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Medborgarna måste få känna trygghet genom ett trovärdigt militärt försvar. Idag
är Sverige ett militärt vakuum med krigsrisk både för oss själva och våra grannar.
Det räcker inte att bara vara neutrala. Glöm inte Andra världskriget, där alla länder
i Norden var neutrala men samtidigt, alla drogs in i krig och elände utom Sverige
som hade turen att klara sig.
Sedan försvarsöverenskommelsen 2015, där Kristdemokraterna och Liberalerna
föreslog en högre ekonomisk nivå än vad det blev möjligt att enas om, läser vi i
dagspressen hur Ryssland rustar upp och den säkerhetspolitiska situationen kring
Östersjön försämras. Sverige är värt att försvara, kräv ett starkare försvar av Sverige.
Att öka försvarskraften i en demokrati tar emellertid lång tid där andra mer valvinnande frågor gärna prioriteras. I några avseenden har förstärkning redan skett, t
ex permanent stationerad trupp på Gotland. Men Gotland har ännu inte tillräcklig
militär förmåga för att avskräcka från angrepp.
En förbättring är återgång till värnplikt som gör att vi kommer kunna utbilda och
placera även värnpliktiga i krigsförbanden – en nödvändighet, då det inte räcker
med frivilligt anställda. Genom värnplikten öppnas också möjligheter att öka försvarets storlek, så att en angripare kan mötas i mer än en riktning. Fler krigsförband kan också förses med förrådsställd materiel, som idag inte utnyttjas därför
att det saknas soldater.
Vi kommer inte ha råd med ett försvar där vi ensamma kan försvara oss en längre
tid. Nato-medlemskap nu, är därför högst önskvärt. Trots att försvarsöverenskommelsen innebar att försvaret stärks och vårt skydd ökas, har de rödgröna visat
brist på förståelse när det gäller att ge nödvändiga förutsättningar för ett starkare
försvar.
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Nytt adressregister för Contra

Den uppmärksamma prenumeranten noterar att adressetiketten ser lite annorlunda denna gång. Vi har lagt om prenumerantregistret. Vid omläggningen kan det
ha skett misstag vad gäller namn och adresser. Vi är tacksamma om du kollar din
etikett och påpekar eventuella fel till redax@contra.nu
Vi vill understryka att prenumeranternas integritet har topprioritet hos Contra.
Registret finns på en dator som bara används för registret och som inte över huvud
taget är uppkopplad på nätet. Hackare kan således inte få tag på adresserna.

Prenumerationer på Contra

Prenumerationer på Contra fungerar så att en årsprenumeration är på sex nummer,
oavsett när på året prenumerationen börjar. När prenumerationen upphör får du
ett meddelande från tidningen. Skulle du av misstag betala en gång för mycket
förlängs prenumerationen med ytterligare ett år. Vi bifogar alltid ett inbetalningskort till tidningen för den som vill beställa varor eller ge ett bidrag.

Omslagsbilden Garry Kasparov vid ett protestmöte på Bolotnajatorget i Moskva den 6 maj 2012. Foto Mostphotos/Oleg Kozyrev.
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Försmådda tröstar sig hos extremistpartierna
Kvinnor som inte lyckats etablera en familjerelation röstar i 70 procent högre utsträckning på Feministiskt initiativ. Eller på andra extremistpartier som Miljöpartiet eller Vänsterpartiet.
De etablerade partierna är mest etablerade hos de familjemässigt etablerade.
Det visar Statistiska Centralbyråns väljarundersökning. Contra har tittat på väljarundersökningen från november 2016.
En ny undersökning har kommit ut när
detta nummer av Contra når läsarna. Men
för just den aspekt som vi tittar på här lär
slutsatserna inte påverkas av en ny undersökning. Skillnaderna visar sig bestå
genom åren.
Försmådda kvinnor och män som inte
hittat någon partner söker sig till extremistpartierna. Medan de som har etablerade familjerelationer röstar på Alliansen
eller Socialdemokraterna.
Den aktuella väljarundersökningen
bygger på 5 021 svar. Och till skillnad
från övriga opinionsinstitut finns det ingen övre åldersgräns för intervjuerna. Det
är ett av flera skäl till att skillnaderna i
undersökningen är mindre än i verkliga
livet. Många äldre är ensamstående, men
de har tidigare varit gifta (mest änkor,
men också änklingar). Deras partisympatier kan förmodas ligga närmare de som
är gifta idag.
Närmare de giftas partisympatier ligger
säkert även de många sambor som lever i
stabila och långvariga relationer med gemensamma barn. Också den faktorn talar
för att skillnaderna i undersökningen är
mindre än i verkligheten.
På grund av de data som finns tillgängliga i SCBs undersökning så får vi nöja
oss med att jämföra det juridiska civilståndet, gift eller ej gift. Data tillåter inte
finsnickeri som tidigare gifta, sambor
och så vidare. Men skillnaderna är tydliga nog.
Det är främst Alliansen som har stora
överskott bland gifta väljare. För gifta
män är 43,0 procent sympatisörer med
Alliansen, medan det för ogifta män endast är 36,7 procent. Skillnaden är hela
7,3 procentenheter, vilket innebär att det
är 20 procent mer troligt att en gift än en
ogift manlig väljare sympatiserar med
Alliansen. Skillnaden går åt samma håll
för alla de fyra Allianspartierna, men den
relativa skillnaden är störst bland center-
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partisterna, där det är 42 procents större
sannolikhet att en gift man är centerpartist jämfört med en ogift. Också Socialdemokraterna visar samma skillnad, 32,5
procent av de gifta männen sympatiserar
med Socialdemokraterna jämfört med
29,0 av de ogifta männen. En skillnad på
3,5 procentenheter. Det är 12 procent mer
sannolikt att en gift man sympatiserar
med Socialdemokraterna än att en ogift
man gör det.
För kvinnor är skillnaderna liknande.
45,1 procent av de gifta kvinnorna sympatiserar med Alliansen, jämfört med
39,9 procent av de ogifta. Skillnaden är
5,2 procent, vilket gör att det är 13 procent högre sannolikhet att en gift än en
ogift kvinna sympatiserar med Alliansen.

cg.holm
@contra.nu
Skillnaden går åt samma håll för tre av de
fyra Allianspartierna, men för Centern är
det faktiskt så att gifta kvinnor har lägre
sannolikhet än ogifta att sympatisera med
Centern. Störst skillnad mellan gifta och
ogifta är det bland kristdemokraterna, där
sannolikheten för en gift kvinna är 47
procent större att vara kristdemokrat än
vad som gäller för en ogift kvinna. För
Socialdemokraterna handlar det om 34,3
Ogifta män
Gifta män
M
24,6
27,0
C
5,5
7,8
L
4,2
5,2
KD
2,4
3,0
Alliansen
36,7
43,0
MP
4,3
3,6
S
29,0
32,5
V
6,9
6,1
Rödgröna
40,2
42,2
SD
19,9
14,0
Övriga
3,2
0,8

respektive 30,3 procent, en skillnad på
4,0 procentenheter och 13 procents större
sannolikhet att en gift än en ogift kvinna
sympatiserar med Socialdemokraterna.
Men om gifta har större sympatier för
de etablerade partierna så är det raka motsatsen för övriga partier. Contra räknar
odiskutabelt Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Feministiskt Initiativ till extremistpartierna. Många räknar också Sverigedemokraterna som ett extremistparti. Bland
de gifta männen har Miljöpartiet 3,6 procent väljarsympatier, att jämföra med 4,3
procent bland de ogifta männen. För Vänsterpartiet är motsvarande siffror 6,1 och
6,9, för Sverigedemokraterna 14,0 och
19,9 samt för övriga 0,8 och 3,2 procent.
Bland de gifta kvinnorna har Miljöpartiet
4,5 procent av sympatierna jämfört med
8,0 procent bland de ogifta, för Vänsterpartiet är siffrorna 6,6 respektive 8,3, för
Sverigedemokraterna 8,4 respektive 9,5
och för övriga 1,2 respektive 4,1 procent.
När det gäller kvinnor kan vi utgå från
att ”övriga” nästan uteslutande är sympatisörer med Feministiskt initiativ. Det
är mer än 70 procent så sannolikt att en
ogift än en gift kvinna sympatiserar med
Feministiskt initiativ. Försmådda kvinnor
söker tröst genom att vända sig till Feministiskt Initiativ, medan gifta kvinnor
i mycket liten utsträckning lockas av de
rosa. På samma sätt som män som inte
hittat en partner i hög utsträckning söker
sig till Sverigedemokraterna.
.
Ogifta kvinnor
23,4
9,2
4,3
3,0
39,9
8,0
30,3
8,3
46,6
9,5
4,1

Gifta kvinnor
27,1
7,9
5,7
4,4
45,1
4,5
34,3
6,6
45,4
8,4
1,2

Partisympatier i november 2016, SCBs partisympatiundersökning
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Finansieras terrorism
av svensk statlig välfärd?

Finansinspektionen har granskat finansieringen av svenskars deltagande i terroriströrelser. En del av finansieringen kommer från vanliga bidrag från svenska
skattebetalare. Svensk lagstiftning ligger långt efter när det gäller att sätta stopp
för detta och att straffa dem som missbrukar den sociala välfärden.
År 2015 reste 250–300 personer från
Sverige för att strida tillsammans med
Islamiska Staten, IS, i Syrien och Irak.
Även familjer har återvänt från Sverige
till IS-kontrollerat område. Dessa uppgifter kommer från Svenska Säkerhetspolisen, Säpo.
Den iranska nyhetskanalen Alalam har
rapporterat, att cirka 20 000 utländska
krigare anlände under år 2015 till Syrien
och Irak för att ansluta sig till terrorgrupperna Al-Qaida eller IS. Alalam uppgav,
att krigarna kom från cirka hundra länder. Största antalet deltagare anses vara
migranter till västvärlden, som sökt asyl
under flyktingstatus och återvänt till sina
hemländer för att ansluta sig till terrorgrupper.
Svenska Finansinspektionen har gett
Försvarshögskolans främsta experter
inom terrorism uppdraget att se över finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige, som anslutit sig till
terrorgrupper i Syrien och Irak mellan
2013–2016. Försvarshögskolans Magnus
Ranstorp, Magnus Normark och Filip
Ahlin har genomfört studien för Finansinspektionens räkning. Magnus Ranstorp
är Nordens enda docent i terroristforskning.

Terror på Drottninggatan

Sedan Försvarshögskolan utförde uppdraget och la fram rapporten har situationen
drastiskt förändrats i Sverige. Sverige har
utsatts för en större terrorattack inom landet. Fredagen den 7 april 2017, kördes en
lastbil in i en folkmassa på gågatan längs
Drottninggatan i Stockholm. Detta är betraktat och utreds som terrordåd och nu
gäller det inte längre enbart finansierad
terror i Syrien och Irak, utan också inom
Sverige. Dådet utfördes av en terrorist
som var utvisad ur landet. Den misstänkte Stockholmsterroristen var skriven
på en adress, som tidigare använts av en
ökänd terrorfinansiär.
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Terrorns finanser

Redan år 2001 blockerades terrorismen
finansiellt i USA, av dåvarande amerikanske presidenten George W. Bush.
Presidentordern gavs direkt efter terrorattacken mot World Trade Center i New
York, ”11 septemberattacken”, order nr
13224.
Den amerikanska presidentordern
innebar stopp för finansiella stödnätverk
för terrorister och terroristorganisationer.
Ordern går ut på att tillåta amerikanska
finansdepartementet att, i samråd med
amerikanska myndigheter, stoppa tillgångar för utländska personer och enheter
som utför eller utgör risk för att begå terrorism. Dessutom hänvisas det till en lag,

Av Britt-Louise
Hoberg Karlsson

britt-louise.
karlsson
@contra.nu
som gör det möjligt att spärra donationer
till terroristverksamhet, såsom mat, kläder, mediciner och andra artiklar. Alltså
kan lagen blockera insamling/donationer
av förnödenheter, som är avsedda att användas för att lindra mänskligt lidande
inom terroristverksamhet, men som skulle kunna försämra förmågan att hantera
nationell kris för amerikanska styrkor.

Få fällande domar i Sverige

Så sent som 1 april 2016 skärpte Sverige
finansieringslagen så att det blev straffbart att finansiera en resa som syftar till
att planera, begå eller få utbildning för
terroristbrott. Det blev också straffbart
att finansiera en person eller sammanslutning, som begår terroristbrott, oavsett
syftet med finansieringen. Att enbart ett
fåtal personer dömts beror på svårighe-
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ter att få fram belägg för kopplingar till
finansierad terrorism. Innan nya lagen i
april 2016, var åklagare tvungen att bevisa att pengarna använts för allvarliga
brott såsom till en terrororganisation eller
en person med koppling dit.
Men det är inte säkert att den skärpta
lagen leder till fler fällande domar, menar
åklagare på riksenheten för säkerhetsmål.
Det måste kunna bevisas att pengarna går
till terrorverksamhet. Bankväsendet i Syrien och Irak fungerar dåligt, och folk kan
ta med sig pengar rent fysiskt.
Det råder stor skillnad mellan svensk
bevisföring för att stoppa medel till terrorverksamhet och det amerikanska dekretet om att det räcker med att utgöra
risk för terrorverksamhet.
Av Försvarshögskolans rapport, skriven
den 1 februari 2017, framgår att det är resandeverksamheten från Europa till konfliktområdet i Syrien och Irak, som utgör
en ökad hotbild, avseende radikalisering
och terrorism. Samtidigt så betonas att
resandeverksamheten inte är jämförbar
med finansiering av terrorism. Däremot
kan det för vissa resande stridande, som
anslutit sig till Islamiska Staten, IS, eller
andra terrorgrupper, ha funnits en drivkraft att ta med sig finansiella medel för
att skapa en bättre plattform för att delta i
dess verksamhet.

Islamister använder
andra personers identitet

Den 12 mars 2017 kommenterades den
svenska rapporten av den amerikanske
nyhetssajten Breitbart News. Av Breitbart News kommentarer framkommer, att
många islamistiska krigare, som rest från
Sverige för att slåss i Syrien och Irak har
varit mottagare av välfärdsbetalningar
från svenska myndigheter. Nyhetssajten
påpekar att cirka 300 islamister har använt sig av andra personers identitet för
att ge intryck av att de fortfarande är i
Sverige, trots att de är i Syrien eller Irak
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Polska ministrar
kritiserar EU

Terroristexperten Magnus Ranstorp, Nordens enda docent i terrorforskning.
Foto Victoria Henriksson.

och kämpar för jihadistgrupper. SvT har
rapporterat att terroristforskaren, tillika
författaren till rapporten, Magnus Ranstorp har uttalat sig om att problemet inte
är begränsat bara till Sverige. Samma
mönster har setts i andra länder. Men
det är övervakningen som måste fungera
bättre. Problemet är att det finns för lite
uppföljning. De 300 personer som omfattas av rapporten reste från Sverige till
Mellanöstern mellan 2013 och 2016 och
det är dessa 300 resenärer, som tros ha
deltagit i kampen för terroristgrupper såsom Islamiska Staten, IS.

