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Berätta om Contra för dina vänner!

De allra flesta av våra prenumeranter har fått höra talas om Contra via vänner eller
bekanta. Tycker du inte att dina vänner också borde få chansen att läsa Contra?
Berätta om Contra och ge dem gärna ett provexemplar av en Contra-tidning. Vill
du inte använda din egen samling av Contra skickar vi gärna gratis provexemplar
av Contra, om du hör av dig till redax@contra.nu eller till adresserna i rutan här
bredvid.

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. Från den stora försvarsövningen Aurora 17 där
bland annat svenska och amerikanska helikopterstyrkor övade
i den största svenska militärövningen sedan 1993. Foto: Jenny
Ringström/Försvarsmakten.

www.contra.nu

CONTRA 5/2017

Domedagen dröjer:

Kemikalier, cancer och
påverkan av arvsmassan
Omfattande kampanjer pågår mot användningen av kemikalier i vårt samhälle. Kemikalier som påstås bidra till cancer (samtidigt som cancerfrekvensen minskar) och påverkan på arvsmassan (för vilket inga bevis finns). Däremot räddar kemikalier varje år miljoner människoliv.
Gång på gång kommer larmrapporterna
om samband mellan olika kemikalier och
cancer. Eller hur kemikalier påverkar vår
arvsmassa. Handlingskraftiga politiker
vill genast vidta åtgärder och allmänheten skräms att ändra sina vanor. Dock
har larmen blivit så många och så vaga
att det mesta återgår till det normala efter
några veckors hysteri. Människors vanor
återgår också till det normala. Men en del
har reagerat alldeles i onödan genom en
ibland obefogad oro. Detta orsakar i sin
negativa effekter för folkhälsan.
Många tror idag att cancern blir allt
vanligare och att allt fler dör i cancer.
Det går att belägga detta statistiskt, men
en närmare granskning av orsakerna till
den större andelen av befolkningen som
drabbas av cancer har en enkel förklaring. Dödligheten i infektionssjukdomar
har på grund av förbättrad hygien och
medicinska framsteg sjunkit drastiskt.
Det innebär att folk lever längre och först
om folk lever länge hinner de vanliga
formerna av cancer utvecklas. Det är den
ökade livslängden som är den huvudsakliga förklaringen till att fler drabbas av
cancer! Det är först i våra dagar som tillräckligt många överlever så länge att de
drabbas av cancer.

Färre drabbas av cancer

Medianåldern för diagnosticerad cancer
är 65 år och 53 procent av alla cancerfall noteras hos dem som är över 65 år.
Eftersom medellivslängden i Sverige på
1910-talet var 57 år, är det inte konstigt
att cancertalen var lägre för hundra år
sedan. Räknar man istället cancertalen i
olika åldersklasser kan man notera att det
är en nedåtgående frekvens. Under de senaste tjugo åren har cancertalen minskat
för en åldersjusterad befolkning.
Antalet döda av tumörer var 1969
16623, 1996 21 482 och 2016 23 511 (en
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ökning på 47 år med 41,4 procent). Det
är enbart i åldern över 65 år som man
kan se en ökning. I samtliga åldersklasser under 65 år är det ett lägre antal avlidna av tumörer 2016 jämfört med 1969.
För barn upp till 14 år är minskningen
särskilt stor, från 134 år 1969 till 36 år
2016. Observera att de här talen är antalet
avlidna. Eftersom befolkningen har ökat
rejält sedan 1969 (med 24,9 procent), så
har den relativa andelen avlidna i cancer i
förhållande till befolkningen ökat betydligt långsammare än antalet – och upp till

rebyggande prov av avföringen, som är
metoder att tidigt upptäcka tjocktarmscancer. Om den upptäcks tidigt är det
större chanser att stoppa den innan den
blivit obotlig. För det tredje har hormonbehandlingar av kvinnor minskat, vilket
medfört sjunkande tal för bröstcancer1.
Genom förbättrad läkekonst minskar
dessutom dödligheten för dem som drabbas av cancer. Dödligheten brukar räknas
i hur många som överlever fem år efter
diagnosticerad cancer. På 1970-talet var
det ungefär hälften. Idag är det mer än två
tredjedelar – 68 procent.

Kemikalier i vår omgivning
cg.holm
@contra.nu
65 år handlar det alltså om en minskning,
även i absoluta tal.
Genom att allt färre drabbas av andra
dödliga sjukdomar så blir det ändå i relativa tal fler som drabbas av cancer – om
ingen åldersjustering görs. Idag kommer
en man av två att drabbas av cancer och
en av fyra kommer att avlida av cancer.
För kvinnor är siffrorna en av tre respektive en av fem. De högre siffrorna
för män gäller i första hand högre åldrar,
där prostatacancer är vanlig, medan den
typiskt kvinnliga bröstcancern drabbar
yngre personer, men då också med bättre
förutsättningar att överleva. Detta tack
vare förbättrade behandlingsmetoder.

Alltfler överlever cancer

Alltfler överlever cancer. Det finns tre
huvudsakliga förklaringar till sjunkande
cancertal. För det första att andelen rökare har minskat rejält. För det andra att
det blivit vanligt med koloskopi och fö-
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Trots att siffrorna talar för att cancerriskerna (justerat för att folk lever allt längre)
faktiskt minskar läser vi ofta om riskerna
för cancer i samhället. Inte minst då kopplat till olika kemikalier i vår omgivning.
Vi använder ungefär 80 000 kemikalier
i vårt dagliga liv. Och en del av dessa
ökar i höga koncentrationer cancerrisken.
Men många av dem bidrar också till att
vi lever längre. Alla studier av sambandet
mellan kemikalier och cancerrisker måste
därför, för att vara seriösa, ta hänsyn till
både positiva och negativa effekter. Tyvärr har det i den allmänna debatten blivit
en koncentration på de negativa effekterna, vilket i onödan skrämmer upp folk.
Söker vi oss bakåt i tiden till när cancerskräcken började sprida sig, hamnar vi
ofta på författarinnan Rachel Carson som
gav ut sin berömda bok Tyst Vår 1962 (på
svenska 1963). Hon beskrev ett samhälle
som kraftigt skadats av kemikalieutsläpp
och bidrog säkert till ökad uppmärksamhet på de risker som finns – och därmed
också till att forskningsvärlden började
undersöka vad som verkligen hände och
1
https://svenska.ylr.fi/artikel/2005/08/02/hormonbehandling-okar-cancerrisken
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vad som kunde göras för att motverka negativa effekter. Boken var ett frontalangrepp på det moderna samhället och den
tekniska och vetenskapliga utvecklingen
som något positivt för mänskligheten.
Den tysta våren var en vår utan sjungande fåglar.
Carson gick särskilt hårt till angrepp
mot DDT som använts för att bekämpa
insekter som spred farliga sjukdomar
(tyfus och malaria framför allt). DDT,
som introducerades 1942 och kraftigt
underlättade de amerikanska krigsansträngningarna i Stilla havet, renderade
upptäckaren Paul Müller 1948 års Nobelpris i medicin. DDT uppskattades under
1940- och 1950-talen ha räddat mellan 50
och 100 miljoner människoliv, på grund
av minskad utbredning av malaria. Men
DDT hade också en negativ sida, kemikalien påverkade fågellivet negativt. Tidigare var hypotesen att detta skedde på
grund av att skaltjockleken på fågelägg
(särskilt hos rovfåglar) minskade. Det visades bland annat i experiment där man
matade rovfåglar med DDT-förstärkt mat
och andra fåglar med mat utan DDT. Haken var bara att de fåglar som fick DDT
fick betydligt mindre kalcium i sin mat,
vilket naturligtvis påverkade äggskalen.
Tog man bort den effekten var det faktiskt
ingen skillnad på äggskalens tjocklek! En
troligare förklaring är att DDTs effekt på
insekter (särskilt myggor) påverkade fåglarnas matförsörjning negativt.
DDT betraktades ändå som carcinogen
(en kemikalie som ökar förekomsten av
cancer). Och visst, så är det. Men cancerrisken med DDT är lika hög som med det
ännu inte förbjudna kaffet.

Barncancer

Carson riktade fokus på förhållandet att
barnadödligheten alltmer orsakades av
cancer. Det var riktigt räknat som procent
av antalet döda barn, men det berodde
huvudsakligen på att botemedlen och
vaccinationerna mot de dittills dominerande barnsjukdomarna fick ner den totala barnadödligheten till en bråkdel av
vad den varit. De relativt fåtaliga cancerfallen hos barn blev därmed en större
del av den totala dödligheten. Samtidigt
minskade även dödligheten i barncancer.
Den femåriga överlevnaden ökade från
50 procent på 1970-talet till 80 procent
idag. Alltså en snabbare positiv utveckling än hos vuxna.
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Carson och hennes många efterföljare
koncentrerade sina ansträngningar på
att komma åt kemikalieanvändningen i
samhället. Men kemikalierna är inte den
dominerande orsaken till cancer idag.
American Cancer Society räknar i 2014
års utgåva av Cancer Facts and Figures
att 4 procent av cancerfallen förorsakas
av kemikalier i arbetslivet och 2 procent
av kemikalier i miljön. Brittiska Cancer
Research UK uppskattar att 3 procent
av all cancer förorsakas av föroreningar
och kemikalier. Istället menar man att
förklaringen till merparten av cancerfallen ligger i livsstilsfrågor. Till exempel
rökning, alkoholkonsumtion, övervikt,
felaktig diet, bristande motion och för
mycket solande. Rökning ensamt svarar
för ungefär 30 procent av cancerdödligheten. Och samtidigt som cancer i allmänhet (åldersjusterat) minskar ökar de
typer av cancer som har med övervikt att
göra: Lever, njurar och bukspottkörtel.
Huvuddelen av förklaringen ligger alltså
i naturliga ämnen (tobak och livsmedel),
inte i syntetiska kemikalier.

Tveksam epidemologi

De 80 000 kemikalierna i vår omgivning
blir bara fler och fler. Men dödligheten i
cancer minskar! Vilket inte hindrar Carsons efterföljare, till exempel paret Paul
och Anne Ehrlich, från att driva kampanj
mot kemikalieanvändning i allmänhet.
Paul Ehrlich är annars mest känd för att
han i sin bok Befolkningsexplosionen
(1968, på svenska 1973) förutspådde att
befolkningsökningen skulle förorsaka
massvält någon gång mellan 1970 och
1985 med hundratals miljoner döda som
följd. Han förutspådde också 1969 (i artikeln Eco-Catstrophe) att den förväntade
medellivslängden för amerikaner födda
efter 1946 (då DDT introducerades civilt)
skulle vara nere på 49 år redan 1973 för
att sjunka ner till 42 år och stabiliseras
där omkring 1980. Den verkliga medellivslängden är idag 80 år.
Genom gigantiska register över dödligheten försöker man idag identifiera risker
som är okända, men kan avslöjas genom
statistiska analyser. Det kallas epidemologi. Cigarettrökning och lungcancer har
ett starkt samband. Liksom arbete med
asbest och stenlunga. Men genom analys
av enorma databaser kan man hitta andra
utsatta grupper av människor, geografiskt
eller yrkesmässigt eller med någon annan
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egenskap. Men det är inte alltid lätt att
hitta den verkliga orsaken bakom ett statistiskt samband. För några år sedan observerades ökad frekvens av bröstcancer
på Long Island i New York. Man började
leta efter farliga fabriker och utsläpp, men
kunde inte hitta någon sådan förklaring.
Till slut fanns det en hypotes som åtminstone kunde förklara den ökande frekvensen. Om det var den riktiga förklaringen
är dock bäst att låta vara osagt. Det finns
ett statistiskt samband mellan amning och
bröstcancer. Ju längre en mamma ammar,
desto lägre blir risken för bröstcancer. I
den välmående förorten Long Island var
amning ute för fyrtio år sedan. Resultatet
blev att bröstcancerfallen ökade två eller
tre decennier senare, när amningsvanorna
redan förändrats. Den troliga förklaringen låg alltså i livsstilsförändringar, inte i
skadlig exponering för kemikalier.
Epidemologiska studier har visat att
det också finns en viss ökning av frekvensen för testikelcancer. Men när forskarna har borrat djupare i detta visar det
sig att sambanden är sådana att det inte är
lätt att åtgärda dem. Frekvensen för testikelcancer samvarierar nämligen med hur
gott om mat det finns för unga. Den som
svälter i unga år har liten risk att drabbas av testikelcancer, medan den som är
överviktig löper större risk. Förekomsten
av testikelcancer ökade i Europa under
hela 1900-talet, med undantag för perioderna kring världskrigen, då det rådde
livsmedelsbrist. Visst skulle det vara ett
verksamt medel mot testikelcancer att
motverka övervikt. Det finns naturligtvis en rad andra skäl att också motverka
övervikt. Men det skulle vara ett ännu
effektivare medel mot testikelcancer att
låta folk svälta. Vilket naturligtvis inte är
en framkomlig väg.

Påverkas arvsmassan?

I fokus för olika miljöaktivisters intresse
står idag kemikalier som påverkar hormonsystemet hos människan. Minskad
spermieproduktion och tidigare pubertet
hos flickor har varit två orosmoment.
1992 kom de första larmen om försämrad
kvalitet på spermier. Men är det verkligen risker som vi måste ta på allvar? Efter en rad larm om sämre kvalitet på spermier har det gjorts ett flertal stora studier
för att se vad som verkligen gäller. Och
resultatet visar inte på något allvarligt
problem. År 2013 gjordes en metastudie
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En malariamygga i full färd med att suga blod. Tidigare räddade DDT mellan 50 och 100 miljoner människoliv.
Men tyvärr har många insektsstammar blivit resistenta mot DDT, så det kan inte användas lika framgångsrikt
längre. Foto: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library.
av forskningsresultat om spermiekvalitet
(en metastudie är en sammanställning av
olika forskares resultat, man jämför de
studier som gjorts och drar slutsatser av
vad andra forskare kommit fram till). Metastudien visade att det fanns åtta studier
som påvisade försämrad spermiekvalitet.
Medan 21 studier visade oförändrad eller förbättrad spermiekvalitet. De åtta
studierna omfattade sammanlagt 18 109
testpersoner, medan de 21 som visade
ett annat resultat omfattade sammanlagt
112386 testpersoner. Ytterligare sex studier med 26 007 testpersoner hade motstridiga eller svårtolkade resultat. Slutsatsen blev att påståendet om försämrad
spermiekvalitet inte håller för en vetenskaplig granskning. Eftersom problemet
inte existerar känns det överdrivet att leta
efter de farliga kemikalier som skulle påverka hormonsystemet och spermierna.
Aktivister försöker stoppa kemikalier
som de tror påverkar hormonsystemet
och därmed anses ha långtgående negativa effekter för människans arvsmassa.
Men det finns andra förklaringar som
är mer trovärdiga när det gäller att förklara de förändringar som faktiskt kan
observeras. Ökningen av diabetes typ
2 förorsakas inte av kemikalier utan av
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ökad livsmedelskonsumtion. Trots att vi
rör oss mindre och anstränger oss mindre fysiskt på våra arbeten har livsmedelskonsumtionen, räknat i kalorier, ökat!
Därmed är övervikt ett akut problem som
påverkar hälsoläget. En annan faktor som
påverkar hormonbalansen är p-piller. Ppiller påverkar hormonbalansen ungefär
en miljon gånger mer än de kemikalier
som vissa miljöaktivister inriktar sig på
att få förbjudna!
I en artikel i facktidskriften Toxicology
Letters i december 2013 sammanfattades forskningsläget enligt följande: ”Det
finns inga påvisade samband mellan någon hormonpåverkande kemikalie och
kvaliteten på spermier, någon form av
cancer och flickors utveckling av bröst [i
samband med puberteten]. Det gäller såväl naturliga som syntetiska kemikalier,
som ger utslag som hormonpåverkande
vid laboratorietester.”

