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finns det flitiga Contra-läsare som förser Contra-redaktionen med klipp från den
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Omslagsbilden. Riksdagsledamoten Finn Bengtsson från Moderaterna har vågat säga sin egen mening, vilket inte varit populärt hos
partiledningen. Foto: C G Holm.
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Kristna flyktingar trakasseras i Sverige
Rapporter och studier visar att kristna, i större utsträckning än andra religiösa
grupper, är utsatta för hatbrott. Kristofober, som utför förföljelser och trakasserier mot kristna, pekas aldrig ut. Däremot görs det markeringar mot de människor som anses vara islamofober och/eller antisemiter.
Den svenske EU-parlamentarikern Lars
Adaktusson: ”Kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen”1.
Den kristna organisationen Open Doors har gjort en enkätundersökning om
förföljelser mot kristna flyktingar i Sverige2. Undersökningen visar att 96 % av
de som deltagit i undersökningen upplevt
hot, våld och trakasserier från andra flyktingar eller invandrare.
Av resultatet framgår, att 77 procent
konverterat från annan religion till kristendomen (hälften har konverterat innan
de kom till Sverige, hälften efter). Enbart
23 procent av deltagarna var kristna från
början.
Det bör noteras, att de flesta som konverterat, efter sin flytt till Sverige, kommer från Iran. Även om Iran har isolerats
från omvärlden, sedan den islamiska revolutionen 1978–1979, har dess gränser
inte blivit stängda. Tvärtom har landet
producerat ett stort invandrings- och utvandringsflöde.
I Nederländerna har tusentals iranska
muslimska migranter konverterat till kristendomen, trots att en sådan konvertering
bestraffas med döden i Iran. BBCs reporter, Fariba Sahraei, besökte en församling
i Nederländerna, där iranier underströk
att de konverterat för att öka sina chanser
att bli beviljade asyl3.
Enligt Migration Policy Institute har
EU gjort det svårare att få asyl4, därför tar
sig oftast iranier, som inte erkänns som
asylflyktingar, till ett annat land, förblir
olagligt i uppehållslandet eller återvänder
till Iran. Om inte flyktingstatus ges, utan
de är ekonomiska immigranter, förekommer det att täckmanteln – konvertering
1
https://adaktusson.eu/anforande-wien-christians-pressure-europe-beyond
2
https://www.open-doors.se/vart_arbete/flyktingrapport
3
http://www.bbc.com/news/av/world-europe-41040163/iranian-refugees-turn-to-christianity-in-the-netherlands
4
http://www.migrationspolicy.org
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till kristendomen – används. Och då finns
en god anledning till beviljande av asyl,
därför att den konverterade inte kan återvända till Iran på grund av dödshot.
Europa har varit värd för flyktingar, inklusive muslimer, i årtionden. Tyskland,
Frankrike, Sverige och andra länder är
redo att sprida sina sociala förmåner, inte
bara bland sitt eget folk. Levnadsstandarden i Europa är en av de högsta i världen.
Västvärlden är en idealisk plats för immigranter. Det finns goda sociala förmåner

Britt-Louise
Hoberg Karlsson
britt.louise.
karlsson@
contra.nu
och en relativt låg nivå av främlingsfientlighet. Stora invandrargrupper gör att de
snabbt finner sitt sociala umgänge. Det är
svårt att komma till EU och det är dyrt,
långt bort samt farligt för livet.
Mer än hälften av deltagarna i Open
Doors undersökning uppger att de minst
en gång drabbats av våldshandlingar, på
grund av sin kristna tro. Nästan hälften
av samtliga deltagare, 45 procent, har angett att de har blivit dödshotade minst en
gång. 6 procent uppgav att de utsatts för
sexuella övergrepp.
Det är inte bara kristna migranter som
har det svårt på grund av sin kristna tro.
Som troende kristen i Sverige idag bör
man acceptera nya religioner och väns
tervärderingar, vilket för många kristna
strider mot budskapet i Bibeln. Trakasserier mot bibeltroende kristna svenskar
ökar idag.
Sverige, liksom i stort sett övriga
västvärlden, har de senaste decennierna
fostrat socialistiska generationer. Socialismen har inspirerat västländernas invånare från vaggan till graven. Socialis-
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mens fader Karl Marx var ateist. Europa
och framförallt Sverige håller på att avkristnas. Kommunismen föll österut och
socialismen håller på att tappa sitt fäste i
västvärlden, nu satsas det istället på en ny
ideologi, som omfattar mångkultur.
Tage Erlander, som var statsminister
mellan 1946 och 1969,var den siste statsministern i Sverige som uppskattade det
homogena samhället. Så sent som 1962
gjorde Sveriges socialdemokratiska statsminister Tage Erlander följande uttalande
i sin bok I valfrihetens samhälle5:
”Vi svenskar lever ju i en så oändligt
mycket lyckligare lottad situation. Vårt
lands befolkning är homogen, inte bara i
fråga om rasen utan också i många andra
avseenden. Därför kan vi angripa arbetslöshetsproblemen på ett helt annat sätt, i
medvetande om att det vi gör är en sak
som i varje fall inte influeras av skiljaktigheter i hudfärg eller religion utan att
våra insatser får sin motivering uteslutande med tanke på arbetslöshetsfrågan
själv”.
En tolkning av Erlanders uttalande är
att svenska folket inte var delat i religionsfrågan och att religion inte påverkade
samhällsutvecklingen under pågående socialisering samt avkristning av Sverige.
Sveriges riksdag fattade redan 1975
beslutet om det mångkulturella samhället. Tidigare hade Sverige en inställning
till invandrare och etniska minoriteter
baserad antingen på utvisning eller assimilering. Den vanligt förekommande
europeiska immigrationen var av västerländsk kultur och kristen religion. Det
nya integrationsarbetet innebär att majoriteten skall anpassa sig till minoriteten.
Open Doors enkätundersökning visar
att vårt immigrationssystem är sårbart.
De flesta i flykting/immigrantströmmen
består av muslimer och de kommer från
länder där kristendomen inte är accepteFortsättning på nästa sida
Tage Erlander: I valfrihetens samhälle, Bokförlaget Tiden, Stockholm 1962. Sidan 8.
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Finn Bengtsson
–Riksdagens självständiga röst
Finn Bengtsson, medicinprofessor från Linköping, har varit
medlem i Moderaterna under 48
år. Under de senaste 11,5 åren
har han varit ledamot i Riksdagen. Sedan regeringsskiftet 2014
har han varit en av de få som utåt
sagt sin mening om bland annat
Decemberöverenskommels en.
Vilket lett till ”kompanistryk”
från partigruppen i Riksdagen.
Han är kritisk mot hur riksdagspartierna fungerar. Contra
har fått ett samtal med honom i
Riksdagen.
Du är kritisk mot hur partierna fungerar,
kan du utveckla det?
–När statsvetaren Katarina Barrling undersökte partikulturerna i ett forskningsprojekt för några år sedan var hennes
slutsats att Socialdemokrater och Moderater var mer toppstyrda än andra partier.
Det var högre i tak i de mindre partierna.
Tyvärr har utvecklingen sedan dess gått
åt fel håll över hela fältet, men alldeles
särskilt i de mindre partierna, som närmat
sig de två stora när det gäller partikulturen.
Riksdagsgrupperna är ett redskap för
att hålla ledamöterna på mattan, trots att
ledamöterna är valda av sina respektive
rad. Denna åsikt och dess hatbrott kan de
föra med sig in i västvärlden och på våra
flyktingboenden. De har inte lärt sig att
vi i västvärlden och Sverige står upp för
religionsfrihet.
Multikulturalismen har blivit en politisk ideologi. Och vid dess införande
tjänar inte Sverige på importen av flera
kristna, utan andra religioner och kulturer skall bidra till mångfalden. Den stora
massimmigrationen från islamska länder
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partidistrikt. När det gällde budgetbehandlingen 2015 så var jag kritisk mot
att mitt parti skulle lägga sig platt. Men
det var vad Decemberöverenskommelsen
föreskrev. Trots att jag fått stöd för en kritisk linje av stämman för det partidistrikt
som jag var vald att representera (Östergötland) så förutsattes jag lägga ner min
röst istället för att rösta på Moderaternas

intervjuad av
cg.holm
@contra.nu
budgetmotion. Vid omröstningen i kammaren i juni 2015 yrkade Alliansens företrädare på det egna gemensamma budgetförslaget. Men de röstade inte på sitt eget
förlsag. Jag gjorde det ensam. Övriga
moderata ledamöter och ledamöter från
Alliansen la ner sina röster. Det ansågs
till och med att jag handlat illojalt mot
partiet. Alla som kandiderar till offentliga
uppdrag för partiet måste nuförtiden skriva på en kandidatförsäkran, en försäkran
som med tiden blivit alltmer detaljerad
och lämnar allt mindre utrymme för den
enskilda riksdagsledamotens agerande.
Kandidatförsäkran skulle användas mot
mitt illojala beteende, att jag röstat för
moderaternas budgetmotion! Jag påpekade att jag var den ende som stödde
partiledningens politik och att det skulle
bidrar till konflikter religioner emellan.
Sverige står upp för religionsfrihet, men
principerna i de islamska sharialagarna är
inte förenliga med individens fri- och rättigheter enligt västerländska lagar.
Open Doors Flyktingrapport 2017, är
inte något stort material, och kan även
ifrågasättas, eftersom den bygger på en
enkätundersökning med immigranter till
Sverige. Troligtvis har Open Doors i sin
rapport inte tagit hänsyn till att Migra-
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se märkligt ut om jag straffades för illojalitet för att jag röstat för partiets motion.
Det blev inga repressalier i just det fallet.
Men jag har fråntagits mina uppdrag som
ordinarie ledamot i Socialförsäkringsutskottet och Socialutskottet. Ja, jag har
blivit av med alla uppdrag inom partiets
riksdagsgrupp.
Jag har varit lojal med partiet i vått
och torrt. Under mina tolv år i Riksdagen
kommer jag att ha deltagit i nära 10 000
voteringar. Och hittills bara vid tre tillfällen röstat mot partilinjen. Det räcker dock
för att jag ska betraktas som illojal.
Vilka voteringar var det?
–Den första handlade om Decemberöverenskommelsen. En överenskommelse
som ju senare upplöstes med Kristdemokraterna i spetsen. (När Kristdemokraternas stämma sagt nej till Decemberöverenskommelsen efter bara nio månader
dröjde det mindre än ett dygn innan de
tre övriga Allianspartierna följt efter). Jag
upplevde en massiv kritik mot December
överenskommelsen när jag var ute och talade med partimedlemmarna och jag vet
att så var fallet även för många av mina
riksdagskolleger, inte bara i Moderaterna
utan också i de andra Allianspartierna.
Den andra voteringen handlade om
att Sverige skulle följa ett internationellt
upprop och fördöma IS folkmord mot
kristna i Mellanöstern. Förslaget kom
från Kristdemokraterna och stöddes av
både Liberalerna och Sverigedemokrationsverket i många fall har svårigheter med att fastställa både immigranters
identitet och bakgrund. Tyngden i denna
rapport har varit att undersökningen baserats på personliga kontakter med både
intervjuoffer och deras kristna kyrkotillhörigheter, alltså de olika kristna
samfunden. Dessutom är det endast 123
enkätsvar som ligger till grund för undersökningens resultat.
.
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terna.
Riksdagsgrupatt jag måste berätta detta
pens ledning krävde att
för mina uppdragsgivare i
vi skulle lägga ner våra
partidistriktet och förklara
röster, men vi var tre
att de inte kunde räkna
som röstade för. De två
med något inflytande alls
övriga, Hanif Bali och
för distriktet om jag blev
Niklas Wykman, kalomvald. Följden blev att
lades omedelbart till
jag avstod från att kandigruppledningen,
blev
dera.
fråntagna sina uppdrag
Och vad gör du vid den
som partiets talesmän i
här tiden nästa år?
integrationsfrågor res–Då har jag återgått till
pektive
skattefrågor.
min tjänst som professor
Jag blev aldrig kallad
i medicin vid Linköpings
till utskåpning, eftersom
universitet. Jag har en
jag redan fråntagits alla
fantastiskt bra tjänst med
uppdrag och mer kunde
en tredjedel patientvård
de inte göra.
och resten forskning. Det
Den tredje voteringen
kommer att innebära den
handlade om hantestora fördelen att jag får
ringen av krisen efter
träffa min fru. Vi har ju
skandalen i Transportinte gift oss med varandra
styrelsen. Anders Ygeför att bara träffas på helman och Anna Johansgerna.
son tvingades lämna
regeringen, men Stefan
Löfven ställde upp och
Vem sitter
försvarade försvarsmii Riksdagen?
nister Peter Hultqvist.
Du är en av få riksdagsleMin uppfattning var att
damöter som har en trygkritiken skulle riktas till
gad ekonomi när du drar
den ansvarige i toppen,
dig tillbaka (Finn Bengtsså när Sverigedemokrason är tjänstledig från sin
terna lade fram missprofessur vid Linköpings
troendevotum mot Löfuniversitet). Många av de
ven, vilket skulle ha lett
unga, som kommer direkt
till att hela regeringen
från universiteten, ser
skulle ha tvingats avgå,
riksdagsuppdraget som
så röstade jag som enda
icke-sverigedemokrat Om ett år lär Finn Bengtsson vara tillbaka som professor vid Linköpings Uni- en försörjningsinrättning,
för. På morgonen innan versitetet och Universitetssjukhuset i Linköping. Han är inte nöjd med möjlighe- kanske den enda som ger
voteringen hade vi ett terna att göra en insats för samhället och väljarna under sina tolv år i Riksda- dem hyfsade inkomster. Är
det ett problem?
telefonmöte om hur vi gen. Foto Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder AB.
skulle rösta. Jag var inte
–Visst är det ett problem.
ensam om att vilja rösta för ett misstroenFör egen del kommer jag kanske att förDu kommer inte att kandidera till Riksdadevotum mot statsministern. När gruppdubbla min inkomst när jag lämnar Riksgen i valet 2018!
ledningen insåg att meningarna var dedagen. För många av de unga med ingen
–Nej. Jag har på grund av min självstänlade ajournerades mötet till kvällen. Och
annan erfarenhet skulle det vara mycket
diga hållning utsatts för ”kompanistryk”
när mötet återupptogs på kvällen hade
svårt privatekonomiskt. Men det finns
och fråntagits alla uppdrag där jag kunde
syltryggarna mangrant gett efter för enundantag. Moderaten och antivålds-aktigöra någon skillnad. Innan nomineringsskilda samtal från gruppledningen. Det
visten Anton Abele är ett. Han blev den
processen satte igång frågade jag gruppvar ju nomineringstider så det var enkelt
yngste riksdagsledamoten genom tiderna
ledningen om jag skulle kunna få något
att förklara vad ett illojalt röstande skulle
när han som 18-åring valdes in 2010. Det
uppdrag om jag kandiderade och blev
leda till. Jag ansågs dock redan som förräckte med en mandatperiod för honom.
omvald. Det fanns många i Östergötland
lorad och ingen försökte övertala mig.
Han gick från riksdagsledamotsarvodet
som ville se mig omvald. Det blev ett klart
Min uppfattning är att det var ett svek
till studielån. Det är inte många som är
och tydligt svar från gruppledningen: Jag
mot väljarna att inte ta chansen att avsätta
beredda att ta det steget. Sedan mina
skulle inte få några uppgifter inom partiregeringen.
kolleger som professorer sett hur jag beet, oavsett vem som vann valet. Jag ansåg
handlats i Riksdagen tror jag att det är få
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som kommer att vilja utsätta sig för något
liknande. Riksdagen kommer att alltmer
bestå av ja-sägare.