Barnbidrag används
för terrorism

Bostadsbidrag, barnbidrag, studielån, underhåll och föräldrapenning är de vanligaste typerna av förmåner, som utnyttjas
av islamisterna, oftast insamlade av en
tredje part, som sedan skickar pengarna
till bland annat IS, utomlands. Den amerikanska nyhetssajten skriver också att
Magnus Ranstorp anser att det inte rör
sig om stora pengar, men att pengarna
kan räcka långt i ett konfliktområde.
Svensk polis trycker på att det i synnerhet är studielånen som är problemet,
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eftersom de stridande kan spelsystemet,
genom att låtsas resa utomlands, för att
studera och ta emot stora klumpsummor
från svenska myndigheter.
Den svenska skolministern Anna Ekström tycker att problemet är helt oacceptabelt samt att inga statliga medel ska
användas för någon som är i närheten av
terrorism. Hon anser att det måste tas tag
i detta omedelbart. Skolministern säger
dessutom, att ärendet förbereds för riksdagen så att regeringen skall få möjlighet
att stoppa utbetalningar av stora studielån
på en gång.
Breitbart News skriver slutligen i sin
artikel att: ”År 2015 visade det sig att den
svenska staden Göteborg skickade flera
islamister till Mellanöstern per capita än
någon annan stad i Europa.”
Nu är lagen om fusk mot välfärdssystemet ute på remiss, och Sveriges
finansminister Magdalena Andersson
uttalar sig om välfärdsförrädare. Insamlingar och utnyttjande av nationella bidragssystem förefaller vara huvudsakliga
finansieringskällor
för
resande till terroristområden, men beloppens storlek är inte kända.
.
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Polska politiker kritiserar Europas mångkulturalism och den politiska korrektheten. Polens inrikesminister Mariusz Blaszczak har uttalat sin solidaritet med det
franska folket och de drabbade, när det
gällde Nice-attentatet 2016. Men, inrikesministern hänvisade också till terrorattackerna i Bryssel och Paris 2015, samt
strök under att attentaten är en följd av
Europas mångkulturella politik och politiska korrekthet.
Polska regeringen har vägrat ta emot
EU-migranter, som sitter fast i Italien och
Grekland. Polens konservativa regeringsparti Lag- och rättvisepartiet (Prawo i
Sprawiedliwość – PiS) vann valet 2015.
Nu efter terrordådet i Manchester i maj
2017 har återigen en polsk minister tagit
till ”storsläggan” mot EU, premiärministern Beata Szydlo, gjorde ett framträdande i det polska parlamentet under stående
ovationer från parlamentsledamöter:
”Vi kommer inte att ta del av Bryssels
elits galenskaper. Vi vill hjälpa folket inte
den politiska eliten. Och jag har kurage att
fråga hela den europeiska politiska eliten:
'Vart är ni på väg? Vart är Europa på väg?'
Res er upp från knäna och från er försoffning, annars kommer ni att gråta varje dag
över era barn. Om ni inte kan se idag att
terroristfaran är ett faktum, som kan skada varje land i Europa när som helst. Om
du tror att Polen inte skulle försvara sig,
så går du hand i hand med dem som pekar
ut vapen mot Europa – mot alla oss. Och
det behövs sägas klart och direkt. Det här
är också en attack mot Europa, mot vår
kultur och mot våra traditioner. Varför
talar jag om detta? Det är en bra fråga.
Därför att alla i detta rummet har ett svar
på denna fråga. Men, också allt folk i Europa måste svara på denna fråga. ”Vill vi
ha politiker som hävdar att vi måste vänja
oss vid attacker? Och, som beskriver terroristattacker som olyckshändelser eller
vill vi ha starka politiker som ser faran
och kan bekämpa den effektivt?”
Polen har rättsliga åtgärder att förvänta
sig från EU, på grund av att de vägrat ta
emot EU:s kvotflyktingar.
Britt-Louise Hoberg Karlsson
https://www.youtube.com/
watch?v=5f2TB86DHy4
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Förre schackvärldsmästaren
Garry Kasparov vågar inte
åka tillbaka till Ryssland

Som firad rysk stormästare i schack satte Garry Kasparov det gamla gardet på plats.
Så blev han slagen av ett datorprogram. Han bytte spår från bönder, springare och
löpare till att bli Vladimir Putins främste kritiker. Garry Kasparov berättar för Bryan
Appleyard varför han vill fälla kungen, Vladimir Putin.

Vi talar om Vladimir Putin. ”Diktatorer
spelar inte schack,” säger Garry Kasparov. Han borde veta – han var den främste
mänskliga schackspelaren i världen. Men
sedan han för tolv år sedan slutade med
schack har han blivit den gamle KGBmannens mest högljudda dissident. ”Diktatorer har inte råd med strategi,” säger
han. ”Putin kan inte tänka på sikt. Diktatorer tänker om idag och imorgon bitti”.
Att vakna upp på morgonen är viktigt för en diktator. För det betyder att
han inte är död. ”Jag har läst tillräckligt
många böcker om historien för att förstå
att Putins framtid är osäker. Den dåliga
nyheten är att jag inte vet när han dör. Den
goda nyheten är att han inte heller vet det.
Det kommer inte att bli en naturlig död,
för han har redan blivit ett problem för
alltför många människor.”
Vem tror du kommer att efterträda honom?
”Om jag visste det, skulle vederbörande
redan vara död”.
Men vem skulle våga sätta sig upp mot
honom? Putins främste utmanare, Boris
Nemtsov, mördades i Moskva 2015. I maj
blev oppositionsaktivisten Alexej Navalny delvis förblindad av kemikalier, sedan
man kastat grön färg i hans ansikte.

”Denna förskräckliga taktik må vara
ny, men att angripa oppositionens företrädare är inte något nytt”, säger Kasparov. ”Att förblinda med syra, att angripa
med slagträn, att skjuta någon på gatan
utanför Kreml – det finns egentligen inte
några meningsfulla skillnader. Poängen
är densamma: Du motsätter dig Putin
och ditt liv är inte värt någonting. Dina
vänners och din familjs liv är också i fara
och angriparna kommer att skyddas. Det
är därför som det är löjligt att tala om en
politisk opposition mot Putin i Ryssland.
När något sådant kan drabba Navalny?
När Nemtsov mördas kallblodigt? Nej,
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Putins makt kan inte utmanas på något
annat sätt än internt inom gänget. Om de
förlorar tron på att han kan skydda dem
och deras rikedomar. Och för att det ska
inträffa måste han första mötas av bakslag utomlands.”
Vad betyder det att Trump gav FBI-chefen James Comey sparken?
”Det är farligt, och det avslöjar återigen
att Trump är rädd för undersökningen av
hans ryska förbindelser och hans behov
av att kontrollera allt själv. Det är ett steg
mot en konstitutionell kris i Amerika.”

Bryan Appleyard intervjuar
Garry Kasparov
Samverkade Trump med Putin, genom
general Michael Flynn, den nationelle
säkerhetsrådgivaren som sparkades av
Trump?
”Flynn togs på bar gärning, så det betyder inget vad jag tycker. Det är en fråga
om tajming, omfattning och potentiell
brottslighet. Om du vill ha en spekulation
så rådde det inget tvivel om att Trumps
kampanjledare Paul Manafort bibehöll en
del av sina kanaler till Putin-regimen”.
Han vill att Väst ska förstå att vi befinner oss i krig, vare sig vi vill det eller
inte. ”Men folk erkänner inte att vi befinner oss i krig”, säger Kasparov. Han ser
Putin som en diktator helt enkelt, vars
enda motivation är personlig överlevnad
och som kommer att manipulera varje
upptänklig situation för att stärka sin
egen ställning i världen.
”I Amerika fanns Trump och Bernie
Sanders. I Storbritannien Nigel Farage
och Jeremy Corbyn och i Frankrike Mélenchon och Le Pen. Radikaler till höger
och till vänster kommer att angripa vårt
sätt att leva. Och Putin sitter mitt i spindelnätet. Han skapar naturligtvis inte nä-
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tet, men han är opportunist och det måste
vi ge honom ett erkännande för. Han var
KGB-agent och han känner doften av
svaghet. Det gör honom mer farlig än
till och med Sovjetunionen, för han bryr
sig inte om någon ideologi – han umgås
gärna med Farage, Corbyn och Le Pen.
Allt som hjälper honom att sprida kaos
eller underminera EU och den fria världens enighet.”
Han måste tro att vi är galna som röstar
för Brexit…
”Det är demokrati! Jag tycker att det
var ett misstag, även om jag alltid har varit kritisk mot byråkratin i Bryssel. Den är
fruktansvärd. Men valet var att få något
mindre ont. Jag tror att Cameron gjorde
ett misstag, han kunde ha fått en bättre
överenskommelse. De blev självbelåtna,
de trodde att segern i folkomröstningen
var given. Självbelåtenhet låg bakom
Trump också. Det ringdes aldrig några
väckningssamtal.”
Kasparov diskuterar nu politik på samma sätt som han en gång spelade schack
– med otålig ilska. Han talar högt, hans
tal är späckat med tjocka utropstecken,
men det saknar bestämda och obestämda
artiklar. Han är välrakad, hans ansikte
skiner och hans sätt påverkar dig. Han är
som en missil. Han fyller 54 dagen efter
mitt möte med honom, så jag gratulerar
honom till födelsedagen.
”Ha inte så bråttom. Jag är 53 en dag
till”.
På kaféet Sanctuary T i SoHo i New
York kan det tyckas att missilen riktar
sig mot mig. Men Kasparovs mål är Putin. Ja, och sedan naturligtvis Deep Blue.
1997 slog denna garderobsstora IBMdator Kasparov i en schacktävling på sex
partier. Deep Blue vann med 3,5 mot 2,5,
men Kasparov konstaterar att skadan var
skedd redan 1996 när Kasparov visserli-
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gen vann, men förlorade ett parti.
”Det partiet var mer betydelsefullt
än matchen 1997. Det sa mig att det
hela bara var en fråga om tid.” Och så
var det. Han pekar på min egen laptop
som ligger på bordet. ”Den historien
ligger bakom oss. Schackprogrammet
i din laptop skulle slå Magnus Carlsen.”
Carlsen är den nuvarande schackvärldsmästaren, ett 26-årigt norskt underbarn. Kasparov tror att han om han
spelade vit kanske skulle få remi mot
ett av de bästa moderna schackprogrammen, Stockfish. Men han säger att
det inte är någon mening att försöka.
Saken är avslutad, maskinen är bättre
än människan. Betyder det att schack
också är över som tävlingsform?
”Varför?” säger han och skjuter fram
sitt huvud. ”Schack har ingen slutlig
lösning. Maskinerna känner inte det
slutliga resultatet. Spelet är fortfarande ett mysterium – maskinerna kommer aldrig att nå gåtans botten efter- Garry Kasparov spelar mot Vladimir Kramnik 2001. Foto Owen Williams/The Kasparov
som den är matematiskt oändlig. Det Agency.
finns lika många tilllåtna drag i schack
alltid utrymme för vår kreativitet om inte
Men betydde detta ”något” att maskisom det finns atomer i solsystemet. Bilar
maskiner kan drömma – och en maskin
nerna
snart
skulle
vara
redo
att
ta
över,
är snabbare än Usain Bolt – men än sen?
kan inte drömma, inte ens om den sover.
och
om
inte
vad
betydde
det?
Tjugo
år
Det är ett spel för människor, vi är inte
Vi måste bara anpassa oss till det nya prosenare
har
Kasparov
en
del
svar;
han
längre gisslan för dataprogrammerarnas
blemet och inte drabbas av panik. Det är
har
faktiskt
skrivit
en
bok
om
matchen
förhoppningar.”
det som är framsteg.”
– Deep Thinking: Where Machine IntelDet är sant, datorerna har undanröjt en
ligence Ends and Human Creativity BeKasparov slutade med schack 2005,
del av mystiken kring spelet och de har
gins. Schack är bara början: Maskinerna
samma år som han skilde sig från sin
förändrat spelets kultur. Carlsens ungtar över, jobb går förlorade. Kasparov
andra hustru. Schack och äktenskap går
dom har en poäng. När det en gång var
närmar sig pudelns kärna när han skriver
inte ihop säger han. Det är inte för att
så att åldrade stormästare gav sina råd åt
”få människor vet bättre än jag vad det
schackspelare är galna. Det är en popunya underbarn, så kan ungarna idag lära
är att få sitt livsverk hotat av en maskin”.
lär myt grundad på de tydliga schizofrena
sig själva på datorerna och komma i topp
Men han är ingen luddit1. ”Att romantidragen hos den amerikanske stormästaren
som tonåringar eller i tjugoårsålder
sera kring hur teknologin tar jobb är inte
Bobby Fisher som dog på Island 2008.
Deep Blues seger har haft betydelse
bättre än att klaga på att antibiotika gjort
långt utanför schackets begränsade värld.
”Schack har ingen dramatisk effekt på
många dödgrävare arbetslösa” säger han.
Tidigare trodde programmerarna att när
vår personlighet” framhärdar Kasparov.
Istället förklarar han – vilket inte är
de en dag kunde vinna i schack skulle de
”Det är mer så att din personlighet avgör
hans vanliga stil – att maskinernas framha fått fram intelligenta maskiner. Det
hur du spelar schack.”
marsch inte alls är dålig. När allt kom
var mer eller mindre så saken rapporteomkring kunde han fortsätta att försörja
Problemet för spelarens privatliv är att
rades 1997. ”Hjärnans sista bastion” och
sig även efter Deep Blue.
schack
– med en nästan oändlig möjlighet
”Kasparov försvarar mänskligheten” var
av
kombinationer
på ett bräde om bara
”Jag trodde att om någon i min ställning
ganska typiska rubriker.
8x8
rutor
där
allt
är
synligt men ändå inte
talar om maskinerna som våra allierade
Det var något allvarligt med matchen.
–
kan
spelas
på
högsta
nivå bara om man
skulle det ge en viss tröst. Nu finns det ett
Även Garry kände av det.
fullständigt
slukas
upp
av spelet. Kaspapotentiellt hot mot arbetena i finanssek”Som professionell schackspelare är
rov
spelade
och
levde
i
ett slags vanvett.
torn i form av artificiell intelligens. Det
man van att analysera drag som visar perI
sin
bok
The
Inner
Game,
om matchen
sker, men då är det upp till oss att hitta en
sonligheten hos spelaren. Den här gången
mellan
Kasparov
och
den
brittiske
storny utmaning för vår kreativitet. Det finns
kom dragen ur ett svart hål – bokstavligt
mästaren
Nigel
Short,
noterar
Dominic
1
Arbetare som förstörde maskiner för att ”rädtalat ett svart hål. Det är som om något är
(Fortsättning på nästa sida)
da” jobben.
där, fast du vet inte vad.”
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Medborgarrrättsrörelsen i Sverige
– enagegmang för grundlagen
och mänskliga rättigheter

Leif V. Erixell valdes till ordförande för Medborgarrättsrörelsen i Sverige (MRRS) förra
året. Medborgarrättsrörelsen
grundades av regeringsrådet
Gustaf Petrén 1974, vilket var
i anslutning till att Sverige fick
en ny grundlag 1975. Petrén,
och många med honom, menade att frågan om mänskliga
rättigheter hamnat i bakgrunden och att svenska folket inte
fått vara med om tillkomsten av
den nya grundlagen, det fördes
helt enkelt inte en seriös debatt i
grundlagsfrågan. Svenska folket
var inte engagerat i den viktigaste politiska frågan på många
decennier!

