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Nyligen kunde vi konstatera att 90-talisterna börjar på universitet, en del med en
kunskapsnivå motsvarande en 13-årings.
Den svenska skolans främsta uppgift är inte längre att förmedla kunskap, empiriska fakta utan ”självkänsla”, vilket Dagens Nyheters kulturchef för något år
sedan tyckte var helt OK.
Från första klass i grundskolan får eleverna lära sig att skolans uppgift är att se
till att de aldrig ska behöva känna sig kränkta. Vilket inneburit att det numera är
barnen som styr skolan. På många ställen får eleverna ha sina mobiltelefoner med
sig i klassrummet, för att ständigt kunna vara i kontakt med föräldrarna.
Läraryrket var en gång i tiden ett välbetalt prestigeyrke, vilket är en av grunderna för dagens relativa välstånd.
Som enda land i EU har Sverige inte längre någon studentexamen, som avskaffades 1968, vilket innebär att ingen egentligen vet vad en elev som gått ut gymnasiet kan. Inte ens han eller hon själv.
I slutet av 1950-talet utgjorde antalet studenter omkring sju procent av en årskull. I dag går över nittio procent ut gymnasiet.
Nu är det ju inte så att begåvningsnivån i landet höjts i motsvarande grad. I stället är det så att ”ribban” för att passera genom gymnasiet sänkts dramatiskt.
Detta påverkar självklart all högre utbildning, så att den i dag är sämre än för
fyrtio år sedan. Och i stort sett jämfört med övriga EU-länder. Det är naturligtvis
inget man talar om, eftersom de som berörs i dag är de som bestämmer.
Den grupp som går till skolan för att lära sig något (gissningsvis omkring sju
procent) och som i sin besvikelse visar tecken på missnöje och understimulans
blir kanske klassade som ADHD-fall eller annan populär bokstavskombination
och ställs på avtrubbande mediciner som dämpar alla symptom på viljan att lära
sig något. På så vis får skolan fortsätta att vara en stökig miljö där ”vanliga” barn
bestämmer.
Om vi betraktar dagens styrande elit, allt från regering, riksdag till generaldirektörer och ministrar, så tvingas vi konstatera att förståndsnivån och allmänbildningen ligger på en pinsamt låg nivå.
Naturligtvis med undantag.
Detta för dessvärre med sig en mängd dåligt underbyggda och förödande beslut,
som i kollektivismens oansvariga anda aldrig rättas till eller ens nämns.
Med en dåligt utbildad maktelit och flera hundra tusen flyktingar, varav flertalet
saknar utbildning, kunskap i svenska språket och arbete, så får vi med säkerhet
inställa oss på andra bullar.

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. Inför kyrkovalet. Skara domkyrka. Foto C G
Holm.
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”Försiktighetsprincipen” är livsfarlig
En modern dogm från grönsaksvänstern är ”försiktighetsprincipen”; släpp inte fram ny teknologi innan den är bevisat ofarlig. Men det går inte att bevisa att något som är okänt är ofarligt och
”försiktighetsprincipen” är ett säkert recept för att stoppa fortsatta framsteg för mänskligheten.
Många i grönsaksvänstern, inte minst
miljöpartister, argumenterar för vad de
kallar försiktighetsprincipen. Tekniska
och vetenskapliga innovationer ska inte
släppas fram förrän det är bevisat att de
är ofarliga. Med en sådan princip konsekvent genomförd under de senaste tiotusen åren hade vi fortfarande levt i en
stenåldersekonomi. Framsteg har uppnåtts när framsynta människor har prövat
något nytt och det har visat sig vara en
succé. Det är nästan omöjligt att i förväg
bevisa att något inte också har negativa
konsekvenser.

Försiktighetsprincipen

Vid ett möte i Wisconsin 1998 fastställde
32 miljöaktivister en gemensam försiktighetsprincip. Ingen aktivitet skulle få
genomföras om inte den som föreslog
åtgärden tog på sig risken, istället för att
lägga den på allmänheten och om någon
reste invändningar om eventuella skador
för hälsa eller miljö så skulle åtgärden
stoppas till dess farhågorna var motbevisade. Principen har sjösatts som del i flera
internationella konventioner och exempelvis lett till ett stopp för genmodifierade
grödor i stor utsträckning inom EU.
Finns det några aktiviteter som inte kan
föranleda farhågor om negativa bieffekter? Kan några framsteg över huvud taget
nås om försiktighetsprincipen tillämpas
konsekvent? Haken är att det aldrig går
att bevisa att en åtgärd inte får negativa
konsekvenser. Eftersom hela bevisbördan ska läggas på innovatören, den som
står för framstegen, skulle en konsekvent
tillämpning innebära ett stopp för alla
framsteg. Försiktighetsprincipen innebär
ett politiskt veto mot alla framsteg. Vi vet
ju inget om det okända. Och vad gäller
vetenskapen så är den vetenskapliga principen att vara beredd på att ompröva det
som anses vara sant om nya fakta kommer fram. Genmodifierade grödor blir
omöjliga att utveckla med en konsekvent
tillämpning av försiktighetsprincipen, för
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det kan alltid finnas någon okänd risk,
som inte beaktades.
Men försiktighetsprincipen hindrar
inte bara att vi utsätts för risker, den innebär också risken att vi inte får uppleva
fördelarna av ett utvecklingssteg. Ta till
exempel kärnkraften. Det finns risker
med kärnkraften, men hur stora är inte
riskerna med fossila bränslen? Inte bara
att olyckor vid framställningen av bränslet är mycket vanligare inom kolindustrin
än inom uranindustrin. För den som oroar
sig för koldioxidutsläpp är kärnkraften
helt utsläppsfri, medan varje kWh som
produceras med hjälp av kol (som är det
realistiska alternativet till kärnkraft) ökar
på utsläppen av växthusgaser.

cg.holm
@contra.nu

Ogräsbekämpning

Liknande resonemang kan föras om
ogräsbekämpningsmedel. Moderna ogräs
bekämpningsmedel har ökat produktionen av vete, ris och majs med 35 procent
och sojabönor (en stor gröda i exempelvis
USA) och potatis med hela 43 procent.
Ogräsbekämpningsmedlen har medfört
gigantiska vinster i folkhälsan och matförsörjningen för hundratals miljoner
människor. Men visst, en del ogräsbekämpningsmedel påverkar också andra
växter än de ogräs de är avsedda för. Med
försiktighetsprincipen strikt tillämpad
hade de gigantiska framstegen i kampen
för folkhälsan och mot världssvälten aldrig kunnat uppnås.

Läkemedel

När det gäller läkemedelskontroll kan
i princip samma konsekvenser avläsas,
men på det området har myndigheterna
genom åren ändrat policy. Den ameri-
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kanska läkemedelsmyndigheten, FDA,
berömde sig länge för att den stoppat
läkemedlet neurosedyn (thalidomide i
USA) på 1960-talet, vilket inte gjordes i
Europa. Följden blev att det finns en rad
människor i Europa i åldrarna 55+ som
har levt ett helt liv som mer eller mind
re svårt handikappade. Motsvarigheten
finns inte i USA, eftersom FDA drog
ut med godkännandet av neurosedyn så
länge att problemen upptäcktes i Europa
och läkemedlet drogs tillbaka från hela
världen innan det släppts i USA. Följden
av denna framgång för FDA var att man
länge ansåg sig överlägsna övriga världens läkemedelsmyndigheter och ytterligare skärpte kontrollen innan godkännande av nya läkemedel, vilket drog ut på
tiden från forskningsresultat till marknad
med fem–tio år. År 1960 tog det åtta år att
få ett läkemedel godkänt i USA, 2010 tog
det femton år. Cancerforskare vid MD
Anderson Cancer Center i Houston har
räknat på konsekvenserna av den hårdare
och mer utdragna prövningen för cancerpatienter. De publicerade sina forskningsresultat i Journal of Clinical Oncology 2010. Onödigt tidig död på grund av
avsaknad av läkemedel som finns färdiga
uppskattas ha kostat 300 000 patientår.
Insparade liv på grund av upptäckta risker med läkemedlen uppskattas till 16.
Ett inbesparat levnadsår kostade nästan
20 000 levnadsår för andra personer. En
motsvarande studie som gjordes 2005 av
National Bureau of Economic Research
konstaterade att en lättnad i regleringarna
(och därmed kortare godkännandetider)
som gjordes under 1990-talet hade sparat 310 000 levnadsår, medan den kostat
55 000 levnadsår i form av förluster på
grund av mediciner som drogs tillbaka
efter ett godkännande. Frågan man bör
ställa sig när en medicin godkänts är därför inte hur många liv kommer den nya
medicinen att rädda från idag utan hur
många liv gick till spillo på grund av den
långdragna granskningsprocessen.
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Gröna extremister lyckades stoppa en övergång till tillverkning av syntetisk insulin med
fjorton år. Under tiden fick patienterna nöja sig med mer riskabelt insulin tillverkat av
grisar. Foto: Mostphotos/Hans Prinsen.
satsen var att elektromagnetiska fält inte
Syntetiska livsmedel
var skadliga. Idag är enigheten stor om
Liknande konsekvenser fick stoppet för
de elektromagnetiska fältens ofarlighet
sötningsmedlet sackarin. 1979 fastställdes
(kanske med undantag för områdena allden ”totala vetenskapliga enigheten” om
deles intill högspänningsledningar). Men
att sackarin förorsakade cancer (påminunder mellanperioden, då oron spred sig,
ner om den ”totala vetenskapliga enigstämdes kraftbolag; fastighetsägare fick
heten” om den globala uppvärmningen
se värdet på sina fastigheter sjunka; komidag). Sackarin försvann från marknaden
muner lade ner gigantiska summor på att
1981 i enlighet med försiktighetsprincii onödan isolera apparatur i skolor och
pen. Det var ett vanligt förekommande
på vårdinrättningar. Lyckligtvis släpptes
sötningsmedel också i Sverige, där det
mobiltelefonerna ut på marknaden innan
såldes sackarintabletter i livsmedelshannågon hann åberopa försiktighetsprincideln under namn som Sackett och Herpen. Mobiltelefoner används idag av milmesötas, avsedda att ersätta socker i kafjarder människor och de har räddat milfet. Orsaken till larmet och förbudet var
joner liv i samband med olyckor (lättare
att möss som matats med orimligt höga
att få fram hjälp snabbt) och inte minst
mängder sackarin fått cancer i urinblåsan.
genom att helt revolutionera livsmedelsÅr 2000 kunde de amerikanska myndigmarknaden i många u-länder.
heterna fastställa att det inte fanns några
Under senare år har försiktighetsprinsom helst risker med sackarin. Samtidigt
cipen lett till stopp för många genmodihade fetma-epidemin tagit ordentlig fart i
fierade grödor inom EU. Bara ett fåtal är
USA med miljoner hälsovådligt övervikgodkända. I det annars så riskaverta USA
tiga människor, några av dem hade hamodlas en rad genmodifierade grödor som
nat i denna belägenhet på grund av att de
uppvisar betydligt bättre avkastning än
ersatt sötningsmedel med socker.
traditionella växter. Inom Miljöpartiet
1989 lanserades teorin att människor
har det protesterats livligt mot de få genskadades av elektromagnetiska fält från
modifierade EU-grödor som faktiskt får
kraftledningar och hushållsmaskiner.
importeras till Sverige. Dock ska sägas
Med tiden kom hotet också från moatt ansvariga regeringsmedlemmar står
biltelefoner, som bara användes i liten
upp för Sveriges åtaganden mot EU.
utsträckning 1989. I boken The Great
Power-Line Cover Up: How the Utilities
and the Government Are Trying to Hide
the Cancer Hazard Posed by Electromagnetic Fields skrämdes allmänheten
upp. Fyra år senare hade amerikanska Vetenskapsakademien genomfört en så kallad metastudie (det vill säga en sammanställning av andra vetenskapliga studier)
baserad på 500 forskningsrapporter. Slut-
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Syntetisk biologi

De närmaste årens kamp mot framsteg
tycks inrikta sig på syntetisk biologi. Inom
medicinen görs framsteg med stormsteg
när det gäller att artificiellt producera
livsnödvändiga substanser. Mest uppmärksammad har syntetisk insulin blivit,
kanske främst för att det är något som rör
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hundratals miljoner diabetessjuka. Under
2012 samlades 111 miljögrupper för att
fördöma syntetisk framställning av biologiska ämnen. Aktivisterna åberopade försiktighetsprincipen och krävde ett moratorium för all syntetisk framställning av
syntetiska ämnen. President Obama hade
redan 2010 tagit avstånd från sådana krav
och istället förespråkat skärpt uppmärksamhet på om det skulle uppstå någon
anledning att känna tvivel om den nya
teknikens konsekvenser. I Tyskland stoppades redan 1989, efter krav från det tyska Gröna partiet, en helt färdig fabrik för
framställning av syntetiskt insulin (efter
14 års kamp fick sedan Hoechst äntligen
igång fabriken). Allmänt anses syntetiskt
insulin vara säkrare än den insulin som
framställs av grisar och kor, vars organ
tillvaratas på slakthusen. Tyska diabetiker fick leva med farligare animalisk insulin på grund av det tyska Miljöpartiets
motstånd mot vetenskapliga framsteg.
En annan ”riskabel” teknik som i
verkligheten kan medföra mycket gott
för mänskligheten är nanoteknik. Naturligtvis ifrågasätts den av bakåtsträvarna,
exempelvis i organisation Friends of the
Earth.

