alexander Litvinenko (22
november 2006); Natalja Estemirova (14
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jabloko
https://www.theguardian.com/world/2017/
mar/23/former-russian-mp-denis-voronenkov-shot-dead-in-kiev

5
6
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En av de individer som råkat värst ut i
Putin-regimens Ryssland var revisorn
och skattejuristen Sergej Magnitskij, född
i Odessa i Ukraina 1972. Denne hade anlitats av den amerikanske affärsmannen
William Browder, som tidigare var en av
Putins röststarkaste anhängare i Väst men
sedan retade upp ”fel” personer och blev
portförbjuden i Ryssland och trakasserad
av myndigheterna. Magnitskij uppdagade
en härva av omfattande, av ryska staten
sanktionerad, korruption och systematiska stölder från privata företag.
Tolv dagar efter det att Magnitskij blivit intervjuad av amerikanska Bloomberg
Business Week greps han och sattes i
fängelse. Han blev torterad, misshandlad
och nekad vård för en magåkomma och
dog i Butyrka-fängelset i Moskva ett år
senare den 16 november 2009, endast 39
år gammal.
Obama-administrationen i USA svarade med att 2012 anta den så kallade
Magnitsky Act, som förbjöd personer
som antogs ha medverkat till Magnitskijs
död att besöka USA och använda sig av
det amerikanska banksystemet.8

Den ryska dokusåpan

Peter Pomerantsevs bok kan väl närmast
beskrivas som en färgstark mosaik över
institutioner, förhållanden och händelser
som utgör det osannolika samhälle som
utgör dagens Ryssland. Författaren skriver journalistiskt flyhänt och ofta med en
god portion humor.
Pomerantsev beskriver sammanfattningsvis dagens postkommunistiska
Ryssland som en dokusåpa, en ständigt
pågående show med komiska men också
– och framförallt – nihilistiska och rent
ondskefulla inslag (sidan 14):
”Och i centrum för den fantastiska
showen står presidenten själv, skapad ur
ingenting, ur något obestämt grått, med
hjälp av televisionens makt, en man som
därför kan växla lika snabbt som en skådespelare mellan sina roller som soldat,
älskare, barbröstad jägare, affärsman,
spion, tsar, stålman.”
.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fem-politiska-bestallningsmord-i-ryssland/
8
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sergej_Magnitskij
7
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Domedagen dröjer:

Vänta med klimatåtgärder
– om det behövs har våra
rika barnbarn bättre råd

Klimathysteriker som vill ge alltför mycket makt till övernationella organisationer,
som knappast gjort sig kända för effektivitet, vill spendera biljoner kronor på klimatåtgärder som ska få verkan vid kommande sekelskifte. Trots att det mesta talar
för att våra barnbarn då kommer att ha betydligt mer resurser att röra sig med,
om det verkligen behövs några åtgärder.
Växthusgaserna i atmosfären (koldioxid,
metan och kväveoxider) har ökat och därmed borde temperaturen också öka. Om
vi bortser från åren 2014–2015, då det
återkommande väderfenomenet El Niño
inträffade utanför Sydamerikas kust, har
dock temperaturen inte ökat sedan topp
året 1998. Något sker på jorden som klimatprofeterna inte har insikt om. Kanske
handlar det om havets förmåga att absorbera växthusgaser, kanske om något annat. Contra vet inte och klimatforskarna
vet inte. Ingen av de klimatmodeller som
FNs internationella klimatorgan IPCC har
använt sig av kan förklara att vi haft ett
uppehåll i värmestegringen på nitton år.
Naturligtvis har IPCC försökt förklara
varför ingen av deras modeller stämmer.
Man kommer en bit på vägen när man förklarar att modellerna är känsliga för vilket
startår man använder i temperaturjämförelserna. Med startåret 1951 är temperaturstegringen 0,12 grader per decennium,
men ser vi på de senaste femton åren blir
stegringen bara 0,05 grader. Vid en startpunkt 1995 blir temperaturstegringen 0,13
grader, vid startpunkten 1996 0,14 grader,
vid startpunkten 1997 0,07 grader per decennium och vid en start 1998 ingen temperaturstegring alls.