Petrén retade etablissemanget så att
statsminister Olof Palme kallade Europadomstolen för mänskliga rättigheter i
Strasbourg för ”Gustaf Petréns lekstuga”,
efter det att Sverige förlorat ett antal högprofilmål.
MRR (som det hette då) samlade ett
antal ledande jurister som var kritiska
till mycket av det som hände i Sverige
på den tiden. Den etablerade domarkåren
(med undantag för Petrén och några till)
var inte engagerade – eller vågade inte
vara engagerade. Men många ledande jurister, särskilt sådana som hade karriären
bakom sig, engagerade sig i Medborgarrättsrörelsen. I viss utsträckning kom debatten om den nya grundlagen igång och
fick åtminstone till resultat att det kom en
rättighetskatalog i regeringsformen 1976
(2 kapitlet).
På en annan kant bildade Andres Küng
organisationen Friheten i Sverige, en organisation som var mer allmänpolitisk

till sin karaktär och som tog till utgångspunkt det kommunistiska förtrycket i
Östeuropa (Küng var visserligen född i
Sverige men med estniska flyktingar som
föräldrar.) När de två organisationerna
blev en 1990, under namnet Medborgarrättsrörelsen i Sverige, MRRS, valdes
Andres Küng till ordförande.
Under början av 2010-talet var det dags
för en ny översyn av den svenska grundlagen, men precis som på 1970-talet var
det en fråga som kom i bakvatten i den
politiska debatten. Nästan alla paragrafer
i regeringsformen skrevs om, men den
mest substantiella ändringen var att det
skulle ske en statsministeromröstning
efter varje val. Statsministern kunde inte
bara sitta kvar efter att ha förlorat ett val,
utan det blev tvingande att ha en ny omröstning efter valet. En annan sak, som
gällde både före och efter den nya regeringsformen, är att det inte krävs någon
majoritet för en statsminister, det enda

Lawson att även Kasparovs måltider var
demoniska. ”Han sliter i maten som vore
han ett djur.” Det var kanske tur för mig
att han avstod från att äta frukost i kaféet
där vi träffades. Men nu, efter schacket,
har han funnit lugn. Han är gift med
Daria och de har två barn, Aida 10 och
Nickolas 2. Ingen av dem är intresserade
av schack. Familjen Kasparov bor i New
York och i Kroatien.

mer lätt födelsedagar och möten. Jag
tänker alltid på den stora bilden, inte på
detaljerna. Jag håller mig helst till det jag
är bäst på. Min fru är en utmärkt organisatör. Det är viktigt att ha någon som kan
kompensera för dina brister”.

flertalet andra platser. Jag skulle inte resa
till vissa länder som är för nära Ryssland.
Jag behöver inget skydd här. Jag kom hit
med tunnelbanan. Jag syns bara sällan på
TV, mitt namn är känt, men mitt utseende
är okänt.”

Hans far, Kim, dog när han var sju och
redan hade visat sin fallenhet för schack.
Hans mor hängav sig sedan åt att ta hand
om honom.

Han har förvisso tagit risker. På
1980-talet var han medlem i Kommunistpartiet. Men när den sovjetiska kommunismen bröt ihop var han en schackhjälte,
en uppkomling i sporten, en Muhammed
Ali eller George Best. Det gamla etablissemanget representerades av Anatolij
Karpov – boaormen, vars metod var att
strypa motståndaren till underkastelse.
Kasparov var rörlig i sitt spel, eldig och
aggressiv. Han krossade Karpov i fyra
världsmästerskapsmatcher. Några av tidernas största schackpartier. Han njuter
fortfarande av sina segrar och tycker fortfarande illa om sin motståndare.

”Fram till 2005 var allt schack. Det var
hektiskt. Nu har jag ett riktigt familjeliv.”
säger han. ”Jag har byggt någonting som
jag aldrig gjort tidigare, jag har ett liv, en
hel tallrik full. Ja i själva verket många
tallrikar. Jag har fortfarande schacket,
men också sociala media, min politiska
verksamhet, författarskapet. Livet är fyllt
av aktiviteter… det har jag alltid önskat
mig.”
Daria verkar ha ersatt hans mor Klara
som den som styr missilen. Han behöver
kvinnorna inte minst för att han är dålig
på att organisera och på att göra affärer.
Att spela schack gör dig bara bra på att
spela schack, ingenting annat.
”Jag är en dålig organisatör. Jag glöm-
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”Hon var alltid med mig ända tills jag
måste lämna Ryssland för fyra år sedan.
Jag kan inte resa tillbaka – det skulle betyda en enkel biljett. Hon reser. Men inte
särskilt långt, hon är 80 nu. Vi träffas i
Tallinn, Vilnius eller Kroatien. Jag träffar
henne några gånger per år och vi talas vid
per telefon varje dag.
Det finns två barn till. En dotter som
han har med sin första fru och en son med
sin andra. Sonen, som oväntat är tyngdlyftare, bor med Klara i Moskva. Men
han reser inte på besök dit.
”Jag åker inte tillbaka till Ryssland.
Jag är beredd att ta risker, men jag är inte
dum. Jag känner mig tryggare här än på
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”Karpov! Han sitter fortfarande i parlamentet. Han representerar KGB-staten
och jag är fortfarande en rebell, trettio år
senare.”
.
Copyright: Bryan Appleyard/The Sunday
Times/The Interview People
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som krävs är att det inte finns
en enda insikt: den mänskliga
en majoritet mot statsminisfriheten som det högsta värdet.
tern. Något som blev särskilt
Vad innebär mänsklig frihet, vad
tydligt när Ola Ullsten valdes
krävs för att skapa utrymme för
till statsminister 1978 med
den och att säkra den över tid?
39 ja-röster, 66 nej-röster
En av slutsatserna var att samoch 215 nedlagda (resten av
hälleliga konstitutioner, som står
Riksdagen var frånvarande).
över det dagliga politiska godLeif V Erixell reagerade
tycket, är en central mänsklig
på diskussionen om den
innovation och utgör som sådan
nya regeringsformen precis
en viktig del av svaret på den
som Gustaf Petrén gjorde
fråga jag ställde ovan. I dessa
på 1970-talets början. Här
konstitutioner, för att de ska fylla
diskuterades grunderna för
syftet, ingår maktdelningsprincistatsskicket och saken uppper, ett självständigt domstolsmärksammades väldigt lite i
väsende, en författningsdomstol
den allmänna debatten.
och annat.
Han tog sig tiden och krafEfter Om den civila freden så
ten att skriva ett eget alterblev det naturligt för mig att titta
nativ till grundlag i skriften
på den svenska konstitutionen:
Sverige förnyat som sedan
Hur väl skyddades den mänskarbetades om och även döpliga friheten och utvecklingen
tes om till Omstart Sverige
av det så viktiga civila samhäloch som nu finns tillgänglet? Hur såg maktdelningen ut,
lig hos internetbokhandlare.
det kommunala och regionala
Denna bok blev sedan vägen Leif V. Erixell valdes förra året till ordförande för Medborgarrätts- självbestämmandet samt språin i MRRS. Han tog upp just rörelsen i Sverige. Mycket på grund av sitt skriftställeri i grundlags- ket i grundlagen? Jag fann att
de frågor som varit kärnan i frågor och om statsskicket. © Foto Leif V Erixell.
samtliga områden var defekta.
MRRS verksamhet sedan orNär jag började studera svensk
vara bildade och inte sällan stoltserade
ganisationens grundande för
statskunskap och forskning närmare blev
med akademiska titlar. Hårresande! Karl
det alltmer uppenbart för mig att den nya
43 år sedan.
Poppers Det öppna samhället och dess
gravt centralistiska och otyglade RF från
Vad fick dig att engagera dig i författfiender blev lite av en ögonöppnare och
1974 var skapad och strömlinjeformad
ningsfrågan när intresset i media – och
där fanns gott om argument att hämta för
för den så kallade socialdemokratiska
även hos allmänheten – var så lamt?
att detronisera alla typer av metafysiskt
”skördetiden” under vilken man så ostört
–Det får blir ett ganska långt svar. Jag
och totalitärt tänkande. Detta ledde mig
som möjligt ville rulla ut de reformer som
var ung på 1970-talet och såg den både
senare in på tänkare som FA Hayek och
till slut skulle skapa den demokratiska
fysiska och politiska samhällsförstörelse
andra frihetliga filosofer och även klassocialismen byggd på den nya sekulära
som då ägde rum: både inom politiken
siker inom konstitutionell filosofi som
religionen anbefallen von oben – kulten
med drakoniskt höjda skattesatser för
Locke, Montesquieu, Constant, Rousav framtiden (med den logiska baksidan:
företagen och genom en iskall social inseau med flera. (Jag tog sedermera en fil.
kapade band till det förflutna), social atogenjörskonst inte minst manifesterad i
kand i bland annat socialantropologi och
misering (individ-bidragsstat gavs föreden brutala förstörelsen av svenska stadsfilosofi och kom nätt och jämt helskinträde framför familj, släkt och det civila
kärnor och en arkitektur som symtomanad ur den gravt marxistmarinerade unisamhället). Det är för övrigt i detta samtiskt nog bröt mot traditionellt byggande
versitetsmiljön). Jag vill också framhålla
manhang vi ska se det så kallade ”lidtill förmån för en endimensionell moCharles Darwin i detta sammanhang. Vi
bommeriet”, där lagar inte längre skulle
dernism. Nu var det den ”demokratiska
kan aldrig förstå människans beteende –
bygga på hävd och korrelera med den
socialismens” skördetid och det socialoch samhällens optimala organisering –
allmänna rättsuppfattningen utan vara
demokratiska moderniseringsprojektets
om vi inte förstår och tar hänsyn till hur
skarpa vapen och verktyg för en radikal
högperiod, vars biverkningar vi för övevolutionen format hennes beteende.
samhällsomvandling. Detta stöttades upp
rigt fortfarande lider av. Det var under det
Under mina mest aktiva yrkesår – har
ideologiskt av den så kallade Uppsalamörka sjuttiotalet som mitt samhällsengaarbetat med varumärkesutveckling och
skolan, där lagar inte ansågs kunna bära
gemang väcktes. Jag tvingades ta del av
marknadskommunikation – skrev jag
något särskilt moraliskt eller etiskt inneden marxistiska vågen på kultur- och desamtidigt på något som kanske blir mitt
håll utan endast var instrument i maktens
battsidor och inom Public Service (”marMagnum Opus trots dess ringa omfatthänder att användas som de behagade –
schen in i institutionerna”) och kunde
ning – Om den civila freden. Under cirka
ändamålet helgar medlen – nihilismen i
inte för mitt liv begripa hur ett tänkande
femton år skrev jag på den vid lediga
sin prydno.
som överallt lett till förtryck, gulagarkistunder och kondenserade där allt jag
Naturligtvis blev det pannkaka av allt
pelager, och samhälleligt förfall kunde
dittills tänkt och reflekterat över utifrån
detta – inte minst av den naturliga anledapplåderas av människor som påstod sig
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ningen att drakoniskt höjda kostnader för
företagen innebar en sämre konkurrenskraft, konkurser och så en ökad arbetslöshet med medföljande sociala problem.
Den politiskt skapade sociala atomismen
innebar en ökad känsla av ensamhet och
alienering i samhället. Att sitta i de sterila
hyreskasernerna och dyrka framtiden var
en alltför själlös och primitiv vision. Den
traditionsföraktande och därmed också
identitetslösa modernismen byggde fram
sitt eget misslyckande.
Jag tittade sedan på forskare som Roger D Congleton, som i sin bok Att förbättra demokratin noterar en korrelation
mellan den nya RF från 1974 och en försämring av den ekonomiska utvecklingen
i landet. Det tycks alltså finnas även rent
materiella argument för att reformera
vår konstitution. Congleton menade att
det är mycket som tyder på att det parlamentariska system som Sverige införde
i mitten av 1970-talet är underlägset det
parlamentariska system som fanns under den föregående författningen – då
Sverige blev rikt – vilken fortfarande
byggde på maktdelningens principer och
ett tvåkammarsystem. Även om det inte
var optimalt så var det ändå ett organiskt
framväxt system som hade rötter lång
tillbaka i tiden. RF från 1974 däremot var
en typisk tabula rasa produkt: i princip
direktlevererad från det modernistiska
ritbordet ”nytt och fräscht” som det brukar heta från det lägret. Nytt var det, men
inte särskilt ”fräscht”.
Vi kan i detta sammanhang också notera att runt 1970 låg Sverige i paritet
med Schweiz i ekonomiskt välstånd mätt
i BNP per capita men under senare delen av 1970-talet började den svenska
kräftgången och vi har sedan dess aldrig
kommit i kapp det karga bergslandet med
sina mycket färre naturresurser. Det var
något med den svenska politiken. Det var
förstås ingen naturlag i arbete som gjorde
att vi inte kunde hållas oss i paritet med
alplandet efter 1970. Det var uppenbarligen något med det politiska ledarskapet,
med sättet det valdes ut på, hur partierna
finansierades, hur olika landsändar representerades, maktdelningen och lagstiftningsprocesserna.
Sagt och gjort. Vi behöver en ny konstitution! Det var bara att börja skriva. Om
den civila freden samt svensk statsvetenskaplig forskning i valda delar utgjorde
den idémässiga grunden. Det tog cirka
två och ett halvt år. Noterar att jag inte
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skrev från ”scratch” (det hade varit övermäktigt), utan jag utgick från nuvarande
RF och skrev helt enkelt om den i väsentliga delar. Allt i den var inte genomuselt.
Man hade ju delvis tagit med saker från
den gamla grundlagen.
Jag var klar med Sverige förnyat (ej
längre tillgänglig på marknaden) år 2012
och den senaste reviderade upplagan av
Omstart Sverige kom ut i april i år.
I din bok formulerade du ett nytt alternativ för att styra Sverige. Kan du sammanfatta de viktigaste principiella förslagen
och vilka brister i dagens samhälle de
skulle komma till rätta med?
–”Styra Sverige” är ju helt rätt om du
avser ”ett nytt ramverk för den svenska
samhällsutvecklingen”, som undertiteln
till boken lyder. Det betyder att reformförslaget inte bara täcker in hur landet styres
utan även hur den dömande makten ska
utformas, statschefens roll, de mänskliga
rättigheternas utformning och definitioner, vad krävs för medborgarskap samt
statens räckvidd (kompetenskatalog)
med mera. Vad gäller direkta jämförelser
mellan OS och nuvarande RF – och OS
fördelar – bär det för långt att lista detta
här. Jag har dock indikerat ovan vad detta
är i svaret på den första frågan ovan. Jag
hänvisar till sid 209 i den senaste upplagan av boken. Där finns en sådan lista.
Har du utanför MRRS mött reaktioner på
dina förslag? Finns det förutsättningar
för att nå en livskraftig debatt i rättighetsfrågor och konstitutionella frågor i
Sverige?
–Problemet i Sverige, till skillnad från
till exempel USA, är att det saknas kunskap och intresse från både akademin i
stort, men särskilt från mediamakten att
lyfta dessa frågor. Man får till exempel
leta länge efter artiklar som behandlade
grundlagsändringarna från 2010 trots
att de var ganska omfattande. Bland annat skrevs multikulturalismen som idé
in i grundlagen (RF 1 kap 2 §). Det vill
säga att staten aktivt ska understödja en
kulturell enklavering och splittring i landet och att den egna kulturen inte har ett
prioriterat värde, i det att staten förbinder
sig att aktivt med skattemedel ”främja”
invandrar- eller minoritetskulturer, istället bör de få verka fritt och utvecklas i
det civila samhället utan att hållas under
armarna av staten. Den svenska statens
uppgift i ett sunt samhälle är att försvara och gynna det gemensamma, det vill
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säga det svenska språket och säkra det
allmänna svenska kulturarvet. Inte att bidragsförsörja ledamöter av olika invandrarföreningar – och självutnämnda representanter för minoriteter – som därmed
saknar incitament att både integreras och
assimileras i den allmänna gemenskapen
inom nationens gränser utan vilken en
demokrati inte i längden kan fungera. Det
insåg redan J S Mill insåg. Det behövs en
diskussion på torget om gemensamma
angelägenheter och en gemensam känsla
av att bygga något tillsammans inom landets gränser och därmed både vårda och
respektera det. En annan typisk sak är
att den dåvarande alliansregeringen runt
2009 faktiskt hade möjlighet att införa en
författningsdomstol – något som MRRS
länge kämpat för. Man hade Miljöpartiet
med sig i båten, men Reinfeldt vek ned
sig i ännu ett av sina misslyckade taktiska
trianguleringshaverier. Det var en tragisk
dag för Sverige – en av alltför många under de senaste decennierna av politiska
haverier. Se mer om detta på nätet1.
Vad gäller mediamaktens roll i den
konstitutionella debatten, så är min analys att eftersom merparten av journalisterna ligger till vänster (vilket relevanta
undersökningar har visat) så delar de
den politiska vänsterns och det tidigare
statsbärande partiets syn på Riksdagen
som en exekveringsinstitution för ”folkets röst” utifrån en enfaldig och ohållbar analys. Denna ska då ha så få hinder,
kontroller och maktbalanser som möjligt
eftersom de kan hindra och i onödan försena de samhällsradikala (socialistiska
och paternalistiska) reformerna från att
rullas ut. Därför tar man medvetet inte
upp konstitutionella frågor om man inte
absolut måste.
Och som jag sagt tidigare så var det
precis denna uppfattning som i grunden
var drivande hos framförallt S och vänstern i skapandet av den nya RF från
1974. ”Borgarna” hade som vanligt inga
långa ideologiska perspektiv eller förmådde samlas kring viktiga konstitutionella principer, utan blev bortkollrade
med några hundben och en förhoppning
om snabbare maktövertagande när den
andra kammaren försvann.
Intervju: C G Holm. Leif V. Erixell har
mycket mer att säga, bland annat om debattklimat och identitetspolitik. Det gör
han i nästa nummer av Contra.
1
http://www.unt.se/debatt/alliansen-hadechansen-att-skriva-historia-2328056.aspx
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Contras notisavdelning har i detta nummer
sammanställts av C.G. Holm. De källor
som refereras är inte direkt citerade, utan
texten är Contras sammanfattning av originalkällan om inte annat markeras med
citationstecken.