Bevis för skadlighet saknas

Miljarder har under de senare decennierna spenderats på forskning om hormonstörande kemikalier. Det har resulterat i över 4 000 vetenskapliga artiklar.
Man borde föreställa sig att någon av alla
dessa studier skulle ha identifierat något
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som är till påvisbar skada för människan.
Så är inte fallet. I några fall har forskarna
ansett sig hitta samband, men studien har
sedan inte kunnat upprepas med samma
resultat.
Det har visserligen skrivits många larm
artiklar om bisfenol A, ftalater och parabener. Men det finns inga vetenskapligt
hållbara bevis för att dessa kemikalier
skulle vara skadliga för människan. Enligt studier vid Karolinska Institutet bryts
konserveringsmedlen parabener ner i
människan och det blir samma restprodukter som när man äter lingon, jordgubbar, morötter eller potatis. En expertgrupp
inom EU har kommit fram till att parabener är säkra, men ändå vill Naturskyddsföreningen förbjuda dem! (Det finns några ovanliga parabener som expertgruppen
inte anser att det finns tillräckligt med
data om för att förklara dem säkra, men
för de parabener som förekommer ofta
går det att dra säkra slutsatser).
Till en början fanns det inte några belägg för att kemikalierna skulle vara utan
skadeverkningar, men allteftersom antalet
studier har ökat har vi kommit närmare en
situation där det faktiskt går att fastställa
att de aktuella kemikalierna är riskfria.
Ändå införs allt striktare förbud.
.
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Muslimska Brödraskapet
– strikt religiösa och konservativa

men i Sverige är de lierade med den värsta sekulära vänstern
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har låtit tre experter göra en rapport
om Muslimska Brödraskapet och dess inflytande i Sverige. De tre författarna till rapporten är
terroristexperten Magnus Norell (som bland annat skrivit boken Kalifatets återkomst), docent
Aje Carlbom som ägnat många år att intervjua muslimer i Malmö och slutligen Pierre Durrani, som själv varit medlem i Muslimska Brödraskapet.
Muslimska Brödraskapet är en organisation som haft stort inflytande i många
muslimska länder, inte minst i Egypten,
där organisationen grundades 1928 av
Hassan al-Banna. Organisationen har
gjort sig känd för att stå för många viktiga sociala insatser i länder där korruption
hindrat staten från att hjälpa behövande.
Men där Brödraskapet kommit till makten har förföljelser av oliktänkande varit
både långtgående och våldsamma. Inte
minst gällde det de kristna kopternas situation efter valet av Muhammed Mursi
som president i Egypten. Den koptiska
befolkningen (som är ungefär 10 procent av Egyptens befolkning) förföljdes
hänsynslöst. Kyrkor brändes och kristna
mördades. Med regimens goda minne.
När Mursi störtades såg de kristna (liksom de sekulära) detta som en befrielse
från en förtryckarregim, som faktiskt var
framröstad av en majoritet av Egyptens
folk.

Brödraskapet vill
representera alla muslimer

Rapportens främsta slutsats är att Muslimska Brödraskapet på ett framgångsrikt
sätt skaffat sig en position som företrädare för det muslimska samfundet i många
europeiska länder. Politiker och myndigheter strävar efter att få en representativ
uppfattning från olika grupperingar och
att förankra beslut i berörda grupper i
samhället. Muslimska Brödraskapet har
på ett ytterst genomtänkt sätt lyckats
bli de som representerar den muslimska
gruppen, när samhällsinstitutionerna ber
om synpunkter. Detta sker genom organisationer som bara sällan är direkt kopplade till det Muslimska Brödraskapet.
Islamism är inte en särskild form av
muslimsk tro, det är en politisk ideologi
baserad på islam. Grundtesen är att individen underordnas staten, vilket är raka

6

motsatsen till den västerländska demokratin där staten styrs av individernas fria
val. Muslimska Brödraskapets grundläggande ideologi beskrivs som en kombination av militant politik med en konservativ samhällssyn och uttalad fientlighet

cg.holm
@contra.nu
mot globalisering och modernism, för att
inte tala om det västerländska samhället
i stort.
Genom att ta till vapen mot hoten kan
muslimer återskapa det ”idealtillstånd”
som rådde under profeten Muhammeds
tid (570–632). Enligt islamisternas
världsbild blir alla medel tillåtna i kampen för ummah (den muslimska gemenskapen), eftersom islams fiender finns
överallt och använder sig av alla medel
för att bekämpa islam. Viktiga fiender är
Västs yttrandefrihet, men också judiska
mål. Därför har vi sett terrordåd som attacker i Paris (tidskriften Charlie Hebdo
och kosher-butiken Hypercacher) och
Köpenhamn (ett stoppat attentat mot tidningen Jyllands-Posten och ett mordförsök på konstnären Lars Vilks – som slutade med att två andra personer mördades
av islamisterna, bland annat en vakt utanför Stora Synagogan i Köpenhamn).
Liksom angrepp mot kommunikationer
och folksamlingar i Väst (attentat mot
pendeltågen i Madrid 2004, tunnelbanan i London 2005, strandpromenaden
Promenade des Anglais i Nice 2016 och
Drottninggatan i Stockholm 2017).
Islamisterna – inklusive Brödraskapet
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– förutsätter att samhället ska integreras
i religionen. Det sekulära samhället (som
det svenska eller det turkiska under Kemal Atatürks tid) ses som helt främmande
för islam. Islam ska spridas – med våld
om så behövs – och fred kommer bara att
råda då islam behärskar hela världen.
Muslimska Brödraskapet är betydligt
mer utstuderat i sin taktik än IS. Brödraskapet vill gradvis ta över samhället genom att sprida sin lära, medan IS tillgriper det mest barbariska våld för att sätta
skräck i motståndarna.

Försiktiga i sekulära samhällen

För icke-muslimska delar av världen –
där muslimerna är i minoritet – väljer
därför Brödraskapet en icke-konfrontativ
modell. Men ingen ska behöva tveka om
att målet är detsamma – ett samhälle helt
kontrollerat av islam.
Samtidigt försöker man se till att frågan om islamism (politisk islam) skjuts i
bakgrunden. När den breda allmänheten
upprörs av islamism och dess yttringar
bemöts denna allmänhet med att vara
okunnig och islamofobisk. Själva är dock
Brödraskapet inte särskilt tydliga med
sina avsikter. Inte heller med var de rör
sig inom den muslimska världen.
I Sverige har Muslimska Brödraskapet
varit aktivt sedan slutet av 1970-talet.
Det är genom invandring från arabländerna som Brödraskapet kommit till
Sverige. I olika informationsskrifter om
islam från 1980-talet lyser Brödraskapets
ideologiska hållning igenom. I rapporten
pekas på skriften Att förstå islam, där alla
viktiga delar av Brödraskapets ideologi
finns med. En muslim ska underkasta sig
tron som är ett allomfattande system av
idéer, ideal och normer. Flickor bör kontrolleras hårt och muslimer har att följa
andra regler än vad som gäller för sekulära medborgare. Det är en muslims plikt
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Brödraskapets moské i Stockholm kan
genom sin koppling till Islamic Relief
skaffa sig ett gott rykte som bidragsgivare också utanför Sverige. Den tidigare
imamen i moskén, Haytham Rahmeh, var
länge aktiv i Islamic Relief, men han har
nu övergått till att stödja till Brödraskapet
kopplade miliser som är inblandade i Syrienkriget, bland annat genom att organisera vapeninköp.

Kopplingar till
Socialdemokraterna

Stockholms moské, en gammal elstation såld billigt av Stockholms stad och renoverad
med pengar från Förenade Arabemiraten, är centrum för en rad organisationer med
koppling till det Muaslimska Brödraskapet. Foto: Holger Ellgaard.
att sprida religionen.
Brödraskapet i Sverige är organiserat i
ett råd (shura) som består av ett dussin
personer, vars ledare roteras relativt ofta.
I mitten av 1990-talet skapades Islamiska
Förbundet i Sverige, som lyckats erövra
en position som företrädare för svenska
muslimer gentemot det övriga samhället. I själva verket är organisationen ett
förbund som samlar olika organisationer
som representerar det Muslimska Brödraskapet. De äger Stora Moskén på Söder i
Stockholm, en byggnad som köptes från
Stockholms stad och vars ombyggnad finansierades av Förenade Arabemiraten.

Anpassning till svensk
organisationskultur ger
klirr i kassan

Brödraskapet har från början anpassat sig
till svensk organisationskultur genom att
bilda en rad organisationer som kunnat
lyfta bidrag från olika samhälleliga institutioner. Det hör till Brödraskapets traditioner att nästan aldrig för utomstående
erkänna att en organisation eller person
tillhör Brödraskapet. För utomstående
blir Brödraskapet en mer eller mindre
hemlig struktur, som dock i praktiken
omfattar ett brett spektrum av organisationer som omgivningen fås att tro att de
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representerar hela det muslimska samhället. Genom åren har Brödraskapet därigenom kunnat lyfta miljonbelopp i bidrag
från skattebetalarna genom exempelvis
Myndigheten för Stöd till Trossamfund
(SST), Myndigheten för Ungdoms- och
Civilsamhällesfrågor (MUCF) och Allmänna Arvsfonden.
Modellen med många organisationer
som mjölkar olika delar av statsapparaten på pengar tillämpas runt om i Europa, men den har gått särskilt långt i just
Sverige. Och det är också här samhällsstrukturen är sådan att den ger särskilt
god ekonomisk utdelning. Eftersom Brödraskapets många olika organisationer
är väl förankrade i det svenska bidragssystemet är det dit myndigheter och journalister vänder sig för att inhämta ”den
muslimska uppfattningen”. Det visar sig
också att Brödraskapet är kraftigt överrepresenterat när man tittar på vilka som
utåt företräder islam. En studie som Sveriges Radio gjorde visade att det under
tolv månader mellan 2012 och 2013 i 69
procent av fallen var en representant för
Islamiska Förbundet eller någon av dess
systeorganisationer som fick yttra sig allmänt för muslimerna när media frågade.
Man lyckas den vägen också skaffa sig
finansiering till ”biståndsverksamhet”.
Islamic Relief får bidrag från SIDA och
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Ett ekonomiskt välförsörjt segment av det
svenska samhället är studieförbunden.
Naturligtvis har det bildats ett studieförbund med koppling till Brödraskapet, Ibn
Rushd. Organisationen försörjs med de
generösa stöden till studieverksamhet och
har nyligen lyckats köpa en kursgård utanför Katrineholm, Granhedsgården. Köpet tycks helt ha finansierats med skattemedel och ägarstrukturen är komplicerad
med Ibn Rushd och Islamiska Förbundet
samt en av dessa skapad stiftelse och ett
gemensamt bolag som ägare. Gemensam
nämnare för dessa är Omar Mustafa, som
mellan den 6 och 13 april 2013 var suppleant i Socialdemokratiska partistyrelsen.
Han tvingades avgå sedan det avslöjats
att han bjudit in ett flertal antisemitiska
talare till olika möten i Sverige. Han var
VD i Granhedsgården och mellan 2011
och 2016 ordförande i Islamiska Förbundet. Tidningen Dagen hävdar att han är
Muslimska Brödraskapets främste representant i Sverige.
Rapporten visar hur dualistiskt Brödraskapet är. Sveriges Unga Muslimer
(SUM) har bildats på tillskyndan av Brödraskapet och organiserar muslimska
ungdomsföreningar. Organisationen får
mångmiljonbelopp i bidrag för att bekämpa islamofobi, samtidigt som den är
påverkad av salafism och så kallad ”identitetspolitik”. SUM har jihadistisk retorik
och flera medlemmar har gett sig av som
krigare till Syrien.

Internationella kopplingar

Det svenska Brödraskapet (Islamiska
Förbundet) är medlem i den europeiska
organisationen Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE). Civildepartementet har varit med och sponsrat
åtminstone en FIOE-konferens. FIOE har
lyckats bli godkända av Europaparlamentet, där de håller möten och konferenser
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med ledamöter av parlamentet.
Genom att olika organisationer inte
öppet deklarerar att de tillhör Brödraskapet, utan exempelvis gömmer sig bakom
olika bokstavskombinationer, som exempelvis FIOE, skapas osäkerhet om vilken
utbredning Brödraskapet verkligen har. I
MSBs rapport sammanfattas dock läget
enligt följande: ”Bland forskare som arbetar med att studera europeiska brödraskapet råder ingen tvekan om att det är en
de facto existerande rörelse på kontinenten. Svårigheterna för forskarna ligger i
att det är en hemlighetsfull organisation
som är systematiskt otydlig om vilka som
är medlemmar och vilken politisk målsättning organisationen har i Europa.”
Brödraskapet har fyra grundläggande
principer: Att islam ska styra hela livet,
att samhällsförändringar ska ske successivt, att följa ”medelvägens” islam
samt att ställa upp för palestiniernas sak.
Konsekvensen av den första punkten är
att man stödjer sharia och det som en lag
som inte förändras i tid och rum.
Brödraskapet är fullt medvetet om att
deras synpunkter på kvinnans ställning
i samhället och sharia som normgivande för lagstiftningen inte är populära i
Sverige. Därför ligger man också lågt
med dessa ståndpunkter i Sverige. Men
de finns där i bakgrunden hela tiden. I
bakgrunden finns också att Brödraskapet
befinner sig i strid med flera andra muslimska grupper. För att stärka sin ställning vinnlägger man sig om att skaffa en
bred kontaktyta med det icke-muslimska
samhället. Något som lyckats särskilt bra
i Sverige, där de till Brödraskapet knutna
organisationerna är de som allmänt anses
representera muslimer i Sverige.

Kristna Socialdemokrater
är inte kristna längre

Omar Mustafa, dåvarande ordföranden
för Islamiska Förbundet i Sverige lyckades, som ovan nämnts, bli suppleant i Socialdemokratiska partistyrelsen under en
kort period. Hans företrädare som ordförande, Abdirisak Waberi, var riksdagsman
för Moderaterna. Detta trots att han drev
en muslimsk friskola i Göteborg och som
representant för den flera gånger gav uttryck för extrema muslimska ståndpunkter. Infiltrationen i det Socialdemokratiska partiet gick så långt att muslimerna
beviljades medlemskap i den kristna socialdemokratiska organisationen Broderskapsrörelsen. Denna är numera under
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Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd kunde nyligen köpa Granhedsgården utanför
Katrineholm. Förbundet får generösa statsbidrag.
namnet Tro och Solidaritet nästan lika
mycket muslimsk som kristen. Helt inom
det Socialdemokratiska partiet.