Riksdagen och dess ledamöter
Du har, bland annat i en motion
(2017/18:3028), diskuterat förhållandet
mellan Riksdagen och de enskilda ledamöterna.
–Ja, jag menar att det sedan länge är så
att för regeringsunderlaget är riksdagsledamöterna i princip underställda regeringen, inte tvärtom som borde vara
fallet. Nu sprider sig samma synsätt för
oppositionen (men då är det underodning
under partiledningarna, inte regeringen).
Inte minst som en följd av December
överenskommelsen. Ett exempel är hur
det administrativa stödet till riksdagsledamöterna fördelas. Med varje riksdagsuppdrag följer ett administrativt stöd på
59.300 kronor per månad. Det räcker till
lön, sociala avgifter och sidokostnader
för en politisk sekreterare. I reglementet
står det dock att bidraget kan utbetalas till
partiet istället för till de enskilda ledamöternas verksamhet. Samtliga riksdagspartier har begärt att stödet ska betalas ut till
partiet. Partiet använder pengarna för administrativt stöd till de ledamöter som är
talesmän i olika sakfrågor. Vad som återstår kontrolleras av partikansliet och för
varje uppgift som ledamoten vill ta på sig
måste han eller hon förhandla om resurs
er med partikansliet. Makten flyttas från
ledamöterna, som ska ha väljarnas förtroende, till partikanslierna som kontrolleras
av partiledningen.
Som ledamot har jag begränsade möjligheter att agera. Om jag vill lägga fram
en motion måste den föreläggas partiets
kansli en vecka innan den läggs. Om jag
vill ställa en interpellation eller en skriftlig fråga måste den först godkännas av
kansliet. Till och med om jag vill skriva
en artikel eller insändare i en rikstäckande tidning måste den först underställas
riksdagskansliet. Nu är jag så utstraffad
ur riksdagsgruppen att jag inte behöver
bry mig om det här förbudet, men jag har
alltid följt reglerna. När jag har fått anvisningar om innehållet i mina motioner
har jag anpassat dem till partiapparatens
krav. Men i slutänden har jag möjligheten
att själv stå för egna initiativ som riksdagsordningen ger mig möjlighet till.
Men det beror på att jag har starkt stöd
från mitt partidistrikt och gruppledningen
redan vidtagit alla bestraffningsåtgärder
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de har tillgång till. För övriga ledamöter
ser det sämre ut. Där kan ledningens repressalier fortfarande ha effekt. De vet att
jag inte bryr mig om repressalier och att
jag nästa år kommer att ha bättre betalt
och ett friare liv.
Motionen om Riksdagen och den enskilde ledamoten var känslig. Den fick
underkänt av partiets riksdagskansli, men
de kunde inte hindra mig från att lämna in
den ändå som enskild ledamot.
Den bristande partidemokratin gör sig
också gällande inom partierna. Jag lät
Riksdagens Utredningstjänst (RUT) utreda hur det är möjligt att motionera till
partistämmorna för vanliga medlemmar.
Det visade sig att Kristdemokraterna,
Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet
och Sverigedemokraterna hade motionsrätt till varje stämma. Vänsterpartiet är
på väg att göra detsamma. För Socialdemokraterna gäller allmän motionsrätt för
stämman före ett val. Medan den för Moderaterna gäller endast för stämman efter
ett val. Om någon vill agera för en viss
politik inom Moderaterna kommer det
inte att få effekt förrän 2022!
Jag menar att vi måste värna om det
öppna mandatet. Att riksdagsledamöterna
inte är underställda partiorganisationen,
utan väljarna. Bara genom en sådan frihet
kommer partiet som sådant att behålla sin
livskraft. En centraliserad macchiavellisk
styresmetod har alltid lett till organisationens undergång.
Det förekommer aldrig några voteringar i riksdagsgruppen. Och när det förs
diskussioner där handlar det egentligen
aldrig om diskussioner inför viktiga beslut.
Även om du var emot Decemberöverenskommelsen lade du ner din röst i statsministeromröstningen 2014, som alla andra
moderater.
–Ja. Då hade Decemberöverenskommelsen inte träffats. Det var talmannens
förslag till statsminister, som han ansåg
hade möjlighet att skapa underlag för en
regering. Det var rätt att lägga ner sin
röst i det läget. Stefan Löfven var enda
förslaget, men inte ett bra förslag. Det
var däremot rätt att vid senare tillfällen
försöka fälla regeringen Löfven för att få
den ersatt med något annat. Det var det
uppdraget jag fått av väljarna.

Knapptryckarkompaniet

Din tidigare kollega Anne-Marie Pålsson
skrev en kritisk bok sedan hon slutat som
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ledamot 2010, Knapptryckarkompaniet.
Vad säger du om boken.
–Jag håller med henne om kritiken. Riksdagsledamöterna har blivit just knapptryckarkompaniet, deras kapacitet utnyttjas inte för att utveckla det politiska livet
och alltmer av makten koncentreras till
partiledningarna. Anne-Marie Pålsson
hade suttit i Riksdagen i åtta år när hon
beslöt sig för att det fick vara nog 2010.
Jag förstår henne.
Fredrik Reinfeldt gjorde alldeles fel när
han avgick och mer eller mindre utsåg
Anna Kinberg Batra till sin efterträdare.
Partiet hade bara ett val och Anna Kinberg Batra hade bara möjligheten att följa
den politik som hennes företrädare hade
stakat ut. Hennes efterträdare Ulf Kristersson kan distansera sig från de mest
hopplösa inslagen i den gamla politiken.
Idag vädrar många förtroendevalda och
medlemmar i Moderaterna morgonluft
och har stora förhoppningar med den nye
partiledaren. Det har gått bra hittills, men
kommer han att klara av situationen när
opinionssiffrorna sjunker?
Du har sedan du blev utfryst skrivit många
riksdagsmotioner. Två handlar om Republiken Kina/Taiwan (2017/18:2374 och
2017/18:3379). Det uppfattas ofta som
en känslig fråga.
–Visst. Motionerna handlar om att vi ska
ge Taiwans representanter samma skydd
som gäller för diplomater och att vi ska
arbeta för att Taiwan accepteras i FN och
dess sidoorganisationer. Det handlar om
ett demokratiskt land med fler invånare
än Sverige. Men vi böjer oss för kommunistdiktaturen i Kina. Jag fick mjuka upp
mina motioner efter manglingen i partiets
riksdagskansli, men jag tror att de fortfarande tillgodoser det väsentliga stödet vi
bör ge till ett demokratiskt land.

Vinster i välfärden
En annan motion (2017/18:2829) handlar om vinster i välfärden.
–Ja, vinster i välfärden visar att man bedriver en framgångsrik och effektiv verksamhet. Reepalu-utredningen skadar en
viktig och väletablerad företagsverksamhet, som hotas av massiv nedläggning.
Om man använder skattepengar för att
köpa in tjänster så vill man naturligtvis
att pengarna utnyttjas effektivt. Och det
gör de bara om verksamheterna som levererar tjänsterna går med vinst.
.
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Ny bok av Masha Gessen:

I Putins Ryssland
Hans brister, fåfängor och varför han anser att Trump är en besvikelse och clown
Masha Gessen berättar om att
hon blev uppringd av Vladimir
Putin som ville ordna ett möte
eftersom hon inte skickat en
reporter som bevakade Putins
glidflygning med tranor. Hon arbetade då som redaktör vid den
välrenommerade ryska facktidskriften Vokrug Sveta. Idag har
hon lämnat Ryssland och bor
i New York. I dagarna släppte
hon en ny bok om Ryssland:
Framtiden är historia: det totalitära Rysslands återkomst.

Putin glidflög tillsammans med hotade
sibiriska tranor.
Vokrug Sveta är kopplad till Ryska Geografiska Sällskapet, vars förvaltningsstyrelse har Vladimir Putin som ordförande.
Det var då mannen som sa sig vara Putin
ringde och sa: ”Jag har hört att du fått
sparken. Vill du komma hit och tala om
saken?”
Gessen berättar· ”Jag tyckte att jag
behövde hitta på något briljant att säga,
eftersom det här kommer att spridas på
YouTube. Det var visserligen inte briljant,
men jag sa: ’Visst, kommer jag gärna och
pratar om saken, men hur vet jag att du är
den du säger att du är?’ Han avbröt och
sa: ”Efter att vi lagt på kommer en medarbetare till mig och göra upp om tiden
för mötet, och då får du se.”
Det var verkligen Putin. Några dagar
senare tog Gessen cykeln till Kreml. Hon
hälsades välkommen av en kvinna från
pressavdelningen som frågade om hon

kände till vägen till de inre regionera.
”Nej, jag har varit svartlistad i tolv år”,
svarade jag. ”Illa sa hon, jag hoppades att
du kunde visa mig hur man hittar dit.”

Hos Putin i Kreml

Efter att ha väntat i två timmar visades
Masha in i Putins rum. Hennes tidigare
ansvarige utgivare var också där. ”Jag var
inte nervös”, säger Gessen. ”Jag var bara
upprymd. Det var som om en av figurerna du skapat i din bok vaknat till liv och
ringde till dig”. Putin skakade hand med
henne och frågade varför hon vägrat att
skicka någon för att bevaka hans flygtur
med de sibiriska tranorna.
Hon förklarade att även om hans spektakulära
fototillfällen med vilda djur drog
I september 2012 satt Masha Gessen i en
intresse
för olika bevarandeprojekt, så
lägenhet i Moskva när hon fick ett samtal
fick
de
också
negativa effekter för djuren.
från en man som påstod sig vara Vladimir
För
att
kunna
ta en bild när Putin satte ett
Putin. Gessen är journalist, författare och
halsband
för
satellitavlyssning
på en sibiaktivist. Hon är född i Moskva 1967, men
risk
tiger
hade
man
lånat
in
en
tiger från
emigrerade som tonåring till Amerika.
ett zoo. Och för att han skulle kunNär Sovjetunionen löstes upp
na sätta ett liknande halsband på en
1991 återvände hon till Ryssland
isbjörn hade man sövt ner björnen
på uppdrag av en amerikansk tidflera dagar innan Putin kom.
ning och rapporterade om landets
”Det var som om han inte alls
flygfärdiga kvinnorörelse.
kände till det,” berättar hon. Hon
Under de följande tre åren
förklarade att hon var rädd att nåskulle hon återvända ofta för att
got tråkigt skulle hända med någon
skriva artiklar, för att flytta tillav fåglarna och ville inte sätta sig
baka 1994, då som nyhetschef på
i en situation när hennes reporter
en veckoutgiven nyhetstidning,
skulle rapportera om något som
Itogi. Hon kritiserade Putin gång
hennes ansvarige utgivare skulle
på gång, vilket fick till följd att
förbjuda dem att trycka.
hon trakasserades, hotades, fick
Putin svarade: ”Vad jag vill att du
sin telefon avlyssnad och sitt hem
ska veta är att jag gillar kattungar,
övervakat.
valpar och små djur” och menade
att han var seriös när det gällde att
Mannen utan ansikte
bevara naturen. Han frågade mig:
Under 2012 gavs hennes Putin”Gillade du ditt jobb eller är du
biografi Mannen utan ansikte ut
bara glad att du fått meriter som
i mer än 20 länder, men inte i
oppositionell, nu när du fått sparRyssland. Hon hade blivit redakken”. Jag svarade att jag inte trodtör för den populärvetenskapliga
de att jag behövde mer meriter som
tidskriften Vokrug Sveta, men i
oppositionell journalist. Han hade
september det året fick hon spar- Masha Gessen, ledande sovjetisk dissident som numer bor i ingen aning vad jag talade om.
ken för att hon vägrat att skicka New York och som skrivit flera böcker om Ryssland och Vladi- Han sa: ”Jag förstår inte varför
en reporter till arrangemanget när mir Putin. Foto Bengt Oberger.
du inte skickade en reporter. Men
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jag förstod varför ansvarige utgivaren
gav dig sparken. Det måste vara ordning
och reda på en tidning, som i armén. Men
jag tycker att ansvarige utgivaren överreagerade”.
Putin vände sig sedan till utgivaren,
som bara suttit och vridit på sig, och instruerade honom att ge jobbet tillbaka till
Gessen. Gessen vägrade artigt att acceptera erbjudandet. Mötet var över. Gessen
har efteråt funderat mycket på vad som
låg bakom mötet.
”Jag tror att han gillade tidningen”
säger hon. På ett sätt fick hon rätt. Hon
fick senare veta att två tranor dött som
en följd av Putins uppträdande. Men den
mest bisarra konsekvensen av mötet var
att det var uppenbart att Putin inte kände
till Gessens kritiska biografi eller hennes
långa historia som regimkritiker.
Inte heller hade han informerats om att
hon var amerikansk medborgare.
”Jag vet det eftersom mötet ägde rum
den 11 september och han nämnde det
inte alls. Hade han vetat om det hade han
säkert tagit upp det, för det är viktigt för
honom att visa vad han vet. Det hela är
bara en historia om häpnadsväckande inkompetens.”

Ny bok av Masha Gessen

Gessen är femtio år och vi träffades på ett
hotell på Wall Street. Hon har ett pojkaktigt utseende med fint utmejslade ansiktsdrag, prydligt klippt svart hår, sportjacka
och blå jeans och en professors livliga
vilja att undervisa. Vid sidan av att vara
journalist och författare undervisar hon i
statskunskap vid Amherst College i Massachusetts.
Gessen har skrivit en ny bok Framtiden
är historia: det totalitära Rysslands återkomst som hon beskriver som både en
förskrift och efterskrift till hennes Putinbiografi. Boken beskriver hur Ryssland,
efter att ha skymtat en glimt av liberal
demokrati efter perestrojka och glasnost,
under Putins styre istället har gått tillbaka
mot vad Gessen beskriver som en maffia-liknande regim byggd på ett totalitärt
samhälles rutiner.
Den utvecklingen, menar hon, har accelererat under de senaste fem åren,
sedan Putin blev vald till president för
tredje gången. Hans regim har inga andra
målsättningar än att ’plundra och bli kvar
vid makten’ – ett mål som underlättas av
ett i stort sett anpassat samhälle som tillvants genom år av totalitärt styre.
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”Det finns en diskussion om nationalkaraktärer, som hävdar att det ligger något
grundläggande, kanske något genetiskt, i
ryssarnas önskan att bli förslavade, men
jag tar avstånd från det”, säger Gessen.
”Jag menar att det i stor utsträckning
handlar om ett trauma. För att uttrycka
det enkelt, man kan inte förvänta sig att
en person som just brutit upp från en destruktiv relation ska ha en förmåga, vilja
och strävan efter en normal relation. Vi
vet att en sådan person behöver mycket
hjälp och även om vederbörande får det
är framgången inte garanterad. Vi har inte
en sådan inställning till nationer, men jag
tror att det är vad som hände med Ryssland.
Gessen citerar den tyske socialpsykologen Erich Fromm, som teoretiserade
om att vid vissa tillfällen och förutsättningar kan det skapas en oacceptabel
psykologisk situation för en grupp män-

Mick Brown
intervjuar
Masha Gessen
niskor, där de måste välja mellan att ta
chansen till personlig frihet, eller att ta ett
steg tillbaka.
Fromm applicerade sina teorier på
Tysklands 1920- och 1930-tal, som såg
Hitler komma till makten. En ledare som
tyskarna villigt gav ifrån sig den personliga friheten till. ”Och jag tror något
liknande skedde under 1990-talet i Ryssland” säger Gessen.
I sin nya bok berättar hon om fyra personer mellan 30 och 40. Personer som
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kommer från olika städer i Ryssland och
har olika bakgrund, som alla växte upp
under en tid då det sjöd av reformer och
vars liv illustrerar omvandlingen av det
ryska samhället sedan Putins återval till
president 2012.
Zjanna är dotter till Boris Nemtsov, oppositionsledaren som sköts ner i Moskva
2015. Hon var en fixare i finansbranschen
innan hon började vid TV. Hennes andra
person heter också Masha och hon är
sondotter till en rakettekniker. Hon blev
journalist och politisk aktivist.
Serjozja är sonson till Alexander Nikolajevitj Jakovlev, den sovjetiske politiker
som ansågs vara den intellektuella kraften bakom Michail Gorbatjovs reformprogram. Han kallas ibland ”glasnosts
gudfader”.
Ljosja är son till en lärare i provinsstaden Solikamsk. Han blev föredragshållare och gay-aktivist.