Förluster i skolan

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
har motsatt sig vinster i skolan, även om
det ännu inte tagit sig uttryck i någon
lagstiftning. Samtidigt ser man till att
det blir förluster i skolan när man själva
styr. Vilket kan vara nog så problematiskt
också för friskolor, eftersom friskolornas
ersättning per elev bygger på vad som
budgeteras för de kommunala skolorna. I
Stockholm, som styrs av en röd-grön-rosa
koalition uppvisade de kommunala skolorna ett underskott på 54 miljoner kronor
under de fyra första månaderna 2017. 50
skolor har av Utbildningsförvaltningen
beordrats att upprätta åtgärdsplaner för att
minska kostnaderna. Höjningen av skolpengen var i år den lägsta på tolv år (trots
att man säger sig satsa på höjda lärarlöner). Metoden tycks vara att ”svälta ut”
friskolorna. En del kan visserligen fortfarande göra vinst genom att vara mycket
effektivare än de kommunala skolorna.
Men risken finns att resultatet blir så pres-
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sat att vi får färre friskolor, trots att efterfrågan ökar.
(Vårt Kungsholmen)

Lurade till sig nästan 800.000

En man som var skriven i Nynäshamn
bodde i själva verket i Irak. Han lyckades få sjukersättning, bostadsbidrag
och bostadstillägg. Vid tre tillfällen
sedan 2012 skrev han på ”heder och
samvete” under att han bodde i Sverige. Han har nu blivit ålagd att betala tillbaka 768.330 kronor.
(Mitt i)

Oppositionella miljöpartister
vill ha närmare kontakter
med Ryssland

Tre av de miljöpartister som under en
lång tid inte deltog i arbetet i Miljöpartiets riksdagsgrupp, Valter Mutt, Annika
Lillemets och Carl Schlyter har i en riksdagsmotion föreslagit närmare kontakter mellan Sverige och Ryssland. De tre
tillhör den mer fundamentalistiska gruppen inom Miljöpartiet som haft svårt att
smälta partiets kompromissande inom
Regeringen.

Johan Lundberg har fel åsikter
– får inte bli professor

Johan Lundberg har tidigare varit redaktör för tidskriften Axess och är en
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välkänd kulturdebattör. Han gav 2013 ut
boken Ljusets fiender, en över 400 sidor
lång uppgörelse med kulturvänstern. En
debattskrift på ett kommersiellt förlag
(Timbro). Det skulle han inte ha gjort.
När Johan Lundberg sökte en professur
i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet blev det stopp. Visserligen har
bägge de anlitade externa sakkunniga
oberoende av varandra förespråkat Lundberg. Det är Claes Ahnlund, professor i
litteraturvetenskap vid Åbo Akademi och
Eva Haettner pensionerad professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.
De två externa professorernas omdöme
föll emellertid inte ”lärarförslagsnämnden” vid Stockholms universitet på läppen. Man gjorde en genomgång av Ljusets fiender och konstaterade att den inte
var någon vetenskaplig avhandling. Vilket inte Lundberg eller någon annan gjort
anspråk på. Däremot tar Lundberg i boken avstånd från rappakalja som genusperspektiv, queer-teori och identitetspolitik, mumbo-jumbo som ligger åtminstone
två av ledamöterna i lärarförslagsnämnden varmt om hjärtat. Prorektor Claes
Hättestrand har nu beslutat att gå charlatanernas ärenden. Ingen professur åt
Lundberg.
(Academic Rights Watch)

Ska Alliansen göra slag i saken
– och faktiskt fatta beslut?

Vi har tidigare i Contra tagit upp det
märkliga fenomenet med ”tillkännagivanden” från Riksdagen. När Alliansen
och Sverigedemokraterna har en gemensam uppfattning i en sakfråga brukar det
i Riksdagen sluta med ett ”tillkännagivande”, det vill säga Riksdagen begär att
Regeringen ska göra något, utfärda en
förordning, lägga fram ett lagförslag eller
vad det nu kan vara. Detta istället för att
fatta ett skarpt beslut i frågan. Ibland finner sig Regeringen faktiskt i beställningen och gör vad Riksdagen begärt. Oftare
är det så att Regeringen förhalar frågan
och det blir ett nytt tillkännagivande så
småningom. Och slutligen händer det att
Regeringen säger rätt ut att den struntar
i vad Riksdagen säger. Nu har Alliansen
för en gångs skull sagt ifrån i en sådan
fråga. Alliansen (med stöd av Sverigedemokraterna) vill lindra bullerbestämmelserna i samband med nybyggnation för
att underlätta bostadsbyggandet. Det har
blivit ett tillkännagivande från Riksdagen
och bostadsminister Peter Eriksson (MP)
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har sagt att han tänker strunta i riksdagsbeslutet. Nu finns det sällsynt enkla juridiska förhållanden. Regeringen har
genomfört skärpningar av bullerreglerna
genom en förordning vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Regeringen får nu
en chans till att komma med nya (högre)
riktvärden för buller. Om Regeringen inte
gör det kommer förordningen att upphävas vid kommande årsskifte och allt att
återgå till vad som gällde 2015. För första
gången sätter Alliansen hårt mot hårt.

Svenska Institutet dissar
Contras twitter-konto

Svenska institutet, en statlig myndighet,
anlitade en vänsterextremist, Vian Tahir,
för att ta hand om deras Twitter-konto @
sweden en vecka. Under veckan fick hon
igenom att lägga in en blockeringslista
som innehöll 14 000 namn (varav 2000
robotar). Det var hennes egen privata
blockeringslista. När Tahirs vecka var
slut gjorde Svenska institutet listan till
sin egen blockeringslista och preciserade
dessutom att listan avsåg näthatare, högerextremister, nazister och homofober.
Det var inte bara sådana som haft med
Svenska institutet att göra som fanns med
på listan, det var tusentals andra som
kanske kunde tänkas interagera i framtiden. Det vill säga vem som helst. Någon
grund för påståendena har inte framlagts
och efter någon dag kastade Svenska institutet in handduken och strök blockeringslistan. Men man strök listan utan att
spara den, myndigheten förstörde alltså
en offentlig handling. Vilket är ett brott.
Ansvarig är i första hand generaldirektören Annika Rembe.
Att upprätta ett åsiktsregister av det
slag som Svenska institutet gjort är förbjudet för myndigheter till och med i
grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet
3 paragrafen). Bland de blockerade personerna fanns exempelvis riksdagsmannen Jan Ericsson (M) och den israeliske
ambassadören Isaac Bachman (nazist?).
Också Contras twitter-konto var blockerat, liksom Contra-medarbetaren Tommy
Hanssons konto och en person som finns
i närheten av Contra utan att någonsin
själv ha medverkat i tidskriften.
Anmälningar till JO och JK har haglat in. Tilltron till att de myndigheterna
ska agera är dock låg. Troligen krävs att
någon gör rättssak av ärendet för att det
över huvud taget ska hända något.
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Flyktingrekord

Det var hösten 2015 som flyktingströmmen till Sverige slog alla rekord. Men det
märktes inte i form av uppehållstillstånd.
Handläggningstiderna exploderade också,
vilket gjorde att det var 2016 som rekordet i beviljade uppehållstillstånd slogs.
Det blev drygt 150 000 uppehållstilstånd
2016, varav 72 000 avsåg flyktingar (och
flertalet övriga anknytningsärenden).
Antalet beviljade uppehållstillstånd för
flyktingar fördubblades mellan 2015 och
2016, från 36 000 till 72 000. Sedan millennieskiftet har 1,5 miljoner uppehållstillstånd beviljats i Sverige. Vid senaste
årsskiftet fanns cirka 70 000 obehandlade
asylansökningar.
Samma år, 2016, som Sverige gav 72000
positiva asylbeslut beviljades i Norge
12800 och i Finland och Danmark mindre än 8 000 i vardera landet. (Realtid)

Inga glada folkfester

Hammarkullen i Göteborg är en av sju så
kallade no go zones i Göteborg (på byråkratsvenska finns inga no go zones men
väl ”särskilt utsatta områden”). Stadsdelen är känd för bilbränder, rån, narkotikahandel, skottlossning och usla skolor
och ännu uslare skolresultat. En gång om
året ordnas en karneval. Festen pågår i
dagarna två, en dag för vuxna och en dag
för barn. Det har pågått sedan 1974. Om
det till vardags inte görs mycket för att
hålla ordning på gängen i Hammarkullen,
så storsatsar myndigheterna i samband
med Karnevalen. Miljöförvaltningen har
tidigare skickat ut hälsovårdsinspektörer
med ljudmätare som konstaterat att ett
par sambagrupper haft för hög ljudvolym. 2013 blev det viten på 5.000 kronor.
Nu har vitena höjts och arrangörerna har
tvingats slänga ut två sambagrupper
(Malin Siwe i Expressen)

Sundbybergs kommun
har för mycket pengar

Pengarna kommer bland annat att användas till att ”HBTQ-certifiera” kommunens
alla fritidsgårdar. Sundbybergs fritidsgårdar ska kännetecknas av ”normkritiskt
tänkande”. Tidigare har samma sak gjorts
med bibliotek och simhallar. Den som
främst tjänar på HBTQ-certifieringen är
naturligtvis den organisation som funnit
en nisch i att sälja dessa speciella tjänster
till kommunerna.
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Utbildningsradion, UR,
rensar ut

Per-Axel Janzon arbetade på Utbildningsradion och hade tänkt fortsätta med det.
Men så kom det där med ”normkritiken”
in. Hela personalen på Utbildningsradion
samlades till en temadag om mångfald.
”Vita reportrar ska inte ringa till afro
svenskar och be om en research-intervju
om afrofobi” undervisades personalen
om. Vithetsnormen härskade och bara en
afrosvensk kunde uttala sig om afrofobi.
En av cheferna förklarade att Utbildningsradion sedan det inträffade brutit
kontakten med det produktionsbolag som
misskött sig på detta sätt. Janzon berättade att han ställt en kritisk fråga, är det inte
rätt att försöka sätta sig in i sådant som
man inte vet så mycket om? Janzon hade
redan när han började på UR fått höra att
URs uppgift inte var att presentera fakta
utan att ”förändra människors värderingar”. En av Janzons kollegor berättade
att man i hennes grupp saknade troende
människor och det var ett problem. Saken
hade uppdagats när man gjorde en enkätundersökning som inte bara omfattade
tro utan också sexuell läggning. Janzon
frågade vad problemet var och om det
inte var känsligt att rota i medarbetarnas
trosuppfattningar. Svaret från podiet blev
att det var viktigt att veta vilka diskriminerade grupper som saknades inom olika
enheter på företaget. Personalen på UR
skulle omfatta och tillämpa ett normkritiskt tänkande och all rekrytering skulle
mångfaldsmålsättas. Det gick så långt att
företaget i en rekryteringsannons öppet
definierade vilken ras en framgångsrik
sökande skulle ha (afrosvensk).
För denna annons fälldes senare Utbildningsradion av Diskrimineringsombudsmannen (DO) som fastslog att den
var i strid mot diskrimineringslagen. Annonsen formulerades om till en person
med ”djup kunskap om och stor förståelse för afrosvenska perspektiv och frågor
som rör målgruppen”.
Janzon fick så småningom till uppdrag
att göra ett program om normkritik, men
när han inriktade programmet på problemen när normkritik blev norm sparkades
han och ”köptes ut”. Inledningsvis krävde
UR att han skulle hålla tyst om vad som
hänt. Han vägrade och när han tvingats
sluta kunde han ta upp frågan i P1 i radio
istället. Per-Axel Janzon har berättat om
sina erfarenheter i tidningen Fokus och i
Sveriges Radio P1.
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Strömavbrott hotar

I Storbritannien uppskattar man att det på
vissa ställen räcker med att sex elbilar på
samma gata kopplas in för laddning för
att elen ska gå ner i hela området. Idag
finns det ungefär 100 000 elbilar i Storbritannien, men antalet väntas växa till
flera miljoner inom de närmsta åren. De
flesta engelsmännen bor i egna hem och
det innebär att bilen laddas hemma, något
som elsystemet inte är byggt för. Saken
blir inte bättre av att solcellspaneler blir
allt billigare, vilket innebär att det också
kommer att produceras små mängder energi lokalt. Inte heller det är elsystemet
byggt för. Haken är att solcellerna producerar el mitt på dagen när solen skiner,
medan elbilarna förväntas bli laddade på
kvällar och nätter. De lokala näten måste
byggas så att de matar ut energi på dagarna och hämtar in energi på nätterna.
Så fungerar det inte alls idag och investeringsbehoven blir mycket stora för att
anpassa näten till nya förhållanden.
(The Times)

Mördad för ”hädelse”

I Pakistan mördades studenten Mashal
Khan i april. Han anklagades av en annan student för ”hädelse”. Något belägg
för att det var sant finns inte. Men Khan
slets ut från sitt rum av en studentmobb,
slogs med brädor, sköts och kläddes av
naken. Händelsförloppet filmades delvis med mobil, så det råder inget tvivel
om vad som hände. Ungefär 65 personer
har mördats för anklagelser om hädelse
i Pakistan sedan 1990. Hädelse är i och
för sig belagt med dödsstraff i Pakistan,
men allt oftare är det mobben som föregriper domstolarnas prövning. År 2011
mördades en guvernör i Punjab för att
han föreslagit en lättnad i hädelselagstiftningen. Ofta är det kristna som blir offer
för anklagelser, men anklagelser används
också för att vinna fördelar i privata konflikter.

Militariserade Venezuela

Presidenten och tidigare busschauffören
Nicolás Maduro i Venezuela tog över
efter generalen Hugo Chávez. Samtidigt
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som Maduro har kört Venezuela, en gång
Latinamerikas rikaste land, ännu längre
ner i träsket, sparar han inte på utnämnandet av generaler. Nu finns det 2000
generaler i Venezuela. Vilket kan jämföras med USAs 900 och Sveriges tiotal.
11 av landets 32 ministrar är före detta
officerare liksom 11 av 23 provinsguvernörer.
Socialismens verkningar märks på
hälsoområdet. Hälsoministeriet rapporterade för första gången på två år om
utvecklingen. Mödradödligheten ökade
med 65 procent, barnadödligheten med
30 procent. Antalet malariafall ökade
med 76 procent.