Brödraskapet vill bygga
ett parallellsamhälle

Brödraskapet använder begreppet ”islamofobi” som en murbräcka för att
komma in i det svenska samhällets väns
terkretsar. Dessa, inklusive Miljöpartiet,
har i många år fungerat som ett sekulärt
stöd till Brödraskapet. Rapporten sammanfattar: ”Genom att okritiskt föra fram
’islamofobin’ som det avgörande problemet för muslimer – och samtidigt förneka
förekomsten av islamism – är det många
som ger sitt stöd till Brödraskapets totalitära tankegångar”. Det starkt religiösa
och konservativa Brödraskapet lyckas
alltså få stöd från de mest radikala och
religionsfientliga grupperna i samhället!
Sverige är enligt World Value Survey
världens mest sekulariserade och religionsfientliga land. Det är därför svårt för
Brödraskapet att vara tydlig med att man
anser att sharia ska styra samhället och
att män och kvinnor har helt olika roller i samhället. Men genom att slå hårt
på ”islamofobi” och driva en agenda för
mångkulturalism kan man ändå skaffa
sig en inflytelserik position i samhället.
Man anstränger sig särskilt för att påverka muslimer i Europa från att distansera sig från islamiska lagar, värderingar
och normer. Man ser en integration i det
europeiska samhället som ett hot mot islam. Brödraskapet arbetar för att få islam
accepterat som en minoritet vars livsstil
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måste bevaras som en del i den kulturella
mångfalden. Men inåt, mot muslimerna,
är huvudspåret att driva på enhetlighet
och monokultur. Den europeiska organisationen FIOE kräver att islam ska erkännas som en europeisk religion.
För att skydda sig mot det sekulära
samhället vill man bygga upp ett separat
samhälle med egna skolor och samhällsservice efter muslimska normer. Banker
som drivs enligt islamiska principer (här
finns återigen en koppling till den radikala flumvänstern, JAK Medlemsbank,
vänsterns favoritbank, drivs enligt principer som svarar mot de krav som Koranen ställer på utlåningsväsendet). Friskolekoncernen Framstegsskolan riskerar
enligt rapporten att frambringa ”medborgare som har en starkt avvikande värdegrund i jämställdhetsfrågor i förhållande
till övriga samhället. Till detta kan också
adderas att det finns riskför att det i dessa
skolmiljöer sprids antisemitiska idéer.”
Brödraskapet är en långsiktig utmaning
vad gäller hela det svenska samhällets
sammanhållning.
Muslimer ser med Brödraskapets ögon
Europa som en del av världen som rätteligen tillhör islam, eftersom delar av Europa tidigare kontrollerats av kalifatet eller sultanatet. al-Andalus (som omfattade
större delen av Spanien), Balkan, fram till
Wiens portar, södra Italien, Sicilien, Malta
med flera öar i Medelhavet. Dessa delar av
Europa ska återerövras, men sedan ligger
det ju nära till hands att sprida religionens
kontroll till övriga delar av Europa..
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Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
lät sig styras av det Muslimska Brödraskapet
Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani tog fram rapporten om Muslimska Brödraskapet på uppdrag av Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap. Det var en förstudie,
som skulle följas av en djupare analys. Men en kampanj mot MSB från just Brödraskapet
fick MSB att ändra sig. Den statliga myndigheten som ska skydda oss mot islamismen blev
istället styrd av islamismen.
I föregående artikel refererade vi de
viktigaste slutsatserna i rapporten om
Muslimska Brödraskapet i Sverige. Muslimska Brödraskapet har reagerat irriterat
och särskilt inriktat sig på huvudförfattaren Magnus Norell, välkänd forskare
på området. Reaktionen mot Norell har
närmast bekräftat den oro som Norell och
hans medförfattare gav uttryck för i rapporten. Den har också genom sina framgångar visat att svenska myndigheter inte
förmår stå emot Muslimska Brödraskapets politiska inflytande. Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap har
efter påtryckningar från Brödraskapet
beslutat att inte gå vidare med den fördjupade analys, som hade varit naturlig
efter larmrapporten.

Ibn Rushd försökte
stoppa seminarium

Men det är inte bara genom
den ansvariga myndigheten
som Brödraskapet gör sitt
inflytande gällande. Studieförbundet Ibn Rushd, som
tas upp i Norells rapport, har
frenetiskt försökt stoppa ett
seminarium under rubriken
”Hur bekämpa terrorism och
parallellsamhällen” som ska
hållas efter denna tidnings
pressläggning, men innan
det att den når prenumeranterna. Norell är en av talarna
på seminariet och Ibn Rushd
har speciellt inriktat sig på
att stoppa honom, för att han
i MSBs rapport betecknat
Ibn Rushd som en frontorganisation för Brödraskapet.
Ibn Rushds förbundsrektor,
Omar Mustafa, omtalas i
rapporten. Han var tidigare
ordförande för Islamiska
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Förbundet i Sverige, men avgick 2016.
Han har också haft centrala förtroendeposter inom Ibn Rushd, bland annat som
VD för förbundets nyförvärvade kursgård
Granhedsgården.
I Expressen den 9 april 2013 betecknade Mustafa Yusuf al-Qaradwi, den
religiös-politiske ledaren för det internationella Muslimska Brödraskapet, för
”världens mest framstående muslimske
teolog, som går att jämföra med påven”.
Ingen annan än Brödraskapet har dock
jämfört al-Qaradwi med påven.
Al-Qaradwis egna åsikter kan framgå
av följande uttalande i TV-kanalen alJazeera: ”Genom historien har Allah
ålagt vissa personer att straffa judarna för
deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han
gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem
på plats”. Så kan det alltså låta från dem

som försöker stoppa en experts föredrag
vid ett svenskt statligt universitet.

Telefonstorm mot MSB

När rapporten från MSB kom ut förra året
sattes det igång en samordnad kampanj
mot rapporten. Den innehöll uppenbarligen obekväma sanningar och den föreslog
även att resurser skulle satsas på att skaffa
fram fördjupade kunskaper om Brödraskapets verksamhet i Sverige. Tidningen
Fokus har i en utförlig artikel redogjort
för kampanjen mot MSB. I månadsskiftet
februari–mars 2017 började telefonsamtalen droppa in hos MSB. Det var både
privatpersoner och organisationer som
framförde kritik mot att rapporten lagts ut
på MSBs hemsida. De försökte också ta
reda på vilka personer internt inom MSB
som tagit del av rapporten och begärde
uppgifter ur dessa personers cv.
Ungefär en vecka efter att rapporten
att angripa
släpptes skrevs en debattartikel med bland andra Mattias
Gardell och Jan Hjärpe som
undertecknare, som ifrågasatte rapporten för att källor
saknades om Brödraskapet
(litteraturlistan i rapporten är
tre sidor lång). Norell kommenterade i SvT: ”Har de rökt
på innan de läst det? Det är ju
bara att läsa rapporten!”. Telefonsamtalen till MSB blev efter detta fler. Flera krävde att
få veta vilka som jobbade tillsammans med de tre rapportförfattarna. MSB konstaterade
att till myndighetens uppdrag
hörde att ha en god förmåga
att analysera informationpåverkan och spridning av vilMagnus Norell har efter sin rapport om Muslimska Brödraskapet blivit seledande information riktad
islamisternas hatobjekt. De har delvis varit framgångsrika genom att mot Sverige”. Man konstatestoppa hans fortsatta granskning av Brödraskapet åt Myndigheten för rade också att det saknades inSamhällsskydd och Beredskap.
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FN-styrkor till Donbass?
Putin vill ha FN-styrkor mellan ukrainarna och ryssarna i Donbass. Ett helt orimligt
förslag som skulle konsolidera rysk kontroll över ytterligare två ”låtasstater” i Rysslands närhet. Det finns redan tre för många.
President Putin föreslog nyligen att FN
skulle sända styrkor till östra Ukraina
för att minska oroligheterna och bespara
befolkningen ytterligare lidande. Målet
är det lätt att hålla med om. Men en stor
hake ligger i att han menar att FN-styrkorna ska stå mellan parterna i konflikten.
Och som bekant blånekar Putin till att det
finns rysk militär i Ukraina. Icke-militära
styrkor finns det dock, vad Putin nu menar med det. Andra ryssar som kämpar
på upprorsmännens sida påstår han vara
”frivilliga”. Tro det den som vill!
Etter samtal med flera europeiske ledare har han emellertid nyanserat detta med
att säga att styrkorna också kan stationeras i andra delar av Donbass där upprorsmännen har kontroll. Men Ukraina vill
att styrkorna ska utplaceras längs gränsen
mellan Ukraina och Ryssland. Avsikten
hos ukrainarna är naturligtvis att förhin-

dra Ryssland från att skicka soldater och
ammunition till upprorsmännen i östra
Ukraina. Frågan om styrkornas sammansättning skulle dessutom vara nog så
avgörande, åtminstone för den ukrainska
regeringen. Om upprorsmännen kräver
att ryssarna ska vara med kommer det
aldrig att godtas av Kiev. Spåren efter
Georgien och Sydossetien skrämmer.
Där fanns ryska så kallade ”fredsstyrkor”
på plats innan Georgien-kriget i augusti
2008, styrkor som snabbt sattes in mot
Georgien. Man kan enligt min mening
inte acceptera att styrkor från ett land
som deltar i striderna i Ukraina med både
vapen och manskap, ammunition och
pengar, kan accepteras som en del av en
FN-styrka. Vi får inte heller glömma annekteringen av Krim.
Rysslands förslag kommer i alla fall
inte att skapa fred, utan istället konsoli-

dera de rysk-stödda gruppernas maktposition. De så kallade ”folkrepublikerna”
Donetsk och Luhansk kommer aldrig att
få internationellt erkännande och de kommer att i framtiden vara lika beroende av
ryskt stöd som idag.
Europa har redan tillräckligt många
av Ryssland kontrollerade ”stater” på
andra länders territorium; Sydossetien,
Abchasien och Transnistrien! De två
första ”staterna” tillhör Georgien och den
sistnämnda Moldavien. Ryssarna lovade
redan 1999 att de skulle dra sig ur Transnistrien 2002. Ännu finns 2 000 ryska
soldater i området. Två nya folkrepubliker på ukrainskt territorium skulle inte
båda gott för vare sig fred, säkerhet eller
samarbete i Europa!
Nils Tore Gjerde

formation om den informationspåverkan
som bedrivs från islamistiska aktörer i
den svenska kontexten. Samt att rapporten var en förstudie som syftade till att
belysa just islamistisk påverkan.
Efter att telefonsamtalen blivit för
många övergick MSB till att behandla
alla frågor per mejl. Fokus begärde ut
mejlkorrespondensen som visade sig
omfatta 140 inkommande mejl. Ett fyrtiotal var allmänt positiva kommentarer
medan 100 innehöll konkreta frågor och
påståenden av typen ”Jag vill ha underlag
till varför myndigheten bildat sig uppfattningen att svenska bidragstagande
organisationer ville återupprätta kalifatet”. Till mer konkreta krav på att få ut all

mejlkorrespondens mellan rapportförfattarna Magnus Norell och Aje Carlbom.
Någon sådan korrespondens fanns dock
inte.
Organisationen Sveriges Unga Muslimer (som fick statsbidraget från MUCF
indraget förra året) skrev en inlaga med
15 punkter, som bland annat insinuerade
att rapporten byggde på ”rasistiska konspirationsteorier”. Det blev också en
JO-anmälan för att växeln inte kopplade
samtal till den begärda tjänstemannens
telefon utan begärde skriftliga frågor.
MSB beskrevs som Donald Trumps förlängda arm i Sverige och det påstås att att
Sverigedemokraterna (genom MSB) fått
inflytande i regeringen.

MSB, med generaldirektören Nils
Svartz, har meddelat att man inte kommer att gå vidare med rapporten. Enligt
vad Magnus Norell fått veta ”på grund av
allt bråk”. Det förefaller alltså som Brödraskapet framgångsrikt påverkat svenska myndigheters verksamhet, och då inte
vilken myndighet som helst, utan just den
myndighet som har till uppgift att skydda
medborgarna mot den verksamhet som
Brödraskapet bedriver.
Både Medborgerlig Samling och Kristdemokraterna har JO-anmält MSB för att
de stängt av Norell från vidare forskning.
MSB beslöt ungefär samtidigt att satsa tio
miljoner kronor på genusforskning! .
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sig på för det mesta ytterst laglydiga jägare än att ta itu med de kriminella gängen i
de stora städernas förorter. (Svensk Jakt)
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.

Farliga drinkar

Nitiska miljöinspektörer slår ibland ner
på restauranger för bristande hygien och
andra brister. Inte så när det gäller juicekedjan Joe & the Juice. Kontrollanterna
från Stockholms miljöförvaltning slår
ned på drinkarnas namn. De får inte heta
”Go Away Doc” (äpple, morot och ingefära) eller ”Immunity” (grapefrukt, passionsfrukt och äpple). Kontrollanterna
får det till att dessa namn gör sken av att
dryckerna kan ”förebygga, behandla eller
bota sjukdomar” och för det finns det inga
vetenskapliga bevis som juice-baren kan
lägga fram. Drinkarna har haft samma
namn i tolv år.
(Mitt Kungsholmen)

Eko-ägg har mer miljögifter
än vanliga ägg

Folke Vestervall, tidigare anställd vid
Lantmännen, och lantbrukaren Michael
Liedberg konstaterar i en artikel i Svenska Dagbladet att så kallade eko-ägg har
högre halter av vissa miljögifter än van-

liga ägg. Detta enligt en rapport från
Livsmedelsverket. Eko-ägg blir eko-ägg
inte genom att produceras särskilt miljövänligt utan genom att produceras på
ett visst sätt. Höga halter av PCB och
dioxiner uppmäts i eko-ägg. Högre än i
vanliga ägg. Orsaken är att hönsen i ekoäggsproduktion utfordras med fiskmjöl,
medan hönsen vid vanlig äggproduktion
utfordras med proteiner, som ibland kan
vara syntetiska. Med betydligt mindre
innehåll av skadliga ämnen än det ”naturliga” fiskmjölet.

Satte upp kamera i skogen –
hotas med indragen vapenlicens

En jägare från Hälsingland hittade en död
älg i skogen och satte upp en kamera vid
kadavret. Efter några dagar reagerade kameran och jägaren åkte ut för att se vad
som hände och mötte polisen i skogen.
Det var möjligen fråga om brott mot lagen om allmän kameraövervakning. Det
fick konsekvenser när mannen sökte ytterligare en vapenlicens. Ansökan avslogs
och han hotades dessutom med indragen
licens för de vapen han redan hade. Jaktbrott kan påverka rätten att inneha vapen,
men att sätta upp en kamera i skogen är
veterligen inget jaktbrott. Det hela tycks
vara ett inslag i polisens alltmer intensiva
kampanj mot jägare. Det är lättare att ge

Åldern på ”flyktingar”

En person som kommer till Sverige och
söker asyl har alla skäl att försöka få sig
klassad som under 18 år. Reglerna för
att beviljas uppehållstillstånd blir mer
generösa och de ekonomiska villkoren
mycket bättre. Att det blir några år extra
utan pension i en avlägsen framtid känns
säkert inte som ett större hot, även om
en generös riksdagsman (centerpartisten
Staffan Danielsson) föreslagit att den
som kan bevisa att vederbörande använt
felaktiga uppgifter när uppehållstillstånd
söktes lätt ska kunna justera sin ålder i
folkbokföringen.
Från media och Migrationsverket sprids
myten att bluff med ålder ska vara mycket ovanligt. I ett fall har det varit möjligt
att kontrollera en hel grupp och för den
gruppen visar det sig att korrekt ålder
är ett sällsynt undantag. Det handlar om
unga män från Marocko. I Marocko finns
det ett befolkningsregister där alla med
ID-kort har lämnat fingeravtryck. Det går
därför säkert att identifiera vilka personer
det är som finns i registret. Marocko har
tidigare varit ovilligt att dela med sig av
sina uppgifter, men attityden har förändrats under det senaste året. Gränspolisen
skickade nyligen över uppgifter om 288
marockaner, varav 222 uppgett sig vara
under 18 år. Av de 222 är det 203 (91 procent) som i själva verket är vuxna män
över 18 år och minst två år äldre än vad
de uppgett för svenska myndigheter. Av
de 203 är 81 mer än 5 år äldre än uppgiven ålder och 16 mer än nio år äldre. I
genomsnitt är avvikelsen 4,25 år. Uppgifterna från gränspolisen, som är offentliga
förmedlas av den ovan nämnde riksdagsmannen Staffan Danielsson.