Försiktighetsprincipen
är livsfarlig

Människor är idag friskare och lever längre än vad som var fallet innan de många
tekniska och vetenskapliga framsteg som
gjorts i strid mot försiktighetsprincipen.
För att göra framsteg måste det vara möjligt att genomföra experiment och pröva
nya tekniker. Det vill utvecklingsfienderna hindra oss från att göra. Hade de haft
kontroll över samhället under de senaste
10 000 åren hade människan fortfarande
levt i stenåldern. De explosiva framsteg
som nåtts sedan 1700-talet beror till stor
del på att överheten förlorade kontrollen
över det civila samhället. Upplysningsfilosoferna kunde sprida sina tankar utan
att den franske kungen kunde stoppa dem
och kapitalisterna kunde utveckla den
moderna industrin utan att den brittiske
kungen kunde stoppa den. Men visst
gjordes det försök att stoppa utvecklingen, men när de försöken misslyckades
förvandlades normen om stillastående till
en norm om ständig utveckling. Och det
var inte bara makten som försökte stoppa
utvecklingen, de som var verksamma i
Fortsättning på nästa sida
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”Falska nyheter” blir svårare att avslöja
Med ny datateknik, som redan finns eller är under utveckling, kommer falska ljudfiler och You
Tube-filmer att kunna skapas. De ”falska nyheterna” blir ännu svårare att avslöja i framtiden.
”Falska nyheter” har kommit i ropet under senare år. Inte minst i samband med
den amerikanska valkampanjen 2016.
Ansvarslösa datanördar i Östeuropa skapade och spred falska nyheter för att tjäna
pengar på reklamklickningar. I många fall
tog det dagar innan de falska uppgifterna
kunde klaras upp och i viss utsträckning
kan de falska nyheterna ha påverkat valkampanjen. Hackarna hade ingen politisk
agenda. Till att börja med var de falska
nyheterna jämnt fördelade mellan partierna, men successivt lärde aktörerna sig
att de tjänade mest på att lansera falska
nyheter om Hillary Clinton. Det innebar
att det blev fler Clinton-nyheter, vilket
dock på inget sätt lämnade Bernie Sanders eller de republikanska kandidaterna
(inklusive Donald Trump) utanför förfalskningarna.
Sättet att få spridning var att skapa nyheter med någon form av trovärdighet,
som byggde på kända fakta eller spridda
missuppfattningar om kandidaterna. Men
det handlade bara om texter, inte om ljudfiler eller rörliga bilder.
Ljudinspelningar och framförallt rörliga bilder skapar mycket högre trovärdighet för den som vill sprida förfalskningar.
Tänk att höra något sägas med Donald
Trumps röst eller till och med se en bild
när Theresa May talar… Det blir svårt att
vifta bort så starka inslag i en framtida
kampanj.
traditionella industrier försökte påverka
den politiska överheten att stoppa framstegen. I England genomdrevs kravet att
varje bil skulle ha en man med varningsflagga som gick före bilen. Hästnäringen
såg sitt levebröd hotat. Tillverkarna av
vaxljus reagerade mycket negativt på
uppfinningen av det elektriska ljuset och
de som hade sitt levebröd på kanalbåtar
var motståndare till järnvägsbyggandet
och så vidare.
Försiktighetsprincipen må kännas riktig för många som ser med fasa på det
moderna samhällets utveckling. Men
försiktighetsprincipen är i själva verket främst ett hot att vi missar möjligheterna som finns i en bättre värld, inte
något som hjälper människan framåt. .
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Den brasilianske presidenten Michel
Temer misstänks för korruption. Det är
en av landets storföretagare som spritt en
bandinspelning som kan tolkas som att
Temer håller med när han blir informerad
om ett mutbrott. Temer förnekar bestämt
påståendena och menar att det är en förfalskad ljudfil. Skulle kriminaltekniker få
tillgång till ljudfilen skulle de kunna analysera och avgöra om filen är äkta eller
falsk. Dagens teknik för att skapa sådana
filer bygger på att ha tillgång till ett flertal
ljudinspelningar och sedan klippa ihop
hela meningar av lösryckta ord som yttrats i ett annat sammanhang av den person
man vill komma åt. Tidsödande och dyrt,
men fullt möjligt för den som har pengar
(vilket den brasilianske affärsmannen
förvisso har). Eftersom ingen teknisk undersökning har gjorts av ljudfilen kan vi
inte uttala oss om den är äkta eller falsk.
Det brasilianska parlamentet valde dock
att tro på presidenten när vissa ledamöter
ville inleda en riksrättsprocess mot presidenten grundad på ljudfilen. Förslaget
avvisades.
Ett svenskt motsvarande exempel är en
förfalskad film med Kungen på en porrklubb. Gangstern Mille Markovic spred
ryktet om filmen i journalistkretsar och
visade den till och med på sin egen dator.
Ryktesspridningen sänkte förtroendet för
kungafamiljen i de årliga opinionsmätningarna av förtroendet för olika institutioner i det svenska samhället. Sent omsider släppte Markovic filmen till media.
Det tog bara några timmar för en tekniker att konstatera att filmen bestod av ett
hopklipp av två filmer. Efter ytterligare
några dagar kom det fram att bilderna på
kungen var tagna från en intervju som
gjordes på Sveriges Television 1976.
I framtiden kommer det att bli mycket
lättare för förfalskarna. Redan idag finns
det programvara som analyserar en röst
och med utgångspunkt från den analysen
kan bygga upp nya ljudfiler. Ju fler äkta
ljudklipp man matar in, desto bättre resultat. Det behövs inte att det tilltänkta
offret uttalar de aktuella orden, programmet kan skapa nya ord grundade på karaktäristika för den aktuella rösten. Rösten blir naturlig och en tekniker kommer
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inte att hitta några skarvar i filen. För
närvarande är det bara ett par stora dataorganisationer som har tillgång till tekniken. Alphabet (moderbolag till Google),
Baidu (den kinesiska motsvarigheten
till Google) och Montreal Institute for
Learning Algorithms har alla presenterat
program som skulle kunna göra sådana
förfalskningar. De kräver för närvarande
enorm databearbetningskapacitet, förvisso betydligt mer än vad en hacker i en
källare i Rumänien har tillgång till. Men
det är naturligtvis bara en tidsfråga innan
programvaran utvecklas till både högre
kvalitet och sänkta krav på bearbetningskapacitet.
Bilder är svårare än ljud. Fast redan
2014 kom det programvara som försökte
skapa falska bilder. Då klarade program
som går under beteckningen General Adversarial Network (GAN) av att skapa
frimärksstora bilder. Idag kan rimligt trovärdiga bilder i fyra gånger så stort format
skapas. Ian Goodfellow, som arbetat på
olika forskningsinstitut med saken (och
nyligen rekryterats till Google), uppskattar att inom tre år kommer programmen
att kunna skapa YouTube-filmer som inte
kan skiljas från äkta.
Det finns stora risker att vi inom
bara några år kommer att översköljas
av ännu mer falska nyheter, som kommer att ges ökad trovärdighet genom
att de är försedda med ljud och bilder
som ger ett mycket trovärdigt intryck.
Géza Molnár

En ökänd bildförfalskning. En intervjufilm från Sveriges Television med en
ung kung Carl XVI Gustaf inklippt på en
film från en porrklubb. Förfalskningen
avslöjades snabbt, men det blir mycket
lättare att göra bättre förfalskningar
inom några år.
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Politiskt korrekta eller konservativa
i ledningen för Svenska kyrkan?
Svenska kyrkan är – i motsats till frikyrkorna – en tummelplats för partipolitiken. Inför höstens kyrkoval finns det dock tre partier som säger nej till partipolitiken inom kyrkan och ställer upp med mer kyrkliga program.
Är årets kyrkoval en opinionsundersökning på kommande riksdagsval 2018?
Svenska kyrkan har cirka 6 miljoner medlemmar och är den största organisationen
i det svenska samhället. Trots att kyrkan
och staten skildes åt 1 januari 2000, så
kandiderar fortfarande politiska partier i
årets kyrkoval. De politiska partierna ser
kyrkfolket som en potentiell väljargrupp
till riksdagsvalet 2018, samtidigt som
kyrkan kan användas för partipolitiska
budskap. Några av de politiska nomineringsgrupperna använder sig av täcknamn, men går ändock att hänföra till de
politiska partierna.

Opolitiska nomineringsgrupper

Misstroendet bland svenska folket mot
politiker och deras beslut samt verkställ
ande organ (myndigheter), har lett till
att opolitiska nomineringsgrupper också
kandiderar till kyrkovalet. Dessa grupper
representeras oftast av mera aktiva kyrkobesökare, som inte vill ha politiska partier
representerade i kyrkans styre.

Kyrkopolitiskt klavertramp
av Sveriges statsminister

Statminister Stefan Löfven, tillika Socialdemokratiska partiets ordförande, gör
två klavertramp in i kyrkans valrörelse
och använder Svenska kyrkan som en
politisk plattform. Han har uttalat sig
om att ”prästerna i Svenska kyrkan skall
viga samkönade par och jämför nekandet
med en barnmorska, som vägrar att utföra
abort.” Detta yttrande tolkas av flera kyrkomedlemmar, som att vara ett ”politiskt
korrekt” påbud och är inte sanktionerat i
sakramenten. Svenska kyrkan tillhör den
lutheranska kyrkan och där finns bara två
sakrament, dopet och nattvarden. Samtidigt ifrågasätts också statsministerns uttalande om kyrklig vigsel, eftersom Stefan
Löfven och hans hustru vigdes borgerligt.
Statsministerns ena fadäs är att utta-
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landet går emot det socialdemokratiska
kyrkopolitiska programmet. Programmet
understryker att styrningen av Svenska
kyrkan är ett gemensamt ansvar för de
förtroendevalda och de anställda i kyrkan. Den andra fadäsen är att Löfven
inte tar hänsyn tas till att Svenska kyrkan
redan år 2000 skildes från staten.

Britt-Louise
Hoberg Karlsson
britt.louise.
karlsson@
contra.nu

Staten fortsätter med
maktanspråk på kyrkan

Sveriges statsministers ingripande i
Svenska kyrkan är inget nytt. Genom
kyrkans historia har staten gjort anspråk
på att kontrollera kyrkans aktiviteter och
förkunnelser. Så har skett under nazismen, kommunismen, islam och andra
former av religiöst och politiskt förtryck.
Statsministerns ambitioner blir klart
synliga, när någonting uppstår, som inte
låter sig kontrolleras, bland annat inom
den kristna miljön. Stefan Löfvens uttalande skulle inte ha förvånat någon, om
detta skett i marxistiska eller leninistiska
länder, Maos Kina eller nazityskland.
Men, i Sverige år 2017 borde hans bannlysning av vissa präster i Svenska kyrkan
ha väckt större uppmärksamhet.
Kritik har tidigare framförts från Göteborgsbiskopen Bertil Gärtner (1924–
2009), som var skeptisk till Svenska
kyrkan. Han uttalade sig 1988 (GP 30/12
1988) om att kyrkan var ett religionsdepartement och att statsmakten ville ha
kontroll över kyrkan. Troligtvis var hans
åsikt, att regeringen utsåg kyrkans toppfigurer med dem som var beredda att lyda
staten mera än kyrkan.

www.contra.nu

Kyrkopolitik råder
inte i frikyrkan

Det råder stor skillnad mellan styret i
Svenska kyrkan och frikyrkoförsamlingarna. Friförsamlingarna i Sverige
föddes under en tid då de bekämpades
av både staten och Svenska kyrkan. Då
var frikyrkofolket berett att gå i fängelse och bli landsförvisat för att kämpa
emot förtrycket samt bevara sin frihet.
Svenska kyrkan kan betraktas som ofri
och påverkad av partipolitik. Medan frikyrkornas många riksdagsledamöter lobbar i politiken istället för i församlingen.
Ordet kyrkopolitik nämns inte om styret i
frikyrkosammanhang.

Svenska kyrkan
förlorar medlemmar

Svenska kyrkan brottas med ett stort
medlemsutträde, som leder till försämrad
ekonomi. Församlingarna tvingas därför
göra avkall på viktiga saker, såsom restaurering av kyrkor och tillgång på präster. Samtidigt råder det brist på utbildade
präster. Även gudstjänster har minskat
samt antalet besökare.

Utträden ur Svenska kyrkan

Församlingsledningen vill inte se realistiskt på anledningen till utträden, utan
man skyller, med ”politisk korrekthet,”
på kyrkoskatt (medlemmar vill inte betala skatt) och mindre tro. Misstroende
mot kyrkans ledarskap, lyfts också fram
som orsak till de många utträdena, där det
framkommit att medlemspengar använts
på felaktigt sätt.
Minskat medlemstal beror på flera orsaker. Medlemmar som gått ur Svenska
kyrkan påpekar missnöje med bland annat kyrkans predikningar, som formats
till att vara mera politiskt korrekta än bibliska. Predikningar där prästerna pratar
om freds- och miljörörelser samt olika
terapimetoder. Från ledarskapet vill man

CONTRA 4/2017

Riksdagspartierna laddar för att fortsätta sin kontroll över Svenska kyrkan (på bilden
Uppsala domkyrka) efter kyrkovalet i september. Men det finns alternativ för den som
tycker att riksdagspartierna ska ägna sig åt riksdagspolitik.
förnya kyrkan och modernisera den. Kyrkans positiva ställningstagande till samkönade äktenskap och den fria aborträtten
samt nedrustningen av kristna symboler,
såsom Kristusbilder och kors har också
bidragit till splittringen i kyrkan.
Flera utträdande medlemmar samtycker inte till kyrkans mångkulturella utbud.
Avhoppare har upplevt en acceptans in
i församlingen av islam. Det har också
uppfattats som att medlemmarnas pengar
satsats mera på migration än omsorgen
om sjuka, handikappade och åldringar.
Samtidigt finns reaktioner bland medlemmar mot att lutheranska Svenska
kyrkan plockat in katolska symboler
och sakrament, frälsarkransen/radband,
Mariaböner med mera. Kritik har riktats
också mot kyrkans användande av New
Age, såsom mindfulnes, meditation, qigong, alternativa gudstjänster i form av
yoga, samtidigt som präster talar om Gud
som en kvinna.

Nomineringsgrupperna

Inom kyrkans nomineringsgrupper1 talas
det allt mindre om Svenska kyrkans kristna budskap eller mission/evangelisation.
Istället har det kommit in andra begrepp
såsom migration/asylrätt, HBTQ-frågor,
miljöaspekter och fredssymboler.
Nomineringsgrupp är Svenska kyrkans beteckning på de som ställer upp i kyrkovalet,
en motsvarighet till partier.

1
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De icke politiska nomineringsgrupperna är:
• Partipolitiskt obundna kristna –
POSK
• Öppen kyrka för alla – ÖKA
• Frimodig Kyrka – FK
Det som skiljer de tre opolitiska nomineringsgrupperna är att Frimodig Kyrka
(FK), anser att äktenskapet inte är ett
sakrament utan en civilrättslig handling
enbart man och kvinna emellan. Vigselakten skall utföras av en samhällsinstitution, varför kyrkan endast kan utföra en
kyrklig välsignelseakt för äktenskapet.
POSK, ÖKA och FK har gemensamt att
de inte vill ha politiska partier i kyrkan.
Övriga nomineringsgrupper är politiska:
• Fria liberalerna i Svenska Kyrkan –
FISK (Folkpartiet)
• Borgerligt alternativ (Moderaterna)
• Kristdemokrater för en levande kyrka
• Centerpartiet
• Miljöpartiet – MPSK
• Vänstern i Svenska Kyrkan – ViSK
• Socialdemokraterna
• Sverigedemokraterna
Noterbart är Vänstern i Svenska Kyrkans (ViSK) kyrkopolitiska manifest som
vill vrida kyrkan åt vänster och anser att
”Svenska kyrkan ska stå fri från partipolitisk påverkan, fri att kritisera regeringen
och den rådande politiken, vilket kyrkan
har svårare att göra när riksdagspartier sit-
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ter på beslutande funktioner i kyrkan. Politiker i regeringen kan ju tycka att det är
obekvämt att Svenska kyrkan eller andra
religiösa samfund har en annan åsikt än
regeringens. Föreställ dig att en homofobisk, kvinnofientlig, främlingsfientlig
eller till och med nazistisk partipolitik
skulle komma att dominera i Svenska
kyrkan. Hur svårt skulle kyrkorna då inte
få att efterleva evangeliet. Därför tycker
vi att Svenska kyrkan ska få vara fri från
partipolitiska nomineringsgrupper.”
Sverigedemokraterna pratar i helt motsatt riktning till Vänsterns kyrkopolitiska
manifest:
”På senare år har dock kyrkan blivit
allt mer politiserad, och inte sällan hörs
röster om att partipolitik inte hör hemma
i Svenska kyrkan. Kritiken är berättigad och frågan relevant. Förklaringen
och bakgrunden till vårt engagemang är
samtidigt enkel och rak – efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol
inom kyrkan har den i alltför hög grad
utvecklats till en politisk vänsterliberal
opinionsbildare, där respekten för klassisk kristen tro fått stryka på foten till
förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden. Återupprätta
respekten för olika inriktningar och åsikter inom kyrkan. Klassiskt konservativa
präster, personal och medlemmar, som
oroar sig över kyrkans utveckling, ska
inte frysas ut.”
Flera politiska grupperingar förnekar
sin grund, såsom gruppen ”Borgerligt
alternativ” som vill motverka partipolitik
och centralisering i kyrkan samt ”Kristdemokraterna” som anser sig vara partipolitiskt obundna.
Gemensamt för alla nomineringsgrupper är att de välkomnar alla människor
samt tar avstånd från alla former av hat
och förakt utifrån sexuell läggning. Alla
grupperna vill satsa på en stark församling, bra miljö och fred på jorden. De
politiska partiernas nomineringsgrupper
arbetar för en sekularisering av kyrkan
enligt det ”politiskt korrekta mönstret” medan de opolitiska grupperna kan
anses vara de konservativa rörelserna,
som vill ha Jesus Kristus och Bibeln i
centrum. Det är omöjligt att använda
kyrkovalet som en opinionsundersökning på kommande riksdagsval, eftersom ingen vet vad de opolitiska nomineringsgruppernas väljare kommer att
lägga sin röst på i riksdagsvalet 2018. .
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Multikulturalismen – en återvändsgränd
Samtalet med ordföranden för Medborgarrättsrörelsen i Sverige, Leif V. Erixell, fortsätter i detta nummer av Contra. I detta nummer behandlas moderna
destruktiva fenomen som identitetpolitik och speglingsteori. Leif V. Erixell förklarar varför dessa fenomen leder fel.
Hur upplever du debattklimatet i Sverige?
Har vi en snäv åsiktskorridor eller är det
allmänhetens ointresse som sätter stopp
för diskussionen i centrala samhällsfrågor?
Åsiktskorridoren, som de facto varit extremt trång och syrefattig inom främst
Public Service och de stora äldre dagstidningarna de senaste tio åren, håller på
att delvis falla sönder. Det slås ut väggar och obemyndigade personer utanför
vänsterkotterierna tar sig allt oftare in
och säger något olämpligt. Kultur- och
mediavänstern springer som yra höns och
lappar och lagar, men jag tror att deras
tid – det vill säga deras problemformuleringsprivilegium – är slut, förbrukat. I
sociala medier är de slagna sedan länge.
På Twitter har de en viss men sjunkande
pondus. Sistnämnda beror som jag ser det
på att de endast har 140 tecken att spela
med. De behöver inte föra några djupare
analytiska resonemang, något de aldrig,
av naturliga skäl, varit bra på. Hade de
varit det så hade de ju inte varit vänster
det vill säga kollektivister från början.
Kollektivistiska trosformer och metafysiska tankemodeller som förväxlas med
verkligheten förutsätter per definition att
man är dålig på att tänka nyanserat och
har svårt för komplexa system byggda till
exempel på den metodologiska individualismen, som ju om man reflekterar närmare på saken, är den enda rimliga förklaringsmodellen till historiens gång och
länders utveckling. Om nu någon vill ha
exempel på dessa nämnda begränsningar
så är det bara att läsa ”samhällsfilosoferande” texter av till exempel Anders
Lindberg på Aftonbladet eller Fredrik
Virtanen på samma tidning. Man kan ju
också dra in den så kallade popvänstern
som Andres Lokko på Svenska Dagbladet
som när han är igång ger den förgrovade
samhällsdebatten ett alltför tydligt ansikte. En annan klassiker i sammanhanget är
låtsasakademikern Henrik Arnstad, som
typiskt nog inte bara skriver böcker och
försöker lura i folk att dessa innehåller
seriös ”forskning” – han har också lyft
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hundratusentals kronor i bidrag från de
vänsterkotterier inom stipendiestyrelser
som är legio inom den svenska kulturvärlden och tyvärr också på många håll
inom Akademien. Tänk bara på den nyss
timade skandalen med Johan Lundbergs
som förnekades sitt professorsskap på
den uppenbara grunden att han kritiserat den postmoderna vänstern. Det statliga kulturrådet ska inte glömmas bort i
detta sammanhang. Hur många frihetliga
icke-socialistiska, libertarianska böcker
eller böcker som angriper kommunism,
radikalfeminism eller vänstervåld har fått
bidrag från nämnda, jag höll på att säga
sovjetiska, råd? Det är nålen i höstacken.
För att avsluta med Arnstad så är han
nu uppenbarligen, om man kan lita på
hans cv (brasklapp!) på hans webb1, ledamot av Stipendienämnden vid Stockholms universitet. Detta är djupt oroande
och helt i linje med behandlingen av Johan Lundberg. Tyvärr vägrar de svenska
kultursidorna gräva i detta, av den enkla
anledningen att dessa personer ju är på
rätt sida om skranket, har ”hjärtat till
vänster” etcetera. Detta är inte bara sorgligt utan i grunden djupt destruktivt. Den
svenska akademien inom humaniora riskerar att bli ännu mer av en ankdamm:
full av aggressivitet och intolerans. Den
kommer inte att kunna producera särskilt mycket mer än vänsteragit-prop
kamouflerad som postmodern semantisk
snårskog, samt intrigera mot äkta humanister som Johan Lundberg och de som
vägrar att ställa upp på identitetspolitik,
multikulturalism och enkelspårig kollektivism.
Om vi efter denna omväg återgår till
sociala medier så är Twitter ett perfekt
medium för att fulstämpla och ”brunmåla” sina motståndare det vill säga häckla
istället för att argumentera. I den grenen
har de ännu ett slags mästerskap. Övning
ger färdighet.
”Allmänheten” (det vill säga de som
inte är politisk aktiva eller professionella
debattörer) ser jag som ganska aktiv på
http://www.tricorder.se/?page_id=15