Namibia verkar följa
Zimbabwe och Sydafrika utför

Namibia har varit ett förhållandevis
välskött land med hyfsad ekonomisk
standard och tillväxt. Presidenten Hage
Geingob är varm vän av marknadsekonomi, vilket hans landsmän haft stor
nytta av. Men han är trängd av militanta
radikaler som vill köra ner landet i botten. ”Tidigare förfördelade grupper” ska
ges rätten att äga minst 25 procent av alla
företag (även de allra minsta företagen)
och minst hälften av alla styrelser och
företagsledningar ska bestå av ”tidigare
förfördelade grupper”, varmed förstås
personer som inte är vita. Som i många
andra länder i Afrika svarar de vita för
en stor del av näringslivet och är därmed
också sysselsättningsskapande för den
svarta majoritetsbefolkningen. Regeringspartiet SWAPO hotar också med expropriation av vita jordegendomar, vilket
i Zimbabwe har lett till att det en gång
så rika jordbrukslandet med stor livsmedels- och tobaksexport idag har svårt med
att ens försörja sig självt.

Den bortvittrande staten får
fart på samhället

Somalia är ett av klaraste exemplen på
en ”failed state”, ett land där statsmakten
helt enkelt tappat kontrollen. Men att det
inte finns någon stat betyder inte att samhällsutvecklingen stoppas. Peter Leeson
vid George Mason University har analy-
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serat 18 utvecklingsmått i Somalia. Vad
hände med dem när staten kollapsade?
Det gick bra, 14 av de 18 måtten visar
på klara framsteg. Förväntad livslängd
är högre, barnadödligheten är 24 procent
lägre, dödlighet i barnsäng har fallit med
30 procent, andelen barn med för låg födelsevikt har gått ner med 15 procent,
tillgången till hälsovård har ökat med 25
procent, tillgång till vatten och avlopp har
ökat med 8 procent och det som betecknas som ”extrem fattigdom” har sjunkit
med 20 procentenheter. Allt medan den
somaliska staten så gott som försvunnit.
Allt har dock inte blivit bättre; läskunnigheten och andelen barn i skolan har minskat något sedan statens kollaps.
(Reason)

Försvarsutgifter

Redan under Obamas tid som president
började USA kräva att medlemsstaterna i
NATO skulle uppfylla sina åtaganden från
2006 att använda 2 procent av sin BNP
till försvarsutgifter senast 2024. Donald
Trump har ännu tydligare gett uttryck för
att ingen ska kunna åka snålskjuts på de
amerikanska skattebetalarna. Européerna
borde ha råd att betala själva.
NATO gör en årlig sammanställning
över försvarsutgifterna och i den senaste
sammanställningen är det fem länder som
uppfyller tvåprocentsmålet. Men en del
lovar att de ska nå upp till tvåprocentsmålet nästa eller nästnästa år. Det gäller
till exempel våra grannländer i Baltikum,
Lettland och Litauen som lovat uppfylla
målet 2018 (Estland och Polen tillhör
de fem länder som redan idag uppfyller
tvåprocentsmålet). Tyskland som har en
låg andel försvarsutgifter har deklarerat
att man inte kommer att uppfylla NATOs
mål.
Fram till 2014 minskade NATOs försvarsutgifter, men det alltmer uppenbara
ryska hotet gjorde att försvarsutgifterna
ökade både 2015 och 2016, det sistnämnda året med 3,8 procent för NATO (utom
USA).
Sveriges försvarsutgifter i förhållande
till BNP ligger på 1,15 procent och är
sjunkande, trots nya försvarssatsningar.
1975 var andelen 3,1 procent, men efter
Sovjets fall sjönk andelen snabbt. Tillbaka på 1960-talet var de svenska försvarsutgifterna i storleksordningen 5 procent
av BNP.
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Försvarsutgifter i procent av BNP 2016
USA
3,61
Grekland
2,36
Estland
2,18
Storbritannien
2,17
Polen
2,01
Frankrike
1,79
Turkiet
1,69
Norge
1,55
Litauen
1,49
Lettland
1,46
Rumänien
1,41
Portugal
1,38
Bulgarien
1,30
Kroatien
1,21
Tyskland
1,20
Nederländerna
1,16
Danmark
1,14
Övriga medlemsländer har lägre siffror

Gröna med problem

Suppleanten i Helsingfors stadsfullmäktige Saido Mohamed, som representerar
De Gröna, tvingades i slutet av förra året
att dra sig tillbaka från politiken. Saidos
syster dömdes för bedrägeri sedan hon
under perioden 2003–2013 fått finskt
barnbidrag på sammanlagt 44.000 euro
utan att ha rätt till det. Pengarna hade
utbetalats till Saido som hävdade att
hon skickat dem till systern i Somalia.
Om systern verkligen fått några pengar
kan inte bevisas. Systern hävdade att
Saido använt pengarna för egna studier.
Polisen utreder penningtvättsbrott från
Saidos sida.
(Hufvudstadsbladet)

Klimatkostnader

Den danske klimatforskaren Bjørn Lomborg granskar kritiskt en bok av William
Nordhaus där denne beräknar de negativa effekterna för bruttonationalprodukten av en temperaturhöjning. Nordhaus
menar att en temperaturhöjning på 4
grader kommer att sänka BNP med 4,5
procent till kommande sekelskifte. Lomborg menar på samma grunddata att en
temperaturhöjning på 2,2 grader kommer att innebära att BNP ökar fram till
2070–2080. BNP ökar enligt Lomborg
för temperaturökningar upp till 3 grader.
Orsaken är att ökad temperatur ger bättre
förutsättningar för jordbruket på många
ställen.

Reformer i gamla
kommunistländer

Tjugofem år efter kommunismens fall
har de gamla kommunistländerna i Östeuropa alla övergått till marknadsekonomi och kapitalism. Men övergången
skedde på olika sätt. Oleh Havrylyshyn,
Xiaofan Meng och Marian L. Tupy har
åt Cato Institute studerat hur övergången
gick till och vilka metoder som var framgångsrika. Forskarnas slutsats är att det
gått mycket bättre för de länder som satsade på en snabb och ”brutal” övergång
till ett nytt system. De länderna utvecklades snabbare ekonomiskt och byggde
upp mer stabila institutioner. Detta gäller
även om man väljer att mäta utvecklingen
med andra mått än de rent ekonomiska,
till exempel FNs Human Development

Index.
Till de framgångsrika länderna räknas
Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Polen och Slovakien. De har alla idag nått
en standard på ungefär 25.000 dollar per
invånare och år, medan övriga länder ligger kvar på mellan 10.000 och 15.000
dollar. Till nästa grupp, med en mer kontinuerlig övergång, men med lugnare takt
hör Kroatien, Ungern och Slovenien. De
som startade kraftfullt, men övergav reformpolitiken är Albanien, Bulgarien,
Makedonien, Kazachstan och Ryssland.
Övriga reformländer är Azerbajdzjan,
Armenien, Georgien, Ukraina, Tadzjikistan och Rumänien medan Belarus (Vitryssland), Uzbekistan och Turkmenistan
knappast gjort några ekonomiska reformer alls.

Tjeckiska regeringens råd till
medborgarna om terrorister:
Skjut dem

Den tjeckiske presidenten Milos Zeman
har gett sina landsmän ett rättframt råd:
Beväpna er. Och var redo att använda
vapnen mot muslimska terrorister! Vapenförsäljningen gick upp kraftigt efter
Zemans uttalande. Samtidigt är lättnader
i vapenlagstiftningen på gång som ska
öka möjligheterna att använda de vapen
som medborgarna har. Å andra sidan har
tjeckerna skyldighet att anpassa sig till
EUs nya strikta vapendirektiv. Tjeckien
har förhållandevis många vapen hos allmänheten jämfört med andra EU-länder.
Eller 800 000 på tio miljoner invånare.
Sverige har dock cirka 2 miljoner vapen
på lika många invånare.
(The Washington Post)

Förtryck i Kinas periferi

Theresa May avlägsnar Storbritannien från kontinenten
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I Tibet har Kina i stort sett lyckats kväsa
oppositionen under den hårdföre Chen
Quanguo. Denne har nu flyttats till Xinjiang (Sinkiang) där de oppositionella är
muslimer, inte buddhister som i Tibet.
Chens åtgärder i Xinjiang omfattar förbud mot pilgrimsfärder till Mekka (undantag för de som godkänts av statliga
myndigheter), förbud för studenter att
fasta under Ramadan, kvinnor med dolda
ansikten får inte åka buss (och personer
med sådan klädsel ska rapporteras till
polisen). Personer under 18 får inte besöka moskéer. Alla bilägare har beordrats
att installera utrustning så att bilarna kan
spåras med satellit.
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Latinska bokstäver i Kazachstan
–ryssarna missnöjda
Kazachstans president Nursultan Nazarbajev vållade Moskva påtaglig otrevnad,
med sitt beslut att avsäga sig det kyrilliska alfabetet. Det ryska alfabetet, som
man tvingade på kazacherna 1940. Och
istället återta det latinska alfabetet, som
introducerades i de turkiskt besläktade
språken på 1920-talet, då man i Sovjetunionen kunde skönja böjelse för den så
kallade ”proletära internationalismen”.
Innan dess användes ett arabiskt alfabet,
som inte motsvarade detta språks egenheter.
President Nazarbajev har låtit förbereda övergång från kyrilliska bokstäver
till latinska, med början 2018. För att till
2025 alla trycksaker, all bokföring och
massmedia skall vara latiniserad.
Kazachstan kan man säga, är Centralasiens centrum och kärnhus. Dess enorma territorium sträcker sig nästan från
Volgas strandbankar till Kinas västliga
provinser. Det är rikt på brytbara fyndigheter. Bland annat stenkol, nickel, guld
och uran. Men inte att förglömma gas
och råolja. Kazachstans samarbete med
Kina blir mer och mer ingående, inom
kolindustrin dominerar amerikanska och
brittiska företag och på kulturens område
har Turkiet stor betydelse. Turkiet under
Kemal Atatürk introducerade det latinska
alfabetet 1928. Med andra ord, president
Nazarbajevs beslut är inte endast regionalt. Man kan även säga, att det har global betydelse när man beaktar hur Rysslands sfär för influens krymper, även på
skriftspråkets område.
Första steget mot latinskt alfabet tog
Azerbajdzjan direkt efter Sovjetunionens
fall. Tätt följt av Turkmenistan och med

påtagligt långsammare tempo, stegvis
– Uzbekistan. På det omnämnda beslut
som Kazakstans president fattade, kom
direkt ett eko från Kirgizistan. Där gjorde
den nationella intelligentian tryck på sin
regering med uppmaning att följa det närbesläktade Kazachstans exempel.
Kazachstan är formellt inkorporerat
i den Eurasiska Ekonomiska Unionen –
EaEU, som omhuldas av Ryssland. Gränsen mot Ryssland är lång. För inte alls
så länge sedan krävde Alexander Solzjenitsyn att Kazachstans norra landsändar,
där det fortfarande bor ganska många
rysktalande, skulle ”ges tillbaka” till
Ryssland. President Nazarbajev gör allt,
för att motarbeta dessa tendenser. Till
sin nya huvudstad valde han 1998 den
mellersta, i norra ändan av den oändliga

frank.gordons
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stäppen belägna och ihopsjunkna staden
Akmolinsk. Som Nikita Krustjov döpte
om till Cheljinograd (från ryska – orörda
marken), till vilken Krustjov ordnade en
massiv invandring av tusentals ryska,
”kommunistiska nybyggare”. Nazarbajev
kallade staden för Astana (från kazachiska – metropolen). Och för pengar från
oljeexport skapades här ett arkitektoniskt
under – Kongresslottet. Ett höghus för
departementen, universitetsannex, parker
och diplomatkvarter. Ett förkroppsligande av den kazachiska nationella stolthe-

Nursultan Nazarbajev, Kazachstans president. Foto: Ricardo Stuckert.
ten självt.
Alltså, istället för kyrilliska – latinska
bokstäver. Övergången till latinska bokstäver är inte så svår för de turkiskt besläktade språken. Det återstår bara att beteckna ”hårt k” med bokstaven ”q”, lägga
till för bokstav ”s” och ”c” liten svans (ş
och ç) och ändra bokstäverna ”e” och ”y”
så att de blir som tyskans omljud.
Kremls led närstående folk, grämer
sig redigt över president Nazarbajevs
beslut. För, när man tar adjö av kyrilliskan, betyder det att man tar adjö från
från ”ryska civilisationen”, från den
”ryska andligheten” och närmar sig den
hatade ”globalismen”. Och dessutom
närmar man sig pan-turkiskheten. För
man kan redan i Tatarstan höra röster
som vill återvända till latinskt alfabet,
också där. Tatarstan – landet som tsar
Ivan den Förskräcklige erövrade… .
Översättning från lettiska: Janis Vikmanis

År 1928 ändrade Kemal Atatürk det turkiska skriftspråket från arabiska till latinska bokstäver. Nu följer den kazachiske presidenten
Nursultan Nazarbajev i Atatürks fotspår. Men kazacherna har haft ett mellanspel med kyrilliska bokstäver, kazacherna tvingades 1940
ersätta de ganska nyinförda latinska bokstäverna med kyrilliska. Ryssarna protesterar mot reformen som genomförs 2018. Texten (på
turkiska, inte kazachiska): Hänförelse, offer, elände, dystra halvmåne!
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När objektiv sanning
blir en ”rasistisk konstruktion”
Yttrandefriheten sitter trångt där den borde vara som starkast, på de amerikanska universiteten. Talare stoppas av mobben – eller ibland av universitetsledningen.

Yttrandefriheten mår inte bra på landets
universitet och högskolor. I mitten av april
ställde University of California i Berkeley in ett anförande som skulle ha hållits
av den konservativa författarinnan Ann
Coulter. New York Times kallade saken
för ”det senaste slaget mot institutionens
stolta arv och rykte som en förkämpe för
yttrandefriheten”. I ett brev till Berkeley
College Republicans, som stod bakom
det planerade anförandet, förklarade två
representanter för universitetsledningen
att man inte kunde finna lämpliga lokaler
för det föredrag som planerats äga rum
den 27 april.
I februari ställdes ett anförande, också
på inbjudan av College Republicans, in
sedan rutor slagits sönder, eldar tänts och
stenar kastats på polisen från maskerade
vänsterdemonstranter som invände mot
den kontroversielle högerinriktade författaren Milo Yiannopoulos. ”Beslutet från
University of California att stoppa de två
arrangemangen är särskilt anmärkningsvärda mot bakgrund av att universitetet
under 1960- och 1970-talen betraktades
som födelseort för yttrandefrihetsrörelsen och med tanke på universitetets långa
tradition att vara centrum för sociala protester”.