Schengens spärrlistor
ett stort skämt

För inresa till Schengen finns en spärrlista. Länder som haft problem med en medborgare från ett land utanför Schengen
kan sätta upp denne på en spärrlista och
då ska vederbörande stoppas från inresa i
Schengen. I Sverige är det lätt att gå runt
reglerna. När en man från Libanon stoppades på Sturups flygplats utanför Malmö på grund av en spärr som var utfärdad
i Danmark en dryg månad tidigare sökte
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han genast asyl och då omintetgjordes
spärren. Mannen uppgavs av danskarna
vara beväpnad och farlig. När han sökte
asyl flyttades ärendet omgående från
gränspolisen till Migrationsverket. Polisen begärde samtidigt att mannen skulle
tas i förvar för att han var farlig. Migrationsverket struntade dock fullständigt
i Polisens synpunkter och bad mannen
själv att ta en taxi (på verkets bekostnad
naturligtvis) till Migrationsverket. Under
ett år anlände 100 spärrade personer till
Sturup. 33 sökte i det läget asyl och Polisen begärde i samtliga dessa fall att personen skulle tas i förvar. Migrationsverket gjorde det dock bara i två av fallen.

Miljöpartiet och Näringsdepartementet drev på om
Transportstyrelsens lagbrott

Regeringen, Näringsdepartementet och
inte minst Miljöpartiet var intresserade
av att kunna genomföra det så kallade
bonus-malus-systemet för bilskatten; att
ha högre skatt för bilar med högre utsläpp
och till och med subventioner för bilar
med låga utsläpp. För att kunna genomföra detta under mandatperioden krävdes
ett bilregister som kunde hålla rätt på utsläppen från olika bilmodeller och sedan
koppla ihop detta till bilskattesystemet.
För att klara detta var det bråttom och departementet låg på att Transportstyrelsen
skulle ordna saken snarast. Generaldirektören trodde då att hon på grund av sin
höga post kunde strunta i lagen. Hon protokollförde det till och med. Hon ansåg
sig tvingad av ”överodnade” (som faktiskt även de är skyldiga att följa lagen,
liksom alla som bor i vårt land). Bonusmalus-systemet, som var ett vallöfte från
Miljöpartiet, kommer nu att genomföras
den 1 juli 2018. Precis innan nästa val.
Det skedde till priset av lagbrott, två
fallna ministrar och stora säkerhetsrisker.
Det är enda förklaringen enligt debattören Rebecca Weidmo Uvell.

Public Service – Sveriges Radio

Jens Ganman skriver om Sveriges Radios värderingar. Den 1 september, dagen
efter att en polis knivhöggs på Medborgarplatsen i Stockholm handlade Morgonekot om en känguru som blivit huggen
i halsen någonstans i Australien. Senare
samma dag sprider Sveriges Radio på
sin hemsida ordagrant nedsättande information om den nye moderatledaren Ulf
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Kristersson, information som hämtats
från socialdemokratiska Dagens Arena.
När artisten Timbuktu intervjuas i P1
Morgon av Kathrine Zimmerman den 17
september 2017 berättar han om ett besök
i amerikanska Södern där han sökte sina
rötter på pappas sida. Zimmerman skjuter
genast in ”du kliver ut på det där fältet
och tänker här kanske min farfar plockade bomull under den tiden han var slav”.
Timbuktu får tillrättavisa henne. Farfar
var född 1907 (knappt att ens hans farfar
var född när slaveriet avskaffades).
Ganman har tidigare jobbat åt Sveriges
Radio och sammanfattar i en längre artikel: ”Till och med jag skäms över vad
SvT och SR urartat till: en plattform för
enögd identitetspolitik, ständigt relativiserande och allmänt luddigt (vänsterinspirerat) värdegrundstugg.” Enligt ett färskt
förslag som uppges ha stöd av samtliga
åtta riksdagspartierna ska finansieringen
av det sunkiga public service nu ändras
så att alla ska vara med och betala direkt
via skattsedeln.

Skatt och skattetillägg för
uthyrningslägenheter

En företagare köpte två identiska fjällägenheter för att hyra ut dem. Han redovisade uthyrningen som man ska i sin deklaration. Skattemyndigheten ville dock
taxera honom för att han själv skulle ha
kunnat utnyttja lägenheterna när han
inte hade dem uthyrda. Något han inte
gjort, lägenheterna var enbart avsedda
för uthyrning. För detta påfördes mannen
120.000 kronor som inkomst av tjänst,
vartill kom skattetillägg för att han inte
redovisat ”förmånen”. När mannen överklagade och särskilt påpekade att anläggningen där lägenheterna fanns var stängd
under sommarsäsongen blev resultatet
inte bättre. Förvaltningsrätten fastställde
förmånsbeskattningen och skattetillägget, även för den del av året då anläggningen var igenbommad.
(Dagens Juridik)

Frivillig skatt

Det finns en del människor, särskilt inom
Vänsterpartiet, men även inom Miljöpartiet och Socialdemokraterna, som tycker
att skatteuttaget är för litet. För att tillgodose dessa personers önskemål om att betala mer i skatt lade kristdemokraten Stefan Svanström häromåret fram en motion
i Riksdagen om just frivillig inbetalning
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av skatt. Det blev dock ingen sådan. Men
i Norge finns saken genomförd och klar
sedan den 1 juni i år. Den som vill kan
betala in ett extra belopp på Skatteverkets
konto. Finansminister Siv Jensen har sagt
att det är ett rimligt erbjudande för dem
som tycker att skatterna är för låga. Första
månaden betalade de dryga 5 miljonerna
norrmännen in tillsammans 10.500 kronor.
Än har de svenska skattemyndigheterna
inget liknande erbjudande. (Bloomberg)

Det ekologiska jordbruket
som miljöhot

Jens Sundström vid Lantbruksuniversitet
och Torbjörn Fagerström, pensionerad
från Lund universitet, ställer en kritisk
fråga: Hur kan livsmedel som är i runda
tal 50 procent dyrare utan att de vare sig
är hälsosammare eller ger miljöfördelar
över huvud taget säljas i handeln? Artikelförfattarnas slutsats att det är en okritisk och ovetenskaplig vurm för ekologiskt jordbruk i media som förklarar detta
till synes oförklarliga fenomen. De menar
att det vetenskapsbaserade jordbruket har
mer att ge och också är miljövänligare än
det så kallade ekologiska jordbruket.
(Svenska Dagbladet)

Det nya hatobjektet: Dieselbilar

För några år sedan var dieselbilen det
bästa som fanns enligt miljövännerna.
Och dieselns lägre bränsleförbrukning
innebär rejält lägre utsläpp av koldioxid. Det fanns till och med dieselbilar
som fick en särskild ”miljöbilspremie”,
ett statligt stöd för att bilen var extra
miljövänlig. Ungefär hälften av nybilsförsäljningen var dieselbilar. På bara ett
par år har inställningen vänts 180 grader.
Nu är det inte längre koldioxidutsläppen
som bekymrar utan kväveoxiderna. Och
dieselbilar släpper ut mer kvävedioxider
än bensinbilar. Det finns politiker (bland
annat Stockholms trafikborgarråd Daniel
Helldén, miljöpartist) som vill förbjuda
trafik med dieselbilar i Stockholms innerstad. Det skulle innebära att ungefär
50000 bilägare i Stockholm skulle tvingas byta bil. Kostnaden för detta skulle
vara tio miljarder kronor. Kommer bil
ägarna att acceptera detta? I Malmö och
Göteborg skulle tillkomma en lika stor
stor summa. Dessutom får vi inte glömma bort den negativa effekten av själva
tillverkningen av de nya bilarna.
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Rådet för mänskliga rättigheter
– en skandal

Män och kvinnor

Sedan mänsklighetens begynnelse har det
funnits en klar och tydlig skillnad mellan
män och kvinnor. I ett extremt fåtal fall
har könet varit oklart. Världshälsoorganisationen WHO har för att hjälpa till i
dessa extremt fåtaliga fallen fastslagit att
kvinnor har menstruation, medan män
har testiklar. Inför trycket av den politiska korrekthetens ovetenskaplighet har
nu WHO avskaffat sin definition på man
och kvinna. Den vetenskapliga sanningen
blir onämnbar inför trycket att könet är
en ”social konstruktion” inte ett biologiskt faktum. Det finns nu politiker som
vill definiera könet utifrån individens
egen ”känsla”, vilket också öppnar för ett
”tredje kön”.

Inga löneskillnader mellan könen

Rekryteringsföretaget Korn Ferry har
analyserat löneskillnader mellan män och
kvinnor som har samma arbete. Analysen
avsåg 8,7 miljoner anställda runt om i
världen. Korn Ferry kunde konstatera att
det egentligen inte finns några löneskillnader. De ligger i alla fall under 5 procent
och normalt kring 2 procent. Och i vissa
fall är det kvinnor som har de högsta lönerna. Korn Ferry klassade yrkena i sexton nivåer och det fanns faktiskt en skillnad till männens fördel i den allra högsta
kategorin. Dock inte i Sverige där skillnaden var noll i den högsta kategorin, men 1
procent respektive 3 procent i kategori 14
och 15 – till kvinnornas fördel. Kvinnor
hade alltså högre lön än männen i de näst
högsta befattningarna. (The Economist)

Mer vapen minskar
brottsligheten

Detroit, en av USAs mest våldsdrabbade städer, har under senare år uppvisat
sjunkande brottslighet. Polischefen James Craig har en förklaring. Fler ”vanliga medborgare” har beväpnat sig. Och
de använder vapnen när de råkar illa ut.
Budskapet har gått fram till skurkarna
enligt Craig. Gör man inbrott är det inte
helt otroligt att den som bor i huset skjuter först, utan att fråga. Och därför görs
betydligt färre inbrott än tidigare. Vapen-
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innehav hos ”vanliga medborgare” sänker brottsligheten mot just ”vanliga medborgare”. Uppgörelser mellan olika gäng
är lika våldsamma som tidigare. När det
gäller kriminella så utgår andra kriminella från att motståndaren är beväpnad,
så har det varit i alla tider. (Detroit News)

Ryska drönare i Estland

Den estniska säkerhetstjänsten KAPO
har konstaterat att drönare flugit på
känsliga ställen i landet under senare
år. Bland annat över flygbasen Ämari
och armébasen Vovu, bägge nära ryska
gränsen. KAPO konstaterar att de avancerade drönarna har begränsad räckvidd
och att det mesta talar för att det handlar om drönare som kontrolleras av ryska
specialstyrkor på andra sidan gränsen.
Estniska försvaret har getts order om
att skjuta ner drönarna.
(AldriMer.no)

Höga löner och många
förmåner i offentlig sektor

I USA har facken i den offentliga sektorn
framgångsrikt utmanövrerat de politiker
som borde svara för visst motstånd i avtalsförhandlingarna. Det visar sig att offentligt anställda tjänar 30 procent mer
än privatanställda i motsvarande arbeten.
Särskilt svårt att hålla emot har man haft
när det gäller pensionsförmåner, eftersom nuvarande politiker inte behöver ta
ansvar för att betala ut dessa, det görs av
en senare generation. Ungefär som när
Bosse Ringholm som finanslandstingsråd
i Stockholm fick ihop budgeten genom att
stryka posten ”avsatt till pensioner” (vilket innebär att nuvarande skattebetalare,
som kanske inte ens var födda på Bosse
Ringholms tid, ska betala för tjänster som
farfar och farmor fick…). Det är inte bara
facket som förhandlar fram stora förmåner. De anställda fifflar till sig ännu mer.
82 procent av poliserna i Highway Patrols i Kalifornien blir skadade så att de
får extra invaliditetsersättning ett år innan
pensionen. Los Angeles skolmyndighet,
som har 33 000 lärare anställda, försökte
sparka sju av dessa under 2000-talets första decennium. Det kostade 3,5 miljoner
dollar i advokatkostnader och man lyckades bara sparka fem av de sju.
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FNs råd för mänskliga rättigheter är en
skandal. Med en rad diktaturer som tongivande. Under de första tio åren antog
Rådet 68 resolutioner som fördömde Israel. Och 67 som fördömde hela resten
av världen… Nordkorea fördömdes nio
gånger, Iran sex och Sudan tre, bara som
en jämförelse. De mest framgångsrika
diplomaterna i Rådet är kubanerna, som
alltid slår vakt om andra totalitära staters intressen. Och lyckas för det mesta.
De får bra stöd från Rådets afrikanska
medlemmar. Under perioden 2008–2014
var Richard Falk, en uttalad antisionist,
Rådets specialist vad gäller Palestina.
En av Rådets rådgivare är schweizaren
Jean Ziegler, en revolutionär som stött
Fidel Castro och Muammar Khadaffi.
Och Saudiarabien är ny medlem i den
kommitté som utser föredragande specialister inför rådet.
(The Economist)

Omhändertagarstaten

Institute of Eonomic Affairs i London gör
årligen en sammanställning som de kallar
”Nanny State Index”. Sammanställningen visar vilka länder som går längst när
det gäller att reglera och beskatta människornas dagliga liv. Sammanställningen
avser de 28 EU-länderna och viktas efter regleringar och skatter på tobak (1/6),
e-cigaretter (1/6), mat (1/3) och alkohol
(1/3). Skandinavien ligger inte oväntat
högt upp på listan med Finland i absoluta
toppen och Sverige på femte plats. Vad
som förvånar är att Storbritannien, Irland
och Ungern trängt sig in mellan Finland
och Sverige. Ungerns placering har helt
med mat att göra. Minst reglerande är i
tur och ordning Tjeckien, Tyskland och
Slovakien. Alla utom sex av de 28 länderna har fått sämre index jämfört med
2016. Förändringar som kan noteras gäller främst e-cigaretter där en rad länder
infört skatt på vätska för e-cigaretter (för
att kompensera för bortfallande tobaksskatter). EU har dessutom sett till att en
rad produkter inom e-cigarettsmarknaden
förbjudits, liksom att det blivit förbjudet
att annonsera för e-cigaretter. Frankrike
har förbjudit gratis påfyllning på läskmuggar och ”happy hours” är förbjudna
i Finland och Frankrike. EU har förbjudit små cigarettpaket och ska förbjuda
mentholcigaretter från 2020. I Grekland
införs skatt på vin (som varit skattefritt
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tills nu) och på Irland krävs att alkohol i
butiker ska omges med insynsskyddande
skynken. Trots att Finland fortfarande är
värst så kom det en liten ljusglimt från
vårt östra grannland eftersom en särskild
skatt på glass avskaffades.
De många regleringarna har tillkommit
i syfte att förbättra folkhälsan. Men den
samkörning av folkhälsoläget och omhändertagandeindex som IEA gjort visar
att det inte finns något mätbart samband.
Det finns inget samband mellan tobaksrestriktioner och andelen rökare; det finns
inget samband mellan alkoholrestriktioner och supande och det finns inget samband mellan restriktioner för att hindra
fetma och förekomsten av fetma.