1
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sociala medier. Men det lever, tror jag,
kvar en ganska utbredd uppfattning om
att mamma staten (den svenska staten är
klart feminiserad vilket för övrigt korrelerar med World Value Survey-mätningar
om maskulina rationella och icke-sentimentala värden gentemot omhändertagande sentimentala/empatiska värden)
ska ordna allt till det bästa, vilket ju tyvärr de flesta kurvor vad gäller allt från
vården över tung kriminalitet, arbetslöshet och bostadsbrist för migranter med
tillhörande ”social oro” och värderingskonflikter till försvarets underdimensionering visar inte är fallet.
Men detta är nog i mycket en generationsfråga. I takt med att de äldre generationerna försvinner så kommer denna tro
på statens förmåga, på gott och ont, att
ersättas med en betydligt större skepsis.
Tyvärr kommer denna skepsis att tillta i
och med att det nuvarande svenska konstitutionella systemet är så defekt som det
är på många viktiga punkter.
Det viktiga sociala kapitalet bygger i
mycket på att man kan lita på okorrumperade myndigheter. När detta börjar
krackelera, främst för att man inte levererar i paritet med inbetalade medel/skattepremien, så riskerar samhällskontraktet
att krackelera.
Du har varit ordförande för Medborgarrättsrörelsen i Sverige, MRRS, i ett år,
vad är dina mål och förhoppningar för
organisationen under de närmsta åren?
Det första jag såg var att den gamla trötta
hemsidan måste bytas ut och vi måste
få närvaro på sociala medier/Facebook.
Detta har jag nu gjort i princip egenhändigt och helt ideellt. Jag drog även i gång
ett nyhetsbrev som kommer ut kvartalsvis och som förutom till medlemmarna
går till utvalda ledarredaktioner i landet.
Jag såg också behovet av att försöka föryngra både medlemsbasen och ledarskapet. Vad gäller nya medlemmar så väller
de inte in – snarare droppar de in sporadiskt. Men det går åt rätt håll. Styrelsen
har nu fått en spännande sammansättning
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Sistnämnda är ju som väl de flesta
med bland andra Ann-Marie Pålskänner till sjukligt långt gånget i USA.
son och några yngre förmågor. Vi
Hela detta upplägg vittnar ju om att
kan se vad vi kan åstadkomma för
man inte rör sig med några tentativa
att väcka liv i den konstitutionella
sanningar och ser en refusering utidebatten. För mig är svårigheten
från logik och fakta som ett framsteg
att hitta kraft, inspiration och tid
för kunskapen utan här är det trosfornär jag samtidigt vill skriva fler
mer vi talar om, sektliknande och inte
böcker och engagera mig i andra
sällan bubblande av våldstendenser. I
projekt som stadsplanering och
fallet med Trumps blodiga avhuggna
arkitektur, som intresserar mig
huvud ser vi en ”ytgenombrott/snedmycket. Jag anser bland annat att
tändning” av detta, eller snarare: Kadet är hög tid att sätta den borthy Griffin kände av hatet och det latre parentesen kring den sterila
tenta våldet och kunde inte hejda sig.
själsdöda modernismen med sina
Detta våld tycks numera ligga latent
rötter i futurism och fascism (Le
hos stora delar av identitetsvänstern.
Corbusier till exempel var en aktiv
Vi kan till exempel se det i de uppfascist och antisemit)2 och bygga
lopp som jagats fram av dessa krafter
en brygga över till den klassiska
när normalt konservativa/icke-postarkitekturen pre-funkis och dess
modernt radikala personer inbjudits
oändligt rika historia som inspiraatt tala vid universitet i USA. De ska
tionskälla och samtidigt återupptystas helt enkelt. De saknar i princip
rätta skönhetsbegreppet, så länge
förhånat men inte desto mindre Leif V. Erixell valdes förra året till ordförande för Medbor- existensberättigande. Den som har
existerande och i högsta grad re- garrättsrörelsen i Sverige. Mycket på grund av sitt skriftstäl- makten har kunskapen, således blir
levant.
leri i grundlagsfrågor och om statsskicket. © Foto Leif V makten och inte sanningen det primära. När man väl har den slår man
Det har börjat droppa ner artik- Erixell.
ner allt motstånd med alla till buds
lar från MRRS i medlemmarnas
stående medel – utom hederlig argubrevboxar. Du skrev själv ett inlägg om
arméfraktionen i Tyskland) men också i
mentation. Metoden är snarlik den som
identitetspolitik. Identitetspolitik har bliden postmoderna relativismen. Kapitaanvändes av både nazister och kommuvit ett sätt att tysta debatten eftersom den
lismen och dess värld av normer skulle
nister på 1930-talet och framåt.
går ut på att bara vissa människor ska ha
nu detroniseras inifrån genom angrepp
Tycker du att identitetspolitiken är ett hot
rätt att yttra sig i vissa frågor. Kan du förpå centrala institutioner som sanningsmot det fria samhället. Och i så fall vilka
klara hur sådana tankegångar som känns
begreppet, det skrivande subjektets makt
försvarsåtgärder ska sättas in för dem
så väsensfrämmande för grundläggande
och hegemoni i litteraturen, ”heteronorsom vill slå vakt om det fria samhället?
värderingar rörande mänskliga rättighemen” samt den ojämlikhet man tyckte sig
ter kunnat växa fram i Sverige?
se mellan minoriteter och den ”vita maJag kallar hela detta identitetspolitiska
joriteten”.
Sagt
och
gjort.
Det
kunde
vara
kvoterings-, identitets- och speglingsÅterigen vänstern. Den har en innebovärt
ett
försök.
”tänkande” den postmoderna anti-humaende förmåga att hitta nya vägar för att
Jag
tror
det
ligger
mycket
i
Stephen
R
nistiska regressionen (PAHR). Den är,
”underminera kapitalismen” och det fria
C
Hicks
hypotes
att
”postmodernismen
som min artikel visar, ytterst primitiv i sin
väst som vi har känt det. De är ett slags
är
den
akademiska
radikalvänsterns
kunteoretiska uppbyggnad och logiskt och
förfallets enzymer. Man misslyckades
skapsteoretiska
strategi
för
att
i
teori
och
humanistiskt ohållbar. Inte desto mindre
med att vinna ”arbetarklassen” och lika
praktik
bemöta
krisen
som
socialismens
driver nämnda trossekter detta hårt. Vi
misslyckat var projektet med den fysiska
misslyckande
gav
upphov
till”.
får inte glömma vad som står på spel för
revolutionen som skulle ”kullkasta utsuInom
seriös
forskning
har
den
postdessa krafter, nämligen att sänka det fria
garsystemet” och införa det ”klasslösa
moderna
vänstern
inte
mycket
att
hämta,
öppna sanningssökande samhället som vi
samhället” (i vilket nomenklaturan – som
helt
enkelt
för
att
deras
sanningsbegrepp
känner det och införa ett system byggt på
vi vet av både empirin och logiken – blir
är
av
Lysenkotyp,
det
vill
säga
det
som
någons slag postsocialistiskt samhällsde nya utsugarna, fast utan demokratin
man
fått
makten
att
säga
är
sant.
Falsiorganisation. Jo, visst. Det låter som en
som korrelat och utväg förstås).
fieringskriterier
och
den
vetenskapliga
definition av själva helvetet. Det är därför
Jag citerar ur min artikel från tidskrifmetoden
à
la
Karl
Popper
kan
kastas
på
vi med alla hederliga och fredliga medel
ten Kulturen om detta: ”I takt med att den
sophögen.
Här
gäller
det
att
armbåga
sig
måste bekämpa dem. Så länge vi har en
reella socialismen så uppenbart misslyckfram
till
akademiska
maktpositioner
och
rödgrön regering, vilken de postmoderna
ades, så transformerades passionen och
sedan
få
alla
ideologiska
motståndare
att
akademikerna lätt lindar kring sina fingförhoppningarna till bitterhet och våldsknipa
käft
om
det
så
ska
till
mygel
med
rar, förebärande att de ju är ”progressiva”
inriktat hat (utmynnat i till exempel Röda
professorstillsättningar, hur man delar ut
och står på de ”marginaliserade grupperoch styr stipendier eller hur man förbjuna sida” (vilket de förstås inte alls gör,
2
https://www.svd.se/omojligt-att-blunda-forder vissa talare att komma till universitet.
de sänker dem med sin ideologi) så blir
le-corbusiers-fascism
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det svårt.
Man måste, tror jag, börja med akademien och införa strikt vetenskapliga kriterier för arbetet där, där man inte längre
kan komma undan med metafysiskt trams,
kollektivistiskt hat och skuldbeläggande
på grund av något så ytligt och irrelevant
som till exempel hudfärg. Kommande
politiker måste gå ut stenhårt med att
Sveriges universitet ska vara världsled
ande i vetenskaplig stringens. Då kommer dessa nämnda obskuranta sekter inte
bara att kunna rökas ut; de svenska universiteten kommer på köpet att öka sitt
renommé i världen och kommer också att
kunna prestera relevant och viktig forskning, inte bara inom naturvetenskaperna,
dit obskurantismen, inte kunnat nå in (av
förklarliga skäl) med sin maktbaserade
kunskapsteori. Minns dock att Moira von
Wright, rektor vid Södertörns högskola,
gjorde ett tappert försök när hon kom in
2010. Det anmärkningsvärda här är dock
att hon överhuvudtaget blev utsedd med
dessa meriter i bagaget – och av en borgerlig regering! Det säger mycket om
våra rikspolitikers bildningsnivå för att
inte tala om hur den akademiska vänstern
arbetar för att få sina kandidater till makten (och hindra sina motståndare att nå
den, jämför Lundbergfallet)3.
Ser du att det finns intresse för de frågor
som MRRS engagerat sig i inom de etablerade politiska organisationerna, inom
”samhällsapparaten”?
De som sitter med fingrarna i syltburken,
det vill säga partiledarna, har ett mycket
ringa intresse för konstitutionella förändringar. De är ju vid makten, varför splittra
den i maktdelning eller få in besvärliga
politiker via majoritetsvalkretsar som har
sin största lojalitet till sina väljare och
inte till partiledningen och dess underhuggare med partipiskan. Bland enskilda
politiker, särskilt de som varit utsatta för
nämnda piskor, som Finn Bengtsson och
Ann-Marie Pålsson, finns en stor förståelse för att det behövs grundläggande förändringar. Likadant bedömer jag att det
är inom ”apparaten/byråkratin”, de som
sitter vid makten ser få skäl till förändringar, de har ju äntligen nått fram till alla
fördelar, höga löner, maktkotterier och
annat. En och annan som ser till Sveriges
http://fof.se/tidning/2010/4/vetenskapskritisk-rektor
https://tanjabergkvist.wordpress.
com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/
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bästa bortom sina egenintressen kanske
det också finns. Jag har dock ännu inte
kunnat uppräcka dem.
Jag tror det finns möjligheter inom akademien, särskilt inom statskunskapsområdet, men här är mitt problem att övertyga dem om att en outsider och Maverick
som jag har något att erbjuda. Återstår
den bildade allmänheten som det heter.
Att få in mina förslag i ett politiskt parti?
Det är väl egentligen den enda och kanske bästa vägen att gå vidare. Jag har lite
lösa trådar där. Vi får se vart de leder.
Du är kritisk mot det som ligger bakom
det alltmer spridda kvoteringstänkandet.
”Speglingsteorin”. Kan du utveckla varför du ser negativt på den företeelsen?
Den är som jag sagt i grunden inhuman,
svär direkt mot Dr Kings vision om karaktären före färgen på huden. Dessutom
är den logiskt och empiriskt ohållbar.
Varken kön eller hudfärg är i sig en kompetens. En person kan aldrig ”spegla” eller representera någon annan med samma
kollektiva egenskap. Det är omöjligt annat än med enäggstvillingar möjligen.
Varje människa är inte bara genetiskt unik
utan har också en unik uppsättning erfarenheter och kunskaper – och det är till
dem man ska se och inget annat – det är
humanism – och meritokrati! Det andra är
icke-humanism det vill säga PAHR: postmodern anti-humanistisk regression. Jag
hänvisar till min artikel i Kulturen för en
mer fullständig utläggning kring detta4.
Och vad riskerar det att leda till för samhällsutvecklingen om kritiken mot ”speglingsteorin” inte tas på allvar?
Först och främst sätts meritokratin ur spel,
vilket i sig är ytterst allvarligt för kvalitén
på samhällets tjänster. Vi kan redan se det
inom till exempel Public Service där det
är helt uppenbart att inte väldigt intelligenta personer inom ledningen svalt den
ohållbara ”speglingsteorin” och tillsätter
folk på grund av just sin hudfärg eller etnicitet och där det de faktisk kan och gör
blir sekundärt, som till exempel att i riksradio eller TV kunna behandla det svenska språket enligt grundläggande ord- och
uttalspraxis. Det torde annars i de flesta
kulturländer vara ett elementärt krav,
annars får man harva i de lägre divisionerna tills man lärt sig det officiella språket. Men här anses det sekundärt om det

bara är rätt kollektiv egenskap som visas
fram som ”färgad”, ”utländsk”, ”kvinna”
etcetera. Detta är otroligt primitivt och i
grunden föraktfullt mot de av annan härkomst där man underförstått indikerar
att de är oförmögna att lära sig svenska
ordentligt, vilket de förstås inte är, men
man ställer inte de kraven. De anses uppenbarligen svagare och sämre begåvade
än ”vita manliga svenskar” i gemen. De
sänker kravbilden – vilket faktiskt är en
slags ”rasism” samtidigt som man sviker
sitt kvalitetsuppdrag gentemot licensbetalarna.
I förlängningen får vi ett samhälle som
liknar Orwells 1984 men denna gång är
Storebrors uppmärksamhet helt riktad
mot hudfärg och etnicitet. Staten inför
gigantiska melaninregister där man inom
regimledningen träter om var gränsen ska
gå mellan ”vit” och ”färgad” vilket sedan
avgör vilka som ska få bo i de finare områdena och få mera välbetalda jobb etctera. Nils Lundgren har skrivit en bra text
om detta5.
Avslutningsvis skulle jag vilja säga att
mycket avgörs i de kommande två valen
om Sverige ska överleva som ett fritt västland med någon form av bildningsnivå,
och civil fred. Den relativiserande oikofobiska6 multikulturalismen måste bort och
vi måste stå upp för den sekulära staten,
jämlikhet mellan könen (att skilja från
matematisk jämställdhet), Sverige som
sammanhållen nationell gemenskap, ökad
maktdelning i staten, fördjupad demokrati med större regional och lokal självständighet samt en tydlig kompetenskatalog
för staten med fokus på de områden där
den ska vara stark, som rättsväsende och
försvar, och lämna det mesta i övrigt till
regionerna, i mitt förslag de historiskt
i människors identitet väl förankrade
landskapen. De snittar för övrigt i folkmängd med de schweiziska kantonerna.
Kan Schweiz med en fungerande federalism och stark demokrati bygga ett av
världens mest avundsvärda länder, så kan
även vi. Vi måste bara få ut visionen. Det
som nu är håller inte längre. Vi kan alla
se och höra hur det knakar i fogarna. .

http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigtkat/ovrigt-kat-15/ovrigt-kat-20/22743-underrepresenterad-och-spegla-samhallet
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Privatpersoner ska betala
politikernas obeslutsamhet
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.