1980-talets barn i Ryssland

”Jag ville att det skulle handla om
1980-talets barn, eftersom min tanke
var att förhållandet att de formats under
1990-talet var en central punkt i berättelsen,” säger Gessen. ”Jag behövde se till
att de kom från skilda socialgrupper, för
att illustrera hur segregerat det sovjetiska
samhället var – vilket jag tror är något
som folk i Väst i allmänhet inte förstår.
Och jag behövde personer vars liv hade
förändrats drastiskt på grund av de senaste fem årens nedslag mot oppositionen,
jag ville förmedla den mänskliga kostnaden för vad som hänt.”
Det återstående kriteriet var att de skulle vara beredda att tala timme efter timme
om alla aspekter på sina liv, från vad de
såg på TV när de var sex år till senare
sexuella eskapader.
Resultatet är en briljant studie av
ett samhälle i förändring, En skildring
överfull med detaljer från ryssens dagliga liv. Från ankomsten av 1990-talets
”Bush-ben” (den del av kycklingen som
amerikanerna inte gillade och som exporterades till Ryssland med hjälp av lån
som ordnats med George W. Bush). Till
Vilda Västern-ekonomin med spridning
av pyramidbolag och bedrägerier och en
ny klass oligarker och företagare som berikade sig.
Framtiden är historia är lika mycket en
psykologisk studie, som en politisk eller
kulturell studie.
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Levadas bild av Ryssland obekväm

Sovjetryssland, skriver Gessen, var ett
samhälle som inte fick lära känna sig
självt. Det fanns ingen plats för sociologi,
psykologi och filosofi. Kommunismens
totalitära styre framställdes som en oundviklig ”historisk lag”. Med perestrojkan
kom möjligheten till självkritisk granskning, inte minst i form av sociologen Jurij
Levada, som 1987 medverkade vid grundandet av landets första oberoende opinionsinstitut.
Levada utvecklade teorin att den totalitära regimen medverkar till skapandet av
en människa som litar till regimen för att
få stabilitet. I Sovjetunionens fall handlade det om homo sovieticus, en människotyp som man under decennier bidrog
till att skapa genom att belöna konformitet och underkastelse. Homo sovieticus
enda mål var överlevnad, strategin var ett
konstant förhandlande om statens krav
och ett oändligt spel med staten och dubbeltänkande: ”vi låtsas arbeta och de låtsas betala oss”; ”de låtsas ta hand om oss,
och vi låtsas vara tacksamma”.
Levada utvecklade tanken att ”homo
sovietcus”, som skapats av Ryska revolutionen och Stalins terror, skulle tyna
bort. Och samtidigt med att den generationen dog ut skulle även den den sovjetiska ideologin dö. Men 1999, året då
Putin kom till makten, visade en Levadaundersökning att det fanns en nostalgisk
längtan till ett sedan länge förflutet, med
ett ökande antal människor som trodde
att Stalin varit bra för landet. Människor
som kände sig osäkra på hur de skulle anpassa sig till de förändringar som demokratiseringen innebar.
Homo sovieticus lever vidare. Men det
är inte säkert att Levada-institutet gör
det. I september 2016 presenterade man
en undersökning som visade att stödet
för Putins maktparti Enat Ryssland hade
minskat. Ryska justitiedepartementet
förklarade då att institutet verkade som
”främmande agent” – en beteckning som
associerar till ”spion”, ”sabotör” och som
gör institutets verksamhet nästan omöjlig.
”De producerar mindre och mindre.
Staten är uppenbarligen inriktad på
att stänga ner dem eller svälta dem till
döds”.

Putin hängde sig kvar

Förra gången jag träffade Gessen var det
i Moskva 2012. Det var när Ryssland
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Masha Gessen blev kallad till Putin när hon inte ville bevaka hans ”tranflygning” 2012
hade stärkts av massprotester mot Putinregeringen. Tiotusentals människor hade
gått ut på gatorna i huvudstaden och runt
om i landet i de största regeringsfientliga
demonstrationerna sedan Sovjetunionens
fall. Gessen hade, liksom övriga som satt
i det fashionabla kafé där vi träffades,
det vita band som symboliserade fredliga
protester.
Hon beskrev demonstrationerna som
ett förebud om en revolution och början
på slutet för Putin. Ett slut som hon trodde skulle komma inom månader snarare
än år.
Två månader senare omvaldes Putin
som president och började på allvar slå
ner mot alla missnöjesyttringar och samtidigt konsolidera sin egen makt. I maj
samma år deltog tusentals personer i protesterna i Moskva mot hans återval.
Mer än 25 personer – inklusive Masha,
en av personerna i Gessens bok – anklagades för upplopp och våld mot polisen. Det
blev något av en vattendelare och blev
föremål för en omfattande internationell
kritik. Många av de som anklagades häktades, andra sattes i husarrest.
En flydde utomlands, medan andra som
inte hade anklagats officiellt lämnade
landet och fick asyl i Spanien, Sverige,
Litauen, Estland och Tyskland. Gessen
säger att händelsen var signifikativ, för
den visar hur den sociala kontrollen fungerar i Ryssland idag.
”Ingen av de anklagade var i grunden
organisatörer, de var snarare vanliga demonstranter som pekades ut på måfå.
Och det ger besked om att protesten i sig,
bara att delta i en demonstration, är extremt farligt. Man riskerar att förlora allt
om man deltar i en protest i Ryssland.”
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En sådan ”selektiv rättskipning” är
enligt Gessens mening ett mer effektivt
kontrollinstrument än Stalins massterror,
när hundratusentals människor sågs som
statens fiender och försvann. Metoden tar
fasta på en fruktan som är nedärvd, från
statsterrorns tid. Men protesterna är inte
helt döda.
I juni, på den ryska federationens nationaldag, organiserades en protest av oppositionspolitikern Alexej Navalnyj. Vad
som var ”fascinerande och samtidigt irriterande” var den stora andelen tonåringar
som deltog. Den äldre generationen av
protesterande verkar ha förlorat kraften.
”En mängd personer i trettioårsåldern
har redan gett upp om möjligheten att
förändra sitt land. De har återvänt till sina
reguljära liv och nu talar de om att det är
nästa generation som ska rädda Ryssland.
De hoppas att tonåringarna ska göra det.
Åldrarna krymper alltmer, och vad sker
härnäst, är det femåringarna man kommer att sätta sin lit till?”
Vad hon beskriver är uppgivenhet. ”Ja,
det gör jag. Och jag tror att det visar att
terrorn fungerar.” En nyckel i Putins taktiska upplägg har varit att återskapa Rysslands glansfulla historia, en återgång till
den gamla tron och traditionella värden.
Väst beskrivs som dekadent och Ryssland
som den moraliska renhetens försvar.
Hans kampanj för traditionella värden
har särskilt legitimerat homofobi och
homosexuella blir, enligt Gessen, synonyma med pedofiler och i den allmänna
föreställningsvärlden bråkmakare. ”Det
fungerar som stenografi. Kalla demonstranterna för ’queer’ och du utmålar dem
genast som västerländska och avvikande.
I denna strävan att gå tillbaka till det för-
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flutna vinner alltid skyddet för barnen
genklang. Om du tar del av nazistisk propaganda så framställs judarna som ett hot
mot ariska barn. Och i Ryssland idag så
framställs homosexuella som ett hot mot
barnen.”
Uppmuntran till homofobi når särskilt
fram till Gessen, som själv är homosexuell. Varken giftermål eller partnerskap för
samkönade par är tillåtna i Ryssland. Och
2013 undertecknade Putin en lag som
förbjuder ”homosexuell propaganda”.
Samtidigt antogs en lag som förbjuder
utlandsadoptioner till homosexuella par.
Gessen och hennes partner, Darja, som är
kartograf, har tre barn, en son som adopterades som spädbarn, en biologisk dotter till Gessen och en biologisk son till
Darja.
Innan lagen röstades igenom i parlamentet hade Komsomolskaja Pravda,
Rysslands största tidning, beskrivit Gessen och hennes familj som ett avskräckande exempel på hur barn adopterades till
samkönade hushåll.
Socialtjänsten i Ryssland har en absolut
makt att föra bort barn från deras familjer
om de anser att det är skadligt för dem att
leva kvar i den familjen.
”Jag kunde se skriften på väggen.”
Inom fem dagar från det att lagen antogs
satt Gessens 16-årige son på ett plan till
Amerika. Gessen, Darja och deras två övriga barn följde snart efter.

Tillbaka till USA

Av en händelse var detta ungefär samtidigt som USAs högsta domstol slog fast
att den federala regeringen skulle godta
samkönade äktenskap i de stater där de
var lagliga. Det betydde att sedan Gessen
och Darja gift sig kunde Darja få arbetstillstånd.
Det är ironiskt säger hon att Gessens
familj fann en tillflykt i USA, där den nya
regimen är invandringskritisk och ganska
anti-queer.
Gessen drar starka paralleller mellan
Putin och Trump. Hon menar att bägge
drivs av ”opportunism och instinkt”. Putin är ”en idiot. Han är outbildad, en man
utan intellektuell nyfikenhet som har en
särskild instinkt att försvara sin maktposition. Han är talangfull som manipulatör. Men det gör inte att han ens har en
genomsnittlig intelligens. Jag tror att
samma gäller Trump. De är faktiskt dumma bägge två.
”Jag tror att Trump i stort sett beundrar
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Putin. [Historikern] Timothy Snyder uttryckte det fyndigt, innan Trump valdes,
att Putin är den diktator som Trump spelar i sina TV-program. När Trump talar
om Putin uttrycker han sin beundran för
hur han kontrollerar befolkningen och
når skyhöga popularitetstal. Jag tror att
han verkligen uppfattar politisk makt så,
rå makt. Han aspirerar efter att bli autokrat eftersom han tror att det är styrka.
”Putin å andra sidan, tror att Trump
är en clown. Och en ganska misslyckad
clown. Jag tror att Trumps oförmåga
uppfattas irriterande i Kreml, eftersom
den lett till försämrade rysk-amerikanska
relationer, vilket inte är i Rysslands intresse. Putin skulle vilja ha Trump mer
förutsägbar och mer anpassningsbar.”
Och det amerikanska valet? Gessen
tvivlar på att den specielle utredaren Robert Mueller kommer att hitta något samarbete mellan Trump och Ryssland.
”Jag har varit kritisk mot konspirationsspekulationerna kring valet, eftersom de
är farliga för tilltron till det politiska systemet. Amerika har valt en person med
konspirationstankar så motreaktionen
blir då att engagera sig i egna motsatta
konspirationsteorier, vilket innebär att
vi hindras från att ta itu med de verkliga
hoten.
”Jag har ingen större tilltro till att undersökningen kommer att skapa en sammanhängande bild, till stor del för att jag
vet vilken röra som härskar i Ryssland.
Jag har också noterat att Trump inte klarar av långsiktigt tänkande, så han skulle
aldrig klara av den långsiktighet som
krävs för den typen av samverkan som
konspirationsanhängarna talar om.”
Det är troligare att undersökningen
kommer att avslöja förekomsten av korruption och en rad ”lösa trådar och tvivelaktiga kontrakt, men inte det som folk
drömmer om som lösningen på en nationell mardröm”.
Hon nämner att ett tvivelaktigt ryskt
företag kopplat till Kreml spenderat
100.000 dollar på Facebook för att påverka valet.
”Massor med amerikaner såg detta och
konstaterade att ryssarna blivit ertappade
med fingrarna i syltburken” säger Gessen. ”Min reflektion var att 100.000 dollar i annonsering inte är någonting alls.
Någon fick en miljon dollar från Kreml,
annonserade för 100 000 och behöll 90
procent själv. Kampanjen kunde sedan
rapporteras som en stor framgång. Alla
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inblandade är skurkar.
Det största hotet med förhållandet mellan Putin och Trump är kärnvapenhotet.
Ömsesidigt garanterad förintelse fungerade som avskräckande och höll världen
någorlunda säker under det Kalla kriget. Det är inte längre lika säkert när de
ansvariga heter Putin och Trump.

Kärnvapenhotet lever kvar

”Ömsesidigt garanterad förintelse” är något som fungerar med förnuftiga människor. Men jag är inte säker på att någon av
dem är tillräckligt förnuftig. De har ingen
framtidsvision och jag tror att bägge är
övertygade om sin egen förmåga att överleva.
För att skriva den nya boken återvände
Gessen till Ryssland för att intervjua de
som stått modeller för hennes huvudpersoner. Men hon vill inte berätta hur det
gick till och när det skedde.
Av de fyra huvudpersonerna bor Zjanna
i Bonn, där hon är TV-journalist. Ljosja
bor i New York och arbetar för en välgörenhetsorganisation. Masha fortsätter att
bo i Moskva. Gessen utgår från att Serjozja fortfarande bor i Ryssland, men han
har inte svarat på hennes brev och samtal
på två år. Gessen säger att hon är pessimistisk om Rysslands framtid.
”Jag tror att man kan dra den slutsatsen
från min boktitel. Men Putinismen kommer att vara över någon gång. Eftersom
allt har ett slut.” Ryssland är fortfarande
ett imperium, men det är ett mindre imperium än det en gång var och de interna
spänningarna har ökat.”
Putin har inte bara plundrat landet.
Hans stridbara nationalism och xenofobi
och koppling till den Rysk-ortodoxa kyrkan gör att de som inte hör till den ryskortodoxa kyrkan känner sig främmande.
Det ger upphov till nyfödda nationaliströrelser i imperiets mest avlägsna delar.
”Även platser som Basjkortostan [en
republik i Uralbergen med bara fyra miljoner invånare] har en egen nationalistisk rörelse vid det här laget. Putinismen
kommer att ta slut och då blir det en period av oordning. Eftersom Putin tror att
han kommer att leva för evigt finns det
ingen plan för att hitta hans efterträdare.
Och det kommer enligt min mening leda
till att imperiet till slut faller sönder.”
Hon hoppas att vi alla får leva så att
vi själva kan se.
.
Copyright Mick Brown/The Telegraph/
The Interview People
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Contras notisavdelning har i detta nummer
sammanställts av C.G. Holm. De källor
som refereras är inte direkt citerade, utan
texten är Contras sammanfattning av originalkällan om inte annat markeras med
citationstecken.