Temperaturen ökar inte längre

Olika forskare har försökt hitta en förklaring till att temperaturstegringen har
upphört. En förklaring, som framförts i
tidskriften Atmospheric Chemistry and
Physics 2011 är en kombination av solfläckscykeln med rester från de senaste
stora vulkanutbrotten. Vulkanen Pinatubos
utbrott på Filippinerna år 1991 beräknas
ha minskat jordens medeltemperatur med
mellan 0,5 och 0,7 grader 1992, eftersom
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de svavelgaser som släpptes ut i atmosfären reflekterade den inkommande solstrålningen. USA hade den kallaste och
våtaste sommaren på 77 år. Även under
åren 1993 och 1994 påverkade Pinatubos
utbrott temperaturen i världen, men inte
lika mycket som 1992.
En annan vanlig förklaring till avsaknaden av temperaturstegring är att oceanerna har tagit upp mer värme än man
tidigare beräknat. Vilket naturligtvis
skulle vara bra, om oceanerna har en

90 procent av den värme som lagrats sedan 1971 lagrats i havet (mest under 700
meters djup) och bara 1 procent i atmosfären.
Klimatforskare som delar IPCCs uppfattning om den annalkande klimatkatastrofen har alltså en hel del olika förklaringar till varför temperaturen inte ökar.
Och de har också olika uppfattningar om
hur länge pausen i temperaturstegring
kommer att pågå, från att ökningen tar i
fart igen nu, till att de kan ta ytterligare
tre decennier.

Geoingenjörskonst
cg.holm
@contra.nu
större absorptionsförmåga än man tidigare trott är det ju bara att tacka och ta
emot för att hotbilden från klimatförändringar minskar.
Forskare vid University of Seattle i
USA anser sig ha förklaringen i att Nordatlanten tar hand om den extra värmen
och att det fenomenet kan pågå i ytterligare tjugo år. Andra menar tvärtom att
det är Stilla havet som står för den oväntat låga temperaturförändringen. Och
japanska forskare menar att Stilla havet
har tagit hand om problemen hittills, men
att det nu inte längre förmår att göra det
och att vi därför kan se fram emot kraftiga temperaturökningar framöver.
Vid University of Pennsylvania menar
Michael Mann att den uteblivna temperaturstegringen bara är tillfällig och inom
ramen för naturliga variationer. Det är en
”falsk” paus i temperaturstegringarna
just nu.
IPCCs sammanfattande slutsats är att
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De forskare som är skeptiska till hela
klimathysterin lever i en betydligt enklare värld. De behöver inte hitta på några
bortförklaringar till att temperaturen inte
ökar. De behöver bara nöja sig med att
avläsa sina termometrar.
När koldioxidhalten i luften ökar för
att sedan absorberas i havet innebär det
att havsvattnets syrlighet ökar. Och med
ökad surhetsgrad i havet minskar förmågan att bilda kalk som är livsavgörande
för korallernas tillväxt. En del klimathysteriker talar om att det kommer att inträffa en vändpunkt, när surheten i havet
når över en viss nivå kommer korallreven
att kollapsa helt. Experiment som gjorts
i Medelhavet visar emellertid att det inte
finns någon sådan känslig vändpunkt.
Ökad surhet minskar korallernas förmåga
till tillväxt, men bara proportionellt mot
den ökade surheten.
Havens förmåga att absorbera koldioxid är till visa delar okänd, vi ser hur
mer absorberas än vad som förutsetts i
de olika klimatmodellerna. Men det finns
också andra sätt att påverka koldioxidhalten i atmosfären, en del sådana kan
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Vulkanen Pinatubos utbrott 1991 påverkade världens medeltempartur neråt med mellan 0,5 och 0,7 grader under
1992. Än är det mycket som är oklart beträffande växthusgasernas effekter på klimatet. Mycket talar för att det är
billigare för våra mycket rikare barnbarn att stå för kostnaderna av eventuella klimatförändringar vid sekelslutet
än att vi ska betala för dem nu, de kanske aldrig behövs.
Foto T. J. Casadevall, US Geological Survey.

styras av människan. Det går till exempel
att plantera mer skog, skogen omvandlar
koldioxiden till träd och motverkar den
klimatpåverkan som människan faktiskt
gjort sig skyldig till genom att under de
gångna 10 000 åren ha omvandlat skogsmark till jordbruksmark.
Så kallade geoingenjörskonst innebär
att människan tillgriper metoder som vi
vet påverkar temperaturen. Vulkanutbrott
är genom svaveldioxiderna som släpps ut
i atmosfären en faktor som påverkar temperaturen negativt. Det skulle vara fullt
möjligt att skapa artificiella ”vulkanutbrott” genom att släppa ut svaveldioxid
i atmosfären. Sådana utsläpp skulle öka
jordens reflektering av solljuset och därmed sänka temperaturen.