Kristna i muslimska
länder förföljs

Bara några exempel på den senaste tidens
förföljelser av kristna i muslimska länder: Maryam Naghash Zargaran från Iran
konverterade från islam till kristendomen.
Hon dömdes till fyra års fängelse för att
hon hotade rikets säkerhet. I Bangladesh
stacks Hossain Ali till döds av tre personer på motorcykel sedan han konverterat.
Yklas Kabduaksov i Kazachstan dömdes
till två års fängelse för att ha uppmuntrat
social oro och religiöst hat, detta sedan
han konverterat. Slimane Bouhafs dömdes till tre års fängelse i Algeriet sedan
han på Facebook skrivit att Ljuset från
Jesus segrar över lögnerna från islam
och dess profet. Ahmed Ali Jimale dö-

dades utanför sitt hus i en by i Somalia,
sedan han konverterat. Saudiern Ashraf
Fayadh dömdes till döden för att han avfallit från islam, något som bevisades av
att han uttryckt tvivel om religionen och
även av att han spritt ateistiska tankar i
sina dikter. Efter ett överklagande mildrades straffet till 800 piskrapp och åtta
års fängelse. I Egypten gick Mohammed
Hegazy domstolsvägen för att få sin religion ändrad från muslim till kristen i sitt
officiella ID-kort. Efter nio års kamp stod
det klart att det inte gick. (Ropet fra Øst)

Flyktingsmuggling i Libyen
en stor affär

Flyktingsmuggling i Libyen, som huvudsakligen avser personer från söder
om Sahara som tar sig genom öknen och
sedan betalar för att bli smugglade över
Medelhavet, omsätter tiotals miljarder
kronor om året. Erbjudanden om ekonomiskt stöd från Europa på några miljoner
här och där fungerar helt enkelt inte. Om
miljarderna satsades på att få ordning på
hemländerna som Tchad och Niger skulle
naturligtvis många fler ha en chans att få
en dräglig tillvaro än de få som har råd att
ta sig hela vägen genom öknen och över
Medelhavet. Förlora skulle en redan välbeställd grupp flyktingsmugglare göra.
De tycks ändå vara på väg att minska sina
insatser inom flyktingsmuggling, sedan
bensinsmuggling blivit alltmer lukrativt.
Med svartabörskurs på valutan kan man
köpa bensin för några tioöringar per li-

ter i Libyen (priset är subventionerat av
staten).

Nordkoreanska robotar

Nordkorea skrävlar om framstegen inom
kärnvapen- och robotteknologi. Experter
tror dock inte att det handlar om nordkoreansk utveckling utan om teknologismuggling. Det finns bara två företag i
det gamla Sovjetunionen som klarar av
att utveckla och tillverka motorer i den
storlek som Nordkorea har använt. Ryska
Energomash och ukrainska Juzjnove.
Juzjnove är hårt pressat sedan ryskstödda
trupper tagit över en del av deras underleverantörer i östra Ukraina. Experter anser
det sannolikt att nordkoreanerna lyckats
komma över ett par dussin motorer från
Ukraina, som smugglats per järnväg genom Ryssland.

Fransk polis anställde man
med terroristvarning

Det låter som om det hade hänt i Sverige.
Men inte. Det är Frankrike. En radikaliserad islamist sattes upp på säkerhetstjänstens (DGSI) bevakningslista. När
mannen sökte anställning i försvaret blev
han nobbad. Men att få jobb hos polisen
gick bra. Han blir visserligen inte vanlig
polis, men ”adjoint de securité” vilket
är en slags ”halvpolis” med uppgift att
bland annat patrullera gatorna.
(The Local)

Ställ IS inför rätta!

Storbritannien har i FN lagt fram ett re
solutionsförslag om att IS-krigare ska
ställas inför rätta för brott mot mänskligheten.
(Forbes)

Mer is i Ishavet

I slutet av september varje år når istäcket
över Arktis sin minsta utbredning. När det
inträffar brukar variera, men jämförelser
avseende istäckets utbredning brukar göras vid denna minimitidpunkt. National
Snow and Ice Data Center vid University
of Colorado släppte nyligen uppgifterna
om istäckets utbredning 2017. Istäcket
i år var ungefär fyrtio procent större än
genomsnittet under perioden 1981–2010.
Grönlandsisen har också ökat kraftigt
jämfört med tidigare år. Chansen att du
får läsa om detta i övriga media är liten. Du fick läsa desto mer förra året när
väderfenomenet El Niño bidrog till ett
ovanligt litet ist´cke.
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Mer än hälften av s-ledamöterna i
Regeringen är inte med i Svenska kyrkan
Det är onekligen si och så med
kyrkligheten hos regeringen. Åtminstone den socialdemokratiska delen av regeringen. År 2016
var 63 procent av svenska folket
med i Svenska kyrkan. Men när
det gäller regeringens ledamöter
var siffran bara 55 procent.
Miljöpartisterna är medlemmar

Det är stor skillnad på Socialdemokrater
och Miljöpartister. Nuvarande miljöpartister i regeringen är alla med i Svenska
kyrkan. Men vi har valt att titta på även
de ledamöter som avgått under mandatperioden och då finner vi inte oväntat att
Mehmet Kaplan inte är med i Svenska
kyrkan. Det är ju inte så konstigt eftersom han med sin turkiska bakgrund var
djupt engagerad i det muslimska samfundet i Sverige, med en rad förtroendeuppdrag där. Det var ju också hans bristande
distans till muslimska extremister som
gjorde att han tvingades avgå. Men om vi
bortser från Kaplan är alltså samtliga nuvarande och tidigare ministrar från Miljöpartiet medlemmar i Svenska kyrkan.
Åtminstone har de betalat kyrkoavgift för
2016. Om de lämnat kyrkan sedan dess
framgår det inte av vår undersökning,
som bygger på taxeringsuppgifterna för
2017. Också miljöpartisternas äkta hälfter är medlemmar i Svenska kyrkan, med
undantag för Åsa Romsons sambo och
Mehmet Kaplans fru. En sambo till en
annan miljöpartistisk minister nolltaxerar, så hennes eventuella medlemskap
går inte att kontrollera. Vi har inte heller fått fram taxeringsuppgifter för Alice
Bah Kuhnke och hennes make. Att Alice
Bah Kuhnke är medlem får vi utgå från
eftersom hon vid flera tillfällen talat om
sitt kyrkliga engagemang och att hon tidigare varit ledamot av Kyrkomötet. Då
representerade hon Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan (POSK), som i det
senaste kyrkovalet blev den näst Socialdemokraterna största gruppen. Sammanfattningsvis gäller för Miljöpartiet att sju
av åtta ministrar är med i Svenska kyrkan,
medan den åttonde var organiserad muslim. Av ministrarnas makar eller sambor
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är fyra med i Svenska kyrkan, två är det
inte och för två har det varit omöjligt att
ta fram uppgifter.
Sossarna är inte med
Inom den socialdemokratiska delen av
Regeringen ser det annorlunda ut. Statsministern och hans hustru är medlemmar
(trots att de enligt uppgift har gift sig
borgerligt). Ulla Löfven är för övrigt nyinvald som ledamot i kyrkomötet. Också
utrikesministern och hennes make är med
i Svenska kyrkan. Finansministern och
hennes make är dock inte medlemmar.
Inte heller är de två ledamöterna med rötter i Mellanöstern medlemmar. Ibrahim
Baylan har kristen bakgrund från Turkiet,
men har i Sverige inte gått med i Svenska
kyrkan (han är dock med i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, som ende
minister). Hans hustru är dock medlem
i Svenska kyrkan. Samma gäller för Ar-

Karl-Göran
Bottwyk
karl-goran.bottwyk@contra.nu
dalan Shekarabi, som själv har rötter från
Iran, även om han är född i Manchester.
Inte heller Ylva Johansson, Morgan Johansson, Anna Johansson, Åsa Regnér,
Anders Ygeman, Ann Linde, Mikael
Damberg, Heléne Fritzon och Kristina
Persson är medlemmar i Svenska kyrkan,
Medlemmar är Peter Hultqvist (men inte
hans hustru), Annika Strandhäll, Helene
Hellmark Knutsson (men inte hennes
man), Anna Ekström (men inte hennes
man), Sven-Erik Bucht, Gabriel Wikström (men inte hans sambo) samt Tomas
Eneroth. För Tomas Eneroth gäller att
sonen Jesper Eneroth är gruppledare för
Socialdemokraterna i kyrkomötet sedan
2016.
För Socialdemokraterna blir det alltså
helt andra siffror än för Miljöpartiet i en
sammanfattande beskrivning av medlemskapet i Svenska kyrkan. Bara 9 av 21 är
medlemmar och för makar och sambor
gäller 10 av 21. Morgan Johansson och
Kristina Persson är ensamstående, men
inte heller deras respektive ex är med i

www.contra.nu

Svenska kyrkan. Johansson är engagerad
i den ateistiska rörelsen Humanisterna.
Aida Hadzialic har en bosniakisk (muslimsk bosnisk) bakgrund. Hon kom till
Sverige när hon var fem år. Det har inte
gått att få fram hennes taxeringsuppgifter, men ingen av hennes föräldrar betalar någon avgift till ett religiöst samfund
(trots att det finns ett bosniskt-muslimskt
samfund som är anslutet till Skatteverkets avgiftssystem).
Varför har vi gjort den här sammanställningen? För att vi tror att en persons
medlemskap i ett religiöst samfund påverkar de politiska ställningstagandena.
Och för att vi har tyckt att det starka en
gagemanget från Socialdemokraterna i
kyrkovalet inte haft fog för sig i den politik som partiet fört. Det visar sig nu att
det stämmer bra när bara 42 procent av
regeringens socialdemokratiska ledamöter är med i Svenska kyrkan.

Så här har vi gjort

Sammanställningen har gjorts så att vi
kontrollerat regeringsmedlemmars och
före detta regeringsmedlemmars taxeringsuppgifter för inkomståret 2016, liksom uppgifterna för makar och sambor.
Kykoavgiften för 2016 bygger på medlemskap registrerade den 30 november
2015, varför jämförelsen görs med Svenska kyrkans medlemsandel av svenska befolkningen för 31 december 2015. Det
framgår av taxeringsuppgifterna om man
betalat avgift till trossamfund eller inte.
Och om avgift har betalats kan man se hur
stor den är. För Svenska kyrkan gäller att
avgiften beror på vilken församling man
är skriven i. För andra religiösa samfund
som också använder sig av Skatteverket
för att ta in medlemsavgifter uppgår den
normalt till 1,0 procent (i några fall är
siffran lägre). Sammanlagt är tolv kristna
kyrkor och fyra muslimska samfund anslutna till Skatteverkets uppbördssystem.
Tretton av dessa har avgiften 1,0 procent.
I inget fall har dock en regeringsledamot
eller vederbörandes maka eller sambo
betalat en avgift som kunnat tolkas som
att den gått till något av de sexton samfunden vid sidan av Svenska kyrkan
som tar in avgift genom Skatteverket. .
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Antifas attacker mot det fria
ordet måste stoppas
Yttrandefriheten sitter trångt i USAs akademiska värld. Högerorienterade
talare hindras av vänsterextremistiskt våld från att tala. Och universitetsledningarna gör alltför lite för att skydda det fria ordet.
När det akademiska året nu tar sin början
verkar det som om angreppen mot yttrandefriheten vid våra högskolor och universitet kommer att ta ny fart.
Vi såg många exempel på försök att
tysta talare, och en del av försöken var
framgångsrika, under det gångna året. I
april var Heather MacDonald, en framstående akademiker vid the Manhattan
Institute, en respekterad konservativ tankesmedja och expert på polisväsendet,
inbjuden att tala vid Claremont McKenna
College i Kalifornien. En grupp studenter
från Pomona College, en av högskolorna
i Claremont-gruppen, skrev ett brev till
rektor David Oxtoby vid Pomona och
krävde att McKenna skulle nekas att tala
eftersom ”hon är en fascist, en anhängare
av vit makt, en krigshetsare, transfobiker,
queerfobiker, anhängare av klassamhället och okunnig om det dominanssystem
som skapar de förhållanden under vilka
de förtryckta folken tvingas leva.” Hon
ifrågasatte, enligt brevet ”rätten för svarta
människor att existera”. Inget av detta var
sant. Ändå hindrades hon fysiskt från att
komma upp på podiet där hon skulle tala.

Antifas våldslista växer. Liksom deras
ansträngningar att stoppa det fria ordet. I
februari stormade Antifa och satte eld på
byggnader vid University of California i
Berkeley, för att stoppa ett framträdande
av högerprovokatören Milo Yiannnopoulos. De hindrade honom från att framträda. I april hotade de med våld om kolumnisten Ann Coulter talade på universitetet.
Universitetets säkerhetsavdelning lyckades inte få fram en säker lokal för henne
och hon ställde in sitt framträdande. I
augusti ställdes två högerinriktade demonstrationer in i San Francisco, sedan
organisatörerna kände sig hotade av våldsamheter, något som dock inte hindrade
Antifa från att ställa till kaos. Hundratals
svartmaskerade antifa-aktivister hoppade
över polisens avspärrningar och miss-

Antifa liknar fascister

handlade åtminstone en man och slog en
annan med käppar. Berkeley-polisen arresterade 14 personer.
Efter våldsamheterna i Berkeley fördömde demokraternas ledare i Representanthuset, Nancy Pelosi, Antifa och
förklarade att: ”vår demokrati har inte utrymme för dem som skapar våld eller hotar allmänhetens säkerhet. Oavsett vilken
ideologi det är som ligger bakom. Våldsamheterna från dem som kallar sig Antifa i Berkeley… förtjänar ett oreserverat
fördömande och våldsmännen ska gripas
och åtalas. I Kalifornien, liksom överallt
i vår stolta nation, hyser vi respekt för de
konstitutionella rättigheterna att fredligt
uttrycka sin avvikande åsikt och yttrandefriheten. Icke-våld är avgörande för
den rättigheten. Låt oss använda denna
sorgliga händelse för att återigen slå fast
att vi aldrig ska bekämpa hat med hat och

I spetsen för ansträngningarna att stoppa
yttrandefriheten finns något som kallas
”Antifa” – vilket står för ”anti-fascister”.
Trots benämningen verkar de vara fascister själva. De bär svarta masker för
ansiktet för att dölja sin identitet; de bär
vapen och deltar i våld. De är inte något
nytt fenomen utan dök först upp under
globaliseringsprotesterna på 1990-talet.
Under början av 1900-talet, när den riktiga fascismen växte i Europa, fanns det
militanta grupper som motsatte sig detta.
Nu har de blivit en militant del av #Resistance Against Donald Trump, som de
hävdar är fascist. På morgonen under
installationsdagen i Washington ägnade
sig Antifa åt att tända på soptunnor, kasta
stenar och flaskor mot poliser, att sätta en
limousine i brand och att kasta gatstenar
genom fönstren på flera butiker.
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att komma ihåg värdet av fred, öppenhet
och rättvisa som representerar det bästa i
Amerika.”