Yttrandefriheten angrips
runt om i USA

Runt om i landet är angreppen på yttrandefriheten omfattande. I mars tvingades
författaren Charles Murray från American Enterprise Institute att ställa in ett
föredrag vid Middlebury College i Vermont. Den professor, en vänsterorienterad demokrat, som stod för inbjudan attackerades fysiskt. Studenter vid Notre
Dame-universitetet har förklarat att de
kände sig ”otrygga” inför utsikten att vicepresidenten Mike Pence skulle hålla det
traditionella examenstalet. I april beslöt
studentkåren vid University of California
i Davis att den amerikanska flaggan inte
skulle förekomma vid deras möten. En
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student förklarade att flaggan ”symboliserar en historia av folkmord, slaveri och
imperialism”.
Det blir allt svårare att förstå vad som
verkligen händer vid våra universitet. Wall
Street Journal berättar att ”Stanford varje
år ställer de som ansöker om inträde på
universitetet frågan ’Vad är viktigt för dig
och varför?’ Ziad Ahmed från Princeton,
New Jersey, summerade sitt svar med tre
ord. Hans uppsats bestod av hashtaggen
’#BlackLivesMatter’ upprepade hundra
gånger. Han blev antagen.”
Några som drivit saken in absurdum,
även i förhållande till de politiskt korrekta, är en grupp studenter vid Claremont
Consortium som representerar fem högskolor i Kalifornien. De förklarar att den

allan.c.
brownfeld
@contra.nu
objektiva sanningen själv är en ”myt”
som omfattas av ”vitmaktanhängare”.
Detta uttalande gjordes sedan ordföranden för Pomona College, David Oxtoby,
ställt upp för yttrandefriheten och försvarat den konservativa författarinnan Heather MacDonald från Manhattan Institute
sedan hon hindrats att genomföra ett talarengagemang vid närbelägna Claremont
McKenna College.
Ordförande Oxtobys brev möttes av en
lista med krav från aktiviststudenter som
kallade MacDonald en ”vit makt fascistanhängare av polisstaten” och objektiva
sanningar, sådana som finns i Självständighetsförklaringen som ett ”medel för att
tysta de förtryckta folken”. Författarna,
Dray Denson, Avery Jonas och Shanaya
Stephenson lyckades få 22 personer att
skriva under. De hävdade att tystandet av
konservativa talare som MacDonald, vars
artiklar publicerats i ansedda publikatio-
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ner som Wall Street Journal, Washington
Post och andra är ett giltigt skäl för aktivisternas motstånd mot talaren, eftersom
talet i sig utgjorde en ”form av våld”.
Under sitt anförande försökte MacDonald diskutera det framväxande motståndet mot polisen, när hon tvingades
sluta sedan aktivister slog på fönstren
och skrek ”Fuck The Police” och ”Black
Lives Matter”. Säkerhetsavdelningen vid
universitetet lät senare MacDonald sända
sitt anförande genom videolänk från ett
närliggande tomt rum.
I sitt brev skrev Oxtoby att ”protester
har en berättigad och viktig plats på vårt
campusområde. Vad vi inte kan stödja är
däremot de som förhindrar andra från att
engagera sig i dialog med en inbjuden talare. Vårt uppdrag är att finna sanningen,
att i samarbete främja utvecklingen för
att nå kunskap och för att förbättra vårt
samhälle.”
Den uppmaningen, att slå vakt om
yttrandefriheten avvisades av de protesterande studenterna, som skrev: ”Yttrandefrihet är en rättighet som många
frihetsrörelser har kämpat för, men det
har på senare tid blivit ett redskap som
erövrats av hegemona institutioner. Den
har inte bara stärkt studenter från underprivilegierade bakgrunder att ge uttryck
åt sitt missnöje och kritisera vissa aspekter av institutionernas verksamhet, men
den har också gett dem som vill slå vakt
om systemet som bygger på dominans
en plattform som de kan använda för att
främja trångsynthet. Om det är vår uppgift att upptäcka sanningen, på vilket sätt
ger yttrandefriheten ett bidrag till detta?”

”Objektiv sanning” skapat för
att tysta de förtryckta folken

Studenterna hävdade att själva begreppet
”objektiv sanning” skapats av vitmaktförespråkare i ett försök att ”tysta de förtryckta folken”. De förklarade att ”historiskt har vitmaktanhängare hyllat tanken
på en objektiv sanning och skapat en klyf-
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ta mellan ’subjektiv’ och ’objektiv’
gör det så väsentligt är hur det har
sanning, ett medel att tysta de föravvikit från det traditionella och
tryckta folken”. Idén att det finns en
hävdvunna. Mer än alla andra har
enda sanning – Sanningen – är en
den västerländska civilisationen
konstruktion av Väst, som är djupt
gett utrymme för individens påstågrundad i upplysningen, som var en
enden och kritiska inställning mot
rörelse som också beskrev svarta
den övergripande staten, den har
och bruna människor som underbegränsat statens makt och skapat
människor tvingade att underkasta
en privat sfär på vilken staten inte
sig smärta. Denna konstruktion är
kan inkräkta… Den västerländen myt och vit makt, imperialism,
ska civilisationen är en föregångkolonisering, kapitalism och själva
are när det gäller representativ
USA är alla dess skapelser. Myten
demokrati som det naturliga sättet
att sanningen är något som vi måste
för människan att styra sig själv,
söka efter är ett försök att tysta de
istället för de olika varianter av
förtryckta folken.”
monarki, oligarki och tyranni som
Attacken mot Heather MacDohar styrt de flesta människorna genald, som anses vara en respekterad
nom historiens gång och som styr
kommentator och ingen extremist,
större delen av världen idag. Den
var särskilt vildsint. Studenterna
har skapat både teorin och praktiskrev: ”Om Heather MacDonald
ken när det gäller att skilja kyrkan
fått framträda skulle hon inte disfrån staten, och därmed skapat ett
kutera åsiktsskillnader, men ifrågatryggt utrymme för det individuella
sätta rätten för Svarta att existera.
samvetet. I dess kärna ligger toleHeather MacDonald är fascist, en
rans och repsekt för olikhet, något
viktmaktanhängare, en krigshök, Den konservativa och ofta kontroversiella debattören Ann som är okänt i de flesta kulturer.
transfob, queerofob, klassanhäng- Coulter stoppades från att framträda vid Berkeley tidigare Mest tydligt tar det sig kanske utare och okunnig om de system av i år. Ett av många exempel där yttrandefriheten visat sitta tryck i uppmuntran att ifrågasätta
dominans som skapar de livsfar- trångt i den amerikanska universitetsvärlden. Foto: Gage den egna kulturen. Bara i Väst kan
liga förhållanden under vilka de Skidmore.
man föreställa sig en rörelse som
förtryckta folken tvingas leva. Att
försöker förneka det egna kultusammanblanda sig med henne, en
rella arvet till förmån för något
det västerländska samhället. Sådana som
annat.”
vitmaktanhängare och fascistisk anhängstudenterna vid Pomona College. Den
Vår civilisation står nu under angrepp
are av polisstaten är en form av våld.”
framstående svarte akademikern W. E.
vid
många universitet och högskolor, likAttacken mot den västerländska civiliB. Du Bois insåg detta när han för mer
som
själva idén om en objektiv sanning.
sationen vid våra universitet är knappast
än hundra år sedan skrev: ”Jag sitter med
Det
har
studenterna vid Pomona College
ny. Under 1980-talet ledde Jesse Jackson
Shakespeare och han rör inte en min.
visat
oss.
När kommer universiteten att
en grupp studenter som skrek ”Hey Hey
Tvärs över rasgränsen vandrar jag arm i
avlägsna
de
studenter som tystar de som
Ho Ho, Western Civilization Has Got To
arm med Balzac och Dumas, där leende
ger
uttryck
för
åsikter som de inte delar?
Go”. Motståndet mot att förmedla vår
män och vänliga kvinnor bjuder in i gylNär
kommer
de
utexaminerade att dra
kulturs och civilisations värden bygger
lene gemak. Från skymningens grottor
tillbaka
sitt
ekonomiska
stöd till institupå den märkliga tanken att bara böcker,
går en båge mellan jorden och stjärnornas
tioner
som
ställer
upp
för
identitetspolitik
musik och konst som skapats av män
mönster, jag åkallar Aristoteles och Auoch
begränsar
yttrandefriheten
för dem
och kvinnor som tillhör vår ras eller derelius eller vilken själ jag så önskar, och
som
vågar
avvika?
För
närvarande
pågår
lar vår etniska bakgrund är meningsfulla
de kommer alla värdigt, utan förakt eller
en
allvarlig
utmaning
mot
våra
institutioför oss, och bara sådant är alltså värt att
nedlåtenhet. Så, vigd med sanningen, bener för högre utbildning. En del instituförmedlas. Med en sådan inställning kan
finner jag mig över förlåten”.
tioner står emot. Andra, som Berkeley,
bara judar läsa Gamla Testamentet, bara
När angreppen mot den västerländska
verkar ge efter. Det är svårt att tänka sig
greker Platon och Aristotoles, bara de
civilisationen började vid universiteten
att studenter som förnekar att det finns
med anglosaxisk bakgrund Shakespeare
1990 sade professor Donald Kagan, pronågot som är ”sanning” tas på allvar. Att
och bara italienare kan förstå Dante eller
fessor i historia och klassistik och stumånga faktiskt tar sådant på allvar säLionardo.
dierektor vid Yale: ”Angreppen på vår
ger lika mycket om dagens akademiska
västerländska civilisation förvränger hisvärld, som det säger om dem som vill
Den västerländska kulturen
torien. Väst har visserligen verkliga brisförstöra den och den yttrandefrihet och
är relevant för alla
ter, men det är brister som finns i de flesta
det ifrågasättande som är nödvändigt
Den västerländska kulturen är relevant
civilisationer på alla kontinenter och
för dess hälsosamma utveckling.
.
för män och kvinnor av alla olika bakunder alla historiska epoker. Vad som är
grunder, särskilt då de som lever mitt i
unikt för det västerländska arvet och som
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Så förstörde 68-rörelsen Svenska kyrkan
Lärdomshistorikern Johan Sundeen har nyligen gett ut ett gediget verk om hur
Svenska kyrkans manipulerats av 68-rörelsens vänsterretorik. Tommy Hansson
refererar och kommenterar.
”Jesus är i stort sett borta. Kyrkan vill
tala om allt möjligt annat, men inte om
honom längre.”
Så uttryckte sig professor emeritus Eva
Hamberg, präst och ledamot i kyrkans
läronämnd, när hon för något år sedan
motiverade sitt utträde ur Svenska kyrkan
som hon menade var svårt anfrätt av ”inre
sekularisering”1.
Eva Hamberg är mycket långt ifrån
ensam om att ha lämnat Svenska kyrkan
med anor från reformationen på 1500-talet. Enligt statistik som offentliggjordes
i våras gick under 2016 omkring 90 000
personer ur kyrkan, vilket var det största
antalet någonsin som lämnat Svenska
kyrkan under ett och samma år2. 40 procent av de utträdande personerna motiverade sitt utträde med att de inte trodde på
Gud. I fallet Eva Hamberg var förhållandet snarast det motsatta: hon tror på Gud
och Jesus och valde därför att utträda.

Hopplös sekularisering
och politisering

Eva Hamberg, som under en lång följd
av år innehaft en rad tjänster och befattningar inom Svenska kyrkan, anser att
den forna statskyrkan i dag är hopplöst
sekulariserad och politiserad.
Droppen som kom bägaren att rinna
över för Hambergs del var en utfrågning
inför valet av ärkebiskop 2013, då ärkebiskopskandidaterna fick frågan om Jesus
ger en sannare bild av Gud än islams profet Muhammed. Endast Ragnar Persenius, biskop i Uppsala stift, svarade klart ja
på den frågan – alla övriga, inklusive den
blivande ärkebiskopen Antje Jackelén,
svävade på målet3.
Kritiker av Svenska kyrkan brukar ibland uppmanas att inte gå ur kyrkan utan
https://tommyhansson.wordpress.
com/2014/01/08/prast-lamnar-svenska-kyrkan-pa-grund-av-inre-sekularisering/
2
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordmanga-lamnar-svenska-kyrkan/
3
http://blogg.tidskriftenevangelium.se/vemsager-arkebiskopskandidaterna-att-jag-ar/
1
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hellre stanna och påverka den inifrån.
Professor Eva Hamberg, som även är filosofie doktor i ekonomisk historia, ansåg
dock inte att detta var ett möjligt alternativ utan hänvisade till att hon under 25 års
aktiva försök inte lyckats påverka kyrkan
i någon som helst riktning.
Om ursprunget till sekulariseringen
och politiseringen av Svenska kyrkan
har idé- och lärdomshistorikern Johan
Sundeen skrivit den omfångsrika boken

tommy.hansson
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68-kyrkan. Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–89. (Bladh by
Bladh förlag 2017, 492 sidor), som visar
hur en krets vänsterteologer under det
så kallade röda decenniet lyfte in marxismen i kyrkorummet. Från predikstolar
samt i lärosalar, debattartiklar och böcker
påstods att Jesus Kristus varit en socialistisk revolutionär. Kristendomen framställdes som en inomvärldslig rättfärdighetslära.

Låg andlig nivå

En av förgrundsgestalterna inom den så
kallade kristna vänstern var enligt Sundeen Per Frostin (1943–92), som blev
professor i systematisk teologi vid Lunds
universitet och var ledande inom såväl
den Kristna studentrörelsen i Sverige
(KRISS) som socialdemokratiska Broderskapsrörelsen.
Frostin skriver följande i sin pamflett
Kampen för rättfärdighet (1975): ”När
man tänker på Guds handlande har man
en tendens att begränsa sig till det kristna.
Att Dag Hammarskjöld eller Julius Nyerere är Guds redskap kan man kanske
förstå. Men Mao Tse-tung, Ho Chi Minh
eller Fidel Castro? Att Gud kan handla
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genom människor som ej hör till Guds
folk är lika anstötligt idag som för 2000
år sedan.4”
De tankar Frostin och hans meningsfränder inom den kristna vänstern torgförde har åldrats utan behag. Man kan
tycka att det, åtminstone utanför den hårda vänstern med dess talrika kommunistiska bokstavssekter, borde ha framstått
som groteskt att hylla kommunistiska
folkförstörare och krigshetsare som något slags Guds medarbetare.
Att så uppenbarligen inte var fallet
inom kristen vänster i och utanför Sverige vittnar om en uppseendeväckande
låg andlig nivå. Detta avspeglar sig även
i Svenska kyrkans val av ärkebiskopar.
Den senaste (siste?) ärkebiskopen med
en huvudsakligen konservativ teologisk/
moralisk syn var Yngve Brilioth, som beklädde kyrkans högsta ämbete under perioden 1950–58. Brilioth var bland annat
motståndare till kvinnliga präster.

Wejryd besökte Hamas

Efter Yngve Brilioths tid som ärkebiskop har vänster- och liberalteologerna i
en aldrig sinande ström avlöst varandra i
ärkestiftet: Gunnar Hultgren (1958–67),
Ruben Josefson (1967–72), Olof Sundby
(1972–83), Bertil Werkström (1983–93),
Gunnar Weman (1993–97), Karl-Gustav
Hammar (1997–2006), Anders Wejryd
(2006–14) och Antje Jackelén (från och
med 2014). Förutom att inneha en både
teologisk och politisk vänstersyn har
Svenska kyrkan även gått i spetsen för
ett alltmer antiisraeliskt och islamvänligt
synsätt.
Det kyrkliga motståndet mot den judiska staten Israel, som bekant Mellanösterns enda demokrati, har icke minst
tagit sig uttryck i en rad bojkottaktioner
riktade mot israeliska varor som producerats på den så kallade Västbanken, det
vill säga de traditionella judiska områdena Judéen och Samarien med anor sehttps://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Frostin
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Johan Sundeen ger i sin bok 68-kyrkan en skakande men nyttig skildring av hur revolutionära krafter under det röda decenniet (1965–75) förvandlade Svenska kyrkan till en
socialistisk kamporganisation.
dan biblisk tid. Tankarna går osökt till de
tyska nationalsocialisternas uppmaning
”Kauft nicht bei Juden” (Köp inte av judar) från 1930-talet5.
Det kan nämnas att Anders Wejryd
efter sin tid som ärkebiskop i slutet av
oktober 2014 gjorde en good-will-visit i
Gaza, där han sammanträffade med höga
representanter för den islamistiska terrorrörelsen Hamas, som styr Gaza-remsan
med järnhand sedan sin valseger 2005.
Att Wejryds besök var väl koordinerat
med Sveriges officiella Mellanösternpolitik framgår av att den svenska delegationen, där även Jakob von Uexkull,
ordförande i organisationen Right Livelihood Award, ingick, samma dag som
regeringen Löfven officiellt erkände det
så kallade Palestina diplomatiskt (den
30 oktober 2014) utfärdade ett pressmedelande där en palestinaarabisk ”humanitär” organisation prisades.