Tankar i Miljöpartiet

I våras höll Miljöpartiet kongress. Rebecca Weidmo Uvell tog sig an den plågsamma uppgiften att plöja igenom alla
motioner till partikongressen. I år har
partiet avskaffat den enskilda motionsrätten och de allra stolligaste förslagen saknas därför. Bara de som klarat nålsögat
att godkännas av någon partiinstans på
lägre nivå finns med. Alla motioner blev
förvisso inte antagna av kongressen, men
genomgången visar vilka tankar som rör
sig i partiet. Hennes slutsats är att Miljöpartiet är förbudspartiet nummer ett, långt
rödare än Socialdemokraterna.
En motion handlar om att värdestegring
på mark ska ”återföras till samhället”. En
annan att det ska skapas en statlig affärsbank (just när staten sålt ut sina sista aktier i Nordea, men SSAB är fortfarande
helägt av staten). En tredje motion vill
bygga speciella hus för människor med
överkänsliga slemhinnor, en fjärde vill
skapa en gratis statlig dagstidning, en
femte vill stoppa ”belysningsraseriet”
och en sjätte vill förbjuda Sverigedemo-

kraterna. När Miljöpartiet inte kan skrapa
ihop fler väljare än Sverigedemokraterna
är det dags att ta till förbud, främmande
för alla demokratiska grundprinciper och
även den svenska grundlagen. Motionärerna konstaterar motvilligt att även
Sverigedemokraternas väljare är människor, ”men vissa behöver omvändelse”.
En sjunde motion vill ge bidrag för slakt
av nötkreatur och förlängda jakttider för
älg och annat klövvilt för att motverka
utsläppen av metan. En åttonde motion
kräver speciella regler för reklam för
produkter som påverkar klimatet; de ska
underkastas regler liknande de som gäller för tobak och alkohol. Ett antal motioner föreslår liberaliseringar i flyktingpolitiken, avskaffade ID-kontroller vid
gränsen, en allmän flyktingamnesti och
att återsändandeavtalet med Afghanistan
sägs upp. Införande av en basinkomst betald av staten (allmänt livsbidrag), förbud
mot försäljning och uthyrning av solarier,
fastställande av ett datum då all försäljning av fossildrivna bilar ska förbjudas,
sänkt rösträttsålder till 16 år, halvering
av momsen på skönhetsvård, förbud mot
utbyggnad eller kapacitetshöjning på
flygplatser, högsta tillåtna hastighet 90
kilometer i timmen för hela landet. Galna
motioner finns nog i alla partier, men de
galnaste (och flesta) finns i Miljöpartiet.

Så sent som 2006 rekommenderade Miljöpartiet och likasinnade politiker varmt
dieselbilar. Fortfarande flera år in på
2010-talet var dieselbilen det miljömässigt överlägsna alternativet enligt de visa
politikerna. Orsaken var att dieselbilarna
(på grund av lägre bränsleförbrukning)
släppte ut mindre koldioxid. Många bilköpare lyssnade och andelen dieselbilar
ökade från cirka 10 procent till vissa år
två tredjedelar av de nyregistrerade bilarna. Bara några år senare är det annat
ljud i skällan. Politikerna (från Miljöpartiet) vill nu förbjuda dieselbilar, varav
många köpts av personer som bara för
några år sedan lyssnat på samma personer som nu vill förbjuda bilarna de köpt.
Nu har miljöpartisterna kommit fram till
slutsatsen att man ska strunta i koldioxidutsläppen (fast det säger de inte högt).
Det är kvävedioxiderna som gäller, och
där har dieselbilar högre utsläpp än bensinbilar. Ett eventuellt förbud (som skulle
bli lokalt) skulle få förödande effekter för
värdet på bilarna. Andrahandsvärdet på
dieselbilar (som alltid legat över värdet
på bensinbilar) skulle sjunka som en sten.
I Stockholm skulle bilägare vilja bli av
med ett par hundratusen dieselbilar, som
bara skulle kunna säljas till bottenlåga
priser till andra delar av landet, där inga
förbud införs. Politiker som driver en sådan linje har ingen som helst insikt om
människors ekonomiska realiteter.

Fortsätt äta salt!

Livsmedelsverket hävdar i sina rekommendationer att svenskarna bör minska
sin saltkonsumtion till hälften Vi äter
idag i genomsnitt 11 gram salt per dag
och det är alldeles för mycket enligt Livsmedelsverket. Hög saltkonsumtion leder
till högt blodtryck, vilket i sin tur ökar
hjärt- och kärlsjukdomarna.
Amerikanska motsvarigheten till Livsmedelsverket, FDA, rekommenderade
också 2016 minskad saltkonsumtion i
form av krav på sänkta natriumhalter i
färdigtillverkad mat (salt är detsamma
som natriumklorid). I USA förbrukar man
i genomsnitt 8,5 gram salt per invånare
och dag, så rekommendationen kommer
trots den lägre amerikanska konsumtionen.
Men det är tveksamt om de amerikan-
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ska och svenska rekommendationerna är
välbetänkta. I American Journal of Hypertension publicerades en artikel om salt
2014. Det var en meta-studie (en studie
av andra vetenskapliga rapporter) som
drog slutsatsen att den lägsta dödligheten
förekom hos människor som konsumerade mellan 2,6 och 4,8 gram natrium per
dag. Eftersom ett gram salt motsvarar 2,5
gram natrium kan studiens siffror översättas till mellan 6 och 12 gram salt! Både
de svenska och amerikanska siffrorna ligger alltså inom den hälsosamma ramen.
En halvering av den svenska konsumtionen skulle medföra att vi skulle hamna
under den siffra där hälsoeffekterna är
negativa, för dödligheten ökar både vid
konsumtion under 6 gram och över 12
gram salt per dag. En ny rapport kom från
Boston University School of Medicine i
april i år. Där hade man följt 2 600 personer under 16 år och kunde konstatera att
de som konsumerade mindre än 6 gram
salt om dagen hade högre blodtryck än
de som konsumerade mer. Både personer
med lågt och högt saltintag hade högre
risk än de som låg i mitten, det vill säga
nivåer där både svenskar och amerikaner
befinner sig idag.

Skatteverket som tjuv

En man från Uppsala betalade in skatt
på 115.000 kronor. Problemet var att
han växlade om ett par siffror i personnumret, så inbetalningen bokfördes på en
annan person. Skatteverket anser av allt
att döma att inbetalaren gett den andre
mannen en gåva och kräver ytterligare
115.000 kronor av mannen som svarat
för betalningen. Han har krävt att beloppet ska gottskrivas honom och inte fel
person, vilket Skatteverket vägrat. Ärendet har gått ända upp till Högsta domstolen som ger Skatteverket rätt. I domen
påpekas att det är lätt att kolla vad som
hänt på det egna skattekontot och att det
i det här fallet dröjt för lång tid tills klagomålen inkom. Mannen reagerade först
när han fick krav på den skatt han trodde sig ha betalt.
(Göteborgs-Posten)

Skattechock för husbilar

Nya skatteregler drabbar från den 1 juli
2018 särskilt husbilar. Skatten för en
Kabe 810 går upp från 7.000 kronor till
23.000 kronor per år. Ökningen är liknande för alla husbilar. Det finns ungefär 86 000 husbilar i landet så en rent
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mekanisk beräkning skulle ge mellan en
halv och en miljard i extra skatteintäkter
bara på husbilarna. Så blir det knappast,
husbilsägarna kommer säkert att avställa
sina bilar under större delen av året, så
följden kan mycket väl bli lägre istället
för högre skatteintäkter.

Tayyab Shabab flyttar

Ett av de uppmärksammade fallen av
Migrationsverkets stelbenthet har fått
ett lyckligt slut för den drabbade. Men
olyckligt för Sverige. Tayyab Shabab är
från Pakistan och har utbildat sig i Sverige. Han anses vara en stjärna inom IT
och har jobbat i Sverige sedan han avslutade sina studier med vederbörligt
arbetstillstånd. När Tayyab skulle förnya
det fick han avslag. Han hade nämligen
hos sin första arbetsgivare inte haft alla
försäkringar som krävs av Migrationsverket. Det var arbetsgivaren medveten
om, men förklaringen var enkel. Tayyab
hade inte fått något personnummer och
försäkringsbolaget vägrade att teckna
försäkring för någon utan personnummer.
Tayyab fick istället ett extra lönepåslag på
2,5 procent. Senare har han börjat hos en
ny arbetsgivare och eftersom han nu har
personnummer var det inga problem med
försäkringarna. Men Migrationsverket
menar att det extra lönepåslaget var för
litet och vill utvisa honom. Processen har
pågått i ett år. Nu har Tayyab fått jobb i
Berlin och det var inga problem att få arbetstillstånd i Tyskland (där arbetskraftsinvandring inte kontrolleras av facket).
Tayyab är inte helt nöjd, han har rotat sig
i Sverige och vill gärna bo kvar här. Men
han har definitivt tröttnat på ett oändligt
och osäkert processande. Sverige har förlorat en skicklig programmerare.

Postnord

I dagspressen läser vi att Postnord slarvat
bort en urna med askan efter en kvinna
som avlidit i Tyskland. Urnan skulle till
Stockholm men hamnade i Kramfors och
är sedan dess försvunnen…
Också våra läsare rapporterar ett och
annat. En person berättar om att posten
bara körts ut under två dagar i veckan under en del av sommaren. Det är på landet,
så posten har även haft med sig dagstidningen. På torsdagen kom tidningen för
onsdag och torsdag och på tisdag kom
tidningen för resten av veckan.
En annan läsare väntade på ett större
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paket till Gärdet i Stockholm. Det kom
en avi om att paketet kunde avhämtas på
ett utlämningsställe i Nyköping – drygt
tio mil söderut. Då adressaten telefonledes kontaktade Postnord för att få rättelse
var det första svaret att man ju inte kunde
räkna med att få ett stort paket till sitt ordinarie utlämningsställe. Och att Nyköping ju inte var så långt bort.
Två Contra-prenumeranter har klagat
på att de inte fått Contra i sin brevlåda
alls. I dessa fall har det konsekvent varit så att ingen tidning kommit fram med
det ordinarie utskicket. Men däremot har
handskrivna kuvert i efterhand nått fram.
Den ene har nu flyttat och får sin tidning
på den nya adressen, den andre får den
också efter mycket bråkande med brevutbäringen, som naturligtvis inledningsvis
hävdat att sådant inte händer. Troligen är
det någon fientligt sinnad brevbärare som
legat bakom stoppet, men vederbörande
har troligen backat när han från chefen
förstått att en sådan hantering av posten
innebär avsked…

Flydde från Huddinge

Ett flyktingpar konverterade till kristendomen, vilket bland annat innebar att
hustrun i familjen slängde sitt huckle.
Andra boende på samma asylboende hotade då att hon skulle ”slaktas”.
Svenska myndigheter gjorde inget. Paret flydde från Huddinge och har nu fått
asyl i Tyskland.
(Världen idag)

Flytta utomlands!

En medlem i Contras redaktion mötte
lapplisor på gatan, utsända enkom för
att lappa en bil som stod parkerad mot
körriktningen (på en trång gata där det
definitivt var omöjligt att vända). Han
dristade sig att säga att det var typiskt att
man ryckte ut för att lappa något som var
tillåtet i hela resten av Europa. Lapplisan
svarade omgående att det var lämpligt
att flytta till ett annat land om man inte
gillade läget i Sverige. Hoppas hon sa
samma sak till nästa arab hon mötte som
misstyckte till hennes verksamhet. Redaktionsmedlemmens son har för övrigt
redan flyttat utomlands och på hans gata
går det alldeles utmärkt att parkera mot
körriktningen. Genom detta undviker
man många trafikfarliga vändningar.
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Sydafrikas guldindustri

Den sydafrikanska regeringen gör återigen en insats för att sänka sin trots allt
starka industri. Regeringen tänker införa
en reglering som innebär att svarta aktieägare ska ha rätt till minst 1 procent av
gruvföretagens omsättning i utdelning.
Regeln avser alltså del av omsättningen, inte vinsten. Hade regeln tillämpats
förra året skulle svarta aktieägare ha fått
5,8 miljarder rand i utdelning, medan
alla övriga aktieägare skulle ha fått dela
på 0,1 miljarder rand. En stor del av
industrin har utländska aktieägare, så
intresset för utländska investerare att
placera i guldaktier kommer framöver
att bli minimalt.
(The Economist)

Islamistisk extremism finansieras genom smådonationer

Brittiska inrikesdepartementet har tagit fram en rapport om finansieringen
av muslimska institutioner i Storbritannien. Inrikesminister Amber Rudd vägrar att offentliggöra rapporten, eftersom
den handlar om frågor som rör den nationella säkerheten. Rapporten handlar
om betydande penningöverföringar från
utländska regeringar till ett fåtal mycket
radikala muslimska predikanter. Ett offentliggörande av rapporten skulle peka
ut vissa länder, vilket regeringen inte
vill vara med om. Kritiker menar att det
bland annat handlar om Saudi-Arabien
som Storbritannien anstränger sig att
ha goda relationer med. Premiärminister Theresa May besökte i våras SaudiArabien. Inrikesminister Rudd hävdar
dock att flertalet organisationer litar till
ett stort antal mindre bidrag från privatpersoner i Storbritannien. Hon trodde
inte att givarna var medvetna om vart deras pengar egentligen gick. (The Times)

Oxfam och jämlikheten

Välgörenhetsorganisationen Oxfam fick
som vanligt stor publicitet för sin årliga
rapport om hur ojämnt förmögenheten är
fördelad i världen. Det populistiska budskapet är att världens åtta rikaste personer
äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning. Men beskrivningen är grovt missvisande. Den som har
ett svenskt studielån hamnar med Oxfams
sätt att se ofta på en minusförmögenhet
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och tillhör därmed de fyrtiofem procent
av jordens befolkning som har en negativ förmögenhet. Om den svenske medelklassinvånaren tjänat in pensionsrätter
på miljoner, spelar det inte heller roll för
Oxfam. Pensionsrätter räknas nämligen
inte som förmögenhet. Det är ingen realistisk bild som Oxfam ger när miljoner
svenskar tillhör den fattigaste halvan av
världens befolkning. Världsbanken, som
ser realitiskt på fattigdomen, anser att
10 procent av världens befolkning lever i fattigdom (jämfört med 94 procent
för 200 år sedan).
(Bjørn Lomborg)

Brexit och resten av Europa

I nära anslutning till den brittiska omröstningen om utträde ur EU gjordes opinionsundersökningar i flera EU-länder.
De mest negativa stämningarna fanns i
Italien där 48 procent skulle rösta för ett
utträde. I Frankrike handlade det om 41
procent, i Sverige 39 procent, i Tyskland
34 procent, i Belgien och Ungern 29 procent, i Spanien 26 procent och i Polen 22
procent. EU-kommissionens hätska angrepp på Polen och den polska väljarkårens fria val av regering kan väl antas ha
drivit upp de negativa siffrorna till idag.
Undersökningen gjordes av det välkända
opinionsinstitutet Ipsos Mori på uppdrag
av Barclays Bank.