Den våldsamma
vänsterns framväxt

September-numret av The Atlantic har en
huvudartikel med rubriken ”Den våldsamma vänsterns framväxt”, skriven av
Peter Beinart. Artikeln samlar information om Antifas laglöshet och våld. Det
var Antifa, noterar Beinart, som själv är
vänsterinriktad och en skarp kritiker av
president Trump, som låg bakom våldet
för att stoppa talare på högerkanten på
högskolor från Vermont till Kalifornien.
Antifa-anhängare överföll anhängare till
president Trump när de gick från ett möte
i San José i Kalifornien till sina bilar i
somras. Enligt Beinarts mening är Antifas avsikt inte bara att förneka yttrandefrihet för dem vars åsikter de ogillar,
utan också att förhindra normala samtal
mellan demokrater och republikaner,
mellan vänster- och högerorienterade. I
april i år hotade Antifa med fysiskt våld
mot deltagarna i den årliga Rosfestivalen
i Portland i Oregon. Både republikaner
och demokrater skulle delta i paraden.
Evenemanget, som hållits varje år sedan
1907, ställdes in.
När Antifa säger att de bekämpar fascismen så förbehåller de sig själva att
definiera termen. I National Review noterar Ian Tuttle att: ”Antifas skäl för att
beskriva någon som ’fascist’ eller något
som ’fascistiskt’ inte är att det handlar om
fascism (även om det då och då kan vara
fallet) men att beskriva det på ett sätt som
är politiskt fördelaktigt. På samma sätt
som en rad andra skällsord. Antifa hävdar
i själva verket att de är mot allt ont – och
det är naturligtvis Antifa som bestämmer
vad som är ont. Därför kunde de i samband med installationsdagen skriva att
deras uppgift var att avvisa alla former av
dominans och förtryck. Det är ett bra monopol om du kan lägga beslag på det.”
Harvard-professorn Alan Dershowitz
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Antifa motsvaras i Sverige snarast
av AFA och Revolutionära Fronten.
Dessa grupper ägnar sig åt samma
typ av våld och angrepp mot yttrandefriheten som Antifa i USA (och
Tyskland).

Campus vid University of California i Berkeley, ett av de universitet där högerinriktade
personer hindrats från att tala.
varnar för risken att vänsterinriktade gör
våldsamma vänstermänniskor till hjältar.
Han förklarar: ”Antifa är radikala, antiamerikanska, motståndare till den fria
marknaden. Kommunister, socialister.
En hårt vänsterinriktad censurorganisation som försöker stoppa talare vid högskolorna från att tala. De använder våld.
Och bara för att de är motståndare till
fascism… ska de inte göras till vänsterns
hjältar. Jag tillhör själv vänstern och jag
anser att det är min skyldighet att tala ut
mot den hårda vänsterradikalismen på
samma sätt som det är högerinriktades
skyldighet att tala ut mot den hårda högerns extremism”.
Richard Cohen, rektor vid Southern
Poverty Law Center, säger följande om
Antifa: ”Jag tycker att det är en särdeles
dålig idé att låta en grupp människor få
rätten att tysta en annan grupp. Det är
rakt emot de värden som finns inskrivna
i Konstitutionens första tillägg. Det leder
troligen till att de människor de försöker
tysta går under jorden. Där de kan tvingas
till olagliga metoder för att få uttrycka
sig. Som till exempel bomber.”.

Vänstervåldet har
gammal historia

Våld hos vänstern är inget nytt. I boken
Days of Rage: America’s Radical Underground, the FBI and the Forgotten Age of
Revolution beskrivs femton våldsamma
år när radikala grupper bedrev terror.
Det var Weather Underground, Symbionesiska Befrielsearmén och svarta organisationer. Bryan Burrough skriver i bo-
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ken: ”Under 18 månader 1971 och 1972
rapporterade FBI mer än 2 500 bombdåd
i USA, nästan fem om dagen.” Han konstaterar att ”Radikalt våld är en sådan
integrerad del av 1970-talets Amerika att
många medborgare, särskilt i New York
och andra hårt drabbade städer, accepterade våldet som en naturlig del av det
dagliga livet”.
Antifa har sina försvarare som Mark
Bray, författare till Antifa: The Antifascist Handbook. Han är föreläsare vid
Dartmouth College. Han skriver: ”Att
motarbeta små fascistiska grupper kan
synas oväsentligt för en del. Men framväxten av Hitlers och Mussolinis rörelser
visar att motståndet inte är som en lysknapp som kan slås på när det är kris. När
nazisterna och fascisterna fick kontroll
över regeringen var det för sent att dra
i nödbromsen. Anti-fascister har dragit
slutsatsen att det hade varit mycket enklare att stoppa Mussolini 1919 när den
fascistiska kärnan bestod av 100 man. Eller att slå till mot det Tyska Arbetarpartiet
tidigt, det hade 54 medlemmar när Hitler
anslöt sig och omvandlade det till Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet
(NSDAP). Antifascister betraktar små
fascistiska och nazistiska grupper som
om de skulle kunna vara kärnan i nästa
våldsregim”.
Ett problem med Brays analys är att
Antifa inte använder våld för att motverka farliga fascister och nazister, men för
att hindra personer som Heather MacDonald, Charles Murray och Ann Coulter att
tala. Och att de attackerar polisen. För-
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stör egendom och attackerar de friheter vi
andra hyllar. Sorgligt nog har vår alltmer
splittrande politiska retorik – och Vita
Huset bär sin del av ansvaret för det – lett
till framväxten av extremistgrupper både
till höger och vänster. Det kan inte tilltala
många amerikaner att se David Duke1
och Richard Spencer2 att paradera genom
Charlottesvilles gator med nazistiska banér. Men Antifas vettlösa våld tjänar som
rekryteringsredskap för sådana vitmaktgrupper. Det är de som har mest att vinna
på Antifas attack mot vår politiska process och våra akademiska institutioner.

Återupprätta den
akademiska friheten

Med det nya akademiska året fruktar
många av våra högskolor och universitet
att bli slagfält. Carol Christ, studierektor
vid University of California i Berkeley
säger: ”Det som hände i Charlottesville
– jag är orolig för att det kan hända igen.
Den politiska situationen har förändrats
så att extremistgrupper både till höger
och vänster känner sig fria att tillgripa
extraordinärt våld”.
Under de senaste åren har universiteten gett efter för tryck – för hot om
våld – från dem som vill begränsa yttrandefriheten. Nu, när vi bättre förstår
målen och taktiken hos grupper som Antifa, är det inte orimligt att förvänta sig
ett tydligare och effektivare svar. Det
betyder inte att ”hets” – David Duke,
Richard Spencer och så vidare – måste
välkomnas på universiteten. Första författningstillägget garanterar att staten
inte kan begränsa yttrandefriheten. Men
det garanterar inte att vissa institutioner
ska bjuda in dem som förordar hat och
splittring. De kan naturligtvis hyra sina
egna lokaler. Men låt oss hoppas att det
under detta läsår ska bli möjligt att återupprätta den akademiska friheten.
.
David Duke har varit ledande inom Ku Klux
Klan
2
Richard Spencer är en ledande förespråkare
för ”identitets-politik”
1
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Stark skildring av rysk Gotlands-ockupation
Rysslands militära uppladdning
sedan Vladimir Putin tillträdde
som president 2000 har lett till
ett nytt kallt krig som givetvis
också inbegriper Sverige1.
Så länge vi svenskar önskar
vara medborgare i en fri och
självständig nation måste vi därför göra vad varje annat land i ett
sådant läge måste göra: Säkerställa att vi har ett slagkraftigt
militärt försvar som kan avvisa
utifrån kommande aggressioner.
Här måste Gotland anses vara
särskilt utsatt.
Aurora 17 den 11–29 september har betecknats som den största militärövning
som hållits i Sverige sedan 1993 och är
att betrakta som ett välkommet uttryck för
den ökade försvarsmedvetenhet som trots
allt, om än i begränsad skala, sett dagens
ljus i vårt land. Aurora 17 ter sig ändå
som en skäligen begränsad övning vid en
jämförelse med den närmast monstruösa,
ryskledda övningen Zapad 20172.
Ett led i Aurora 17 var den svensk-finska stridsgruppens övning på Gotland den
18 september, som gick ut på att bemöta
en luftlandsättning, vilken genomfördes
av 60 amerikanska fallskärmssoldater3.

Tänkbar ockupation av Gotland

Få om ens några militära bedömare tror
att Ryssland – eller rent teoretiskt sett
någon annan nation – skulle utsätta Sverige för en fullskalig invasion. Däremot
skulle det mycket väl kunna tänkas att
begränsade delar av svenskt territorium i
samband med en internationell konflikt i
https://tommyhansson.wordpress.
com/2013/09/25/det-nya-kalla-kriget
2
http://www.independent.co.uk/news/world/
europe/zapad-2017-russia-military-exercisesdrills-europe-borders-kicks-off-war-gamesputin-a7948456.html
3
http://www.mynewsdesk.com/se/forsvarsmakten/pressreleases/amerikanska-fallskaermssoldater-luftlandsaetts-paa-gotland-2150279
1
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Östersjö-området besattes.
Det allra mest utsatta svenska området
i ett sådant scenario är tvivelsutan Gotland, ett område som nu också börjat
återmilitariseras från svensk sida4.
Ett krigsfall omfattande ett ryskt anfall
riktat mot svenskt territorium är definitivt
en möjlighet som vi svenskar inte kan
bortse ifrån, låt vara att de oroväckande
talrika Putin-anhängarna jämte notoriska
vänsterkrafter mer eller mindre desperat
söker förneka en sådan möjlighet. Det
kan lugnt sägas att vi, trots en del goda
intentioner, i stort är mindre väl rustade
för en fientlig attack av detta slag.
I dokumentärromanen Gotland ockuperat! Slaget om Östersjön (Svenskt militärhistoriskt bibliotek 2017, 252 sidor)
av de pensionerade officerarna Björn Anderson och Tommy Jeppsson strävar för-

tommy.hansson
@contra.nu
fattarna efter att ”sprida kunskap om de
utmaningar vårt land står inför, både det
militära och det civila”. Syftet är ytterst
vällovligt, och på det stora hela får nog
författarna – trots en del språkliga brister
– sägas ha gått i land med uppgiften.

”Av naturliga skäl är
Ryssland angriparen”

Bokens handling tar upp såväl det politiska som det militära spelet på hemmaplan
och utomlands i de länder som berörs av
en rysk attack mot Sverige. Den belyser
även de vardagliga prövningar civilbefolkning och militärpersonal med naturnödvändighet skulle utsättas för i fall av
ett utifrån kommande angrepp mot vårt
land. Gotland ockuperat! är en fortsättning på författarnas tidigare skildring
Bricka i ett stort spel – När kriget kom
4
https://tommyhansson.wordpress.
com/2016/09/26/gotlands-atermilitariseringden-svenska-forsvarsmaktens-viktigasteuppgift
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till Gotland (2016)5.
Författarna framhåller inledningsvis
(sidan 7): ”Av naturliga skäl är Ryssland
angriparen eftersom det är det enda land
som idag kan ses som ett hot mot vår
självständighet och demokrati.”
Bokens handling tar sin början i februari 2018, då läsarna får stifta bekantskap
med major Anna Kropp, en av skildringens huvudpersoner som var nära att dödas då kriget kom till Gotland föregående
höst. Anna lyckades dock fly från ön till
fastlandet i akt och mening att bygga upp
motståndet mot den ryska ockupationen.
Till sin hjälp har hon bland andra underrättelseadjutanten Mustafa Hassan,
och även den gotländske hemvärnschefen Robert Knutas spelar en viktig roll i
det väpnade motståndet mot ryssarna.

En slagkraftig motståndsrörelse

Omsider formeras en slagkraftig motståndsrörelse på Gotland som motiveras
av både vrede riktad mot den ryska ockupationen och missnöje med den svenska
regeringspolitiken (sidan 11):
”Åratal av misskötsel av svenskt försvar såg de som ett svek, inte bara mot
Gotland, utan också mot hela den svenska befolkningen. Att sedan öns egna politiker kramat penningpungen i strävan att
få Nord Stream 2 till Slite såg de som ett
än större svek.”
Den motståndsrörelse som bildas
framställs som anmärkningsvärt heroisk
och effektiv, och man undrar i sitt stilla
sinne om så skulle vara fallet i verkligheten. Skulle en svensk motståndsrörelse
i praktiken kunna visa upp så stort mod
och så stor hänsynslöshet som den fiktiva
gotländska gör i Anderson/Jeppssons bok
– med eldöverfall på ryska patruller och
raider mot hotell där man utan att tveka
skjuter ryska befattningshavare till döds
med automatvapeneld?
Jag tillåter mig nog en viss skepsis,
men håller frågan öppen.

5
https://www.youtube.com/
watch?v=zvSBV2xeKMs
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livet. Ryssarnas övervåld stärker dock
snarast den svenska motståndsviljan.

svenska friheten och självständigheten.
Björn Anderson/Tommy Jeppssons
skildring av Rysslands ockupation av
vårt mest utsatta territorium slutar med
ett positivt anslag som lämnar dörren
öppen för en eventuell fortsättning. Författarna beskriver det militära angreppet
som förhållandevis begränsat, låt vara att
det medför omfattande skador både på
mänskligt liv, materiell infrastruktur och
samhällsinstitutioner.
”Dock”, framhåller författarna (sidan
245), ”insätts inte vare sig nukleära, kemiska eller biologiska stridsmedel från
motståndarsidan. Inte heller iscensätts
den slutliga erövringen av Estland, Lettland och Litauen. Främsta återhållande
faktor till dessa begränsningar är rysk oro
för en eskalation, det vill säga en nukleär
slagväxling med USA vars konsekvenser
är oöverblickbara.”

Begränsat angrepp

Gott om varningstecken

Göta ingenjörsregemente vid en övning på Gotland 2016. Foto: Försvarsmakten

Brutala ryska attacker

För att driva bort en rysk ockupationsmakt
från svenskt territorium krävs dock betydligt mer än de mer eller mindre kännbara
”nålstick” som en inhemsk motståndsrörelse och/eller en reguljär men alldeles
otillräckligt utrustad försvarsmakt i bästa
fall förmår tillfoga den österifrån kommande fienden. Utan hjälp utifrån skulle
den svenska försvarsmakten stå sig påfallande slätt. Enkelt uttryckt: vi behöver all
den hjälp vi kan få!
Försvarliga delar av Gotland ockuperat! handlar således om den svenska
samlingsregeringens (där för övrigt SDledaren Jim Åkerman utnämnts till migrationsminister) förhandlingsturer med
de högsta företrädarna för USA, Storbritannien och andra västmakter i syfte att
uppbåda ett slagkraftigt motstånd mot invasionsmakten Ryssland. Samtidigt sitter
den ryska ledningen med president Pusak
i spetsen och lägger upp riktlinjerna för
hur man skall kunna återskapa Ryssland
som en supermakt.
Den ryska försvarsstaben under ledning
av general Gagarin (!) kommer för eget
vidkommande fram till följande slutsats
(sidan 55): ”Oaktat vilken väg vi väljer
ska vi fortsätta den psykologiska krigföringen mot Sverige i form av sabotage,
attacker på såväl el, tele som enskilda
personer, hot och påtryckningar i syfte att
få den svenska regeringen medgörlig.”
I boken får läsaren ta del av realistiskt
skildrade, brutala ryska sabotageaktioner,
attacker mot vitala institutioner och riktade mord mot svenska nyckelpersoner
inom försvarsmakten och det politiska
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Så småningom kan styrkor från Danmark, Storbritannien, Nederländerna,
Tyskland och USA påbörja en samfälld
aktion med syftet att befria Gotland från
ryska styrkor. På bokens sista sidor skildras hur konungen vid ett soligt nationaldagsfirande i Västerås gör sitt för att som
statschef ena nationen och även uttrycka
sin tacksamhet gentemot dem som kämpat och i en del fall offrat sina liv för den

I boken Gotland ockuperat! ges en stark
skildring av en rysk ockupation av den
mest utsatta delen av svenskt territorium.
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Författarna ifrågasätter vidare i bokens
efterskrift (sidorna 245–246) tesen om
att krig alltid kommer överraskande. Så
är det i de flesta fall inte, menar Anderson/Jeppsson, utan tecknen brukar finnas
där för den som har ögon att se med:
”Det kan exempelvis handla om ett
hårdnande politiskt tonläge, samhällsomstörtande verksamhet och angrepp på
andra länder där exemplen Georgien och
Ukraina är krig som lett till svenska försvarssatsningar, om än helt otillräckliga
enligt bokens författare.”
Och nog finns det rätt gott om varningstecken. Förutom de ryska aggressionerna
i Georgien och Ukraina samt återkommande hot mot den närmaste omvärlden
fortsätter Ryssland och dess hejaklack
runt om i världen att ljuga, fantisera och
spionera i syfte att blanda bort korten6.
Björn Anderson och Tommy Jeppsson
har utifrån en omfattande sakkunskap
skrivit en angelägen och stark skildring av ett skrämmande men långt ifrån
otänkbart scenario som borde läsas av
alla och envar som intresserar sig för –
och ser positivt på – Sveriges fortlevnad
som fri och självständig nation!
.