Dålig integration

Det fungerar dåligt att få in utlänningar
på arbetsmarknaden. Ibland skylls det på
”strukturell diskriminering”, stela arbetsmarknadslagar eller lättheten att försörja
sig med bidrag. Så är det inte menar Nima
Sanandaji som är VD för tankesmedjan
ECEPR. Om man jämför ”likvärdiga”
personer, testade enligt en ”vuxenversion” av PISA-testet, som kallas PIAAC
och mäter läsförståelse och räknefärdigheter går det ungefär lika bra på arbetsmarknaden för svenskar och invandrare.
Sanandaji menar att denna slutsats bekräftas av 2015 års långtidsutredning.
”Det finns inte några signifikanta skillnader mellan utrikes och inrikes födda när
det gäller att ha ett arbete, om hänsyn tas
till nivån på individens färdigheter. De
lika möjligheterna att ha ett arbete om
man har goda färdigheter verkar inte heller kunna förklaras med att utrikes födda
i högre grad skulle arbeta i yrken som
inte motsvarar deras färdighetsnivå”. Det
finns alltså inga andra skillnader i möj-
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ligheterna att få arbete än skillnaderna i
förmåga. I PIAAC mäts bland annat hur
många som har ”mycket låga kunskaper
i läskunnighet och/eller matematik”. För
personer med svenskt ursprung är den
siffran 10,7 procent. För personer födda
i Sverige med annat modersmål än svenska är siffran 21,4 procent och för personer födda utomlands 52,3 procent. Det
sätter sina spår i arbetslöshetsstatistiken.
Sanandaji har skrivit om detta i tidskriften Axess.
En mer anekdotisk skildring får vi från
en företagare som ofta letar efter okvalificerad arbetskraft. Företagaren intervjuar ofta kvinnor som egentligen inte
vill ha något jobb, kvinnor som kommer
från kulturer där kvinnan förutsätts vara
hemma, men som i Sverige råkar ut för
Arbetsförmedlingen som kräver att de
ska söka ett visst antal jobb i veckan för
att få bidrag. I ett annat fall började en
muslimsk kvinna samtalet om ett nytt
arbete med att försöka övertyga den arbetskraftssökande arbetsgivaren att bli
muslim. Det var uppenbart att hon skulle
behandla företagets kunder på samma
sätt, ett säkert sätt att jaga bort kunderna.
Det blev ingen anställning.

Surfdatorer klassas som
”spelautomater” av tingsrätten

Ägarna till en pizzeria i Linköping åtala-
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des och fälldes för brott mot lotterilagen.
På pizzerian fanns vanliga persondatorer
och tingsrätten underkände åtalet. Åklagaren gick dock vidare till hovrätten som
dömde de åtalade två ägarna till 60 respektive 150 dagsböter. Det var helt vanliga datorer uppkopplade till nätet. Det gick
utmärkt att surfa in på vilken internetsida
som helst med dem, detta enligt den kriminaltekniska undersökning som polisen
låtit göra. Men hovrätten ansåg ändå att
datorerna var en ”integrerad del av en
lösning för spel i [pizzerian]”. (Lexnova)

Bankerna

gör sitt bästa för att jaga bort kunderna.
För det mesta efter krav från Finansinspektionen och/eller EU. Det senaste är
att EU bestämt att bankerna inte får lita på
de svenska offentliga företagsregistren.
Hittills har det varit OK att visa upp en
giltig registrering (som banken kan kolla
elektroniskt hos Bolagsverket eller Länsstyrelsen). För ett företag som vill äga aktier blir det emellertid omöjligt efter kommande årsskifte. Då krävs en registrering
av LEI (Legal Entity Identifier), som bara
kan ske hos utländska företag. De svenska bankerna gör det inte själva utan hänvisar till företag som Bloomberg Finance
eller London Stock Exchange. I Finland
klarar dock Patentverket av saken, men
i Sverige finns ingen enda utfärdare av
LEI. Det kostar en tusenlapp att registrera LEI och sedan ungefär 500 kronor
per år att hålla registreringen vid liv. För
Contra innebär det att vi har tvingats sälja
av de preferensaktier som vi haft för att få
lite mer avkastning än de 0,7 procent vi
kan få på banken (vilket i praktiken är en
negativ avkastning eftersom inflationen
är högre än 0,7 procent). Att hålla igång
LEI för Contras blygsamma placering lönar sig inte. Vi betalar redan en årsavgift
för registreringen av Stiftelsen hos Länsstyrelsen på 1.200 kronor och en registrering av LEI skulle äta upp en betydande
del av avkastningen.
Bankerna jagar också sina företagskunder för att de ska registrera ”slutlig” förmånstagare, vem är det som bestämmer
och vem har nytta av ett företag. En av
Contras banker har låtit sig nöjas med att
”slutlig förmånstagare saknas” (Contra är
en stiftelse som är ”självägande” och inte
har några förmånstagare). En annan bank
som vi är kund hos saknar möjligheten att
registrera att ”förmånstagare saknas” och
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försöker nu få oss att lögnaktigt registrera
stiftelsens styrelse som slutliga förmånstagare, trots att den inte kan få ut ett öre
ur Stiftelsen och att detta vederbörligen
kontrolleras av en auktoriserad revisor
och dessutom finns registrerat hos Länsstyrelsen.

Mer än 100 procents
marginaleffekt

På Gunnar Strängs tid som finansminister
kunde Astrid Lindgren berätta sin Pomperipossa-saga om 102 procents marginalskatt (Expressen 1976-03-10). Nu
stämde det inte riktigt, vilket den pompöse Sträng kunde förklara i Riksdagens
talarstol. Eftersom Astrid Lindgren var
över 65 år behövde hon inte betala 102
procent i marginalskatt utan straxt under
100 procent. Han vitsordade dock att det
skulle blivit 102 procent om Astrid Lindgren varit yngre.
Idag är det det kommunala skatteutjämningssystemet som har marginaleffekter
på över 100 procent. Sex kommuner blir
av med pengar om de höjer skatten. Värst
är det för Kävlinge i Skåne som skulle
minska skatteintäkterna med 6 kronor
för varje hundralapp som medborgarna
betalar extra i kommunalskatt. Nästan
alla kommuner (och landsting) får bidrag
från det kommunala skatteutjämningssystemet. Det är bara elva kommuner och
Stockholms läns landsting som betalar in
till systemet. De kommuner som får mest
satsar ofta på lyxprojekt. Den kommun
som får allra mest, Malmö, får 5 miljarder
om året från landets övriga skattebetalare
och har under senare år bland annat kunnat bygga ett Konserthus för 1,3 miljarder. Göteborg, som tar emot 2,5 miljarder
om året, håller just på att bygga ut Liseberg för 2 miljarder kronor. Örebro, som
inte ens är på femitopp-listan över mottagare, spenderar en halv miljard på ett
”kulturkvarter” och har dessutom slängt
bort pengar på ett dyrt och huvudlöst
vindkraftsprojekt.
(Skattebetalarna)

Regeringsfrågan

Ulf Kristersson skrev i tidningen Axess,
innan han blev Moderaternas nye partiledare: ”2014: När alliansen i september
gör sig till valets förlorare, görs också
andra förlorare till omotiverade vinnare.
Den regering jag tillhörde skulle naturligtvis avgå – det hade vi lovat – men den
nuvarande regeringen borde aldrig ha bil-
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dats. I princip alla andra regeringar hade
varit bättre. Minoritetsregeringar ska bara
tolereras om majoriteten också kan – eller måste – tolerera deras politik.
”2014: Den 27 december sluts decemberöverenskommelsen. Ingenting har nog
skadat tilltron till alliansen och till M lika
mycket som DÖ. Det som skulle markera att SD inte får något inflytande över
svensk politik, skapade ett demokratiskt
monster. Principiellt feltänkt, eftersom
allas röster måste räknas. Och praktiskt
kontraproduktivt. Man sitter i opposition
för att man inte kan regera, inte för att
man avstår från att försöka. Valet 2014
ledde till tre – kanske fyra – förlorade år
för Sverige, och ett förslösat förtroendekapital. Vi är många som ödmjukt måste
ställa oss frågan varför vi inte insåg – och
sa – detta redan då…
”Vill inte regeringen gå i alliansens
riktning, måste alliansen ändra regeringens [riktning]. Att stå upp för sin egen politik är inte att spekulera i SD:s. Alliansen
kan inte avstå från att lägga gemensamma
förslag för att inte riskera att vinna. Alliansen måste nu tala i klartext om landets
utmaningar, och presentera reformer som
svarar mot uppgiften.”

Vänsterextremistiska
censurivrare får inflytande

Man kunde tro att yttrandefriheten står sig
stark. För inte alltför länge sedan (2006)
fick utrikesminister Laila Freivalds sparken för att hon försökt (och tillfälligt
lyckats) stoppa Sverigedemokraternas
hemsida på internet.
Men tiderna förändras. Idag är det inte
utrikesdepartementet utan de dominerande internetföretagen Facebook, Google
(inklusive dotterbolaget YouTube) och
Twitter, som är ett hot mot yttrandefriheten. Delvis mot bakgrund av rättsprocesser i utlandet, men också mot bakgrund
av kritiken mot bolagens roll i de ryska
försöken att påverka Brexit-omröstningen i Storbritannien och presidentvalet i
USA. Bolagen utlovar hårdare tag mot
missbruk av deras tjänster, och enligt de
användaravtal som man tvingas godkänna för att få använda tjänsterna kan bolagen göra nästan vad som helst och hävda
att en sida bryter mot de grundläggande
reglerna.
Vi vet alla att det skrivs otroligt mycket
dumheter och inlägg av lågt värde på internet. Men yttrandefrihet innebär att det
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är läsarna och inte infrastrukturbolagen
som ska avgöra vad som publiceras. Men
infrastrukturbolagen, som skaffat sig monopolställningar inom respektive nischer,
känner sig tvungna att reagera på anmälningar. I några utländska rättsfall har det
blivit mycket kännbara ekonomiska konsekvenser när så inte skett. I Sverige med
sina löjligt låga skadestånd skulle man av
ekonomiska skäl kunna ta saken med en
klackspark.
Nu sker det dock snart lika många obefogade anmälningar som det sker dåliga
inlägg. Problemet är att anmälningarna
i ökad utsträckning har fått en politisk
slagsida och inte riktar sig mot brottsliga
eller kränkande inlägg utan mot åsikter
som ligger utanför ”åsiktskorridoren”.
Eftersom anmälningarna har ökat i antal
lämnas de flesta utan åtgärd. Rena kvantiteten anmälningar tycks nu avgöra om
bolagen ingriper. Och det är förvisso inte
de skarpaste knivarna i lådan som sitter
och tar emot anmälningar. En grupp med
nära personkopplingar till Sveriges Radio, #jagärhär har satt i system att organisera anmälningskedjor. Organisationen är
stängd och består av enbart sex personer.
Utomstående släpps inte in, men man har
skaffat sig tiotusentals följare som lydigt
skickar in anmälningar. Genom denna
och liknande metoder har ledarskribenten
i Nya Wermnlands-Tidningen Henrik L.
Barvå (en av Sveriges största landsortstidningar, grundad 1837) vid upprepade
tillfällen stoppats från att via Facebook
sprida sina ledarartiklar1. Paolo Roberto
har (tillfälligt) blivit portad från Facebook för ett skämt om ”#metoo” (”Vad
kallar man en sexuellt trakasserad robot
–R2#metoo”)2. Författarinnan Katerina
Janouch3 och journalisten Joakim Lamotte
(bägge politiskt oberoende) har stoppats,
liksom de moderata riksdagskandidaterna Ann Heberlein och Rebecca Weidmo
Uvell. En del av de som trakasserats via
Facebook har gått så långt att de öppnat
konton hos den ryska motsvarigheten vk,
som inte är lika kitsligt politiskt korrekta
som Facebook. Men vk har ju mycket få
svenska användare och genom att lägga
sitt konto där ger man ryska FSB tillgång
till massor med privat information.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / s e a r c h /
top/?q=henrik%20l%20barv%C3%A5
2
http://www.smp.se/ledare/nar-paolo-robertoskriver-historia/
3
http://katerinamagasin.se/jagarhars-massanmalningar-sa-funkar-de/
1
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Korruption och religion

Organisationen Transparency International (med huvudkontor i Berlin) är en internationellt välrenommerad organisation
som bekämpar korruption. Organisationen upprättar en årlig lista över vilka länder som är minst och mest korrumperade.
Den senaste listan omfattar sammanlagt
176 länder. Att koppla listan till den dominerande religionen i landet säger en
del om hur religionen påverkar moralen
i ett land.
Tio minst korrupta länderna:
1. Danmark
Kristendom
2. Nya Zeeland Kristendom
3. Finland
Kristendom
4. Sverige
Kristendom
5. Schweiz
Kristendom
6. Norge		
Kristendom
7. Singapore
Buddhism
8. Nederländerna Kristendom
9. Kanada
Kristendom
10. Tyskland
Kristendom
Tio mest korrupta länderna:
176. Somalia		
Islam
175. Sydsudan		
Kristendom
174. Nordkorea		
Kommunism
173. Syrien		
Islam
172. Jemen		
Islam
171. Sudan		
Islam
170. Libyen		
Islam
169. Afghanistan		
Islam
168. Guinea Bissau
Islam
167. Irak		
Islam
I de åtta länder där islam är främsta religion handlar det i samtliga fall om sunniislam, även om shia-islam är någorlunda
utbredd i Irak och Jemen. I Sydsudan är
det osäkert om kristendomen eller animismen är den mest spridda religionen.

Putins inre krets
god för 200 miljarder

Vladimir Putins närmaste vän- och släktkrets är goda för 200 miljarder kronor,
enligt den brittiska tidningen The Sunday
Times. Det handlar huvudsakligen om
ägande i företag i gas- och oljesektorn
och nära de ryska statliga företagen. En
av Putins släktingar som officiellt har inkomster på 70.000 kronor per år har en
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förmögenhet på nästan 5 miljarder kronor. Michail Sjelomov, son till Vladimir
Putins kusin Ljubov Sjelomova, har ett
vanligt jobb på ett statligt speditionsföretag, men äger vid sidan av en rad företag.
När han tillfrågades om hur han kunnat
bygga upp en så stor förmögenhet med så
små inkomster förklarade han att ”det kan
finnas skilda skäl”. Sjelomovs närmaste
partner i företagen är Sergej Roldugin
och Petr Kolbin. Roldugin är cellist och
gudfar till Putins äldsta dotter Maria. Han
har varit bekant med Putin sedan de var
små och brukar betecknas som ”Putins
bästa vän”. Han kontrollerar företag med
en omsättning på cirka 15 miljarder kronor. Kolbin har en bakgrund som slaktare
och har varit delägare i oljebolaget Gunvor, med Gennadij Timtjenko, en annan
Putin-vän som huvudintressent. Gunvor
är världens fjärde största oljehandlare
och dagen innan Timtjenko hamnade på
den amerikanska sanktionslistan efter
Rysslands annektering av Kreml såldes
Timtjenkos innehav i Gunvor till den
svenske delägaren Torbjörn Törnqvist.
Det är Torbjörn Törnqvists mamma som
gett namn åt oljebolaget.