Katastrofväder

Ibland påstås det att en effekt av klimatförändringarna är ökat extremväder med
orkaner, skyfall och torka. Påståendena
är helt enkelt inte sanna. Antalet orkaner
i Nordatlanten har minskat de senaste decennierna och skadornas omfattning styrs
helt av var orkanen träffar land och hur
den träffar land. Orkanen Katrina 2005
var extrem. Stora delar av staden New
Orleans dränktes av vattenmassorna sedan en skyddsvall krossats av en pråm
som slitits loss och användes som murbräcka av orkanen. Hade pråmen varit
förankrad på något annat ställe hade vallarna inte brutits igenom. Hade orkanen
träffat land bara några mil bort hade skadorna på New Orleans blivit obetydliga
och lyckligtvis är det inte några orkaner
som efter dess har haft ens tillnärmelsevis så stora effekter som Katrina.
Reason Foundation lät 2011 göra en
studie som konstaterade att antalet döds-
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fall på grund av väder minskat med 90
procent sedan 1920-talet, trots att befolkningen fyrdubblats. Dödsfall förorsakade
av torka är idag 99,9 procent lägre än de
var på 1920-talet, dödsfall förorsakade av
översvämningar 98 procent lägre, medan
dödsfall förorsakade av orkaner bara
sjunkit med 55 procent.
Sammanfattningsvis kan vi inte räkna
med att väderfenomen kommer att påverka människans säkerhet i nämnvärd
utsträckning det kommande seklet. Ändå
vill FN satsa gigantiska belopp på klimatpåverkande åtgärder, främst en minskning av utsläppen av växthusgaser.

Satsa vid rätt tidpunkt

Det finns goda grunder att ifrågasätta att
satsningen alls behövs. Men skulle världens temperatur, efter de senaste nitton
årens paus, ta ett nytt skutt uppåt menar
en del forskare att detta skulle påverka
livsmedelsproduktionen och ekonomin i
världen negativt. Och visst, ökar temperaturen blir det svårt att odla livsmedel i
ökennära områden och kanske även i tropikerna. Men fruktbarheten i bergsområden och områden som Sibirien skulle
öka lika påtagligt som den skulle minska
i jordens varmaste områden. Om Skåne
fick ett tyskt klimat och Norrland ett
skånskt skulle det förvisso inte vara någon katastrof. Ändå vill FN att det är just
att förhindra detta som världens resurser
ska satsas på.
Ekonomer har en annan uppfattning.
Även om man ställer sig bakom IPCCs
uppfattning att ekonomin kommer att
skadas av en global uppvärmning är det
frågan om vi ska satsa jordens resurser
idag på att göra det bättre för människor
imorgon. Världsekonomin har gått snabbt
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uppåt. Bruttonationalprodukten i världen
har ökat från 10 biljoner kronor till 670
biljoner mellan 1900 och 2010. Just nu
är det många fattiga länder som växer ur
fattigdomen och kommer in i en mellanekonomi. Jordens bruttonationalprodukt
är idag ungefär 100.000 kronor per invånare (den är 300.000 till 400.000 kronor
i de rikare länderna). Med en tillväxt på
2,5 procent per år skulle ättlingarna till
dem som idag lever på 100.000 kronor
per år, år 2100 ha en inkomst på 600.000
kronor per år. Är det rätt att ta av pengar
från dem som lever på 100.000-kronorsnivån för att deras sex gånger så rika
barnbarn ska få ett bättre klimat? Är det
inte rimligare att de rika barnbarnen med
högre utbildning och en bättre fungerande infrastruktur tar en liten del av sina
inkomster, om det skulle visa sig att det
verkligen behövs? Det vill säga om det
skulle visa sig att de som är skeptiska till
klimathysterin får fel.
De som har räknat på negativa effekter av temperaturstegringar uppskattar att
en ökning på 2 grader skulle innebära en
sänkt produktion med mellan 0,2 och 2,0
procent. Värsta prognosen (från den så
kallade Stern-rapporten 2006) ligger på
fem procent – det vill säga två års ordinarie tillväxt. Om ekonomin skulle påverkas
negativt med 2 procent skulle det innebära en nedgång från 600.000 till 588.000
kronor i genomsnitt för världen år 2100.
Även om det värsta scenariet av alla, enligt Sternrapporten, skulle inträffa skulle
inkomsten per capita ligga på 480.000
kronor, nästan fem gånger så mycket som
dagens medelinkomst. Att satsa på ekonomisk tillväxt är fattiga människors bästa utsikter att möta klimathoten år 2100
.
– om de då visat sig vara verkliga.
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De uppkäftiga
Den välkände tecknaren (bland
annat från Dagens Nyheter)
Kalle Strokirk har gett ut en
bok med en enda teckning.
Omslagsteckningen.
Kalle Strokirk har genom
åren gett ut otaliga böcker med
mest teckningar som på ett
drastiskt sätt skildrar samtiden
och samtidspolitiken. En bok
med både teckningar och text
utkom på Contra förlag 2003,
Antifeministiska manifestet (nu
helt slutsåld).
Men den nya boken, De uppkäftiga, är alltså helt en textbok. En uppväxtskildring från
det vilda Årsta i Stockholms
södra förorter. På den tiden,
1950- och 1960-talen, tillhörde
Kalle Strokirk den alltför stora
grupp som idag brukar betecknas som ”68-or”. Han skildrar
interiörer från skolor och föreningar och med tiden olika
kommunistiska bokstavssek-