Allt färre kristna i
kristendomens vagga

Kristendomen har som bekant sitt ursprung i Mellanöstern. Liksom judendom
och islam. Mellan åren 200 och 650 var
kristendomen helt dominerande, varefter
islam med våld förvandlade området till
ett huvudsakligen muslimskt område.
Men de kristna har hela tiden funnits kvar
som en förföljd minoritet, ibland har de
tvingats betala den särskilda skatten på
kristna (och andra icke-muslimer), jizya.
Annars har förföljelsen tagit sig uttryck i
attentat mot kyrkor eller kristna sammankomster. Eller som i Turkiet där myndigheterna beslagtagit uråldrig kristen egendom (kloster med mera).
Med ökad rörlighet har alltfler kristna
från Mellanöstern flytt till Europa och
Nordamerika. Under perioden 1900–
2025 (prognos från World Religion Database) minskar andelen kristna i Syrien
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från 18 till 3 procent, i Egypten från 15
till 7 procent, i ”Palestina” från 12 till 2
procent, i Israel från 8 till 2 procent, i
Irak från 6 till 0 procent. I ett par länder
där kristendomen tidigare varit helt förbjuden har det kommit en kristen underklass med gästarbetare från Filippinerna
och andra länder. Så i Saudiarabien beräknas nu 4 procent av befolkningen vara
kristen och i Förenade Arabemiraten hela
13 procent. De kristnas ställning i de två
sistnämnda länderna är mycket kringskuren och till för bara några år sedan var det
förbjudet att bygga kyrkor. Nu har några
få tillåtits, främst för att vända sig till den
mer välbeställda gästarbetarskaran (ledningspersonal inom oljeindustri, flygbolag med mera).

Nordkoreas dubbelspel

Den nordkoreanska enpartistaten blir
alltmer kluven. Det politiska förtrycket är
troligen det hårdaste i världen och diktatorn Kim Jong-un har inte tvekat inför att
avrätta även nära släktingar för att driva
igenom sin politik. På landsbygden är
svälten återkommande.
Men det finns sektorer som får utvecklas på ett helt annat sätt i Nordkorea. Den
första och viktigaste är militären, inte
minst då kärnvapen- och robotprogrammen. Men det finns också en liten sektor
där faktiskt fri företagsamhet utvecklas. I
Pyongyang finns en minoritet som tjänar
bra. Den officiella lönen – även i Pyongyang – är annars mindre än 100 kronor i
månaden. Vilket inte hindrar att det finns
kaféer där en kopp kaffe kostar 50 kronor.
På en bra restaurang i Pyongyang kan
man få betala 500 kronor för en högklassig biff. Fem normala månadslöner! Vilka är det som har råd med detta? Toppar
inom militären och utrikeshandeln, samt
deras barn. Ofta har de dessutom möjlighet att resa utomlands (Kina) och där kan
de handla varor som inte finns i Nordkorea och tjäna bra på att sälja varorna inom
den egna eliten. Det finns faktiskt också
en lägenhetsmarknad i Pyongyang. Eftersom kvalitén på det mesta är usel är det
vanligen billigare med lägenheter på de
lägre våningsplanen – vem vill gå tjugo
våningar när strömmen till hissen slutar
att fungera, vilket alltför ofta är fallet.
(Washington Post)

Jihadister blir av med passet

Storbritannien har berövat 150 jihadister
deras brittiska pass. Det gäller personer
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med dubbelt medborgarskap, som inte
är välkomna att återvända till Storbritannien sedan de varit i Syrien eller Irak och
slagits för islamisterna. I Sverige är det
förbjudet enligt grundlagen att beröva någon det svenska medborgarskapet. Även
om vederbörande har ett annat medborgarskap och även om medborgarskapet
erhållits med falsk identitet eller till och
med efter mutor till tjänstemän på Migrationsverket (det senare har prövats i domstol och det medborgarskap som vunnits
genom mutor stod fast).
(The Times)

Appropriering

Det senaste inslaget i det västerländska
samhällets förfall har ett märkligt namn
”appropriering”. ”Appropriering” används om den kulturpersonlighet som tar
till sig av andra kulturer i sitt skapande.
En av de värsta skurkarna i gammal tid
var kanske Paul Gaugin, som målade på
Tahiti och hade tahitiskor som ett återkommande motiv. ”Appropriering” är
egentligen ett annat ord för mångkultur,
för någon som tar till sig inflytande från
andra kulturer. Det är ruskigt fult enligt
vänsterns förvridna ideologi. En herre
vid namn Hal Niedzviecki skrev i en
kanadensisk tidskrift tidigare i år ”att vi
ska uppmuntras att ta till oss av andra
människors avvikande kultur, deras annorlunda identitet”. För detta kätterska
uttalande fick Niedzviecki sparken som
redaktör för tidskriften Write. Han föreslog att ett särskilt pris skulle tilldelas
den som framgångsrikt lyckades ta till

sig en främmande kultur och använda sig
av influenserna i det egna kulturskapandet. En annan journalist, som erbjöd sig
att ekonomiskt bidra till det föreslagna
priset, fick också sparken. Och ett galleri tvingades stänga en utställning där
konstnären Amanda PL låtit sig inspireras av en konstnär med urfolksursprung.
Tyvärr verkar utvecklingen vara på gång
i samma riktning i Sverige. De positiva
inslagen i det mångkulturella samhället,
inspiration för utveckling av vår egen
kultur, framställs som något ont av väns
terns extremister.

Leonard Cohen
genomskådade Kuba

Sångaren Leonard Cohen (som avled i
november förra året) var en av de kulturpersonligheter som reste till Kuba för att
på plats skåda vad som hände efter Fidel
Castros revolution 1959. Cohen kom
till Kuba 1961. Han såg köerna utanför
polisstationerna, där anhöriga väntade
på besked om personer som försvunnit,
han såg propagandahögtalarna på gatan
och han tvingades lyssna på testuggande
västerländska kommunister som predikade på barerna i Havanna. Cohen rakade
av sig sitt revolutionära skägg och reste
hem. På flygplatsen blev han stoppad en
tungt beväpnad 14-åring. Vakterna hade
hittat ett foto av Cohen och två kubanska
soldater i hans väska. Slutsatsen var att
Cohen egentligen var kuban och reste på
ett falskt kanadensiskt pass. När vakten
tillfälligt blev uppehållen av något annat

Enligt förskolans direktiv ska personalen utveckla både det svenska språket och barnens
modersmål, bland annat genom sång.
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rusade Cohen ut till flygplanet på plattan
och kom iväg utan vidare problem. Efter
denna händelse var Cohen botad från all
revolutionsromantik. Saken skildras i
Liel Leibovitz Cohen-biografi A broken
hallelujah.

Turkiet ersätter
Charles Darwin med jihad

Den alltmer auktoritära regimen i Turkiet
under Recep Tayyip Erdogan har beslutat
att Charles Darwin ska plockas bort från
skolschemat för att få plats för undervisning om jihad. Lärare protesterar (men
lärare avskedas också i tiotusental för att
de har fel politiska åsikter). Utbildningsminister Izmet Yilmaz förklarar att evolutionsteorin inte är relevant för skolan
och att den ligger över elevernas intellektuella nivå. Oppositionen, det kemalistiska Republikanska Folkpartiet, delar inte
uppfattningen och menar att om eleverna
får rösträtt när de fyller 18 år så borde
staten också visa dem förtroendet att de
får lära sig något om evolutionsteorin.
(The Independent)

Hjälte från Den Himmelska
Fridens Torg avliden

En av hjältarna från Den Himmelska Fridens Torg i Peking i juni 1989 har avlidit, Yu Zhijian. Yu planerade i samarbete
med två vänner omsorgsfullt hur man
skulle kunna påverka det gigantiska porträttet av Mao Tsetung vid ingången till
Den Förbjudna Staden. Yu hade räknat ut
att vanliga ägg inte skulle synas på det
gigantiska porträttet, men om man tömde
ägen försiktigt och fyllde dem med mörkblå oljefärg skulle resultatet bli ett annat.
Åtminstone ett ägg träffade Mao på ögonbrynet och färgen rann ner mot näsan. Yu
och hans två kamrater hade tidigare på
dagen placerat ut provokativa banderoller med texten ”Slut på 5000 års tyranni!
Slut med Mao-kulten”. Yus tilltag var
inte uppskattat av studenterna från Peking (Yu kom från rena ladsbygden och
hade aldrig varit i Peking tidigare). De
tre pekades ut av studenterna och fördes
till en cell, från vilken de så småningom
kunde höra skotten som avlossades på
Den Himmelska Fridens Torg. De tre
dömdes till tolv års fängelse för ”våldtäkten” på Mao. Efter avtjänat fängelsestraff
lyckades de alla ta sig utomlands, där de
levde ett liv i små omständigheter. Och
porträttet av Mao ersattes av ett nytt på
bara några timmar.
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Så jobbar ryssarna på att
sprida kultur och inflytande
Vladimir Putin har, dels i Ryssland, dels globalt, med intensitet
infört begreppet ”Den Ryska
Världen” (Russkij Mir) på dagordningen och han satsar landets
resurser på att driva propaganda för det. I detta namn och med
passande slagord försöker han
under Kremls intressesfär kuva
och för Kremls räkning utnyttja
alla rysktalande. Och, var på er
vakt, även rysk-tänkande. Samtidigt försöker han dirigera de
icke erkända pseudo-länderna
– de bägge ”folkrepublikerna”
Donbass och Transnistrien. Den
senare är en rysk kil, intryckt
mellan Ukraina och Moldavien.
Men tillsammans med idén om den ”Ryska Världen” med tillhörande slagord finns
en intensivt aktiv organisation, eller fond,
som heter Russkij Mir och som just nu
firar sitt 10-års jubileum i Moskva. Rent
formellt hävdas att denna fond är jämnbördig med sådana institut som Goetheinstitutet i Berlin eller British Council i
London. Vilka sysslar med att popularisera tyskt eller engelskt språk och kultur.
Om det, att det råder en principiell
skillnad, intygar även den skrift som
Russkij Mir tillägnade Giulietto Chiesa
på 10-årsjubileet. Han är en herre till
åren kommen och han var mångårig
korrespondent för den italienska kommunisttidningen L’Unità i Moskva. Han
talar utomordentligt bra ryska och försökte då det sig begav, att blanda sig i
Lettlands inre angelägenheter genom att
kandidera för partiet PCTLV (Lettlands
Ryska Förbund) som leddes av Ždanoka,
som ställde upp i EU-valet. I sina febriga
pro-Kreml-aktiviteter kan man para ihop
honom med den i Finland bosatte Johan
Bäckman.
Chiesa beklagar sig över att Väst sammanför fonden Ruskij Mir med de ryska
konglomeraten TV-kanalen Russia Today
(RT) och radiokanalen Sputnik, till att
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klassas att vara konspiratorisk och pyssla
med desinformation. Vad skall man säga
om det? Här är oron och misstänksamheten i Väst fullt befogad!
Chiesa informerar oss stolt att det i 73
länder finns mer än 250 ”ryska kulturcentra” verksamma via fonden Russkij
Mir. Om jag inte missminner mig, så kan
man inkludera Moskvahuset i Riga under
denna kategori. I motsats till vad Chiesa
hävdar, så populariseras inte endast Tolstoj, Dostojevskij och Tjechov i de ryska
skolor som Russkij Mir understödjer.
Man vaccinerar också skolbarnen intensivt med föreställningen om att dagens
Ryssland är en stormakt med unik civilisation, som är mättad med andlighet (på
ryska duhovnost) och med vördnad inför
traditionella värden. Speciellt värderingar i samband med familjen.

frank.gordons
@contra.nu
Skriftens författare påminner om att
det är nödvändigt att stärka ryskheten i
det postsovjetiska territoriet och pekar på
att det i Ukraina finns 29,6 procent rysktalande, i Belarus (Vitryssland) hela 70
procent och Kazakstan 23,7 procent. Estland nämndes också med 29,6 procent.
Giulietto Chiesa framhåller med särskilt
eftertryck, att det i Israel finns 1.155.960
medborgare, alltså 15 procent av landets
befolkning, som ”talar ryska”. Han låter
förstå att detta är en potentiell reservoar
som man borde utnyttja maximalt.
Nu skall jag själv ta till orda. Det så
kallade ryska kulturcentret i Tel Aviv
försöker göra allt för att den yngre generationen tydligt skall hålla sig till ryskheten. Institutet inriktar sig på hundratals
judiska ungdomar som är födda i Israel,
men vars föräldrar kommit invandrade
från Ryssland. Dem skall man göra tillställningar för, så att de får en uppfattning
om vilken äkta salighet det är att träffa
Jultomten och Snövit. I detta varma land,
med palmer, cypresser och olivträd.
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Sådär kommer indoktrineringen igång…
Fast det stora flertalet rysktalande i Israel
önskar inte att russifieringen skall störa
deras assimilering till Israels hebreiska
liv, leverne och kultur.
Nej. Russkij Mir är inget Goetheinstitut. Vare sig i Riga eller Tel Aviv för det
med sig trevlig verksamhet inom kulturområdet utan att samtidigt blanda sig i
dessa länders inre angelägenheter.
.
Översättning från lettiska: Janis Vikmanis

Det kommunala Chapman-gymnasiet i
Karlskrona ingår i den ryska propagandaorganisationen Russkij Mirs internationella nätverk.
Russkij Mir har institut i inte mindre än
47 länder. Däribland Finland, Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och
Belarus (Vitryssland). Alla länder som
ligger nära Sverige. Dock finns (ännu)
inga institut belägna i Sverige, Norge eller Danmark.
På Russkij Mirs hemsida (www.russkiymir.ru) finns även en sammanställnng
över ryskinfluerade organisationer i länder där det inte finns något Russkij Mirinstitut. För Sveriges vidkommande är
det sammanlagt 21 organisationer, flertalet belägna i Stockholm eller Göteborg,
men också i Malmö, Falun, Karlstad och
Uppsala. Samt i Sveriges största flottbas,
Karlskrona, där Chapman-gymnasiet är
särskilt vikt för ryskstudier. Chapmangymnasiet var tidigare Karlskrona Högre
Allmänna Läroverk, det vill säga ”gymnasiet” i staden på den tiden det bara
fanns ett. Idag har skolan 565 elever och
”har världen som klassrum, med många
internationella kontakter och projekt”.
Nästa samarbete planeras med Kina. Men
redan idag räknas skolan alltså, genom
rysklärarinnan Ann-Charlotte Gutsjö, till
nätverket kring den ryska propagandaorganisationen Russkij Mir.
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Slå vakt om det demokratiska
samhällets värdighet!
Både demokrater och republikaner har sänkt sig under nivån för mänsklig anständighet när det gäller den politiska debatten. För att slå vakt om det demokratiska
samhällets värdighet måste det ske en uppryckning, skriver Contras Washington-korrespondent Allan C. Brownfeld.
Den omåttliga retorik vi utsätts för idag
– och som kommer från alla delar av det
politiska spektret – är ett hot mot demokratin och själva stabiliteten i samhället.
Förr kunde människor vara oense i sakfrågor som sjukvårdssystemet, arbetsmarknadspolitik och infrastruktur utan att
önska livet ur sin meningsmotståndare.
Det verkar tyvärr inte längre vara så.

Gränslösa demokrater...

Johnny Depp, stjärnan i filmerna Pirates
of the Caribbean, frågade för en tid sedan
publiken vid ett framträdande: ”När var
det senast som en skådespelare mördade
en president? Det var ett tag sedan sist och
det kanske är dags igen1”. Komikern Kathy Griffin gjorde ett fotoarrangemang där
hon högg huvudet av en Donald Trumpdocka och människor i New York kan gå
på en Shakespeare-pjäs där Julius Ceasar
huggs till döds, och där Ceasar liknar Donald Trump till det yttre.
Phil Montag, biträdande ordförande för
demokraternas teknik-utskott i Nebraska,
sa att han hoppades att representanthusledamoten Steve Scalise skulle dö. Scalise
sköts av en demokratisk aktivist när republikanska kongressledamöter tränade
baseball inför den årliga matchen mot
kongressens demokrater.
Biträdande professorn vid University of
Delaware Katherine Dettwyler sa att den
22-årige studenten Otto Warmbler som
greps i Nordkorea och skickades hem döende sedan han torterats i Nordkorea var
”rik, vit och aningslös” och förtjänade att
dö. Hon förklarade att hans föräldrar bar
skulden för att de uppfostrat honom så att
han trodde att han skulle komma undan
med vad som helst. ”Om man är ung, rik,
Skådespelaren John Wilkes Booth sköt president Abraham Lincoln på Ford-teatern i
Washington den 14 april 1865. Lincoln avled
dagen därpå.