”Plåtpoliser” påverkar
inte trafiksäkerheten

I Finland kallas polisens obemannade
fartkameror för ”plåtpoliser”. Polisen gillar kamerorna, men de har ingen praktisk
betydelse för att minska olyckorna. Trots
att polisen hävdar motsatsen när de vill
sätta upp fler kameror. Professorn i trafikmedicin vid Helsingfors Universitet Timo
Tervo har granskat Polisens argument för
fler kameror. Ett sådant argument var att
Polisen hävdade att antalet dödsolyckor
vid Ring I runt Helsingfors skulle minska med 23 procent om kamerorna sattes
upp. Tervo konstaterade att ingen dödsolycka inträffat vid Ring I under de senaste
14 åren. Tervo menar att fartkamerorna
skapar onödiga olycksrisker när förarna
ägnar sig åt att titta på hastighetsmätaren
istället för på trafiken. Det är sällan nyktra förare ställer till med dödsolyckor på
grund av hög hastighet. Det är helt annorlunda med onyktra förare, men där medför ofta onykterheten i sig att hastighets-
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gränserna inte hålls. En frisk, nykter och
psykisk balanserad förare är inblandad i
ungefär 5 procent av dödsolyckorna. Och
hälften av dessa förare är under tjugo år
och därmed ovana. ”De dödsolyckor som
jag undersöker beror till största delen på
sjuka eller påverkade förare. Hastigheten
utgör i sig ingen allvarlig risk. Motorvägar är ju säkrast i förhållande till trafikintensiteten. Där finns inga hinder att
krocka med och ingen mötande trafik”
säger Tervo.
(Hufvudstadsbladet)

Förste protestanten
i Högsta Domstolen

Trots att över hälften av den amerikanska
befolkningen är protestanter var tidigare
inte en enda av Högsta Domstolens nio
domare protestant. I och med den nyutnämnde domaren Neil Gorsuch finns det
återigen en protestant (anglikan) i Högsta
Domstolen. Av övriga domare är fem katoliker och tre judar. Anthony Scalia, som
avled 2016, och vars stol nu övertagits av
Gorsuch, var katolik.

Dyrt att förlora

Pengar är avgörande för att vinna presidentval i USA hävdas det. Så var det
inte 2016. Hillary Clinton spenderade
1,2 miljarder dollar på sin valkampanj,
medan Donald Trump ”bara” la ner 600
miljoner dollar. Vid presidentvalet 2012
vann dock kandidaten med mest pengar.
Obama spenderade 700 miljoner dollar,
medan Mitt Romney bara lade ner 450
miljoner dollar.

Så bar sig storspionen åt

När Bradley Manning (numer Chelsea
Manning) stal 750 000 hemliga dokument var det en tekniskt sett ganska enkel operation. Filerna sparades ner på en
DVD-skiva, från en dator som Manning
hade tillgång till i tjänsten.
Rent tekniskt var Edward Snowdens
motsvarande stöld av 1,5 miljoner dokument betydligt mer sofistikerad. Snowden arbetade nämligen på en högre säkerhetsnivå med hemliga dokument på en
högre nivå. Han hade därför bara tillgång
till dem på en dator utan möjlighet att
spara ner dokumenten. Men dokumenten
kunde sparas internt hos NSA (National
Security Agency), där Snowden arbetade,
även om han var anställd på datakonsultföretaget Booz Allen. Tillvägagångssättet
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visar hur det ganska enkelt går att lura ett
säkerhetssystem som skaparna tror ska
vara säkert. Snowden sparade ner de dokument som han ville stjäla på en server
som tillhörde NSA. Han åkte tre mil till
sin gamla arbetsplats och kunde logga
in sig med sin gamla arbetsdator på ett
nätverk där han kom åt den server som
han på sin nya arbetsplats använt för att
spara ned de filer han ville komma åt. På
sin gamla arbetsplats hade han möjlighet
att kopiera filer, för där hade han haft en
lägre säkerhetsnivå. Och när Snowden
bytte arbetsplats hade man inte spärrat
Snowdens lösenord när han slutade.
Varför använde sig topphemliga NSA
av en privat konsultfirma för att hantera
så känsliga uppgifter som dem Snowden hanterade? Svaret är enkelt, för att
spara pengar. Toppkrafter på företag som
Google och Apple kan tjäna flera hundra
tusen dollar om året. Och det är sådana
löner som NSA skulle behöva konkurrera
med för att i egen regi anställa de kvalificerade människor som man behöver.
Istället vänder man sig till konsultföretag
som nöjer sig med kanske 120.000 dollar
per år. En lön nästan på VD-nivå i Sverige, men fullt normal i den lilla nisch där
Snowden rörde sig. Snowden arbetade
särskilt med övervakningen av fientliga
nationers datatrafik, Kina, Ryssland, Iran
och Nordkorea. Ryssarna kunde lägga beslag på mycket viktig information om hur
USA arbetade och i samband med den
ryska annekteringen av Krim 2014 hade

USA inte tillgång till någon information
alls från fältet.

De rikaste bor i Washington

Ett skäl till Donald Trumps framgång i
förra årets presidentval var det växande
missnöjet med ”Washington”. Trump
har ju utlovat att ”rensa träsket”. Alla de
fyra rikaste ”counties” i USA ligger runt
Washington. Inga ”counties” i viktiga industri- och finansstäder som New York,
Chicago, Houston, San Francisco och
Los Angeles finns med på listan. Det är i
politiken de stora pengarna finns.
(Imprimis, Hillsdale)

Hälsolarmen är farliga

Geoffrey C. Kabat, epidemolog vid Albert Einstein College of Medicine har
skrivit boken Getting Risk Right, som
handlar om riskhantering mot bakgrund
av de många hälsolarmen som vi alla läser om. Kabats uppfattning är att många
av larmen i grunden är fel, och ju större
rubrikerna är, desto större är skälen att
misstro dem. Medellivslängden i USA
har sedan 1990 ökat från 71,8 till 76,3 för
män och från 78,8 till 81,1 för kvinnor.
Så något måste trots allt vara rätt i dagens
samhälle.
Kabat varnar för felslutet att om det
finns ett statistiskt samband mellan X och
Y innebär det att X medverkar till Y. Man
ska inte heller blanda ihop fara och risk.
Fara är något som kan förorsaka problem
medan risk är sannolikheten för att en

fara verkligen ska förorsaka problem. International Agency for Research on Cancer förklarade för en tid sedan att bacon
medförde fara för tjocktarmscancer. När
det gäller risken, så ökade den från 5 till 6
procent, vilket nog gör att många fortsätter att äta frukost med ägg och bacon.
En ”enig vetenskap” är inte heller något
att lita till. Förut ansåg en ”enig vetenskap” att magsår förorsakades av kryddig
mat och stress. Idag vet man att det handlar om bakterier som kan bekämpas med
Losec och liknande mediciner (tidigare
bekämpades magsår med operationer och
efterföljande konvalescens, idag äter patienten tabletter och fortsätter att arbeta
som vanligt). Tidigare ansåg en ”enig vetenskap” att östrogen minskade riskerna
för kvinnliga hjärtsjukdomnar efter menopausen. Idag anses samma behandling
öka risken för bröstcancer.
Länge hävdade många vetenskapsmän
att mobiltelefoner ökade risken för cancer i hjärnan, idag är enigheten stor om
att radiovågorna inte påverkar hjärnan.
Kabat konstaterar också att påståendena
om lägre spermiekvalitet på grund av kemikaliepåverkan är fel. Det går inte att
mäta sig till sämre spermiekvalitet. Och
när det hävdades att belgiska kvinnor råkade ut för njursvikt på grund av ett kinesiskt bantningspreparat kunde man med
tiden konstatera att det inte var fråga om
effekter av bantningspreparatet utan ett
tillsatsämne till preparatet, en växt kallad
aristolochia. Samma växt förorsakade för
övrigt njursvikt hos bönder på Balkan,
sedan det visat sig att växten smugit sig
in på böndernas vetefält. Det fanns ett
statistiskt samband mellan bantningsmedlet och njursvikt, men inte ett riktigt
samband.

Australiensare och
bara australiensare

I Australien krävs av en parlamentsledamot att han/hon är australiensisk medborgare, och bara det. På senare tid har flera
ledamöter tvingats lämna parlamentet på
grund av brittiskt, nyzeeländskt, kanadensiskt eller italienskt sidomedborgarskap. ”Italienaren” visste inte ens om saken, eftersom han anmälts som italiensk
medborgare av sin mamma, utan att hon
hade berättat det. I Sverige är det dock
fritt fram att ha dubbla medborgarskap
även för riksdagsledamöter. Hur många
utländska medborgare som finns i svenska Riksdagen vet vi inte.
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Låt Dig inte luras av Bitcoin!
Många har under de senaste åren tjänat grova pengar på Bitcoin. I vissa liberala
kretsar har man sett Bitcoin som ett sätt att komma undan otillbörlig statlig inblandning i valutasystemet. Men framför allt är det kriminella som sett möjligheterna med Bitcoin. Bitcoin är en koloss på lerfötter. Idag är alla Bitcoin på marknaden värda 1.000 miljarder kronor. Imorgon kan de vara helt värdelösa.
En av mänsklighetens allra viktigaste
uppfinningar var pengar. Vem uppfinnaren
var vet vi inte, men pengar började
användas omkring 700 före Kristus i
Mindre Asien. Innan dess skedde handel
med metallstycken som förmedlade
värdet. En vara kunde köpas eller säljas
mot ersättning i exempelvis silver av en
viss vikt.

Mynt var ett enormt framsteg
– men det öppnade för bedrägerier

Pengar (det var mynt det handlade om)
innebar att en myndighet (kungen)
satte sin stämpel på metallstycket och
intygade att det hade en viss vikt. Viktigt
var att myntet hade räfflade kanter, så
att bedragare inte kunde skära bort en
bit av metallen och lura köparen på det
sättet. Det var svårare att försvara sig
mot garanten för myntens värde, kungen.
Kungarna kom snart på att de kunde skära
emellan genom att sänka silverhalten i
mynten. Det var ju den kungliga stämpeln
som förmedlade värdet.

Sedlar och nu Bitcoin

Senare kom sedlar (för det var ju tron på
värdet, inte värdet i sig, som var den avgörande funktionen för ett betalningsmedel) och ännu senare plastkort för att nu
senast handla om kryptovalutor.
Den mest omtalade kryptovalutan är
Bitcoin, som blivit ett stort investeringsoch spekulationsobjekt. Kan man lita på
Bitcoin? Det ska vi gå in på senare, men
kom ihåg att i alla faser av de moderna
transaktionsmedlens utveckling har det
funnits skojare som passat på att lura en
okunnig allmänhet.
Mynt förmedlade värden i ett par tusen
år, men med tiden skulle enklare och
mer effektiva betalningsmedel utvecklas.
Sedlar utvecklades i några steg från
1500-talet och framåt. Det första som kan
liknas vid sedlar var papperslappar som
fungerade mellan filialerna i bankirföretag
med geografiskt vidsträckt verksamhet.
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Omkring år 1500 hade bankirfirman
Jakob Fugger verksamhet i hela Europa
och Fugger själv blev Europas, ja kanske
världens, rikaste man genom tiderna.
Fugger själv var ingen bedragare, men
det fanns många andra som ägnade sig åt
liknande verksamhet och som var mindre
nogräknade.
I Sverige lanserade Palmstruchska
Banken (Stockholms Banco) sedlar i
modern mening 1661. En del menar
att det var de första riktiga sedlarna
i världen. En sedel är i praktiken ett
sätt att låna pengar – räntefritt – av
allmänheten. För att få en sedel måste
man lämna mynt till sedelutgivaren. För

cg.holm@
contra.nu
allmänheten låg fördelen i att sedeln
var enkel att transportera, till skillnad
från de gigantiska kopparmynt som var
officiellt betalningsmedel i Sverige vid
den tiden. Sedelutgivningen var mycket
lukrativ, vilket lockade till överdrivet
stor sedelutgivning. Sedlarna skulle vid
anfordran kunna växlas in till metall, men
snabbt gavs det ut mer sedlar än vad det
fanns motvärden i metall hos banken (när
banken fick in metall kunde den ju lånas
ut mot ränta, och snart skedde utlåningen
direkt i sedlar). Redan 1664 havererade
Palmstruchska Banken, eftersom den inte
kunde lösa in sina åtaganden i metall.
Det blev en svår finansiell kris när ett av
de vanligaste betalningsmedlen i landet
hotade att bli värdelöst.

Staten grep in vid
den första finanskrisen

Palmstruchska Banken var för betydelsefull för landet för att tillåtas gå i konkurs.
Argument som ibland använts vid senare
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finansiella kriser, staten måste gå in och
rädda dem som ligger bakom betalningsmedlen, eftersom staten inte fungerar
utan betalningsmedel.
Staten räddade Palmstruchska Banken,
tog över den och skapade Riksbanken
1668. Då hade utgivning av sedlar
förbjudits, men den kom igång igen i
början av 1700-talet, då i Riksbankens
regi.
I slutet av 1800-talet var den
huvudsakliga sedelutgivningen i Sverige
återigen i privata händer. Dock under
statlig övervakning. De banker som
hade ordet ”Enskilda” i sitt namn hade
behörighet att ge ut sedlar. De stora
fördelarna som sedlarna hade var att
enkelt och smidigt kunna överföra stora
summor över långa sträckor, vilket gjorde
att många ställde upp på att låna ut pengar
räntefritt på de villkoren.
År 1904 drog staten in rätten att ge
ut sedlar för de enskilda bankerna och
all sedelutgivning togs över av staten
och Riksbanken. Det blev straffbart att
trycka egna sedlar, men reverser, checkar
och postväxlar fungerade fortfarande för
privatpersoner och företag som behövde
överföra värden.

”Alla” pengar flyttar till bankkonton

Sedan allmänheten i stor utsträckning
övergått till att flytta sina tillgångar från
”madrassen” till ett bankkonto kunde
bankerna skapa sin egna valuta. Om
banken lånade ut 1.000 kronor sattes
valutan in på ett annat bankkonto.
Möjligen sparade ägaren en femtiolapp
i den egna plånboken, men återstående
950 kronor blev en tillgång, som kunde
användas för att köpa varor. Pengarna
hamnade på ett nytt bankkonto (dock
kanske i en annan bank än den som
stått för den ursprungliga utlåningen)
och banken som fått mer tillgångar
kunde öka utlåningen. Det här systemet
gör att bankerna kan skapa pengar utan
egentlig kontroll av myndigheterna, på
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engelska kallas det ”fractional reserve
banking”. Det behövs inte längre sedlar,
utan pengar består av noteringar på
olika konton. Genom att tillgångar mer
blivit tillgodohavanden på konton har
sedlar fått mindre betydelse som bas i
ekonomin. För att inte penningsystemet
ska haverera genom ”fractional reserve
banking”, kontrolleras bankernas affärer
noga av myndigheterna.