K. G. Hammar
5
https://tommyhansson.wordpress.
com/2013/12/29/svenska-kyrkan-kauft-nichtbei-juden/
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fostrades i 68-rörelsen

Svenska kyrkans Israel-kritiska och
propalestinska hållning bör ses som ett
logiskt utflöde av den utveckling som
så vältaligt beskrivs i Johan Sundeens
magistrala uppgörelse med den kyrkliga
68-vänstern.
”Inom Svenska kyrkans episkopat har
68-engagemanget sträckt sig in i vår egen
tid”, framhåller Sundeen (sidan 15). ”Den
som på 2000-talet mer än andra har gett
ansikte åt en opinionsbildning och kristendomstolkning med rötter i det röda decenniet (1965–1975) är K.G. Hammar.”6
Sundeen hänvisar i sin bok (sidorna
15–16) till en intervju med Hammar som
gjordes av Viggo Cavling i Dagens Nyheter den 16 februari 2003, där Cavling
menar: ”Om K.G. Hammar sägs vara
tvivlets mästare när det gäller teologiska
frågor så är han det inte när det gäller politik.”
Cavling framhåller att Hammar, liksom
många av sina biskopskolleger, fått sin
politiska fostran i 68-rörelsen radikalism
med dess beundran för exempelvis Maos
Kina, Ho Chi Minhs Nordvietnam, Fidel
https://sv.wikipedia.org/wiki/K.G._Hammar
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Castros Kuba, Kim Il-sungs Nordkorea
och Enver Hoxhas Albanien. Där fanns
inte utrymme för några tvivel.
Inte så konstigt då att Hammar efter sin
tid som ärkebiskop i tidningen Proletären,
organ för Kommunistiska partiet (KP),
vid jultid 2008 framställs som ”prästen
med hjärtat till vänster” och en svensk
motsvarighet till de marxistiska så kallade befrielseteologerna i Latinamerika.
Hammar hänvisar i Proletären-intervjun
till Paulus ord i 1 Timoteusbrevet 6:10
om att penningbegäret är roten till allt ont
och för fram en antikapitalistisk uppfattning om samhället.
Karl-Gustav Hammars ställningstaganden genom åren är en sannskyldig provkarta på vänsterpolitiska och politiskt
korrekta åsikter och synsätt: stöd för amnesti för asylsökande, avskrivning av de
fattigaste ländernas skulder, en så kallad
human kriminalvård, tolerans gentemot
representanter för andra religioner samt
stöd för homosexlobbyn.
När det gäller det sistnämnda tog Hammar entydigt ställning för Elisabeth Olssons omdiskuterade fotoutställning Ecce
Homo, som med den dåvarande ärkebiskopens välsignelse visades i Uppsala
domkyrka den 19 september 1998. Utställningens fotografier framställer Jesus
och lärjungarna som bögar och transvestiter.

Dåvarande ärkebiskopen K.G. Hammar
gav sitt fulla stöd till fotoutställningen
Ecce Homo, som avbildade Jesus och
lärjungarna som homosexuella och
transvestiter.
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Jesus blev politisk revolutionär

Även om Johan Sundeen har alldeles rätt
i att 68-vänstern är central för kyrkans
vänsterpolitisering går denna faktiskt något längre tillbaka än till ”det röda decenniet” och dess omvälvande tidsepok.
Till och med tiden för Andra världskriget (1939-45) bestod den dåvarande statskyrkans prästerskap till helt övervägande
del av konservativa män, vilka var präglade av lutheranismens syn på människan
och tillvaron bland annat innebärande
att överheten skulle respekteras och att
grundläggande kristna normer skulle inskärpas i menigheten genom obligatorisk
närvaro vid gudstjänsterna, katekes- och
psalmpluggande och husförhör.
Under efterkrigstiden började emellertid mer radikala stämningar göra sig
gällande inom kyrkor och samfund, icke
minst mot bakgrund av att det kommunistiska Sovjetunionen under Stalin
verksamt bidragit till Nazitysklands besegrande och av många naiva människor
därför sågs som en god kraft i världen.
För Svenska kyrkans vidkommande
innebar det en gradvis utveckling från
att utgöra ett andligt samfund i riktning
mot att bli ett slags inomvärldsligt rättfärdighetsinstitut: Frälsningen skulle nu
komma mer genom politisk handling än
via en andlig process med den korsfäste
och uppståndne Jesus Kristus i centrum.
Jesus förvandlades i stället till en politisk revolutionär, en bild som saknar
grund i Nya testamentets evangelier, vilket vem som helst som är läskunnig kan
förvissa sig om7.

Rhodesiamatch och
världskyrkomöte

När Gunnar Hultgren blev ärkebiskop
1958 började ett socialetiskt perspektiv
breda ut sig också i ledande kyrkliga kretsar, där Hultgrens synsätt kraftigt backades upp av den blivande Stockholmsbiskopen Ingmar Ström. Försök gjordes
att till kyrkan knyta industriarbetarna, ett
projekt som rann ut i sanden.
Den politiska medvetenheten utnyttjades dock av 68-folket. En ny generation
präster, ofta med skägg och med en intellektuell jargong, började orera om en ny
världsordning och om det önskvärda i en
väpnad befrielsekamp i Tredje världen.
1968 gick Båstads-prästen Ingemar
http://stefanolsson.nu/2013/09/19/den-politiske-jesus/
7
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Kristen vänster hette en antologi som
gavs ut 1969. Den var ett av de första
synbara tecknen på att kyrkan började
lämna den kristna tron.

Simonsson i bräschen för militanta protester mot en Davis Cup-match i tennis
mellan Sverige och Rhodesia. 1968 var
också året då den protestantiska världsorganisationen Kyrkornas världsråd (KVR)
arrangerade det så kallade Världskyrkomötet i Uppsala. Det skedde den 4 juli
med ”Guds kärlek till de fattiga” som
övergripande ekumeniskt motiv.
Mötet fick starka vänsterpolitiska förtecken, och i domkyrkan höll den kommunistiske trubaduren Pete Seeger från
USA konsert. Ärkebiskop Olof Sundby
var för övrigt president i det starkt vänsterinriktade och prosovjetiska KVR
1975–838.

Jesus som FNL-demonstrant

1969 publicerades så den bisarra men
inflytelserika antologin Kristen vänster
på Gidlunds förlag med texter av Per
Frostin, Carl-Henric Grenholm, Martin
Lind och Ingemar Näslund. Redaktör för
denna skrift var Magnus Brohult, vilken i
likhet med många andra röda tyckare omsider hamnade som journalist på Svenska
Dagbladet.
Bokens förord tar upp behovet av ett
starkare kristet engagemang i samhällsfrågor. Det var självklart att detta engagemang skulle komma från vänster och
det talas i propagandistiska ordalag om
nykolonialism, rasistiskt förtryck i Afrika, FNL-rörelsen samt behovet av dialog
mellan kristendom och marxism.
”’Kristen vänster’ är ett mångtydigt beh t t p s : / / s v. w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Kyrkornas_v%C3%A4rldsr%C3%A5d
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grepp”, heter det i Kristen vänster. ”Det är
angeläget att betona att den socialism vi
eftersträvar inte är mer ’kristen’ än övrig
socialism…Vi tror helt enkelt att kristna,
existentialister, humanister, buddhister
och folk av annan livsåskådning kan ha
vissa värderingar gemensamma som gör
det möjligt att tillsammans, oberoende
av att man har skilda livsåskådningar,
eftersträva ett visst samhälle, som skulle
kunna karaktäriseras som baserat på en
internationell socialism.”
Ingemar Näslund för i antologin fram
tanken att Jesus, om han kom till jorden
och Sverige vid den tid boken skrevs,
sannolikt inte skulle liera sig med företrädarna för traditionell kristenhet utan
snarare med dem ”som bär runda märken
på sin kappa”. Märken på vilka det står
”med FNL för Vietnams folk”.
Alltså Jesus som FNL-demonstrant.
Mer utflipprad än så kan bilden av frälsaren från Nasaret knappast bli.

Valet av Jackelén

Johan Sundeen tar i sin bok 68-kyrkan
metodiskt upp vänsterideologiska strömningar som gjort Svenska kyrkan till vad
den är i dag. Det är en ganska skakande
och framförallt mycket nyttig läsning om
sekularisering, politisering och diktaturvurmande som fann vägen in i en kyrka
som stelnat i föga fruktbar formalism och
rigid konservatism.
Vänsterströmmarna var inte den enda
form av influenser som drabbade kyrkan,
men det var dessa som rönte det största
inflytandet. Detta möjliggjorde i tidernas
fullbordan valet av Antje Jackelén till ärkebiskop, vilket naturligtvis är illa nog
även om hon ännu inte kan mäta sig med
K.G. Hammar när det gäller destruktivt
vänsterinflytande över Svenska kyrkan.
Jackelén, född Zöllner i dåvarande
Västtyskland 1955, kunde som nämnts
här ovan vid utfrågningen inför ärkebiskopsvalet 2013 inte ange som sin åsikt
att Jesus gav en sannare bild av Gud än
Muhammed. Hon antog yttermera som
ärkebiskopligt valspråk ”Gud är större”,
vilket är en direktöversättning av islams
arabiska slagord Allahu akbar9.

Muslimska krafter

I ett vidare perspektiv har den socialistiska ideologi som de facto präglar Svenska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antje_
Jackel%C3%A9n

9
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Skenbart konsumentinflytande
på skattebetalarnas bekostnad
Det finns ett helt batteri med organisationer som säger sig företräda
konsumentintressen, men som i själva verket är opinionsbildning för
vissa åsikter som ofta står LO och Socialdemokraterna nära. Det
mesta betalas av skattebetalarna i form av bidrag från myndigheter
som SIDA, Konsumentverket med flera.

Svenska kyrkans bojkottaktioner mot
produkter från israeliska områden har
avlöst varandra. Men fortfarande är de
flesta kristna – även i Sverige – starkt israelvänliga.
kyrkan inom den kyrkliga sfären blivit en
motsvarighet till det socialdemokratiska
och kommunistiska inflytandet i det sekulära samhället inklusive fackföreningsrörelsen. Partipolitiken, kyrkan och facket
– det är en formidabel maktkonstellation
som icke-socialistiska partier och krafter
har emot sig.
Om den nuvarande utvecklingen, där
ledande kristna företrädare ogärna talar
om Gud och Kristus och tenderar att se
det kristna korset som en belastning eftersom det kan förarga muslimer, fortsätter är det fullt möjligt att Svenska kyrkan
en dag helt upphör att kalla sig kristen.
Om ledande kyrkliga företrädares problem med korset har jag skrivit på min
blogg10.
En sådan utveckling är redan genomförd i Socialdemokraternas förutvarande
kristna organisation Broderskapsrörelsen,
numera benämnd Socialdemokrater för
tro och solidaritet, där muslimska krafter har en mycket stark ställning11.
.
https://tommyhansson.wordpress.
com/2016/08/04/hog-chef-inom-svenskakyrkan-bara-kors-uppviglande-och-okristligt/
11
https://www.svd.se/broderskap-inte-langrekristna
10
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Definierar en organisation sitt intresseområde tillräckligt brett är det snart möjligt
att representera alla. Sedan är det frågan
om organisationen verkligen företräder
alla de intressen de påstår sig företräda.
Det är i själva verket ganska osannolikt
att alla skulle ha gemensamma intressen i
särskilt många fall.
Men i Sverige är det något nästan hävdvunnet att det ska finnas en organisation
som representerar oss, inte att vi representerar oss själva. Särskilt Socialdemokraterna har varit flinka på att organisera
sig så att nästan alla livssituationer har sin
(socialdemokraterna närstående) intresseorganisation. I kontakterna med arbetsgivaren är det fackföreningen som gäller,
i kontakt med hyresvärden Hyresgästföreningen, för utbildning finns ABF och så
vidare. Förr var det ofta så att intressena
kombinerades med ren näringsverksam-

cg.holm
@contra.nu
het som OK för bensin, Reso för hotell,
Konsum/Coop för mat och Fonus för begravningar. Idag ägs OKQ8 till hälften av
statliga Kuwait Petroleum och Resos alla
hotell har andra ägare. Konsum/Coop har
tappat ställningen som Sveriges största
livsmedelskedja.

Nu är det en annan
typ av affärer...

Även om den kommersiella verksamheten med anknytning till den socialdemokratiska rörelsen inte går lysande finns
det nya varianter där man försöker behålla sitt inflytande. En organisation som

www.contra.nu

heter Sveriges Konsumenter ser till alla
konsumenter, inte bara dem som handlar på Konsum/Coop. Rebecca Weidmo
Uvell, har tidigare varit Slöseriombudsman (Slöso) kopplad till Skattebetlarna.
Idag är hon synnerligen flitig på att i egen
regi granska märkliga förhållanden som
tangerar Socialdemokratin. Hon har gett
sig i kast med organisationen Sveriges
Konsumenter. Och en del andra. Det är
lite av den gamla socialdemokratiska
Maktapparaten som gör sig gällande i
nya kläder.
Till saken hör att det finns en ny intressent som dyker upp på många ställen, nämligen Svenska kyrkan. Så ägs
till exempel organisationen Fair Trade
(tidigare Rättvisemärkt) gemensamt av
LO och Svenska kyrkan. Fair Trade har
en lukrativ verksamhet som säljer ”godkännanden” som används för att kunna
ta ut högre priser för vissa produkter.
Dessa godkännanden säljs av ett bolag
som ackumulerat 15 miljoner kronor i
vinstmedel. Det finns också en ideell förening med samma namn som sysslar med
opinionsbildning. Förutom att försöka
locka till sig enskilda konsumenter satsar
föreningen på att kommuner ska förbinda
sig att bli Fair Trade Cities. Då rycker
bolaget in och tar hand om intäkterna.
På hemsidan är det omöjligt att få klart
för sig hur många kommuner Fair Trade
har lyckats binda upp och hur mycket
pengar det ger. Det lär dock vara cirka 65
kommuner som använder skattebetalrnas
pengar till att köpa dyra godkännanden
med tvivelaktig nytta.
Fair Trade ger sken av att garantera att
produktionen av godkända varor sker på
ett särskilt ansvarsfullt sätt. Men bara de
som har byråkrati och pengar nog kan
betala för Fair Trades godkännandestämpel. Småbrukare i tredje världen kan
se i stjärnorna efter att komma in i Fair
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Trade-systemet. De kan främst förbättra sin situation genom att skaffa
en mobiltelefon så att de kan spela
ut olika uppköpare mot varandra,
något som blivit verklighet i stora
delar av världen och en verklighet
som fungerar. Samsung (och än
idag Nokia) gör mycket mer för
böndernas välmående än vad Fair
Trade någonsin skulle kunna göra.
Småbönderna är inte längre beroende av en ensam uppköpare som
kan bjuda vilka villkor han vill. Nu
kan man med mobilens hjälp hitta
avsättning för sina produkter på
en marknad med konkurrens. Det
finns en annan uppköpare bara två
mil bort som kan ge anständiga
villkor…
Rebecca Weidmo Uvell sammanfattar sina slutsatser om konsumentorganisationer med att allt verkar vara en helig allians mellan LO,
Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen. Och den som betalar är
inte oväntat skattebetalarna. Föreningarna klarar sig naturligtvis inte
själva på medlemsavgifter, men det
går hyfsat med hjälp av generösa
statliga bidrag.