1
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vit och aningslös kommer man kanske i
USA undan med en våldtäkt. Men så är
det inte i Nordkorea.” Warmblers ”brott”
var att han tagit ner en propagandaaffisch
för att ta hem den som souvenir. Vid begravningen nära Cincinnati i Ohio förklarade rabbinen Jake Rubin att ”Warmbler
var en av de intellektuellt mest nyfikna
människor som jag någonsin mött”. Mer
än 2000 personer deltog i Warmblers begravning.

...och gränslösa republikaner

Under valkampanjen 2016 använde Donald Trumps gode vän David Pecker sin
tidning The National Enquirer [en mot-

allan.c.
brownfeld
@contra.nu
svarighet till Hänt i Veckan, men mer
vulgär] för att demonisera Trumps motståndare. Tidningen publicerade som huvudartikel i ett nummer senator Ted Cruz
från Texas som en flörtis och kopplade
hans far, en protestantisk pastor, till Lee
Harvey Oswald och mordet på John F.
Kennedy. När det gällde Hillary Clinton
var rubrikerna sådana som ”sociopatiska
Hillary Clintons hemliga psykiatrijournal
avslöjad”. En artikel från 2015 förklarade att ”sviktande hälsa och makthunger
driver Hillary Clinton till en tidig död”.
National Enquirer kunde berätta att den
desperata och sviktande 67-åringen inte
skulle klara sig till Vita huset och hon
skulle vara död inom sex månader.

Trump spelar med

Attackerna mot media har också varit
omåttliga. President Trump har vid uppre-
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pade tillfällen kallat journalister för ”det
amerikanska folkets fiender”. Suzanne
Nossel, VD för PEN America, noterar
att hans krigiska retorik i vissa kretsar
uppfattats som fritt fram för våld mot reportrar. I höstas bar en Trump-anhängare
i Minnesota en T-shirt med texten ”Rep.
Träd. Journalist.” I våras i år fick Sacramento Valley Mirror hotsamtal och en
hängsnara lämnades utanför redaktionen.
I maj skojade guvernören i Texas Greg
Abbot om att skjuta journalister, sedan
han sänkt avgiften för att få licens för
pistoler. Greg Gianfortes (en representanthusledamot från Montana) attack mot
The Guardians Ben Jacobs var det första
fysiska angreppet från en vald ledamot av
Kongressen sedan inbördeskriget.
En politiker som fysiskt angriper en
reporter som svar på en fråga om sjukvårdspolitiken var dock inte utan politiskt stöd. Eftersom Gianforte betecknade
sig själv som konservativ var det några
andra som också kallar sig konservativa
som stod upp till hans försvar. Brent Bozell vid Media Research Institute skrev
”Jacobs [reportern som attackerades]
är en motbjudande första klassens tönt.
Jag är inte förvånad över att han fick en
smäll”. Laura Ingraham, som är programledare, sa: ”Politiker behöver alltid hålla
sig lugna. Men vad skulle flertalet invånare i Montana göra om de utsattes för ett
fysiskt angrepp utan anledning? Utsattes
någon för en ficktjuv på lunchrasten och
sprang för att skvallra hos rastvakten?”
Konspirationsteoretikern Alex Jones
har förespråkat tanken att 11 septemberattentaten var ett internt jobb utfört av
regeringen. Och att morden på barn och
lärare i Sandy Hook i Connecticut 2012
aldrig hänt och i själva verket ingick i
en konspiration från Obama-regeringen
för att skapa opinion för att genomföra
skärpta vapenlagar. Jones har fått lovord
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Ett demokratiskt lågvattenmärke när den kända TV-komikern Kathy Griffin visade upp
sig med ett avhugget Donald Trump-huvud. Det blev dock hennes slut som TV-kändis.

från Trump som deltog i hans radioprogram. NBC ägnade ett timslångt program
med Megan Kelly åt Jones och hans bisarra teorier.

Hur högern miste förståndet

Charles Sykes, en konservativ kolumnist
och författare till boken How The Right
Lost Its Mind (Hur högern miste förståndet) påpekar ”En gång i tiden fanns det
ansvariga vaktmästare i den konservativa
världen som skulle ha uteslutit sådana
som Jones. På 1960-talet använde William F. Buckley sin starka ställning bland
de konservativa för att exkommunicera
John Birch Society. Om någonting liknande hänt och Jones blivit utskälld som
den bluffmakare han är, skulle kanske
inte ens Donald Trump valt att uppträda
tillsammans med honom. Jones representerar rena galenskapen, men han har
ändå kunnat dyka upp i Drudge Report,
en av de främsta konservativa internetkanalerna. Han kan ha haft inflytande
på utgången av valet 2016. ”Jag anser
att Alex Jones är den mest inflytelserika
rösten i alternativa konservativa media”
sa Trumps gode vän och rådgivare Roger
Stone i en intervju.
Sykes skriver: ”måndagen efter valet
sa Jones att Trump hade ringt honom
för att tacka för hans stöd i kampanjen
och att den nyvalde presidenten lovade
att komma tillbaka till hans program.
Trump-regeringen gav till och med Infowars (Jones organisation) ett tillfälligt
presspass till Vita huset. Efter valet har
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Trump en ihållande böjelse för konspirations-inspirerade tankar om hans politiska motståndare och medlemmar i det
egna partiet. Han tänkte tanken att hans
företrädare ordnade med avlyssning och
han antydde konspirationer gömda i den
”djupa staten”. Varifrån hade han månne
fått sådana tankar?
På gott och ont är det presidenten som
sätter dagordningen för det offentliga
samtalet. Senast har han kommit under
hård kritik från egna partimedlemmar för
sina råbarkade tweets om programledarna
Mika Brzezinski och Joe Scarborough, en
tidigare republikansk kongressledamot.
Han har talat om ”låg IQ-galna Mika”
och erinrat sig när hon blödde från en
genomförd ansiktslyftning. Scarborough
kallade han ”psyk-Joe”.

Moderationens krafter

Representanthusets talman Paul Ryan sa:
”Uppenbarligen tycker jag inte att det är
ett passande uttalande. Vi försöker förbättra tonläget i debatten och bidra till
anständighet i diskussionen, och sådana
här uttalanden hjälper inte till.” Den republikanske senatorn från Oklahoma
James Lankford förklarade: ”Nationella
och lokala ledare bör vara förebilder för
anständighet, heder och respekt i den
politiska retoriken. Presidentens tweets
hjälper inte det nationella samtalet och de
är ingen positiv förebild för den nationella debatten”. Den republikanska senatorn
Lisa Murkowski från Alaska sa: ”Stopp.
Presidentens ställning ska användas för
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annat än att slå ner på folk”.
Kritik mot presidentens obalanserade
angrepp på sina motståndare har kommit
från den ena republikanen efter den andra.
En president utsätts alltid för kritik. En
person som inte tål kritik ska inte ge sig
in i politiken. Den republikanske senatorn Ben Sasse från Nebraska sa. ”Snälla.
Sluta. Det här är inte normalt och det är
under ditt ämbetes värdighet.” Den republikanska senatorn Susan Collins från
Maine sa: ”Det måste bli ett slut. Vi har
alla ett jobb. Statens tre maktgrenar och
media. Vi kommer inte framåt, trots att
vi måste visa respekt och anständighet.”
Den republikanske senatorn Lindsay
Graham från South Carolina förklarade:
”Herr president! Dina tweets ligger under
ämbetets värdighet och representerar det
som är fel i amerikansk politik”.
Douglas Brinkley, en historiker vid
Rice University, sa att presidentens tweets
representerade ett lågvattenmärke i presidentämbetets historia. ”Vi gjorde en stor
sak av att Harry Truman sa ifrån till en
journalist som skrivit en negativ recension av presidentdotterns konsert”, sa han.
”Hur underkänt betyg är det i förhållande
till vad Donald Trump har gjort”.

Kämpa för anständighet och frihet

Demokratiska samhällen är sällsyntheter i mänsklighetens historia och de
är sköra när de har existerat. I vårt flerrasiga, mångkulturella och flerreligösa
samhälle – med män och kvinnor som
förespråkar många olika politiska linjer
och åsikter – är värdighet viktigt om vi
ska kunna slå vakt om friheten. Att demonisera dem vars åsikter vi misstycker
till, att se kompromisser som underkastelse, att förolämpa dem på andra sidan
i en frågeställning istället för att försöka
föra en dialog och diskussion är att förråda de värden som är nödvändiga för att
en demokrati ska blomstra. Extremister
både till vänster och höger är ett hot mot
vår framtid.
Som Milton konstaterade på 1800-talet i den klassiska boken Aeropagitica
”Vi kan aldrig hoppas på en frihet där
det aldrig finns motsättningar. Men när
vi lyssnar på klagomål och överväger
vad som ligger bakom dem och genomför förändringar om det behövs, då har vi
nått den högsta grad av mänsklig frihet
som människan kan förvänta sig.”
.
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Terrorkrigare från Sverige
SÄPO har för forskare delat med sig uppgifter om inte mindre än 267 personer som åkt
från Sverige för att delta på terroristernas sida i kriget i Mellanöstern. Värsta rekryteringsort är Vivalla i Örebro, som med bara 7000 invånare ensamt står för mellan 25
och 30 terrorister. Den svenska blåögdheten är stor. Minst två ”terroristfamiljer” fick av
svenska myndigheter hand om fyra ”ensamkommande barn”.
Terrorforskarna Magnus Ranstorp och Linus Gustafsson har i Försvarshögskolans
regi sammanställt en bok om svenska terrorister i utländsk strid, Swedish Foreign
Fighters in Syria and Iraq.
Vilka är det som åker, vart åker de, vad
gör de och om de kommer tillbaka vad
händer då? De två har haft tillgång till
SÄPOs och Polisens hemliga uppgifter
om personer som rest för att strida i Syrien och Irak, så undersökningen kan på
goda grunder sägas vara unik.
Sammanlagt har man haft tillgång till
uppgifter om 267 stridande.

Tidiga svenska terrorister

Redan 2005 dömdes två personer för att
ha medverkat till finansiering av terrorism i Irak. År 2008 dödades den svenske
medborgaren Mohammed Momou i Irak.
Momou hade en ledande roll i IS och var
”guvernör” i Nineve-provinsen (där Mosul ligger). Samma år dömdes en annan
svensk medborgare, Ahmed Essafri, till
tre års fängelse i sitt ursprungliga hemland Marocko, detta för terroristbrott.
Båda hade varit aktiva i den beryktade
Brandbergen-moskén, som samlade de
mest extrema muslimerna i Sverige.
Somalien-födde Gouled Hassan Dourad
kom till Sverige 1993 och var 2004 engagerad i al-Qaida i Somalia när han greps
och skickades till Guantanamo.
Den svenske medborgaren Oussama
Kassir dömdes 2009 av en amerikansk
domstol till livstids fängelse för att ha
stött al-Qaida. Han upprättade ett träningsläger för jihadister i Oregon. Eftersom han var svensk medborgare utlämnades han inte till USA. Men Kassir
gjorde misstaget att resa till Libanon med
flygplansbyte i Prag, där han greps och
utlämnades till USA. I Sverige hade han
tidigare dömts för flera andra brott, bland
annat narkotikabrott, vapenbrott och våld
mot tjänsteman.
I slutet av 2000-talets första decennium
blev Sverige ett mål för islamistiska ter-
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rorister i samband med Lars Vilks teckningar av Muhammed. En amerikansk
kvinna, Colleen La Rose (”Jihad Jane”),
dömdes till tio års fängelse i USA för att
ha försökt organisera ett mord på Vilks.
Två i Sverige bosatta ynglingar greps
och dömdes till fängelse sedan de försökt
sätta eld på Lars Vilks hus.

Terroristen på Drottninggatan

2010 drabbades Sverige av det första
muslimska terrordådet då Taimour Abdulwahab, med irakiskt ursprung, försökte spränga en bomb på Drottninggatan i
Stockholm. Bomben exploderade dock

cg.holm
@contra.nu
på en sidogata och det enda offret blev
Abdulwahab själv. Hans gärning hyllades
snart i al-Qaidas nättidning Inspire. Abdulwahab hade genomgått terrorträning i
Irak.
Bara några veckor efter attentatsförsöket i Stockholm reste fyra i Sverige
bosatta islamister till Köpenhamn för att
genomföra ett terrordåd mot den danska tidningen Jyllands-Posten. De hade
dock övervakats av SÄPO på vägen till
Danmark och i Köpenhamn tog danska
motsvarigheten PET över och de kunde
gripas innan de genomfört något attentat.
De dömdes till fängelsestraff på tolv år i
Danmark (utom en person som hoppade
av på vägen till Köpenhamn och återvände till Stockholm).

Intensifierad
extremistisk verksamhet

Från 2010 intensifierades muslimska extremisters verksamhet i Sverige. Ett par
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al Shabaab-ledare1 var bosatta i Sverige
och hade ledande roller i muslimska församlingar här. SÄPO uppskattade att det
vid den tiden fanns ungefär 200 personer
som var våldsinriktade islamister. Idag är
uppskattningen att det handlar om 2 000,
en tiodubbling på sju år. Det var också vid
den här tiden som svenska våldsinriktade
muslimer började resa till Syrien och Irak
för att delta i extremisternas krigföring.
Planerna på att mörda Vilks var fortfarande levande och ett gäng greps för
att ha planerat ett mord på Vilks i samband med en utställning i Göteborg. Och
i Köpenhamn angreps ett föredrag som
Vilks höll, medan han själv kunde föras
i säkerhet. Den i Danmark bosatte Omar
El-Hussein stod för det misslyckade försöket att döda Vilks, men han fortsatte
med ett angrepp mot Köpenhamns Stora
Synagoga där en vakt dödades och Omar
blev där skjuten till döds.
De stora terrordåden i Paris i november
2015 (Stade de France och konsertlokalen Bataclan) kostade 130 personer livet
och 368 skadades. Dåden hade en svensk
koppling i det att en av mördarna var en
algerisk-svensk terrorist vid namn Mohamed Aziz Belkaid. Belkaid hade rest till
Syrien för terrorutbildning i april 2014
och samordnade attackerna i Paris från en
lägenhet i Bryssel. När polisen gjorde en
raid mot lägenheten dödades Belkaid.
En annan terrorist med svensk bakgrund var Osama Krayem. Han greps
för inblandning i attackerna i Paris, men
misstänktes också för att ligga bakom attackerna mot Bryssels flygplats Zaventem och tunnelbanestationen Maalbeek
i mars 2016. Belkaid och Krayem reste
tillsammans tillbaka från Syrien i september 2015. Bägge är alltså exempel på
återvändande terrorister och de risker de
medför.
Hassan Mostafa al-Mandlawi och Al
amin Sultan, bägge från Göteborg, dömal-Shabaab är en muslimsk terrororganisation i Somalia

1
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Taimour Abdulwahab med rötter i Irak och uppväxt i Tranås sprängde sig till döds i
Stockholm i december 2010. Han hade tidigare varit på terroristträning i Mellanöstern
och då passerat Jordanien där den här bilden togs.
des i december 2015 för terrordåd begångna i Syrien 2013. De var skyldiga
till mordet på två män i Aleppo. Morden
filmades och filmen användes som bevismaterial. Minst sex män från Göteborg
deltog i morden, men det var bara de två
som återvände till Sverige som kunde
ställas till svars. Några av de övriga har
sannolikt dödats i Syrien.
I januari 2016 greps Mirsad Bektsevic,
en serb bosatt i Sverige, i Grekland med
uniformer, machetes och annan stridsutrustning i sitt bagage. Bektsevic hade
tidigare dömts för planerade terrordåd i
Sarajevo 2007 och hade besökt Syrien
innan han greps av grekerna. I Sarajevo
hade polisen hittat vapen, ett självmordsbälte och 30 kg sprängämnen i Bektsevics lägenhet.