Bitcoin – en valuta som
enbart finns i datafiler

Bitcoin skapades 2009 som en digital
kryptovaluta. Det finns inga mynt. De
mynt som ibland visas på bild är inga
riktiga mynt utan illustrationer, de är inte
värda någonting. Bitcoin finns enbart i
form av filer på datorer. Bitcoin skiljer
sig från andra valutor genom att den inte
kontrolleras av någon myndighet. Den är
ett privat initiativ. Grundaren av Bitcoin
kallas ”Satoshi Nakamoto”, men det
verkar inte finnas någon verklig person
med det namnet.
Bitcoin bygger liksom andra valutor
på förtroende. Om du ska sälja en ägodel eller arbeta åt en arbetsgivare vill du
ha betalt på ett sätt som får dig att tro att
pengarna inte ska försvinna. Riksbanker i
välskötta ekonomier (Sverige, USA, Japan med flera) ser till att marknaden inte
översvämmas av valuta. Att inflationen
blir måttlig. Det sker bland annat genom
regleringar för hur mycket eget kapital
som måste finnas för en viss utlåning.
Bankerna kan därför inte skapa obegränsat med pengar enligt metoden för ”fractional reserve banking”.
Ansvariga regeringar har kontroll över
utvecklingen, men ansvarslösa regimer
trycker nya pengar, vilket leder till
inflation och till slut valutans undergång.
I länder som Panama, Ecuador och
Zimbabwe finns det därför ingen inhemsk
valuta utan amerikanska dollar fungerar
som betalningsmedel. Venezuela är i rask
takt på väg att rasa ner i det valutalösa
träsket.
Eftersom sedelutgivning är ett
räntefritt lån till sedelutgivaren har den
monumentala misskötseln i de nämnda
länderna lett till det bisarra förhållandet
att fattiga människor i u-länderna ställer
upp med räntefria lån till det rika USA!
Värdet på pengar bygger på förtroende
för den institution som skapar pengarna
och de personer som ligger bakom den
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institutionen. Det finns för den som fått
eller tagit sig ett förtroende, det må vara
personer, myndigheter eller stater, alltid
en frestelse att för egen vinning missbruka
förtroendet. I en väl fungerande demokrati
blir den som missbrukar förtroendet
inte omvald. I ett annat system kan
vederbörande sitta kvar.

Så skapades Bitcoin

För Bitcoin finns ingen myndighet som
kontrollerar valutan. Istället finns ett
system för att skapa ny valuta enligt en
modell som presenterades av ”Satoshi
Nakamoto” 2009. Det skedde i form av
en ”vitbok” som beskriver hur datafilerna
ska skyddas mot förfalskningar och
kopiering av bluffmakare. I uppsatsen
beskrivs också hur pengar (Bitcoin)
skapas.
Nya Bitcoin skapas genom att
lösa beräkningsproblem med hjälp
av datorkraft. Bitcoin skapas alltså
ur tomma intet genom i sig ganska
meningslösa databeräkningar. En vanlig
valuta skapas genom att någon beslutar
sig för att trycka sedlar, eller att någon
utnyttjar de reglerade möjligheterna till
”fractional reserve banking”. Trycker
man för mycket eller har för slappa regler
för bankernas eget penningskapande blir
det inflation.
Inflation skulle det bli också om Bitcoin
kunde skapas obegränsat och därför har
det satts upp en gräns för hur många
Bitcoin som ska skapas. När detta antal
(cirka 21 miljoner) är skapat blir det inte
fler. Gamla Bitcoins har dock fortfarande
ett värde, förutsatt att det finns förtroende
för att det verkligen är omöjligt att skapa
fler Bitcoins. 21 miljoner är inte en särskilt
hög siffra i förhållande till hur gigantiska
transaktioner som genomförs i världen
varje dag. Bara svenska Riksbanken har
(efter den senaste sedelindragningen) gett
ut sedlar för 45 miljarder kronor – 2000
gånger så mycket som det maximala
antalet Bitcoins! Och sedlar är dessutom
bara en bråkdel av våra pengar. Visst
har du merparten av dina pengar på ett
bankkonto, inte som sedlar i plånboken?
Idag har ungefär 80 procent av den
maximala mängden Bitcoin skapats
genom så kallad ”mining”. För att hindra
att exempelvis framsteg i datatekniken
leder till ett enormt uppsving i
tillgången på Bitcoin justeras kraven
på hur omfattande beräkningar som
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behövs för att skapa en Bitcoin varje
vecka. Vanligen innebär det att kraven
skruvas upp, det krävs för varje vecka
mer beräkningar för att producera en
Bitcoin. Men tillför beräkningarna någon
nyttighet till världen? Skapas det värden
som motiverar att penningmängden ökar?
Nej inte alls! Det handlar helt och hållet
om förtroendet för att användarna av
Bitcoin ska tycka att det ligger ett värde
i att meningslösa databeräkningar utförs
och är beredda att betala den som äger
tillräcklig datakapacitet för detta.

Myndigheterna kan inte
kontrollera Bitcoin

För många användare är frånvaron av
en central myndighet som kontrollerar
valutan det väsentliga. Myndigheternas
alltmer hysteriska jakt på ”penningtvätt”
och ”terroristpengar” har inget att hämta
hos Bitcoin. Det finns inga banker som
är inblandade, utan alla transaktioner går
mellan de två parter som gör en affär. Det
har både fördelar och nackdelar. Fördelar
i så måtto att inga myndigheter kan lägga
sig i transaktionerna och inga myndigheter
eller Riksbankschefer kan skapa inflation
och därmed lura allmänheten på deras
sparkapital. Men just dessa fördelar
för allmänheten är också fördelar för
kriminella, som med förkärlek använder
Bitcoin i sina ljusskygga affärer.
Det betyder att de kriminella har
ett direkt intresse av att allmänheten
inte genomskådar Bitcoin som en
bubbla. För att Bitcoin ska fungera
som transaktionsmedel i samband med
brottslighet måste det finnas så mycket
förtroende för Bitcoin att de har ett värde
på marknaden. Ännu bättre om Bitcoin
ökar i värde, då kan man blåsa under
förtroendet för Bitcoin genom att sprida
myten att det skulle vara en spännande
och lönsam investering. Alldeles bort
sett från att man tjänar pengar på att de
egna sparpengarna från den kriminella
verksamheten ökar i värde. Det intresset
gäller inte bara vanliga gangsterligor
utan också terroristorganisationer som
använder Bitcoin för att förhindra spårning
av transaktioner och stater som av politiska
skäl gärna vill destabilisera utvecklade
kapitalistiska ekonomier. Den som går på
locktonerna om ”investeringar” i Bitcoin
hjälper den organiserade brottsligheten,
den internationella brottsligheten och
Putinregimen i Ryssland.
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BTCX, ett företag som handlar
Det största
med Bitcoin, har när denna artikel
bedrägeriet någonsin
skrivs ett pris på 65.000 kronor per
Frågan om hur man skapar mer
Bitcoin på sin hemsida. Men går du
transaktionsmedel i en växande
in och försöker köpa en Bitcoin vill
ekonomi kan lösas genom att
de ha 69.000 kronor. När du vill sälja
man skapar nya valutasystem
den tillbaka skär BTCX emellan
som kompletterar Bitcoin. Det
med 6,7 procent (eller 12,6 procent
förutsätts ske genom så kallad
om vi räknar från 69.000 kronor).
ICO, Initial Coin Offering. Ordet
Du får bara 61.000 kronor tillbaka
är bildat efter modell av IPO, Initial
(kanske mindre, eftersom jag inte
Public Offering, det som sker när
har några Bitcoin att sälja har jag
en ny aktie noteras på börsen och
inte kunnat testa vad de verkligen är
Ibland visas Bitcoin på bild. Det är dock en illusion. Det börjar handlas av allmänheten.
beredda att betala). BTCX skriver
finns inga fysiska mynt. Alla bitcoins är datafiler skapade Men ett företag som noteras på
själv följande varning för placeringar
börsen har ett reellt värde. Det kan
genom ganska meningslösa datorberäkningar.
i Bitcoin: ”Bitcoinkännare brukar
finnas fastigheter och maskiner,
rekommendera att inte satsa mer på
de traditionella bankerna, som inte är
kundregister eller uppfinningar som
bitcoin än du har råd att förlora, vilket vi
intresserade av Bitcoin, är intresserade
ägs av företaget, och som värdesätts av
håller med om är ett mycket gott råd.” De
av blockkedje-tekniken eftersom den
marknaden vid en IPO.
tycker alltså själva att du ska vara beredd
skulle kunna vara ett inslag även i en
Vid en ICO handlar det inte om att
på att kunna förlora allt!
traditionell banks säkerhetssystem.
värdesätta några reella tillgångar utan att
Bitcoin-världen har skapat ”värden”
Det är också möjligt att använda den
värdesätta tron på att de som skapar en
för över 1.000 miljarder kronor. En fjäri viktiga handlingar som exempelvis
ny valuta också kan skapa ett förtroende
dedel av Sveriges BNP. De som ägnar sig
lagfarter. Tekniken skapades av ”Satoshi
för valutan. Skapandet av ytterligare
åt ”Bitcoin-mining” har haft kostnader
Nakamoto” i den uppsats som var grunden
nya valutor öppnar naturligtvis för nya
för att göra meningslösa beräkningar på
till skapandet av Bitcoin.
former av bedrägerier och en gammal
sina datorer. Men annars är det de urstorbedragare, Jordan Belfort, hävdar att
sprungliga initiativtagarna, ”Satoshi NaLitar du mest på ”Satoshi
ICO är det största bedrägeriet någonsin.
kamoto” och han kompisar, samt de som
Och han borde veta, han har själv dömts
Nakamoto” eller Stefan Ingves?
gått in tidigt och kunnat ta del av hittillför investeringsbedrägerier på 200
Eftersom en valuta primärt handlar
svarande värdetillväxt som tjänat pengar.
miljoner dollar.
om förtroende blir valet mellan kronor
Men eftersom Bitcoin är uppbyggt som
Hur ska man veta att det verkligen är
och Bitcoin ett val mellan ”Satoshi
ett pyramidspel kan allting rasa ihop när
något
av värde som skapats i samband
Nakamoto” och Stefan Ingves. Ingves må
som helst. Det gäller att komma ut innan
med
en
ICO? Svaret är enkelt: Det kan
ha hur många brister som helst. Men han
det är för sent.
man
inte
veta. Eller man kan snarare
existerar. Och skulle han avlida finns det

Blockkedjan är en viktig
uppfinning kopplad till Bitcoin

Det finns ett viktigt tekniskt inslag
i skapandet av Bitcoin, blockkedjan
(blockchain). Det är själva kärnan i
Bitcoin, en datafil som inte kan ändras
men väl förses med ett tillägg som
redovisar varje transaktion med myntet.
Alla som är anslutna till Bitcoin kan läsa
av blockkedjan och kontrollera att det
är ”äkta” pengar. Blockkedjan hindrar
också kopiering av filen, så det går bara
att betala en gång med en Bitcoin-fil. Det
går för övrigt, precis som med vanliga
pengar, att förstöra Bitcoin, vilket sker om
datorn som mynten finns på blir förstörd.
Då går det inte att vinna tillbaka det som
en gång var pengar, på samma sätt som
om en sedel skulle brinna upp.
Blockkedje-tekniken är visserligen
en central del av Bitcoin, men den kan
användas också till annat. Flera av
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ett fastställt sätt att utse hans efterträdare.
Det är högst tveksamt om ”Satoshi
Nakamoto” ens existerar, även om det
har hävdats att han faktiskt skulle vara
australiensaren Craig White. Vilket dock
inte är slutgiltigt bevisat, även om White
hävdar det själv. Det är upp till dig att
avgöra om du litar mest på ”Nakamoto”
eller Ingves. Bara om du litar mest på
”Nakamoto” kan du ta risken att skaffa
Bitcoin.
När nu mängden Bitcoin börjar närma
sig det slutliga antalet som får skapas
krävs det alltmer beräkningskapacitet
för att skapa de sista ”mynten”. Men
vad händer sedan? Om ekonomin
fortsätter att växa och om man tänker sig
att Bitcoin skulle bli mer populära, så
att de tog upp en större del av de totalt
cirkulerade valutorna i världen skulle det
ju behövas mer Bitcoin, trots att inga fler
kan skapas.
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utgå från att det inte skapats något nytt
värde. Därmed blir det enkla rådet. Håll
dig borta. En enskild person kan säkert
tjäna pengar på att spekulera i Bitcoin.
Den som köpte Bitcoin för fyra år sedan
har femdubblat sitt kapital. Men risken
är stor. Det har funnits veckor då kursen
gått ner 30 procent! Och en vacker dag
spricker bubblan och den som då har
Bitcoin förlorar allt.
Jamie Dimon, VD för jättebanken J
P Morgan Chase, förklarade nyligen att
Bitcoin är en bluff och att han skulle ge
de av hans medarbetare som handlade
med Bitcoin sparken. Och J P Morgan
Chase har 250 000 medarbetare. Dimon
menade att Bitcoin är ett bedrägeri, värre
än tulpanmanin i Holland på 1600-talet.
Samma uppfattning har Nobelpristagaren
Robert Shiller, som fick sitt pris för studier
av hur finansiella bubblor fungerar.
Shiller menar att Bitcoin är det mest
typiska exemplet på en bubbla idag. .
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ÖB Micael Bydén: ”Neutralitetspolitiken är död”
–Krigsrisken är just nu inte
överhängande, men situationen
präglas av allvar.
Så valde överbefälhavaren
(ÖB), general Micael Bydén, att
sammanfatta läget när han inför
en stor och intresserad publik
föreläste om försvarsmaktens
verksamhet och uppgifter på
Hagabergs folkhögskola i hemstaden Södertälje den 4 oktober.
Micael Bydén föddes i Gnarp i Hälsingland
1964 men är sedan åtskilliga år tillbaka
bosatt i Södertälje (där han är så gott som
granne med artikelförfattaren). Efter att
ha blivit officer i marinen 1985 utbildade
Bydén sig till stridspilot och tjänstgjorde
som sådan vid Norrbottens flygflottilj (S
37 Viggen) 1989–97.
Därefter har Bydén bland annat hunnit
med att vara flygattaché i Washington och
stabschef vid ett regionalt kommando
i Afghanistan, innan han efterträdde
Sverker Göranson som ÖB den 1 oktober
2015. Bydéns hustru, Anita Carlman,
blev för övrigt europamästarinna i
vattenskidåkning (kombination) 19781.