sättningen på 8,6 miljoner kommer
från skattebetalarna genom SIDA,
medlemsavgifterna uppgår till
181.000 kronor. Det behövs alltså
inte mycket ideellt intresse för att
få förhållandevis stora verksamhetsbudgetar.
Sveriges Konsumenter är en
paraplyorganisation med 23 medlemsorganisationer, många kopplade till LO och Socialdemokraterna.
Bland medlemsorganisationerna
finns ABF, LO, PRO, Unga Örnar
och Hyresgästföreningen samt ett
stort antal mindre kända föreningar. En av dem ”Samarbetsorganisationen för etniska organisationer i Sverige” omfattar i sin tur
ett tjugotal organisationer för olika
etniska grupper. SIOS uppger att
medlemsorganistaionerna representerar 75 000 medlemmar, vilket
är en liten bråkdel av de som i Sverige tillhör de etniska grupperna,
det finns 156 000 personer i Sverige som är födda i Finland och sedan kort tid tillbaka ännu fler som
är födda i Syrien. Vidare assyrier,
chilenare, eritreaner, iranier, kurder, somalier med flera. Bland styrelseledamöterna finns Lioudmilla
Rebecca Weidmo Uvell var tidigare Slöso (Slöseriombuds- Siegel, Putinkramande ordförande
Fair Finance ger sämre
man) åt Skattebetalarna. En hel del av det hon fann då finns i Ryska riksförbundet. Organisatioavkastning för spararna
i den crowdfundade boken ”Vad håller ni på med?”
nen har på sin agenda att motverka
En variant av konsumentorganisaintegration för att istället satsa på
tion heter Fair Finance, som säger
mångkultur.
Sveriges Konsumenter får
Fair Finance drivs av Sveriges Konsig syssla med analys av finansbran5,3
miljoner
kronor
i bidrag från Konsusumenter, Svenska kyrkan, Amnesty,
schen. Organisationen försöker övertala
mentverket
”för
att
arbeta
för konsumenNaturskyddsföreningen och Fair Action
finansbranschen att satsa på etiska investernas
bästa”.
och finansieras med bidrag från bland
teringar, inte maximerad avkastning. EtiKonsumentverket delar ut pengar till
andra SIDA och Allmänna Arvsfonden.
ken kan exempelvis bestå i att inte satsa
många
fler, till exempel 800.000 kronor
Fair Action som har liknande mål förpengar på vapenindustri. Vapen är annars
till
Fair
Action, 800.000 till Föreningen
sörjs med bidrag från Konsumentverket,
grundpelaren för alla nationers självstänFair
Trade
(bolaget klarar sig bra och gör
Forum Syd, den fackliga organisationen
dighet. Utan vapen inget land. Svenska
miljonvinster)
och 550.000 kronor till
Union to Union, EU och SIDA. Dessa
staten satsar varje år 40 miljarder kronor
Naturskydsföreningen
”för att inmspirera
myndigheter (och organisationer) bidrog
av skattebetalarnas pengar på försvaret.
konsumenter
till
handling”.
2016 med över 3 miljoner kronor. Fair
Och de flesta politiska partierna vill öka
Rebecca Weidmo Uvell sammanfattar
Actions egna medlemsavgifter och prianslagen. Men det som det demokratiska
sin
studie med ”Under varje sten man
vata gåvor till verksamheten var 47.100
systemet anser vara högsta nytta för skatlyfter
på inom ’konsumentbranschen’
kronor.
tebetalarna betraktas som oetiskt av orgaligger
det
olika typer av miljöaktivister
nisationer som försöker påverka finansihop
med
sossar
och facket i gemensam
branschen. Men organisationerna skaffar
Mer statliga bidrag
säng
byggd
av
skattebetalarnas
pengar.
ändå pengarna från skattebetalarna, som
Till Fair Actions hangarounds finns även
Allt
dessa
föreningar
gör
är
att
bilda
opipå detta sätt motverkar sina egna syften
Swedwatch som ägs av Svenska kyrkan,
nion.
Som
jag
[Rebecca]
gör.
Skillnaden
och dessutom bidrar till minskad avkastNaturskyddsföreningen, Fair Action,
är att jag inte försöker lajva myndighet
ning på allmänhetens besparingar (att ta
Latinamerikagrupperna och Afrikagrupeller lever på skattebetalarnas surt förhänsyn till andra faktorer än maximerad
perna. Swedwatch ska granska svenska
värvade pengar. LO, Svenska kyrkan
vinst vid investeringar leder definitionsföretags ”fotavtryck” i verksamhetslänoch Naturskyddsföreningen tycker jag
mässigt till sämre avkastning).
der (i Tredje världen). 8 miljoner av omkan betala sin egen opinionsbildning”. .
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Stor var Lenin
Den 9 augusti förra året droppade det
in ett mejl till Contra från Kjell Albin
Abrahamson som berättade att han just
avslutat ett 267 sidor långt manuskript på
boken Stor var Lenin… En massmördare
och hans statskupp. Samtidigt bad han
om hjälp med den exakta formuleringen
för en mening som i den tryckta versionen hamnade på sidan 252. Han vinnlade
sig om att varje mening av boken skulle
vara korrekt in i minsta detalj. Meningen
klarades ut de följande dagarna och det
sista mejlet från Kjell Albin kom till
Contras redaktion den 23 augusti. Bara
några veckor senare avled han under ett
besök i Polen. Manuskriptet till boken
var dock färdigt och det blev väl omhändertaget av hans förlag Hjalmarson &
Högberg och har nu postumt kommit ut
på bokhandelsdiskarna.
Contras sammanfattande beskrivning
av Kjell Albin Abrahamsons sista bok
är: Lysande. Det är en genomgång
av det politiska livet för historiens
fjärde värsta massmördare. Mannen
som störtade den demokratiska övergångsregeringen i Ryssland i oktober
1917 och i januari 1918 med våld
upplöste den nyvalda duman i samband med dess första sammanträde.
Kjell Albin Abrahamsons bok
skildrar Lenins aktivitet från födelsen till deltagande i studentprotester
som renderade tre års förvisning till
Sibirien (där hans största problem
tycks ha varit att det var svårt att få
tag på tjänstefolk) och vidare till exil
i Zürich.
Lenin hade för övrigt svenskt påbrå genom sin morfars mor Anna
Östedt, som på 1700-talet utvandrat
från Uppsala till Sankt Petersburg
med sin far, som var guldsmed. Lenins tidigare svenska förfäder hade
borgerliga yrken som fogde, hattmakare, grosshandlare och liknande. På
den ryska sidan var Lenin adelsman,
dock från ”lågadeln”.
Från 1900 och sjutton år framåt
bodde Lenin i Zürich, men reste fli-
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tigt runt i Europa. Han ägnade sig åt författarskap och politiska konspirationer.
Det var också under denna tid som han
från en prostituerad i Paris skaffade sig
den syfilis som blev hans död.
Under 1917 hade Första världskriget
pågått i tre år. Inledningsvis hade det gått
dåligt för de ryska trupperna, vilket förorsakade livsmedelsbrist och politiska
protester i Ryssland. Tyska försvarsstaben såg chansen att ingripa politiskt i
Ryssland och erbjöd Lenin och hans närmaste medarbetare tågtransport genom
Tyskland till Saßnitz, varifrån båten gick
till Trelleborg i Sverige. Tyskarna ordnade resan och försåg Lenin med en rejäl
kassa för att skapa nya problem i Ryssland. När Lenin startade sin resa från Zürich var februarirevolutionen i Ryssland
genomförd, tsaren hade abdikerat och det
var nya tider i Ryssland. Lenin var dock
även användbar för tyskarna och han
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skulle komma till nytta i samband med
fredsfördraget i Brest-Litovsk, som innebar att Ryssland lämnade kriget på Tysklands östra front och dessutom gav upp
stora landområden.
Lenin kom till Stockholm med nattåg
från Malmö den 13 april 1917 och lämnade staden med nattåg till Norrland på
kvällen samma dag. Resan gick till Haparanda, på den svenska sidan av Torneälven. Torneälvens östra strand var vid den
här tiden en del av det ryska imperiet, om
än som Storfurstendömet Finland. Till
Torneå gick färden med släde och sedan
var det tåg genom Finland och fram till
Petrograd, dit Lenin kom till Finlandsstationen den 3 april (det var några dagar innan avfärden från Stockholm, men
Stockholm och Petrograd hade vid den
här tiden olika kalendrar, det skilde 13
dagar).
I Petrograd hade omvälvningarna skapat helt nya förutsättningar och för Lenin
kom de tyska pengarna väl till pass för att
sprida propaganda, ge ut tidningar med
mera. I oktober (november enligt vår tideräkning) lyckades Lenin med militära
medel störta den demokratiska regeringen och sätta sig själv och sina partikamrater vid makten. Märkligt nog genomfördes under Lenins första tid vid makten
någorlunda fria val (de var planerade
innan Lenins maktövertagande). Valutgången blev genast ett problem för
den nya kommunistregimen. Den
nya duman var den första demokratiskt valda församlingen i Ryssland
någonsin. Och det blev den sista på
73 år, inte förrän efter Sovjetunionens
upplösning fick det ryska folket nästa
gång tala via valurnorna.
En av de viktigaste punkterna på
dumans dagordning vid dess första
sammanträde den 5 januari (18 januari enligt den nya tideräkningen) 1918
var om Lenins nya bolsjevikregering
skulle accepteras eller ej. Svaret blev
ett rungande nej – 237 röster mot 136.
Duman valde en ny talman, Viktor
Tjernov, som höll ett tacktal när Lenin iscensatte sin andra statskupp på
tre månader. Vid den första, i oktober,
hade han satt sig själv i ledningen för
regeringen. Vid den andra nu i januari 1918 upplöstes den demokratiskt valda församling som hade till
uppgift att få fram en regering med
folkets stöd. Eftersom Lenin inte fick
dumans stöd besattes viktiga punkter
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i Petrograd med militär under
pågående duma-möte. Men
dumans möte kunde trots allt
fortgå. Först morgonen därpå,
vid fyratiden, ajournerades
mötet. När dumans ledamöter senare kom tillbaka för
att återuppta mötet möttes de
av soldater och mötet kunde
inte återupptas. Ett av ögonvittnena vid dumans möte var
Stockholms borgmästare, socialisten Carl Lindhagen, som
i maj 1917 varit med och grundat nuvarande Vänsterpartiet
(Lindhagensplan i Stockholm
är lyckligtvis inte uppkallad
efter Carl Lindhagen utan hans
far, juristen Albert Lindhagen).
Under de följande åren pågick ett inbördeskrig mellan
bolsjevikerna under Lenin och
olika demokratiska grupperingar (och några odemokratiska). Kort tid efter inbördeskriget – som gav bolsjevikerna
segern – drabbades Lenin av
ett slaganfall och dog av syfilis
i början av 1924. Han hade då
varit borta från alla praktiska
göromål under nio månader.
En internationell läkargrupp
kallades in för att under slutet
ge Lenin bästa tänkbara vård.
Det var fem tyska specialister

Lenin i maj 1923, i
långt framskriden cerebral syfilis. En sjukdom som blev allmänt
känd som dödsorsak
först 1992.
och två svenska, far och son
Salomon och Folke Henschen.
Enligt vad Abrahamson uppger
belönades läkarna furstligt med
ett arvode på 30 000 guldmark
var. Den officiella diagnosen,
blev med Salomon Henschen
som ende förespråkare, stroke.
De tyska läkarna var eniga om
att sjukdomen var cerebral syfilis. Henschen gick dock trots
sin avvikande uppfattning med
på att behandlingen mot syfilis fortsatte. Det var dock först
1992 som det offentliggjordes
att den egentliga dödsorsaken

var syfilis.
Lenin var som nämndes inledningsvis världens fjärde
värsta massmördare, efter
Mao Tsetung, Josef Stalin och
Adolf Hitler. Mordorgierna
var en integrerad del i Lenins
ideologi och i ett kapitel mot
slutet av boken ger Kjell Albin
Abrahamson en lång förteckning över Lenins hårresande
vulgära uttalanden:
”Ställ till med massterror.
Skjut alla officerare och ett par
hundra prostituerade, de lurar soldaterna att supa. Vänta

inte en minut!” (i telegram till
Nizjnij Novgorod)
”Skjut konspiratörer och velpottor utan onödiga frågor och
utan några idiotiska dröjsmål”
(telegram till Saratov).
”Bränn ner staden, krossa
allt motstånd utan pardon” (telegram till Baku)
Till Tjeka-chefen Felix
Dzerzinskij som svar på frågan vad han skulle göra med
en miljon fångna kosacker:
”Skjut alla till siste man!” (19
december 1919)
”Häng hundra storbönder,
jag understryker häng, och se
till att det sker i folkets åsyn.”
(till Penza)
Kjell Albin Abrahamsons
bok är en skrämmande och
nödvändig läsning för den
som vill få perspektiv på det
hundraårsjubilerande Vänsterpartiet, som tog hand om Lenin under hans ett dag långa
uppehåll i Stockholm och som
hade egna representanter på
plats när Lenin upplöste den
demokratiskt valda duman
i januari 1918.
C G Holm
Kjell Albin Abrahamson: Stor
var Lenin... En massmördare
och hans statskupp. Hjalmarsson & Högberg.

3 1992...
Contra gav ut boken Tankar om
nyliberalismen skriven av Bill Persson. Han fick möjlighet att utveckla
sitt tänkande i det aktuella Contranumret. Persson slog hål på myten
om nyliberalismen som de rikas
ideologi och underströk att det är
arbetarna som förlorat mest på socialismen. I boken togs förutom de
grundläggande nyliberala tankarna
upp kontroversiella frågeställningar
som handlade om skatter, försäljning av narkotika och invandring.
En annan person som slog ett
slag för marknadsekonomin var
påven Johannes Paulus II, som i
rundskrivelsen Centesimus annus
beskrev den fria marknaden och
kapitalismen i positiva ordalag.
Han hade upplevt motsatsen i sitt

hemland Polen och visste vad socialismen innebar av förtryck och
ekonomisk tillbakagång. Påven
pekade på den fria marknadens
viktiga roll när det gäller att bygga
upp demokratiska samhällen inspirerade av social rättvisa. ”När
ett företag går med vinst innebär
det att man använt produktionsfaktorerna rätt och att man på ett
tillfredsställande sätt har tagit hänsyn till mänskliga behov”. En sanning som mången vänsterorienterad skulle behöva ta till sig idag.
Storspionen Alger Hiss dömdes
aldrig för det spioneri han var skyldig till. Han dömdes för mened när
han förnekade spioneriet, som var
preskriberat när frågan togs upp.
Hiss hade under Andra världskriget

en central roll nära president Roosevelt och deltog i förhandlingarna
i Jalta. Samtidigt gick han Sovjetunionens ärenden. Det var en ung
jurist, Richard Nixon, som till slut
fick Hiss fälld och dömd till fem års
fängelse. Alger Hiss förnekade sin
skuld ända fram till sin död 1996.
Bertil Häggman behandlade myten om den ”ädle vilden” som blivit
aktuell i samband med 500-årsminnet av Christopher Columbus
första resa till Amerika. Blodiga
krig, tortyr, slaveri, groteskt brutala
avrättningar och miljförstöring var
vardagsmat i Amerika långt innan
Christopher Columbus ankomst.
Av den ”ädle vilden” fanns inte
mycket.
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