Bombtillverkning

I juni 2016 dömdes Aydin Sevigin från
Stockholm för terrorism. Han greps två
gånger av turkiska myndigheter under
2015, när han försökte resa till Syrien för
att ansluta sig till IS. Sevigin avslöjades
sedan den egna familjen tipsat polisen
om honom. Han hade bland annat köpt en
tryckkokare, kullagerkulor och aceton.
Allt saker som behövs för att konstruera
en bomb. Hur den skulle konstrueras hade
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han inhämtat kunskap om på internet.
En svensk fängelsekund ägnade sig sedan han släppts från fängelset åt rådgivning till sin egen son om hur han skulle
konstruera bomber. Sonen befann sig i
Syrien och hade genomgått militär utbildning i Waziristan i Pakistan och hade
tidigare varit i Tjetjenien. Fadern frikändes vid domstolsförhandlingar i Sverige,
medan sonen, Nur-Ali, dödades i Syrien
i januari 2014.
I april 2016 antogs en lag som förbjöd
medverkan i utländska terroristorganisationer. Tidigare hade det varit fritt fram
för sådant deltagande. Den förste som
greps för ett försök att delta i en terroristorganisation var en man på väg till Turkiet för att resa vidare till Nusra-fronten,
en al-Qaida närstående organisation i
Syrien. Gripandet skedde bara två veckor
efter den nya lagens ikraftträdande, men
mannen blev frisläppt efter förhandlingar
i Attunda tingsrätt.

Shia tog över Irak
– sunni blev missnöjd minoritet

När USA invaderade Irak 2003 störtades
den sunni-muslimska politiska ledningen
i Irak och ersattes med en demokratiskt
vald regering. Eftersom shia-muslimer
var i majoritet i Irak blev det en shia-
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styrd regering som tog över makten. Det
öppnade fältet för den sunni-muslimska
gruppen al-Qaida och sedan IS (Daesh).
IS gjorde sig redan från början ett namn
som hänsynslösa och blodtörstiga, men i
de sunnimuslimska områdena av Irak var
det många som såg på dem med blicken
att de i alla fall inte var shia-muslimer.
Det gick därför mycket enkelt för IS att
ta makten i sunnidominerade delar av
Irak. Och i Mosul lämnade regeringssidan 2014 sina vapen och flydde. IS kunde inte bara på ett par veckor ta makten
i Iraks näst största stad, de kunde också
ta över efterlämnade förråd av vapen
och förnödenheter, liksom irakiska riksbankens förråd av sedlar. Befolkningen
var inledningsvis avvaktande positiv, de
hade blivit av med det misstrodda shiastyret. De fick snart lära sig att IS inte
var någon förbättring. Rökning förbjöds,
liksom musik i offentliga rum, kvinnor
tvingades bära heltäckande kläder och
män skägg. Den som bröt mot reglerna
straffades, ofta brutalt och hänsynslöst.
Invånarna tvingades att delta som åskådare vid offentliga avrättningar. Minoriteter som turkmener (kristna) och yazidier (kurdisktalande som själva anser sig
vara muslimer, men inte godkänns som
sådana av andra muslimer) behandlades
mest hänsynslöst. Många lyckades fly
men de män som blev kvar avrättades och
kvinnorna såldes på slavmarknaden. Ofta
såldes de vidare från den ena IS-soldaten
till den andra som tillfälliga sexobjekt. IS
hänsynslöshet var sådan att till och med
al-Qaida tog avstånd från dem 2014.

Afghanistan och Tjetjenien

Under Sovjetunionens krig och senare
ockupation i Afghanistan mellan 1980
och 1992 räknar man att cirka 20 000 jihadister reste till Afghanistan, främst från
arabländerna. Från Europa kom bara ett
par hundra. Nästa magnet för jihadistkrigare var Bosnienkriget, som under perioden 1992 till 1996 lockade till sig ungefär
2 000 krigare. Konflikten var där mer uppenbart religiös eftersom motståndarna
var serbiska ortodoxt kristna. Krigen i
Tjetjenien drog också till sig ijhadister,
de flesta kom från arabländerna. Nästa
konflikt rörde al-Shabaab i Somalia, dit
många somalier från Europa lockades under 2005 och 2006.
Jihadistkrigare är alltså ingen nyhet,
men ökningen har varit exceptionell se-
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dan början av konflikterna i Syrien och
Irak 2011. Från året därpå började media
i Väst rapportera om muslimer som reste
till Irak och Syrien för att strida för terroristerna. I början av 2013 fanns 3 000
utländska stridande i Syrien. Resorna dit
underlättades när terroristerna skaffade
sig kontroll över vissa gränsområden mot
Turkiet och Irak. Antalet utlänningar i
strid exploderade under 2013 och 2014.
Uppskattningarna varierar mellan 15000
och 30 000. Av dem uppskattades 2000
– 4 000 komma från Väst. Det var alltså
fler utlänningar i strid i Syrien och Irak
än det var under höjdpunkten av kriget i
Afghanistan. Under 2016 fortsatte antalet utlänningar att öka, men när kurdiska
YPG tog kontrollen över allt större delar
av gränsen mot Turkiet sjönk flödet drastiskt.

Vem är terrorist?

Personer som tagit sig över gränsen till
IS-kontrollerat område har fått fylla i ett
frågeformulär med 23 frågor. Amerikanska underrättelseorgan lyckades lägga
beslag på 4 119 sådana formulär, vars
innehåll har kunnat analyseras. Bakgrunden är mycket blandad. Åldrarna sträcker
sig exempelvis från 12 till 69. Med tyngdpunkten mellan 20 och 35 år. För svenska
rekryter var medelåldern 27 år och nästan
inga var över 40. Men IS har rekryterat
så unga barn som nioåringar, som fått
vapenträning. De riktigt unga rekryterna
utgör ett särskilt svårt säkerhetsproblem
om de återvänder till Europa, eftersom
traumatiska upplevelser kan göra dem
öppna för våldsamheter i framtiden.
Flera mycket unga barn har tagits med
av sina föräldrar till Syrien eller Irak och
i många fall har kvinnor fött barn i området. De blir papperslösa redan när de
föds, eftersom vare sig Syrien eller Irak
godkänner dokument utfärdade av IS.
En fråga i frågeformuläret gällde vart
man själv sökte sig inom IS. Man kunde
välja krigare, självmordsbombare eller
självmordskrigare. De flesta valde ”krigare”, men Muhammed Belkaid från
Sverige, som nämndes ovan, valde ett
självmordsalternativ.
International Centre for Counter-Terrorism gjorde i april 2016 en sammanställning över jihadister som tagit sig från EU
till Irak och Syrien. Uppskattningen var
då cirka 4 000 personer, varav ungefär
en tredjedel återvänt till Europa. Ungefär
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17 procent av rekryterna var kvinnor. De
rekryteras inte till stridande förband utan
har andra uppgifter i det muslimska ”idealsamhället”.
När studier gjorts i Europa konstaterar
man att terroristerna oftast kommer från
de stora städerna och då främst från de
sunkigaste förstäderna. Många har en
bakgrund i brottslighet och de har genom
åren misslyckats med det mesta de företagit sig för att etablera sig i samhället.
De har till exempel inte lyckats få slutbetyg från skolan, vilket leder till att de
har svårt att få jobb. Lösningen blir då att
ägna sig åt kriminalitet, vilket är första
steget till att involveras i kretsar som stöder terrorism.

IS tillåter inte kvinnor att återvända, så
med tiden ökar andelen kvinnor på plats,
dels för att andelen kvinnor ökar bland
de nyanlända, dels för att få kvinnor återvänder och färre dödas i strid.
Antalet resande till Syrien gick ner
drastiskt 2016, då bara fem personer reste
från Sverige. Delvis berodde detta på att
det blivit svårare att ta sig in i området,
men säkert också för att skildringar av
helvetet i IS-kontrollerade områden spred
sig även till många naiva jihadister. Dessutom var de tidigare militära segrarna för
IS förbytta i ständiga förluster av mark
och alltfler stupade. Det är inte attraktivt
att söka sig till förlorarna

267 svenska jihadister

Jihadister från Sverige kommer främst
från fyra områden. Allra flest, en tredjedel, kommer från Göteborgstrakten, en
fjärdedel kommer från Stockholmsområdet och en tiondel vardera från Malmö
och Örebro län. En av fem kommer från
landets övriga 17 län. Örebro är sett i
förhållande till folkmängden det mest extrema området i Sverige. Ungefär en på
11 500 invånare har rest till konfliktområdet, vilket kan jämföras med 1 på 37000

Studien som gjorts över personer från
Sverige omfattade sammanlagt 267 personer som rest mellan juni 2012 och september 2016. Av dem hade 106 återvänt
till Sverige, 49 hade dött i Syrien eller
Irak och 112 fanns kvar där. I början av
perioden var det nästan uteslutande män
som reste, men det kvinnliga inslaget har
ökat med tiden. 2013 var 18 procent kvinnor och 2014 och 2015 hela 40 procent.

Vivalla i Örebro värst i landet

Västra Götalands län och då främst nordöstra Göteborg står för flest terroristresenärer
i landet (bilden från Bergsjön, ett av de värsta områdena). Ett nittiotal personer har rest
från Västra Götaland för att strida i Syrien eller Irak.
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räknat för hela landet. Mellan 25 och 30
jihadister kommer från Örebro län, där
stadsdelen Vivalla i Örebro sticker ut.
Vivalla har bara 7 000 invånare, men var
hem för mellan 25 och 30 jihadister.
Det förtjänar att noteras att jihadisterna
inte bara är araber, det handlar även om
andra muslimer, som till exempel somalier. När de kommer till Syrien eller Irak
får de genast problem, eftersom de inte
behärskar arabiska.
Svenska myndigheters blåögda syn på
jihadisterna belyses av att minst två familjer med medlemmar som rest till Mellanöstern för att strida fick hand om minst
fyra ensamkommande ”flyktingbarn”. En
nog så lukrativ verksamhet. När kristna
organisationer i Örebro ordnade protestmöten mot IS blev de som stod bakom
(bland dem kristna som flytt från muslimskt förtryck i Mellanöstern) hotade av
islamister i staden.
Ungefär 70 procent av de svenska jihadisterna har bott i något av de särskilt
utsatta områden som ibland kallas no-gozones. Av de 267 jihadister som analyserats till sin bakgrund är 150 invandrare
medan 117 är födda i Sverige, i de allra
flesta fallen av invandrade föräldrar. De
kommer från sammanlagt 38 olika län-

der! Även om bakgrunden är blandad
har 75 procent svenskt medborgarskap.
Men några få är också konvertiter med
svensk bakgrund. Av dem som dött kommer mer än hälften från Västra Götalands
län och sammanlagt ett nittiotal jihadister
kommer från Västra Götaland. Många
från nordöstra Göteborg, men också från
Borås och särskilt då stadsdelen Hästholmen.

Så finansieras terrorismen

I decennier har olika internationella terrororganisationer finansierats från Sverige. I de få fall där åtal har väckts har
det i de flesta fallen blivit friande domar,
eftersom terroristkramarna hittat olika
undanflykter som domstolarna gått på.
Och varför inte? Svenska staten hör ju
till de värsta syndarna när det gäller att
finansiera organisationer med koppling
till palestinska terrorister genom u-hjälp
till terrorister i Palestina.
När det gäller finansiering av resor till
Syrien och Irak är det känt att jihadisterna
tagit lån som de inte betalar tillbaka, tagit
studielån utan att studera, hyrt bilar som
de inte lämnat tillbaka (en del har hamnat i Syrien, andra har sålts på vägen dit),

ägnat sig åt skattefusk och finansierat sig
med olika bidrag som ska betalas ut till
dem som bor i Sverige, men inte till dem
som krigar i främmande land (hyresbidrag, barnbidrag och så vidare).
På våren 2016 var det sammanlagt
77 personer som undersöktes sedan de
skickat pengar till Syrien. Det handlade
då om undersökningar för bedrägerier
och penningtvätt, inte för finansiering
av terrororganisationer. I ett fall har det
blivit fällande dom för finansiering av
terrorverksamhet. Ahmad Qadan dömdes till sex månaders fängelse för att han
via Facebook uppmanat folk att skicka
pengar till al-Qaida och Nusra-fronten i
Syrien. I Syrien greps Ihab Hallak från
Stockholm för att han samlat in inemot
900.000 kronor i moskéer i Stockholm
och fört dem till Nusra-fronten. Hallak
släpptes i samband med en fångutväxling
i Syrien utan att ha hunnit dömas.
Ibland handlar det om vanliga bedrägerier som avslöjats och befunnits ha
kopplingar till terrorism. En man från
Stockholm importerade mobiltelefoner
och sålde dem utan att redovisa moms på
5,6 miljoner kronor. Han hann dock fly
landet utan att gripas.
.

Rysslands smygande ockupation fortsätter i Georgien
Den 4 juli fortsatte Ryssland med sin
smygande ockupation in på georgiskt
område. Nära byn Bershueti i Gori-distriktet flyttade ryska ”gränsvakter” fram
gränsmarkeringarna 700 meter längre in
på georgiskt territorium. En flyttning av
markeringarna brukar följas av taggtrådsstängsel. ”Gränsvakterna” kontrollerar
gränsen mellan Sydossetien och Georgien. Lokalbefolkningen blir självklart
förskräckta över vad som händer. En lokal bonde, Gia Khodelia, kan inte längre
odla sina åkrar eftersom bostadshus och
åkrar hamnar på var sin sida om den nya
”gränsen”.
Georgien har svårt att försvara sig mot
den ryska övermakten, men tar upp frågan i internationella sammanhang och
inför vänligt sinnade stater. Men militärt
har Georgien inte mycket att sätta upp
mot ryssarna. Dessutom har Georgien
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aldrig lossat ett skott mot ryskt territorium, inte ens under femdagarskriget
mellan Georgien och Ryssland i augusti
2008. Så ryssarna kan inte ens skylla på
georgiska provokationer. Kriget 2008 var
förberett i två och ett halvt år och syftade
till att avveckla den georgiska suveräniteten över Sydossetien och Abchasien och
en gång för alla kasta ut georgiska styrkor och georgisk civilbefolkning ur områdena. Dessutom ville ryssarna stoppa
Georgiens närmande till EU och NATO
och hoppades på ett proryskt regimskifte
i Tbilisi.
”Hektar för hektar fortsätter Ryssland
att glufsa i sig den georgiska suveräniteten”, något som knappast gagnar goda
grannförhållanden, fred och säkerhet i
Europa.
I en sådan situation bör landets ledare
framträda mer enat än nu. Regeringen,

www.contra.nu

som bygger på partiet ”Georgisk dröm”
har lagt fram en rad förslag till förändringar i den georgiska grundlagen. Bland
annat ska det nationella säkerhetsrådet
avskaffas, presidenten ska inte längre
väljas direkt av folket och ett nytt valsystem ska träda ikraft från år 2024. Det
mest kontroversiella förslaget är att de
röster som avgetts på småpartier under
spärrgränsen automatiskt ska tillfalla det
parti som fått flest röster. Knappast särskilt demokratiskt! Sist, men inte minst,
bör partiet Georgisk dröm, fem år efter
valvinsten 2012, lägga ned sina hämndtankar mot det tidigare regeringspartiet
UNM och sluta att förfölja partiets anhängare med hjälp av rättsväsendet för
så kallat ”maktmissbruk”. Efter att en
rad fängslade politiker frisläppts är det
nu dags för en amnesti också för politiker
som befinner sig i exil. Nils Tore Gjerde
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Media och SÄPO jagade borgerliga
antikommunister under Kalla kriget
Bertil Häggman redogör för hur ledande media jagade borgerliga antikommunister under
det Kalla kriget. Han stämde själv flera tidningar i samband med denna kampanj.
Tidskriften Contra utsattes under det kalla kriget för otaliga angrepp i media och
försvarade sig väl mot smutskastningen.
Själv var jag sedan 1975 bosatt i Skåne
efter några år i Stockholm och hade som
borgerlig antikommunist min beskärda
del av angrepp.