6
https://tommyhansson.wordpress.
com/2016/08/07/putins-desinformationskrigryssland-ljuger-fantiserar-och-spionerar
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Hårdare tag mot islam nödvändiga
för att rädda vårt sekulära samhälle
Islam (som betyder underkastelse på arabiska) är en politiskt inriktad krigsreligion, som
mycket väl kan jämföras med
brottssyndikaten. Västvärlden
drabbas allt mer av islams kriminalitet. Ska islam behandlas
på samma sätt som brottssyndikaten?
Maffiakriminalitet är redan olaglig och
den kommer aldrig att bli laglig. Den
kommer aldrig tillåtas att gömma sig
bakom begreppet religionsfrihet. Om någon maffiaboss plötsligt offentligt skulle
förkunna sig vara ledare för en ny religion – där anhängarna delvis skulle vara
familjärt eller klanmässigt relaterade,
och den nya religionens verksamhet enligt officiellt kända texter skulle gå ut på
att organisera och bedriva utpressning,
kidnappningar, misshandel, lönnmord
och/eller andra grova brott – så skulle det
förkunnandet inte juridiskt godkännas av
staten. En sådan ny religion skulle aldrig
i ett juridiskt sammanhang få lov att åberopa sig av den kombinerade del av yttrandefriheten och organisationsfriheten
som vi kallar religionsfrihet.
Religionsfriheten är till för att skydda
enskilda individers rätt att hysa privata
livsåskådningar och att organisera sig i
enlighet med det. Religionsfriheten kräver en viss tolerans och respekt för människors rätt att utöva sin religion, samt
likaså varje individs rätt att fritt få lämna
en religion. Eftersom dess ändamål är att
värna om frihet och rätt kan den inte logiskt åberopas som ett skydd för organiserad kriminalitet.
Islam är oförenlig med religionsfriheten, därför att religionsfriheten innefattar
rätten att vara fri från religionstillhörighet medan islam påbjuder dödsstraff mot
dem som försöker lämna islam. Apostasilagen (mot ”kätteri”) är en del av sharia.
Dödsstraffet utgör därför en grundpelare
inom den islamska ideologin. Utan dödsstraffet skulle hela ideologin braka ihop.
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Muslimer skulle då kunna överge islam
för att slippa det vardagskriminella förtrycket.

Hedersmord

Hedersmord är ett exempel på utövandet
av apostasistraffet, eftersom en kvinna
(och i vissa fall även en man) som har en
sexuell relation på ett sätt som strider mot
islam, eller på annat sätt uppträder haram
(det vill säga mot det som är förbjudet
enligt sharia), anses ha fallit ifrån islams
lära. Vad som är eller inte är haram finns
det lärda böcker som beskriver. Den haramkatalogiserande litteraturen kallas
fiqh1.

Filip Björner
filip.bjorner@
contra.nu
Det finns givetvis många andra slags
straff som är mildare än dödsstraffet.
Bland alla de olika typer av förseelser
som kan leda till bestraffning kan nämnas
beteendet för en kvinna att skratta högt,
eller för en man att raka bort skägget,
eller för en person att köpa ett musikinstrument. Det har faktiskt förekommit att
kvinnor har avrättats för att de har skrattat på ett olämpligt sätt. Men mer normalt
är det med dödsstraff när en kvinna anses ha förstört släktens ära genom att ha
haft en osanktionerad sexuell relation. Då
kan hela kollektivets heder bara återställas genom att kvinnan avrättas. I Sverige
lever hundratusentals kvinnor under detta
dödshot (som oftast inte upplevs som akut
och reellt, men som undantagsvis leder
till mord). De flesta av dem har utsatts för
tvångsgifte till exempel med någon kusin, som enligt islam därefter för resten
av livet är fria att våldta sina tvångstilldelade fruar närhelst de så behagar.
En officiellt framtagen beräkningssiff1
http://www.ghazali.se/rattslara-fiqh/kodifieringen-av-islamisk-lag/
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ra över svenska ungdomar som riskerar
tvångsgifte är 70 0002. Men den siffran
anses av experter på hederskultur vara
mycket lägre än det verkliga omfånget.
All statistik kring hederskulturen är problematisk eftersom Mona Sahlin och
andra politiker har tillsatt islamistiska
utredare som har gjort vad de kan för att
mörka. Fortfarande tas inte hedersmorden
upp i polisens statistik. Och fortfarande
har inte ett enda fall av alla de ”balkongflickor” och andra påstådda ”självmord”
som äger rum bland islamförtryckta och
islam-misshandlade ungdomar blivit registrerade som mord. Det beror på att
dessa mord planeras och utförs noggrant
av de kollektiv som fattar beslut om dem.
När svenska poliser förhör några tiotal
personer som samtidigt har befunnit sig
i en lägenhet där ett sådant ”självmord”
ägt rum, så har ingen bevittnat någonting
och en åklagare kan inte åtala någon av
dem, eftersom det för var och en av dem
är möjligt att just den personen befann
sig i ett annat rum och var okunnig om
brottsuppsåtet.

Muslimer de främsta offren för
muslimsk våldskriminalitet
Muslimer är idag de främsta offren för
muslimsk våldskriminalitet i Sverige. Judar är den andra gruppen som står i skottgluggen, men de klarar sig i regel ifrån
misshandelsöverfall och mord genom att
judiska skolor och synagogor bevakas,
samt genom att enskilda judar på gator
och torg för det mesta låter bli att synligt
bära judiska symboler eller religiöst inspirerad klädsel. Fredliga muslimer kommer inte undan våldsmuslimerna på det
sättet, på grund av att de ingår i olika nätverk som har kontroll över personerna.
Siffran 70.000 togs fram 2009 i Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja, men det
finns andra forskningsrapporter där den andel
ungdomar som uppger sig vara rädda för att
utsättas för tvångsgifte är betydligt större.
Bland annat är andelen ungdomar som räds
detta tre till fyra gånger större i en rapport från
Stockholmsområdet.

2
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I de svenska bostadsmiljöer
1837, 1839, 1843, 1844, 1847
där muslimer har blivit en stor
och 1848 utfärdade brittiska
minoritet, eller majoritet, har
myndigheter en serie lagar
brottsyndikalismen successivt
och förordningar som förbjöd
stegrats sedan 1990.
den i Indien landsomfattande
Det är ingen tillfällighet att
kalikulten. I det upprensningsKairodeklarationen mot FNs
arbetet förekom till och med
förklaring om de mänskliga
avrättningar.
Arresteringar,
rättigheterna tillkom just det
avrättningar och landsförvisåret. Inte heller att fatwan mot
ningar inleddes 1835, men
Rushdie utfärdades i början
kalikulten fanns ändå kvar
av 1989, då Sovjets krig i Aftill 1800-talets slut. Trots det
ghanistan började avta. Under
brutala sätt varmed britterna
1989 vacklade Sovjetunionen
förföljde thaggers, som medoch fallet 1990 satte slut för
lemmarna hette (thuggees på
sovjetimperiets förtryck av länengelska, vilket gav upphov
der i Afrika och Asien. Då sköt
till ordet thug för ligist) så är
istället
islamimperialismen
det svårt att idag hitta någon
fart.
historiker som kritiserar att
Sedan 1990 har Muslimska
britterna fullständigt krossade
Brödraskapet systematiskt gått
denna religiösa sekt.
in för att underkuva muslimska
I historieböckerna kallas den
miljöer globalt. Där muslimer
oftast en sekt och en mördartidigare har levt relativt sekukult, eftersom många thaggers
lärt, som till exempel i Kenya
var strypare som lönnmördade
eller i Sverige, har lokala ishandelsresande och andra. Men
lamska syndikat stegvis brutit
det fanns även thaggers som
ner individernas rättsskydd.
utförde bedrägerier och perI Tensta förekommer det att
sonrån utan att mörda offren.
kvinnor – det kan hända alla
Deras religion eller kult var
kvinnor, inte bara muslimska
känd i 800 år innan britterna
kvinnor – trakasseras och hotas
förbjöd den. Den äldsta säkra
mitt på ljusa dagen på torget vid Kalikulten i Indien bekämpades konsekvent av britterna. Kali betrak- bevarade källan om dem är en
tunnelbanan, om de inte klär tas visserligen som en gudom inom hinduismen, men den blodiga bok från cirka 1356. Thaggers
sig på ett sätt som faller själv- Kalikulten nedkämpades av britterna. Vi måste vara beredda på att hade en viss koncentration i
använda hårda metoder för att bekämpa våra dagars motsvarighet centrala Indien, men medlemutnämnda domare i smaken.
I de flesta europeiska länder till Kalikulten. Litografi av Raja Rava Varma.
marna fanns spridda över hela
har brottslingarna infört egna
landet.
domstolar som tar hand om fall där musvaknar upp och inser att islam är en poThaggers ansåg sig härstamma från sju
limer har betett sig otillåtet enligt sharia.
litiskt inriktad krigsreligion, så missar
muslimska stammar och deras hinduiska
I en del länder är dessa domstolar hemde flesta av dem att identifiera den mest
religion kombinerade element från islam
liga, i andra öppna och i några länder till
väsentliga aspekten i islams sociala idenmed hinduism.
och med officiellt sanktionerade som ett
titet. De har ännu inte förstått att islam
Konsekvensförbud håller inte
civilt komplement till de statliga domockså är en ideologi som är brottslig till
Iran, Turkiet och Egypten misslyckades
stolarna. Deras domar betraktas då ofta
sin karaktär enligt de normer som vi har
med att tvångssekularisera respektive
som rekommendationer. Men de indivii Väst. Det finns förvisso olika trosinriktnationer genom anti-islamistiska konseder som döms vet att de riskerar fysiska
ningar inom religionen islam, som skiljer
kvensförbud.
repressalier om de inte följer de islamiska
sig åt i synen på de religiösa ledarnas beAtatürks tvångssekularisering av turdomstolarnas beslut.
hörighet och en hel del annat, men ingen
karna
fungerade i flera decennier, likaså
I de skandinaviska länderna förekomvariant av islam kan vara islam utan att
lyckades
shahen i Iran att frigöra kvinmer också tvångsgifte där minderåriga
av sina anhängare kräva underkastelse.
nor
och
fylla
universiteten med kvinnliga
barn gifts bort med gamla gubbar, och
Islam, inklusive dess brottsliga aspekter,
studenter.
Och
i Egypten skrattade den
där imamer som viger paren gömmer sig
praktiseras i stor skala i Sverige och i övsocialistiske
presidenten
Nasser vid flera
bakom en dörr, så att flickan inte ser imariga Europa idag.
tillfällen offentligt mot imamers krav på
men. Då kan hon inte senare i livet peka
Thaggers och
att kvinnor skulle tvingas bära hijab.
ut imamen inför en sekulär domstol.
Ingenting av innehållet i deras insatser
kalikulten i Indien
Det är ett politiskt och juridiskt misstag
höll. I Egypten kom till och med självEtt regelrätt förbud mot islam skulle inte
att islam betraktas som blott och enbart
aste Muslimska Brödraskapet till makten
bli det första i sitt slag. Under åren 1836,
en religion. Trots att allt fler människor
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för ett tag, med presidenten Muhammad
Mursi. Han tog makten med en minimal
portion våld och han kunde bara avlägsnas med våld, sedan bland annat kristna
kopter och sekulära utsatts för långtgående förföljelser.
Att förbjuda islams konsekvenser, att
med politiskt lagliga medel begränsa sharia, fungerar i längden inte. När islam har
etsat sig fast som en kulturell maktfaktor
i ett samhälle så är det bara en tidsfråga
innan excesserna utövas inför öppen ridå.
Så vitt jag vet finns det idag inte en
enda muslimsk organisation i Sverige
som på allvar försvarar de mänskliga
rättigheterna genom att ta avstånd från
Kairodeklarationen. Ingen sådan organisation omnämns i makarna Pekguls bok
Jag är ju svensk, vari de skarpt kritiserar Göran Persson och Fredrik Reinfeldt
för att de som statsministrar tog kontakt
med ”fel” muslimska företrädare. Enligt de muslimska makarna Pekgul styrs
den stora Stockholmsmoskén och flera
andra moskéer av extremister, som förespråkar våld och diktatur. Samma sak
gäller, enligt dem, för flera av de största
organisationerna som påstår sig representera ”vanliga” muslimer och som årligen
kammar åt sig miljontals kronor i bidrag
från svenska myndigheter, utöver finansieringen från regimen i Saudiarabien.
Detta är i och för sig välkända fakta idag,
omskrivna i böcker och artiklar, men jag
noterar därutöver att i de muslimska makarna Pekguls bok – vari de hävdar att
islam inte är farligt – så nämner de inte
namnet på en enda svensk imam, moské
eller svensk muslimsk organisation som
de anser representerar ”vanliga” fredliga
muslimer.
Jag vet bara en enda fråga som skulle
kunna fungera som ett slags lackmustest
som en sådan organisation skulle ha svårt
att ducka för: Tar ni avstånd från Kairodeklarationen? Ja eller nej?
Till detta skall vi också notera att 500
miljoner kronor har delats ut till olika
myndigheter och organisationer för att
bekämpa hederskulturen, men att det både
inom flera av dessa myndigheter och organisationer bedrivs hårresande verksamheter som motverkar syftet. En av dessa
föreningar, Spiritus Mundi, som i flera år
fått mångmiljonstöd, låg 2008 bakom ett
skolutbyte mellan Saudiarabien och Malmö kommun3. Svenska skolbarn skickades till ett land som publikt halshugger
människor för att lära sig tolerans och
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förståelse för andra kulturer.
Det går inte att begränsa islams brutalitet med bidragskronor och förstående
samtal. Det går inte ens att genomföra
lagförbud mot islamvåld. Hittills har
bara två personer dömts i Sverige för
könsstympning. Trots att flickorna bär på
beviset för övergreppet går alla förövare
fria. Rent tekniskt sett vore det polisiärt
enklare att rädda dessa barn än vad det är
att rädda barn från pedofiler, men ingenting händer. För vem vill stöta sig med
muslimer?