ter, knarkmissbrukare och livet
som ung i en ganska välordnad
förort, där ungdomen ändå
tycks sakna fotfäste.
Skildringen är till sin huvuddel självbiografisk, men
Kalle Strokirk tar sig i många
stycken romanförfattarens poetiska friheter. Lita inte på detaljerna, men njut av den fina
skildringen av atmosfären och
omgivningen!
Med tiden blev det som för
många andra unga revolutionsromantiker familj, kneg
och förortsliv. Inte minst sedan
vi fått oss till livs en ingående
skildring av 68-generationens
baksida. Moraliskt förfall, politisk extremism och alltför tidig
död. Tiden efter ungdomsåren
är dock mycket översiktligt
skildrad och boken lever framförallt på inblicken i 68-ornas
märkliga livsföring.
Mot slutet av boken görs

ett hopp i till nutid, där skildringen av hur Kalle Strokirks
andra hustru (liksom för några
decennier sedan den första)
kämpar en hopplös kamp mot
cancern.
Kalle Strokirks politiska
tänkande har utvecklats till
det bättre med åren. Men det
är inte så mycket det som vi
kan läsa om i boken utan mer
om hur det gick till i vänsterradikala kretsar för femtio år
sedan. För mig som var med,
fast på den andra sidan (min

”hemorganisation” Demokratisk Allians skymtar till som
en illa omtyckt fiende på något
ställe i boken), är skildringen
högst läsvärd. De var ju mäniskor de också, även om det var
svårt att tro det på den tiden.
På den bokpresentation som
besöktes av Kalle Strokirks
många vänner introducerade
han kort för mig deltagarnas
bakgrund. De flesta hade någon gång varit med i Sveriges
Kommunistiska Parti eller någon annan bokstavssekt. De
hade nu så gott som alla en rejält högerorienterad inriktning.
Även om jag känner mig högst
befryndad med Kalle Strokirks
åsikter och inte minst hans underfundiga dagskommentarer i
teckningarna, så var det onekligen anmärkningsvärt att jag en
gång stått så långt från honom
och även från hans meningsfränder. Men det är naturligtvis glädjande när utvecklingen
går åt rätt håll. C G Holm
Kalle Strokirk: De uppkäftiga.
När 68orna tog makten. Boken
kan beställas från AdLibris för
161 kronor. 294 sidor.

2 1992...
Två år efter kommunismens fall
hade kapitalismen redan gjort underverk i Polen. Det tog ungefär en
månad för alla köer att försvinna.
Kommersen var livlig och småföretagen frodades. Men samtidigt gick
det knackigt för den gamla regimens många storföretag, som det
ena efter det andra gick i konkurs.
Och bland utländska besökare i
Polen märktes ryssar, som åkte till
Polen för att handla det som fortfarande var omöjligt att få tag på i
Ryssland.
Reklam betraktades fortfarande
som något suspekt. Även av dem
som var anhängare av en fri marknadsekonomi. Contra redde ut begreppen och visade hur reklam är
en nödvändig och viktig förutsätt-

ning för att skapa det viktigaste i
en marknadsekonomi, kunniga
konsumenter. Viktigt att komma
ihåg är att det inte går att sälja
vad som helst med reklam. För
att lyckas med en reklamkampanj
måste det i botten finnas en attraktiv och efterfrågad vara.
Tommy Hansson granskade musikteatergruppen Oktober som
finansierades generöst av Södertälje kommun. Trots att teatergruppens främsta mål är att sprida
socialistisk propaganda är det
skattebetalarna i Södertälje som
står för fiolerna. När gruppen, med
ursprung i Skåne, stod på ruinens
brant, var socialistiska kommunalråd i Södertälje framme och lättade på skattebetalarnas penning-

pung. Tommy skrev en bok om
teatergruppen och engagerade sig
i kommunfullmäktige mot de kommunala bidragen. Tyvärr finns Oktober fortfarande kvar i Södertälje.
Privata entreprenörer levererar
tjänster billigare och bättre än om
kommunen driver verksamheten
i kommunal regi. Det var enkelt
att konstatera att de kommunala
kostnaderna kunde sänkas och
kvalitén höjas genom att lägga ut
verksamhet på entreprenad. I den
brittiska kommunen Wandsworth
hade man överlag sänkt kommunens kostnader med 29 procent
genom att lägga ut den mesta
verksamheten på entreprenad. I
Sverige var fortfarnde tveksamheten stor.
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