Dagens Nyheter och
Ekstrabladet, Köpenhamn

Det första angreppet kom 1977, då en
rad tidningar inklusive den nu nerlagda
Arbetet (s), Malmö, skrev om vad man
betraktade som en underrättelseskandal
i Danmark. En dansk antikommunist,
Hans Hetler, skulle enligt tidningarna ha
försett det danska försvarets underrättelsetjänst (FET) med en lång rad rapporter
om vänstersympatisörer, men inte bara i
Danmark. En ”Sven Öste-rapport” behandlade en Dagens Nyheter-journalist,
känd för sina anti-amerikanska åsikter.
Det framgick av rapporten att uppgifter
om Öste skulle ha lämnats av författaren till denna artikel. Öste beskrevs i den
danska rapporten som vänsterorienterad
och tendentiös. Hetler påstod att han haft
kontakter med thailändska myndigheter i
syfte att hindra att Öste skulle få inresevisum till Thailand.
Eftersom jag inte lämnat några uppgifter om Öste stämde jag Dagens Nyheter
och begärde skadestånd för grovt förtal
alternativt förtal. Rättegången vid Stockholms tingsrätt gick inte särskilt bra och
Dagens Nyheters chefredaktör blev inte
ådömd något skadestånd.
Affären väckte stor uppmärksamhet i
Danmark, där kvällstidningen Ekstrabladet, Köpenhamn, hade haft en lång artikelserie. Det gick så långt att danska regeringen tillsatte en kommissionsdomstol
med uppdrag att undersöka vad som såg
ut som en skandal.
Dagens Nyheter hade hävdat att Het-
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ler hade ett register på 60 000 vänstersympatisörer. Domstolen konstaterade i
sin rapport (”beretning”) på 70 sidor att
Hetler inte kunde anses vara i besittning
av något sådant kartotek. Det visade sig
också att den danske uppgiftslämnaren
hade sänt sina rapporter på eget initiativ
och att underrättelsetjänsten inte använt
sig av rapporterna. Kommissionsdomstolen fann inte skäl till kritik av FET.
Rapporten blev samtidigt en dom över
Ekstrabladets och Dagens Nyheters journalistik under det kalla kriget.

Bertil Häggman

bertil.haggman
@contra.nu

Kvällsposten, Malmö

Nästa angrepp i media kom 1980–1981.
Tidningen Kvällsposten, Malmö, publicerade då en stort uppslagen artikelserie
som hävdade att jag höll på att bygga upp
en privat underrättelsetjänst tillsammans
med en i Danmark bosatt norrman (numera avliden).
Artikelserien i Malmötidningen var
skriven av en så kallad skjutjärnsjournalist, Bo Axelsson (född 1935 i Motala).
Han startade sedermera en litteraturtidskrift, Boken, då han år 1987 övergav
journalistiken för att bli kulturarbetare.
Tidskriften var mycket påkostad och det
undandrar sig min bedömning hur han
finansierade den. Inom den kulturella
eliten uppskattades Axelsson och hans
tidskrift bland annat av författarna Carl
Henrik Svenstedt och Jean Bolinder. När
Axelsson avled år 2008 lades tidskriften
ner.
Även denna gång stämde jag tidningen
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för grovt förtal alternativt förtal. Rättegången i Malmö ledde till att Kvällsposten friades.
Jag hade yrkat att dåvarande chefredaktören, Ulf Rytterborg, skulle fällas till
ansvar för grovt förtal, alternativt förtal
samt att Rytterborg och Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag solidariskt skulle utge
skadestånd. Juryn i målet ansåg att två av
Axelssons artiklar innefattade förtal men
tingsrätten valde att fria Kvällspostens
chefredaktör och ägarbolaget. Tingsrätten hävdade i domen, vad avser en av
de artiklar som juryn fällde, att den hade
”tillkommit genom ett misstag från tidningens sida vid redigeringen”.
Efterspelet till rättegången i Malmö
blev att länsåklagaren i Kristianstad blev
så imponerad av artikelserien att jag kallades till förhör av Säkerhetspolisen i
Malmö misstänkt för att ha skrivit om
brasilianska vänsterterrorister i exil i
Sverige. Efter förhöret lades dock målet
ner av åklagaren.

Aftonbladet, Stockholm

Under 1960-talet publicerade Aftonbladet
i den så kallade Innerspalten påståenden
om att jag skulle vara ”nazistpåverkad”.
Det har framkommit att det var det socialdemokratiska partiets ”grå eminens”
Enn Kokk, som huvudsakligen skrev dessa spalter. Officiellt var det poeten Karl
Vennberg, som publicerat en rad dikter
i en nazistisk tidning under 1930- och
1940-talen. Påståendet om min nazistpåverkan finns enbart i en anteckning av
Säkerhetspolisen i handlingarna om mig
från 1963. Media i övrigt har inte publicerat något om påstådd ”nazistpåverkan”.
Att vara borgerlig antikommunist i Sverige under det kalla kriget och arbeta för
frihet och demokrati bakom järnridån var
inte lätt. Gjorde man dessutom försök att
försvara sig mot angrepp den rättsliga vägen kunde det vara mycket kostsamt. .
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Är Europa på väg mot självmord?
Hotet mot Europa är sjunkande
födelsetal och massinvandring.
Européerna har visat självhat
mot sin egen kultur. Dessutom
har den europeiska befolkningen fått ett minskat självförtroende och tar avstånd från de
värderingar som byggt upp det
moderna Europa.
Den engelske författaren och politiske
kommentatorn Douglas Murray har skrivit en bok med titeln The Strange Death
of Europe: Immigration, Identity, Islam.
Denna skarpa bok slutar med två visioner:
1. En hoppfull bild, ett nytt Europa
2. En pessimistisk bild – ett Europa där
kanske ”mänskliga civilisationer föds,
blomstrar kort, förfaller och dör.”
Murray tar upp orsaker till den europeiska kontinentens eventuella nedgång,
från en atmosfär av massterrorattacker
till den stadiga urholkningen av Europas friheter. Boken behandlar besviken
mångkulturalism, Angela Merkels helomvändning om migration, bristen på
repatriering och den europeiska känslan
av skuld.
Den europeiska sammanhållningen har
ökat, genom olika allianser och de flesta
av Europas gränser är enade utåt. Allt
sedan Andra världskriget har det europeiska folket sökt enhet. Krigen som drivits
i Europa i modern tid har varit av ideologisk art. När nazismen i Europa föll,
så kom en annan ideologi – kommunismen – in i bilden och splittrade Europa i
öst och väst. Sedan föll kommunismen.
Europa har stått enat, sedan 1980-talet
fram till idag, men vaknar försent ur sin
Törnrosasömn. Europa upplever att det
står inför:
1. Ett ryskt hot, utan kommunism. Ryssland börjar drömma sig tillbaka till sin
storhetstid, nu under president Putins
ledning.
2. Europa har översvämmats av flyk-
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tingströmmar, som mestadels består av
religionen islam, som försöker ta över
Europa.
Europa har gått igenom två världskrig.
Efterdyningarna av det andra blev att
kommunismen intog europeiska länder
och resten av Europa valde socialismen
(socialdemokratin). Socialismen lovade
européerna välstånd från vaggan till
graven. Men, för att klara av välståndet
behövdes arbetskraft och Europa importerade arbetskraft, mest muslimer.
Européerna började skämmas för sin
egen identitet och importerade främmande kulturer och mångkulturalism.
Den europeiska kontinenten övergav sina
judisk-kristna rötter och begreppet nationalstaten. Europa öppnade gränserna och
samtidigt bedömdes icke-europeisk kultur som överlägsen den europeiska.
Tysklands Angela Merkel, satte sin
prägel på Europas framtid, när hon meddelade att muslimska invandrare var välkomna in i Europa. De kom i rangliga
båtar och på dåliga flottar. Européerna
tyckte synd om dem. De flesta av Europas stater basunerade ut: ”Vårt sociala
skyddsnät kommer att stödja er med kontanter, bostäder och sjukvård. Vår kultur
står under er muslimska.” Europa brydde
sig inte om att den islamska kulturen förde med sig både våld och terror. Summan
av det hela blev också att muslimer har
flera barn och européerna färre. I slutet av
denna generations livslängd kommer inte
Europa att bestå av Europas folk. Så beskriver Douglas Murrays bok ”sanningen”, enligt det andra scenariet är Europa
nära ett självmord.
Murray klargör att han förstår att migranter flyr helvetiska liv. Men, han ifrågasätter om det är Europas plikt – eller ens
inom EUs förmåga att ta hand om varje
människa på jorden, trots deras helvetiska liv. Flyktingar mår bäst när de tas in
av länder och kulturer som ligger närmast
sina egna. Det finns fler än 50 länder med
muslimsk majoritet i Europa, Nordafrika,
Mellanöstern, Central- och Ostasien. De
flesta muslimska länder har fred och är

www.contra.nu

mycket rika. De muslimska migranterna
färdas igenom dessa länder. Varför?
Den mest kände flyktingen var den lilla
pojken som spolades upp på en strand,
Aylan Kurdi, vars foto utnyttjades som
pass för många migranter till Europa. Aylans far var ingen flykting, utan han hade
jobb och bodde i Turkiet. Han kom från
Irak, men ville till Europa för att få bättre
förmåner.
Murray talar också om att det internationella samfundet av muslimer inte tar
ansvar för ”invandrarkrisen”, och känner
vare sig medlidande eller visar generositet. En kuwaitisk tjänsteman, säger att
hans land inte lämpar sig för att ta emot
invandrare, eftersom det är dyrt. Kuwait
behöver arbetskraft, inte invandrare. Sedan har tjänstemannen gjort uttalanden
om att Kuwait inte kan ta emot människor som lider av psykiska problem eller
trauman. Saudiarabien har 100 000 tomma luftkonditionerade tält, men vägrar ta
emot en enda migrant. Saudiarabien erbjöd istället Europa hjälp med att bygga
200 moskéer i Tyskland för muslimska
migranter.
Boken tar hjälp av fakta samt siffror
och hävdar att invandringspolitiken inte
gynnar Europa ekonomiskt, utan påstår
att denna politik fungerar som ett avlopp
för nationell rikedom. De flesta invandrarna är beredda att utnyttja socialsystemet. Författaren understryker, att bostäder, skolor och andra sociala tjänster
lider. Alltså, invandrarna skall ha stora
sociala förmåner för att ta hand om en
åldrande befolkning. Ironin ligger i Murrays uttalande: ”Om vi får litet mera av
sexuella övergrepp och terrorism så är
utbudet i alla fall större.”
Öppna gränser beskrivs som en medveten politik, ett kulturkrig. Mångkulturalismen accepterar en import av
en kultur (islam) som inte accepterar
mångfald. Murray nämner i sin bok den
svenske integrationsministern, som anser
att ”svenskarna skall avundas nyanlända,
som har kultur medan Sverige ingen har.”
Detta uttalande går ut på att kristna euro-
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péer är de mest onda människorna i historien och har inte
gjort annat än invaderat, koloniserat och förslavat.
År 2006 sa den svenske dåvarande statsministern Fredrik
Reinfeldt att: ”Endast barbari
är genuint svenskt. Destruktion är vad vårt samhälle förtjänar.”1 Murray skriver om
det pro-migrantiska tänkesättet – Europa måste vara unikt
som straffas för sina gärningars historia.
Murray anser att en migrationskrisen är en kris för
avsändarländerna, liksom för
mottagarländerna. Migranterna är inte de fattigaste, äldre,
kvinnor eller barn. Migranterna är överväldigande friska
unga män, vilka har tillräckligt
med pengar för att betala avsevärda arvoden till smugglare.
Dessa migranter har hjälp av
iPhone för att, sinsemellan
med instruktioner, avfärda hinder utefter migrationsvägen in
i Europa.
De unga friska migrantmännen, är kort sagt
1. Råmaterial för en armé –
bokstavligt eller metaforiskt.
Reinfeldt hämtade tanken om
”barbari” från en dikt av Esaias
Tegnér, Sång den 5 april 1836

1

2. De kan vara hjältar.
3. De kan vara i sina hemländer och kämpa för att besegra
IS.
4. De skulle kunna använda sin
strävan att förbättra sina hemländer för att bygga en framtid
för sina fruar och barn.
Författaren till boken The
Strange Death of Europe anser att de migrerande männen
använder sin kapacitet till att
överlista gränspatruller och
utbetalare av välfärd. Deras
sätt är att ena stunden, som
flykting, spela på européernas
medlidande och andra stunden bedriva gruppvåldtäkt
mot kvinnor i den värld, där
det naiva Europa erbjuder tillflykt.
Murray erkänner att västvärlden byggdes på den judiskkristna kulturen, och det var de
gamla grekerna och romarna
som upptäckte upplysningen.
Europa har i flera 100 år haft
religionen – kristendomen –
som den största energikällan.
Den medförde höjdpunkten
av mänsklig kreativitet. Murray säger också att två krafter
förstörde kristendomen, en var
artonhundratalets tyska bibelkritiker, som avkristnade de
heliga texterna, och den andre

För sent och för otydligt
– ny bok om det galna kvartsseklet
Efter revolutionen – Vänstern
i svensk kulturdebatt sedan
1968 är en ny bok om det galna kvartsseklet i Sverige. Det
är ett sent bidrag och ger inte
så mycket nytt, men alla kritiska skildringar av hur vänstern
försökte revolutionera Sverige
är välkomna. Förlaget beskriver boken på följande sätt:
”Ett halvsekel har hunnit gå
sedan studenter i väst för första gången reste sig mot etablissemanget. Sedan dess har
revolutionsåret 1968 fått ett
alltmer nostalgiskt skimmer.
Men exakt vad ungdomarna
gjorde uppror mot är något mer
oklart, och mycket riktigt uppstod tidigt betydande skiljemeningar inom vänsterrörelsen.
När världsutvecklingen tog en
oväntad vändning genom Ki-

nas nya kurs och senare genom
murens fall, inleddes en kris
även för den svenska vänsterns
del. Ett sätt att ta reda på hur
arvet efter 1968 förvaltades är
att se hur det debatterades och
analyserades i tidens skönlitteratur, debattböcker och kultursidor. Så har gjorts i denna
bok.”
Att läsa Contras bok Medlöparna från 1990 ger mer än
den nya boken. Frågan om varför Sverige hamnade i utanförskap på grund av den starka extrema vänstern i vårt land kan
bara besvaras genom komparativ forskning. Sverige ingick
under 25 år i ett nytt försök till
kommunistisk världserövring.
Första försöket gjordes 1917
till 1923.
Bertil Häggman

var Darwin.
I stället för kristendomen,
har ingen ersättning uppstått
förutom anarkism och hedonism. Murray citerar en ateistisk kampanjslogan: ”Det finns
nog ingen Gud. Sluta oroa dig
och njut av livet.”

Bokens varningar oroar
många, men om Europa befinner sig i livsfara, finns det
förvånansvärt få konkreta förslag från författaren Douglas
Murray för att avvärja Europas
eventuella undergång.
Britt-Louise Hoberg Karlsson

4 1992...
Contras frihetspris gick till Claes
Nydahl, mannen bakom radiostationen Radio Nova i Vagnhärad.
Nydahl gick fiffigt runt förbudet mot
kommersiell radio och lyckades
driva sin närradiokanal på kommersiella grunder. Ett första slag
mot det radiomonopol som sedan
Ny Demokratis tid i Riksdagen är
ett minne blott. De borgerliga partierna hade själva inga tankar på
att avskaffa radiomonopolet, men
Ian Wachtmeister drev frågan hårt
och lyckades få regeringen Bildt att
lägga fram ett förslag om monopolets avskaffande i utbyte mot stöd
till regeringen, som saknade egen
majoritet i Riksdagen.
Irina Elkonin-Johansson, en av den
ryska kulturens främsta i Sverige,
intervjuades med anledning av tret-

tio år i Sverige. Idag är Irina avliden, men under många år var hon
en fyrbåk för rysk kultur i Sverige
och hon ordnade vid ett otal tillfällen evenemang där ryska dissidenter framträdde i Sverige. Ofta blev
det vid sådana tillfällen möjlighet
för Contra att göra en intervju.
Tommy Hansson behandlade myten om rasism i Sverige och tog
särskilt upp medias ivriga ältande
av frågan om ”nazister” i Sverige
och att rörelsen hade ”vind i seglen”. Det var sant lika lite då som
nu. Nazisterna är och förblir en
obetydlig grupp som helt saknar
inflytande, men som gärna bär sig
illa åt för att få publicitet. Contra
hade också en artikel av Stefan
Klenze om riktiga nazister i Sverige. Partiet Svensk Socialistisk

Samling, det största nazistpartiet
i Sverige under 1930-talet. Som
mest fick partiet 17 000 röster i
riksdagsvalet 1936. Det vill säga
nästan inga alls. Det näst största
partiet fick 3 000 röster. Partiet
finansierades av Tyskland och
under 1948 anhölls partiledaren
Sven Olof Lindholm för tagande
av utländskt understöd. Lindholm
sympatiserade med och var som
pensionär medlem i Vänsterpartiet, som han ansåg företrädde
hans socialistiska ideal bäst. De
enda nazisterna som suttit i Sveriges Riksdag var representanter
för Socialistiska Partiet som 1936
valdes in för Kommunisterna och
som successivt gled in i nationalsocialismen.

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