Stort intresse för Aurora 17

Micael Bydén inledde sin genomgång
av försvarets verksamhet och det säker–
hetspolitiska läget genom att uttrycka sin
tillfredsställelse över att få tala inför ett
månghövdat auditorium så att säga på
hemmaplan.
Därefter visades en kort presentations–
film med glimtar bland annat från olika
militärövningar – nu senast Aurora 17,
landets största militärövning sedan 1993
– samt den svenska insatsen i Mali i
Västafrika, där Sverige har 250 man på
plats.
Aurora 17 har väckt viss uppmärk–
samhet internationellt, vilket inte är så
https://sv.wikipedia.org/wiki/Micael_
Byd%C3%A9n

1
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konstigt med tanke på att övningen,
förutom cirka 20 000 svenska militärer
och civila samt 40-talet myndigheter,
omfattade deltagare från åtta länder
varav flertalet, inklusive USA, NATOanslutna.
–Vi fick visa vad vi kunde, sade Micael
Bydén, och det gick riktigt, riktigt bra!
Bydén framhöll att i samband med
försvarsdagar som hölls vid övningens
avslutande hade inte mindre än 80 000
personer mött upp på Gärdet i Stockholm
vid en ”försvarsdag”; motsvarande evenemang i Visby samlade 4 000.
Aurora 17 hölls parallellt med den
mycket omfattande ryska militärövningen Zapad 17 och en övning i Polen.
–Det är viktigt med transparens, under-

tommy.hansson
@contra.nu
strök ÖB Bydén. Vi bjöd in Ryssland och
ett antal andra länder till Aurora i enlighet
med Wien-deklarationen, men fick själva
ingen inbjudan till Zapad.
Det internationella intresset för Auroraövningen framgår av ett brittiskt TVinslag2.

Rysslands hotfulla agerande

Det militära försvaret kan enligt Micael
Bydén beskrivas som ”den sista
möjlighetens maktmedel” när alla andra
alternativ är uttömda.
–Det krävs ett brett stöd ute i samhället.
Därför är det glädjande att vi upplever
en förnyad energi när det gäller
försvarsmakten, vilket vi upplevde i
samband med Aurora. Stämningen och
inställningen från allmänheten var helt
fantastisk!
Varifrån hotet kommer råder det ingen
tvekan om i försvarskretsar:
https://www.youtube.com/
watch?v=pfrqm0fP7JE
2
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–Omvärldsläget präglas av Rysslands
hotfulla agerande med invasionen av
Georgien 2008 och annekteringen av
Krim i Ukraina 2014, sammanfattade
överbefälhavaren. Jag är just hemkommen
från Donbass-området i östra Ukraina
och kunde konstatera att krig pågår för
fullt där.
Bydén sade sig emellertid inte vilja
teckna en alltför dyster bild av rådande
säkerhets- och militärpolitiska situation:
–Krigsrisken är just nu inte överhängande, men situationen präglas av
allvar. Allting som händer i Östersjöregionen påverkar Sverige, men även
Arktis och Nordnorge är viktiga områden
i sammanhanget3.
–Försvarsviljan bland allmänheten är det
absolut viktigaste vid en krissituation,
betonade ÖB Bydén. Jag tycker det finns
ett ganska stort hopp, vilket framgick av
den konstruktiva inställning som visades
av många i samband med terrordådet på
Drottninggatan i Stockholm den 7 april
i år.

Mer materiel
och fler avancerade övningar

Försvarsmakten indelas i dag i tre stridskrafter – armén, flygvapnet och marinen.
Dessutom tillkommer hemvärnet, som
utgör närmare hälften av försvaret. Det
finns vidare 18 frivilligorganisationer ur
vilka 6 000 personer rekryterats till de
militära förbanden.
–I dag har vi totalt drygt 50 000 män och
kvinnor, varav 20 000 i hemvärnet, inom
försvaret, att jämföra med de 850 000 vi
förfogade över under Kalla krigets dagar.
Andelen kvinnor är 16 procent, vilken
behöver ökas på betydligt. Kvinnorna gör
ett utmärkt jobb.
Den viktigaste uppgiften inom försvaret, menade Micael Bydén, är inte
att återställa slagkraften under det Kalla
kriget utan att förstärka den militära
förmågan inom samtliga stridskrafter. I
det perspektivet är det viktigt att anskaffa
http://www.regeringen.se/regeringenspolitik/forsvar/forsvarspolitisk-inriktning-2016-2020
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undvika att förlora.
NATO-frågan kom av naturliga skäl upp
denna kväll på Hagabergs folkhögskola
och Bydén betonade:
–Vi fördjupar hela tiden det internationella
samarbetet med NATO, med USA, med
Finland och de baltiska länderna. Vi vill
visa att Sverige är att lita på och vi har
varit under NATO-ledning i Afghanistan
i tio år, vilket fungerat alldeles utmärkt.
Vi finns fortfarande på plats i Afghanistan
och även i Irak i kampen mot DAESH
(IS).
Frågan om NATO-medlemskap, underströk general Bydén, är dock helt igenom
politisk, och en eventuell ansökan om
medlemskap bör definitivt föregås av en
folkomröstning.
Micael Bydén påpekade slutligen att
försvaret av den svenska friheten och
det svenska självbestämmandet inte
uteslutande är en angelägenhet för den
militära sektorn. Inom totalförsvaret
spelar sålunda den 2009 bildade
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) en viktig roll5.
MSB ansvarar för frågor som rör
samhällets skydd avseende olyckor,
krisberedskap och civilt försvar.
.

https://www.krisinformation.se/detta-gorsamhallet/samhallets-ansvar/myndighetermed-sarskilt-ansvar/msb
5

Försvarsmakten fördjupar hela tiden det internationella samarbetet, framhöll ÖB
Micael Bydén. Han gladde sig åt en ökad enighet om behovet av ett starkare svenskt
försvar. Foto: Tommy Hansson
mer materiel och att hålla fler avancerade
övningar. Målsättningen är att nå en
sådan militär slagkraft att en fientligt
sinnad makt inser att kostnaderna vid ett
angrepp blir alldeles för höga.
Överbefälhavare Micael Bydén förklarade sig nöjd med det trendbrott
som den ökade politiska enigheten
kring behovet av ett stärkt svenskt
försvar innebär, där emellertid Socialdemokraternas samarbetspartier Vänsterpartiet och Miljöpartiet nog fortfarande
måste anses vara veritabla bromsklossar.
I försvarsbeslutet 2016 påfördes försvaret 10,2 miljarder kronor exklusive
tidigare aviserade förstärkningar, samtidigt som beslut om Gotlands återmilitarisering fattades4.
–Vi befinner oss nu 1,5 år in i perioden
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2016–2020 som försvarsbeslutet omfattar, men blickar redan fram mot det kommande försvarsbeslutet 2021, förklarade
ÖB Bydén. Detta är desto nödvändigare
som Rysslands utvecklande av sina militära förmågor fortskrider.

”Neutralitetspolitiken är död”

Ett genomgående tema i Micael
Bydéns föredragning var behovet av
internationellt samarbete.
–Neutralitetspolitiken är död efter Sveriges EU-inträde. Vår inställning är att
vi skall vinna kriget tillsammans med
andra, men om vi ställs ensamma skall vi
4
http://www.regeringen.se/
regeringens-politik/forsvar/
forsvarspolitisk-inriktning-2016-2020 /
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Förra numret av Contra med omslagsbild
från Aurora 17
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Aurora 17
– äntligen en riktig manöver
Under tre veckor i september
2017 så genomförde Försvarsmakten en försvarsövning kallad Aurora 17. Sammanlagt så
deltog 20 000 soldater från samtliga vapenslag och från ett antal
andra länder, bland annat USA
och Frankrike. Övningen utspelade sig på olika ställen i landet.
Dels i Göteborg, i Mälardalen
och på Gotland.
En militärövning med denna storlek har
inte ägt rum sedan 1993, och anledningen
till övningen är det uppkomna säkerhetspolitiska läget i vår omvärld, i Östersjön och på Nordkalotten. Det är ingen
hemlighet att hotet kommer från ett stort
grannland i öster. Här har det också varit
viktigt att högre militära och civila chefer
får öva att leda förband och att samverka
sinsemellan. Också viktigt att de olika
vapenslagen blir bättre på att fungera tillsammans. Man vill också från våra statsmakter signalera att det skall kosta och
kännas att försöka ge sig på Sverige.
Själv har jag ett avtal som tidvis tjänstgörande soldat (GSS/T) som transportsoldat på Trängregementet i Skövde. Denna
gång blev det tjänstgöring på en hopslagen underhållstransport- och TOLOpluton (tankning- och laddningsomgång).
Jag fick köra tankbil med släp under övningen. Förbandet som skulle skickas till
Gotland under övningen bestod också av
en närskyddspluton, en stab- och trosspluton, en teknisk pluton (från Halmstad),
och en transport- och trafiktropp, samt
kompaniledning. Vi kom att utgöra 22.
Logistikkompaniet ur 2. Logistikbataljonen. Tanken är att vi ska utgöra en underhållsomgång till de två stridsgrupper
som grupperats på Gotland, cirka 3 000
soldater.
Att som vi kallas samman på en krigsförbandsövning (KFÖ), är alltid en utmaning för kompani- och plutonledning.
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Man vet inte hur många som dyker upp,
och vilka kompetenser som finns, för
att kunna sätta ihop plutonerna. Betänk
att på ett underhållskompani så är man
nere på individnivå för att få rätt man på
rätt plats. Vilka körkort har du? Får du
köra farligt gods? Vilka andra maskiner/
fordon kan du köra? Har du tillräckliga
kunskaper i att hantera vatten, livsmedel,
drivmedel och ammunition? Efter någon
dags pusslande så tog respektive pluton
form, och vi kunde påbörja kompletterande utbildningar. Våra plutonchefer

jonas.bohman@
contra.nu
utgjordes av kadetter som går respektive
fackutbildning.

Fullt på garnisonen

Då det rådde platsbrist inne på Skövde
garnison kom vårt kompani att förläggas
på vandrarhemmet i anslutning till Karlsborgs garnison, så det blev en del bussåkande fram och tillbaka under första utbildningsveckan. Det gick bra det också.
Utbildningarna kunde bestå av att lära sig
att hantera olika drivmedelstankar, köra
olika tunga släp, tunga lastbilar, hantera
radio och allt som har med hantering av
livsmedel, vatten, drivmedel och ammunition att göra. Inga problem att fylla dagarna. Inskjutning av vapen och täthetsprov skedde i Karlsborg.
Det hölls också en hel del genomgångar om vad som skulle ske under övningen. Även säkerhetsgenomgångar hölls.
Det finns många som har ett intresse av
att se vad svenska förband har för förmågor, men även denna gången så fanns
”freds”rörelsen med i bilden, då den ville
stoppa övningen. Mig veterligen så har
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inget allvarligare inträffat.
Gotlandsveckan närmar sig, och efter fältlastning och uppställning av alla
lastbilar, släp och andra fordon inne på
gamla F6 (numera F7 detch.), så bar det
iväg mot hamnen i Oskarshamn med
ett sovstopp på Ingenjörsregementet i
Eksjö. Upp tidigt för att kunna köra på
Gotlandsfärjan och få i sig lite sjöfrukost.
Allt gick bra.

Till Gotland

Väl framme i Visby, så rullade kompaniet av, och påbörjade gruppering och
att lösa de första underhållsuppgifterna.
Grovt uttryckt så skall vi försörja två
stridsgrupper, som bestod av 18. stridsgruppen (Gotlands egna förband), finskt
skyttekompani, en luftvärnsbataljon,
ett antal amerikanska infanteriförband,
svenskt amfibieförband, hemvärnsförband, jägar-/spaningsförband och säkert
några fler, under de kommande nio dygnen. Det utspelas olika scenarier, där vårt
kompani ena dagen tillhör den ena sidan,
för att nästa dag tillhöra den andra sidan.
Även här vill man uppnå den så kallade
tröskelnivån, det vill säga att försvåra för
främmande makt att kunna basera egna
trupper på Gotland.
Att tillhöra ett underhållskompani
innebär mycket omgrupperande, allt för
att inte bli upptäckta och för att hela tiden finnas i närheten av de förband som
vi ska försörja. Dagarna blir långa och
intensiva. Fördelen är att tiden går fort,
och att allt vi gör, även under övning, är
skarp tjänst. Sen har det inte bara varit
slit. Stämningen har varit god och hög,
och många skratt. Det har även funnits
utrymme för lite personalvårdande inslag.
Soldathemsförbundet bjöd på fredagsfika
vid ett tillfälle, och våra egna fixade både
med hamburgare och pizza. Vi har inte
haft tillgång till egen fältkok denna gång,
men varje soldat har haft tillgång till ordentligt tilltagna 24h-satser med fältmat i
olika menyer och energibars, och ordentliga campingkök. För trängen har det fun-
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med om.

Genomgångar och slutsatser

Samling innan avmarsch
nits hyggligt med tid för återhämtning.
Den ska ju utföra transporter med tunga
fordon och farligt gods och för det finns
det säkerhetsbestämmelser om vilken arbetsinsats som kan tas ut utan vila.

Transportkapacitet över

Vi är många som upplevt övningen som
nyttig och givande, men här finns också
utrymme för lite kritik. Tyvärr så har
många moment som innehåller underhållstjänst strukits eller uteblivit av olika
anledningar. Lite synd med tanke på hur
många lastbilar och släp som skeppats
över till ön, som inte utnyttjats, men vill
tro att man tar lärdom till nästa storövning. Förbandet kompenserade sig själv,
med att genomföra egna utbildningar,
som till exempel konvojkörning, sjukvårdstjänst och CBRN1.
Det genomfördes även en Försvarsmaktens dag i Visby på Visborgsslätt,
där allmänheten kunde se vår utrustning,
och ställa frågor om övningen och annan militär verksamhet, och möjligheten
att engagera sig inom Försvaret. Vi från
Trängregementet visade upp två tankbilar
och en pansarterrängbil. Också viktigt att
vi som utgör trossen och underhållet får
förklara och visa upp oss, då inte många
verkar förstå innebörden och vikten av
vad vi gör.
Sista dygnet på Gotland, så blev det till
att samla ihop kompaniet och alla fordon
för att åka tillbaka till fastlandet. Kriget
fortsatte i Mälardalen, men vårt förband
var färdiga för denna gång, och det återKemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

1
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stod bara att ta oss tillbaka till Skövde.
Upp tidigt på morgonen för att påbörja
lastning av färjan, och komma tillbaka
till Oskarshamn. Mycket att tänka på när
så många fordon med farligt gods skall
med ett fartyg (multimodal transport).
Sista veckan ägnades åt att vårda allt
material, vapen och fordon som vi har
haft ute under veckorna. Viktigt att vara
så ordentlig man kan vid vård, då det är
väldigt irriterande att få utrustning som
inte fungerar eller är i dåligt skick. Också
viktigt då den militära aktiviteten med
utbildningar och större övningar kommer
att öka kommande år. Vi hann också gå
ut hela gänget och äta och dricka lite gott,
och få prata av oss om vad vi har varit

Olika genomgångar genomfördes om övningen, och om vilka lärdomar man dragit, vad som varit bra och vad som kan
bli bättre. Mycket efterarbete kvarstår,
och vi lär nog få höra mer om Aurora 17 i
eftersnacket under hösten och vintern.
Jag tycker det har varit värt att ta
tjänstledigt från mitt ordinarie arbete
som brevbärare i Malmö, inställa mig
på Trängregementet, och tillsammans
med en massa andra människor med
olika åldrar, bakgrund och erfarenheter fått genomföra denna stora övning.
Allting kanske inte blev rätt, men vi
kom till Gotland och tillbaka helskinnade, och med många nya erfarenheter i
bagaget. Vi har fått mycket uppskattning
för det vi gjort, som tidvis tjänstgörande
soldater. Nej, vi är inga elitsoldater, men
vi är bra på vår facktjänst. Vi kompenseras även ordentligt ekonomiskt. Man
pratar om cirka 55.000:– brutto, för tre
veckors slit, och det är inte dåligt. Vi
kommer att fortsätta att utbildas under
kommande år, men här ligger tyngdpunkten mer på att bli bättre på strid.
Jag rekommenderar varmt att knyta
sig till ett regemente som T-soldat, då
det är många större övningar på gång,
och som jag förstår det, så är nästa större
övning 2020, och då under namnet Aurora 20. Tveka inte att komma med. .