De totalitära ideologierna

Västvärlden har drabbats hårt av de tre
totalitära ideologierna marxism, nationalsocialism och islam. Den ena av dem
besegrades 1945. De två andra har mördat betydligt fler människor än vad Hitler
hann med att göra. Marxisterna har mördat flest, men islam har mördat minst 57
miljoner människor.
Jag förespråkar inte att marxism och
nationalsocialism skall förbjudas. Den
ena inriktningen är i Sverige idag en liten
sekt som övervakas rätt så väl. Marxisterna är betydligt fler, men de är på dekis.
De surrar och surrar och kommer inte till
skott med revolutionära våldsattacker
mot vårt lands statsskick, och de lever
inte i getton där de mördar varandra och
andra.
Om islam vore en teoretisk inriktning
som förespråkade en avlägsen blodig revolution, så skulle det inte vara så farligt.
Men muslimer mördar och misshandlar
svenska invånare dagligen, och denna
kriminalitet är mer eller mindre starkt organiserad. Ska vi nöja oss med att trösta
oss med att de flesta offren är muslimer
och judar? Eller skall vi slå vakt om
rättssäkerheten och bemöta islam mer
konsevent?
http://www.gp.se/nöje/kultur/integrationför-miljoner-1.1198262. I styrelsen sitter islamologen Jan Hjärpe, som i en debattartikel
bagatelliserat den saudiska apartheidpolitiken
genom att jämställa den med sin egen tid i
gossläroverket. Just nu pågår en rättsprocess
mot Spiritus Mundi där MUCF kräver återbetalning av en del av ett bidrag. https://www.
mucf.se/mucf-beslutar-att-spirtus-mundiska-aterbetala-delar-av-sitt-bidrag Samtidigt
begär Spiritus Mundi 8 miljoner i skadestånd
från Malmö kommun. Spiritus Mundi är en
av flera islamistiskt infiltrerade organisationer
som på grund av naiva politiker och svensk
bidragssocialism lyckats mjölka skattebetalarna på miljonbelopp.
3

www.contra.nu

Marxister och nationalsocialister bör
i demokratiska länder få åtnjuta yttrandefrihet och organisationsfrihet så länge
de inte utövar direkt angreppsvåld, men
islam kan inte existera i någon form utan
att utöva direkt angreppsvåld. Den avgörande skillnaden är av social karaktär.
Islams doktriner kräver daglig underkastelse av de egna anhängarna, med detaljerade rutiner och ritualer, samt att det
krävs av muslimerna att de spionerar på
varandra och att avhoppare skall bestraffas med döden.

Hårdare tag mot islam
nödvändiga för att rädda vårt
sekulära samhälle

Mer långtgående åtgärder mot islam
handlar inte om främlingsfientlighet eller
religionsfientlighet. Det handlar inte om
islamofobi eller hat mot muslimer. Det
handlar inte om etnicism, etnisk rensning, invandringsstopp eller repatriering
av fredliga muslimer. Det handlar inte
om brist på respekt för åsiktsfriheten eller rasism. Det handlar om att rädda vårt
sekulära samhälle.
Det handlar om att rädda oss alla från
undergången, och detta ”oss” inkluderar
självklart också de miljontals fredliga
muslimer som idag förtrycks av ickefredliga muslimer. Genom att motarbeta
islam som koncept befriar vi alla fredliga
muslimer från underkastelsen och ger
dem möjligheten att konvertera till andra
religioner och livsåskådningar utan att de
längre skall behöva frukta islams dödsstraff mot frånkonvertering.
Givetvis är det mycket som först måste
utredas, förberedas och beredas inför mer
långtgående statliga åtgärder mot islam.
Det här måste dras i långbänk (som Fälldin skulle ha kunnat säga) och flera politiska partier måste uppnå konsensus. Bäst
vore det om även Socialdemokraterna insåg problemets natur. Exempelvis måste
Sverige börja med att framföra kravet
inom FN att samtliga 56 länder (eller 57
om man också inräknar låtsaslandet ”Palestina”) inom islamorganisationen OIC
som stödjer Kairodeklarationen måste
uteslutas ur FN, eftersom Kairodeklarationen från 1990 kräver att FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna från
1948 skall underkastas sharialagstiftning.
Och om så inte sker så måste Sverige och
andra västländer själva lämna FN. Vårt
lands riksdagspolitiker kan ju börja med
att politiskt verkställa den lilla detaljen..

CONTRA 5/2017

Danmark i krig 1940–45?
Strider, sabotage och likvideringar

Ovanstående rubrik är titeln på en bok
av Bo Knarrström. Frågetecknet är dock
ditsatt av recensenten. Knarrström är
ursprungligen arkeolog men har alltmer
ägnat sig åt ett militärhistoriskt författarskap.
Boken handlar om danskarnas väpnade
motstånd mot den tyska ockupationen,
vilken som bekant inleddes 9 april 1940.
Danmarks försvar 1940 var minst
sagt bristfälligt; en nedrustning hade pågått i decennier. Även om motstånd och
skottlossning förekom på några ställen
på Jylland och vid det kungliga slottet
Amalienborg, var det helt riktigt att kapitulera. Ytterligare blodsutgjutelse hade
varit meningslös. I efterhand har det dock
spekulerats i frågan om danskarna kunde
ha gjort längre motstånd vid flygplatser
och därmed hindrat tyskt flyg som 9 april
och dagarna därefter via flygplatserna på
Jylland kunde understödja ockupationen
av Norge.
Danmark var ockuperat, men mellan april 1940 och augusti 1943 styrdes inrikespolitiken av en civil regering. Jämfört med andra ockuperade
länder hade danskarna i olika bemärkelser – för att uttrycka det svepande – ganska bra Sedan tröttnade
tyskarna på det tilltagande ”bråket” i
Danmark och det infördes ett direkt
militärt styre.
Bokens bärande tema är att danskarna inte, som den allmänna uppfattningen är, förhöll sig passiva fram
till det att krigslyckan vände under
1943. Det går givetvis, som författaren redogör för, att peka på olika sabotagehandlingar som förekom från
danska motståndsmän under de första tre åren av ockupation, men samtidigt är det känt att i engelska SOE
(Special Operation Executive), den
organisation som ledde motståndsrörelser i olika länder, var missnöjet
med danskarna stort.
Numera är det också en accepterad
sanning att åtskilliga danska företag,
särskilt inom bygg- och jordbruks-

CONTRA 5/2017

sektorn, tjänade pengar på krigskonjunkturen och att de använde av tyskarna tillhandahållen slavarbetskraft.
I huvudsak handlar boken om olika
handgripliga aktioner av danska motståndsgrupper. Många beskrivs i detalj
och skulle mycket väl kunna utgöra manus i actionfilmer, vilket också skett i
viss utsträckning. En del handlingar från
motståndsmännen hade karaktär av terrorhandlingar. Ett typiskt sådant scenario
var att från en klunga med hundratals cyklister i sina gråa vindjackor lösgjorde
sig en cyklist som cyklade upp på trottoaren och sköt ner en promenerande tysk
officer, varefter cyklisten försvann och
dolde sig i mängden av cyklister. Tyskarna svarade bland annat med att skjuta
tagen gisslan.
Från och med hösten 1943 tilltog sabotagehandlingar och eldstrider, särskilt i Köpenhamnsområdet. Tyskarna
understöddes av danska nazister och de
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blodigaste sammanstötningarna fram till
krigsslutet i maj 1945 ägde rum mellan
nazistiska grupper och motståndsmännen.
Sammanlagt lär tyskarna ha avrättat
210–215 danskar. Dessutom föll en del
i eldstrider och ytterligare andra blev offer för nazistiska ”hjälporganisationer”.
Kanske skall man då ha i åtanke att krigs
lagarna hos alla stridande stater under
Andra världskriget innebar att civila som
bar vapen eller gjorde väpnat motstånd
mot en laglig ockupationsmakt vanligen
avrättades. Motståndsrörelsen lär ha dödat/avrättat 360–370 personer, varav en
del var danskar som ansågs gå tyskarnas
ärenden, så kallade stikkere. Frågetecknet
i rubriken ovan om Danmark verkligen
var i krig kan ändå ha sitt berättigande.
Det kan också finnas anledning att fundera på varför bortåt 7 000 danskar frivilligt tjänstgjorde i tyska krigsförband.
Av dessa stupade kanske så många som
1 200.
Bokens inriktning på mera handgripliga händelser gör att diskussionen om ”de
stora linjerna” delvis sätts på undantag.
Vad låg bakom den i flera år förhållandevis ”hyggliga” behandling som Danmark
fick åtnjuta? Varför fick nästan alla danska judar tillfälle att fly till Sverige hösten
1943? Hur var det med det med tiden
omfattande neutralitetsstridiga svenska engagemanget på svensk mark?
Uppsättningen av en dansk truppstyrka – den Danske Brigade – var bara
en del i många svenska aktiviteter till
förmån för Danmark.
Värdet av Andra världskrigets motståndsrörelser har bedömts på olika
sätt. Glorifiering och mytbildning har
inte saknats. Vissa historiker vill med
undantag för de omfattande partisanstriderna i Östeuropa och på Balkan
inte tillerkänna motståndsrörelserna
någon större betydelse för krigsförloppet. För Danmarks del lär järnvägssabotage på Jylland, som några dygn
hindrade tyska trupp-transporter till
Frankrike omedelbart efter D-dagen,
vara det viktigaste som motståndsrörelsen uppnådde. Och motståndsrörelsen i Danmark får nog sägas främst
ha haft en moralisk dimension för ett
ockuperat folk.
Per Ossmer
Bo Knarrström: Danmark i krig:
Strider, sabotage & likvideringar.
Informationsutvecklarna, Växjö. 270
sidor.
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Framtidens historia?
År 2014 kom den israeliske
universitetsläraren Yuval Noah
Harari ut med den uppmärksammade boken Sapiens – en
kort historik över mänskligheten. Jag recenserade boken i
Contra nummer 4 2015. Harari
tryckte ihop de 10 000 senaste
åren av mänsklighetens historia
till att vi fått det mycket sämre.
Det var en bättre tid när vi satt
runt lägerelden och pratade
med varandra efter en dags jakt
än det jordbrukssamhälle som
krävde mer disciplin och längre arbetsdagar. För att inte tala
om industrisamhällets fasta tider, stämpelklockor och ännu
strängare disciplin. Det fanns
anledning att vara skeptisk till
boken. Var det verkligen bättre
i ett samhälle med 30 års medellivslängd, ständig fruktan
för vilda djur och mänskliga
fiender, köld och svält, jämfört
med det moderna industrisamhällets bekvämligheter?
Men visst, Harari ställde
många intressanta och provocerande frågor, vilket gjorde
hans bok läsvärd. Nu har Harari
vänt på perspektivet och istället

för att blicka bakåt blickar han
framåt. Liksom när han blickar
bakåt ser han utvecklingen som
i stort sett opåverkbar. Trots att
jordbrukssamhället var sämre
än jägarsamhället kunde människan inget göra när utvecklingen väl var igång.
Förvisso är Harari inte mannen som talar om historiens
slut. I sin nya bok Homo Deus
blickar han framåt. Det är bara
för människan att anpassa sig.
Liksom i sin förra bok är det
de stora dragen och de svepande linjerna som dominerar, vilket gör det till en fascinerande
tankeresa.
Den första huvudtanken i
boken är att de medicinska
framstegen och möjlig uppbromsning av åldrandet kommer att skapa ett ”evigt” liv
på jorden. Bättre teknik skapar
dessutom bättre materiella förutsättningar med allt mindre
arbetsinsatser.
Den andra huvudtanken är
att religionen kommer att försvinna helt och hållet. Redan
i den första boken framträder ateisten Harari, och i den

här boken räknar han med att
det bara är en tidsfråga innan
resten av mänskligheten följt
honom i spåren. Därav titeln
på boken, människan blir sin
egen gud, den gudomliga
människan, Homo Deus, när
det inte längre finns några riktiga gudomar att förhålla sig
till. Människan kommer också
alltmer kontrollera omvärlden
– som en gud – och han pekar
på att husdjuren idag utgör
den dominerande biomassan
i världen. Av ”stora djur” har
husdjuren en biomassa på 700
miljoner ton, människan en
biomassa på 300 miljoner ton
och vilda stora djur bara 100
miljoner ton.
Harari ser religionen som
ett viktigt inslag i människans
utveckling, ett redskap för att
upprätthålla moral och disciplin i jordbruks- eller industrisamhällena. Men i det postindustriella samhället förlorar
religionen sin mening och därmed kommer den också att
försvinna som företeelse. Men
än så länge är det kapitalismen
och dess tillväxttanke som är
vår religion, menar Harari.
Kapitalismen fungerar bättre
än tidigare religioner eftersom

den lovar välstånd redan i detta
livet. Och ibland till och med
uppfyller löftet. Marxismen
fungerade som religion i det
strikt hierarkiska industrisamhället, men den har nu förlorat
sin betydelse eftersom den inte
hängt med i de senaste hundra
årens samhällsförändringar.
Ännu värre är det med islamismen som ligger någonstans
långt före industrisamhällets
genombrott.
Harari har en grundmurad
tilltro till att det framtida samhället kommer att lösa alla produktionsproblem. Bara en liten
del av mänskligheten behöver
arbeta med att framställa de
materiella nyttigheter som behövs för hela mänskligheten.
Vad ska de övriga göra? Spela
datorspel och använda droger?
På det sättet blir Hararis
framtidsskildring en dystopi.
Det kan vara värt att läsa hans
tankar eftersom de är så omvälvande. Men det finns mycket
goda skäl att tro att framtiden
blir en helt annan än den Harrari tänker sig.
C G Holm
Yuval Noah Harari: Homo
Deus. En kort historik över
morgondagen. Natur & Kultur.
ISBN 978-91-27-15079-9.

5 1992...
Georg Hardt behandlade trettio års
debatt om eventuell legalisering av
narkotika. Nu har det gått ytterligare tjugofem år och debatten fortsätter nu på samma sätt som då.
En annan artikel tog upp Namibialedaren Sam Nujomas extravaganta flygplansaffärer. Namibia inköpte
en privatjet för 162 miljoner kronor,
vilket var mer än hela det generösa
svenska biståndet till landet. En representant för biståndskontoret vid
svenska ambassaden i Windhoek
kallade hela affären för absurd.
Ungefär samtidigt vädjade Namibia om extra bistånd för att landet
drabbats av torka med därav följande livsmedelsbrist. Sverige drog

efter affären in det planerade katastrofbiståndet till Namibia.
En artikel behandlade en av den
svenska nationalsocialismens galjonsfigurer under Andra världskriget, Gösta Hallberg-Cuula, som
var med och bildade organisationen Sveaborg i en bombkrater i
Hangö. Hallberg-Cuula stupade
bara några månader senare, men
hans organisation fördes vidare av
Otto Hallberg, som drev den till sin
död 1968. Hallberg byggde upp en
underjordisk rörelse i Sverige och
åtalades för olaga kårverksamhet,
men friades. Organisationen fanns
visserligen, men den hade inga vapen. Dessa skulle införskaffas först

i ett senare skede när läget blev
akut.
Tommy Hansson skrev om politiska mord i Sverige. Mordet på
Olof Palme var långtifrån unikt och
bland andra behandlades Gustav
III, Gusav IV Adolf och Folke Bernadotte.
I detta nummer av Contra påbörjades en lång serie av artiklar som
kom att behandla flertalet av de
republiker som skapats på ruinerna av Sovjetunionen. Det blev
sammanlagt femton självständiga
republiker och denna första gång
presenterades Kazachstan. Ett
land som än denna dag har en regim snarlik den gamla sovjetiska.

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