Det finns gott om teknisk utrustning också på ett trängförband
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Att skydda sig mot falska nyheter
Contras medarbetare i Washington har i ett par artiklar under det gångna året belyst hur yttrandefriheten sitter trångt på de amerikanska universiteten. Nu börjar
samma fenomen dyka upp i Sverige (se Sverige-Nytt i detta nummer av Contra).
USA brukar ligger före i utvecklingen, så var det även denna gång. Den här gången
tittar Allan C. Brownfeld på ”falska nyheter” och hur man försvarar sig mot dem.
De ”falska nyheterna” diskuteras visserligen en hel del i Sverige, men de värsta
konkreta exemplen hittar vi i USA och Storbritannien, där försök gjorts att påverka
presidentvalskampanjen och Brexitomröstningen (bägge 2016). Vad kan man göra
för att skydda sig? Möjligheterna att skydda sig ligger till stor del hos oss själva!
Falska nyheter blir allt vanligare. Facebook har medgett att 146 miljoner amerikaner kan ha sett falska nyheter från Ryssland under perioden mellan januari 2015
och augusti 2017. Den period som bland
annat omfattar presidentvalet. YouTube
berättar om 1 108 videosnuttar från Ryssland och Twitter om 36 746 ryska konton.
The Economist skriver: ”Istället för att
ge upplysning har nätet spridit gift. Ryssarnas problemskapande är bara början.
Från Sydafrika till Spanien, politiken blir
allt smutsigare. En del av resonemanget
är att man genom att sprida osanningar
kan skapa vrede, underminera väljarnas
omdöme och fördjupa partimotsättningarna, sociala media kan användas för att
undergräva de förhållanden som grundlägger ett fritt samhälle... Sociala medier
är inte ensamma om att polarisera – ta en
titt på kabel-TV och pratradio”.
Ryssland har varit särskilt aktiva när det
gäller att sprida falska nyheter som gynnar den egna politiska linjen. Ryssarna
har använt sociala media i Ukraina, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA.
Nyligen satsade ryssarna på att främja en
katalansk självständighetsförklaring. Nya
undersökningar som gjorts i London visar
att ryssarna var inblandade i förra årets
folkomröstning om att Storbritannien
skulle lämna EU.

Facebook, Google och Twitter

Den 1 november hade Kongressen utfrågning av representanter för Facebook,
Google och Twitter. Frågorna gällde hur
företagen var inblandade i spridandet av
falska nyheter i anslutning till presidentvalet 2016. Förhören genomfördes sedan
det kommit fram att ryskkontrollerade
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konton köpte annonser och spred inlägg
om partiskiljande frågor i syfte att underblåsa motsättningar i samhället. Vi
vet att ryssarna laddade ner över 1 000
videosnuttar och gjorde mer än 130 000
Twitter-inlägg om valet.
Orsaken till att ryssarna – och andra
som sprider falska nyheter – lyckas, har
mer med oss än dem att göra. Timothy
Evans i New York Times skriver: ”Man
leker med oss för att alltför få amerikaner
lever upp till de grundläggande kraven
på en medveten medborgare. Om ryssarnas avsikt var att få folk att tro att det inte
finns något sådant som en påtagbar san-

allan.c.
brownfeld@
contra.nu
ning, så har det onda laget vunnit.”
Eftersom historia och samhällskunskap inte lärs ut i många av våra offentliga skolor har vi en okunnig allmänhet
som lätt vilseleds av falska nyheter.
Nästan en tredjedel av amerikanerna kan
inte nämna en enda av statens tre grundfunktioner. Och när den statliga National
Public Radio förra året lade ut delar av
Självständighetsförklaringen på Twitter
blev många människor rasande. De kunde inte skilja Thomas Jeffersons ord från
politisk propaganda.
Timothy Egan gör följande förslag:
”Antag att vi behandlade medborgarskapet på samma sätt som vi behandlar
körkorten. Vi ställer kunskapskrav på invandrare för att de ska få medborgarskap
och 97 procent av de som söker klarar
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provet. Men ändå klarar inte en tredjedel
av medborgarna det som är ett krav för
medborgarskap för invandrare. Provet
innefattar frågor som: Vad heter havet
som ligger vid USAs västkust? Ett av
skälen till den allmänna skolplikten var
att skapa välinformerade medborgare.
Och fram till 1960-talet var det normalt
att läsa samhällskunskap på gymnasiet.
Nu är det bara några delstater som kräver
godkänt i samhällskunskap för att man
ska få ut sin gymnasiebehörighet.”
I ett prov som genomfördes av National Assessment of Educational Progress
för flera år sedan fann man att de flesta
fjärdeklassarna inte kunde berätta varför
Abraham Lincoln var en betydelsefull
person. Och bara ett fåtal gymnasister
klarade av att identifiera Kina som Nordkoreas allierade mot USA i Koreakriget.
20 procent av fjärdeklassarna, 17 procent
av åttondeklassarna och 12 procent av de
som gick sista året i gymnasiet klarade av
de krav som ställdes.
Diane Ravitch kallades in för att analysera resultatet åt National Assessments
styrelse. Hon pekade på att bara 2 procent
av sistaårseleverna i gymnasiet kände till
vad rättsfallet Brown v Board of Education var, det kanske viktigaste rättsfallet
under de senaste sjuttio åren1.
Eleverna fick ett utdrag som löd: ”Vi
drar slutsatsen att när det gäller offentligt
driven undervisning räcker inte skild men
likvärdig som norm, skilda utbildningsinstitutioner är i grunden ojämlika”. När
eleverna fick frågan vilket socialt problem 1954 som domslutet skulle åtgärda,
så kunde de inte svara.
Avskaffandet av rassegregation i de offentliga skolorna.

1
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Den ryska ”trollfabriken” på Savusjkin-gatan 55 i Sankt Petersburg har hundratals
anställda som dygnet runt producerar falska nyheter. Vårt försvar måste vara en välutbildad och välinformerad befolkning.

Vi har misslyckats

Bevisen på att vi misslyckats att lära ut
vår historia är många. Färre än hälften av
åttondeklassarna visste vad rättighetsförklaringen (”Bill of Rights”) syftade till,
och bara en på tio hade tillfredsställande
förståelse för maktbalansen mellan den
lagstiftande, verkställande och dömande
makten. ”Det här bevisar att vi har en
kris,” sa Sandra Day O’Connor, tidigare
domare i Högsta Domstolen. Charles N.
Quigley, chef för Center for Civic Education sa: ”Resultatet bekräftar en alarmerande och fortgående trend att grundläggande kunskaper om samhället är på
nedgång”. Under det gångna decenniet
verkar utbildningssystemet mer ha varit
inriktat på att utveckla människan som
arbetare, inte som medborgare.
Historikern David McCullogh säger:
”Vi uppfostrar unga människor till att
bli historiska analfabeter. Jag vet hur
bristfälliga kunskaperna hos dessa unga
människor är, även på högre utbildningsanstalter.”
McCullogh har hållit föreläsningar vid
mer än 100 högskolor och berättar om en
ung kvinna som kom fram till honom efter en föreläsning och berättade att hon
inte tidigare förstått att de tretton kolonierna som ursprungligen bildade Förenta
Staterna alla låg vid östkusten.
En förklaring till elevernas dåliga resultat på senare tid är att när både federala och delstatliga politiker – från bägge
partierna – särskilt sedan 2002 års No
Child Left Behind Act – krävde att skolorna skulle förbättra resultaten i mate-
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matik och läsförståelse. Då lämnade man
övriga ämnen åt sitt öde. Det finns nu federala normer i undervisningen som gör
att skolorna kan försvara att man koncentrerar sig på matematik och läsförståelse
och lämnar historien åt sitt öde.
Enligt en rapport från Cato Institute är
väljarna inte tillräckligt informerade för
att kunna lägga sin röst på ett rationellt
sätt. ”En informerad väljarkår är en förutsättning för en fungerande demokrati,”
skriver Ilya Somin, biträdande professor
vid George Mason University. ”Om väljarna inte vet vad som händer i politiken
kan de inte på rationella grunder styra politikens inriktning.”

Studenter är okunniga

Mer än två tredjedelar av högskolestudenterna som deltog i ett aktuellt nationellt prov kom inte ihåg att rättighetsförklaringen (Bill of Rights) omfattar
religionsfrihet och pressfrihet. I en undersökning som genomfördes vid 339
högskolor och universitet, tog mer än en
fjärdedel av studenterna inte upp yttrandefriheten som en rättighet som skyddas
av det första författningstillägget. Mer än
tre fjärdedelar klarade inte av att nämna
organisationsfrihet och rätten att framföra klagomål till myndigheterna för att
komma till rätta med missförhållanden.
Allan Charles Kors, chef för Foundation for Individual Rights in Education
säger: ”Om man betänker att handläggarna vid högskolorna inte förstår innebörden i det första författningstillägget så
är det skrämmande och när samma gäller
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för studenterna så är det beklämmande.”
Kritiker hävdar att flertalet läroböcker,
i den politiska korrekthetens namn, inte
förmår att ge en ärlig beskrivning av
den amerikanska historien. Generationer
utsätts nu för en historisk och kulturell
minnesförlust. Paul Gagnon, professor
emeritus vid University of Massachusetts
förklarar: ”Gymnasister och högskolestudenter har, liksom resten av oss, bara en
flyktig kunskap om politik och historia,
särskilt den amerikanska historien i ett
världsperspektiv”.
Historikern David McCullogh förklarade i en föreläsning inför National
Endowment for the Humanities för flera
år sedan: ”Studenter av idag har ingen
uppfattning om geografin, de förstår
inget av den kamp som förts av tidigare
generationer; de förstår inget om vilken
bakgrund det finns till att vår civilisation
och kultur har blomstrat. De uppskattar
inte att så skett. Och om du inte förstår
vad människor gick igenom för att uppnå
det som du har glädje av idag, så kommer
de sakerna inte att betyda särskilt mycket
för dig. Du säger att det är din medfödda
rättighet. Att det bara blev så. Men det
blev inte bara så. Vad kostade det i uppoffringar och besvikelser? Vilket lidande
låg bakom? Jag menar att okunskap om
vår historia inte bara är att vara outbildad,
det är att vara ohövlig och otacksam.”

Att skilja sant från falskt

Historikern Paul Johnson säger: ”Studiet
av historia är ett kraftfullt motmedel mot
nutidens okunskap. Det gör oss ödmjuka
att lära att många av de saker som verkar
nya och troliga för oss, i själva verket har
prövats förut, inte en gång utan många
gånger och det i olika former. Prov som
har skett till stora mänskliga kostnader
och som ibland har visat att idéerna varit
helt fel.” Nu när vi angrips av falska nyheter så har vi redan nedrustat vårt samhälle och gjort det svårt för det att motstå de falska nyheterna, eftersom vi inte
längre förmår skilja sant från falskt.
Vi glömmer att fria samhällen är en
sällsynthet i historien. Om de fria samhällenas värderingar inte förmedlas till
kommande generationer är det tveksamt
om samhällena överlever. Cicero (106–43
före Kristus) sa: ”Att var okunnig om det
som hände innan du föddes är att förbli ett
barn. Vad är mänskligheten värd om den
inte också bygger på våra förfäders liv
satta i ett historiskt sammanhang?”
.
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Ian Wachtmeister död
Ian Wachtmeister har gått bort
84 år gammal.
När jag sommaren 1991 jagade Ian Wachtmeister för en
intervju med Contra inför valet som skulle ge Ny Demokrati plats i Riksdagen, var det
ingen lätt uppgift. Ian åkte land
och rike omkring och staplade
drickabackar på torgen för att
åskådliggöra partiets resonemang om skatter. Till slut fick
jag grönt ljus för att träffa Ian i
Furusund, där han skulle hålla
ett möte utanför värdshuset.
När mötet var över skulle jag
äntligen få en stund med honom för att göra intervjun. När
mötet var över var beskedet
dock ett helt annat. Furusundet
lockade med gnistrande vatten
och passerande Finlandsbåtar.
Ian klädde sig i badbyxor och
det var bara att hänga med ner
i böljan. Början på intervjun
skedde därför i vattnet, men
lyckligtvis fick jag chansen att
avsluta den på land. Det blev
mycket enklare att göra anteckningar när det var torrt omkring
oss. Vi rev av de flesta viktiga
samhällsfrågorna på tjugo mi-

nuter (utöver tiden i vattnet).
Den kortaste tid jag någonsin
använt för att avverka ett så
brett ämne.
Efter en karriär som företagsledare inom storindustrin
gav sig Ian Wachtmeister tillsammans med Bert Karlsson

1991 ikast med det politiska
projektet Ny Demokrati. På
mindre än ett år byggdes partiet upp, fick plats i Riksdagen och en vågmästarställning
dessutom. Partiet var en blåslampa på etablissemanget och
hatades av ledande politiker

och politiska kommentatorer.
Men genomslaget på politiken
blev stort. Efter fem år hade
större delen av Ny Demokratis invandringspolitiska programpunkter genomförts av de
andra partierna.
Ian Wachtmeister förklarade
i intervjun att Ny Demokratis
ambition var att sänka det totala skattetrycket från 57 till
47 procent Helt orealistiskt
enligt alla kritiker, men 2015
var skattetrycket enligt OECD
49,8 procent.
Tyvärr blev Ny Demokrati en kortlivad verksamhet.
Uppbyggnaden hade gått för
snabbt och partiet saknade en
stabil lokal organisation. Tiden
i Riksdagen blev bara tre år
och Ian Wachtmeisters försök
att komma igen med Det Nya
Partiet 1998 misslyckades.
I intervjun från 1991 kommenterade Ian Wachtmeister
Contra: ”Jag har genom åren
läst många intressanta och
kvalificerade artiklar i Contra.
Jag tycker att ni på ett helt annat sätt än övriga svenska tidningar ansträngt er för att vara
objektiva och skildra verkligheten som den är.” Tack för de
vänliga orden!
C G Holm

6 1992...
En valutakris härjade under hösten
1992. Det var då Riksbankschefen
Bengt Dennis höjde räntan till 500
procent, innan han tvingades kasta
in handduken och devalvera den
svenska kronan. Operationerna
kostade det svenska folkhushållet miljarder. Vänstermedia skyllde
utvecklingen på marknaden. Men
Contra konstaterade att det var
precis tvärtom. Det var bristen på
marknad och drakoniska valutaregleringar som förorsakade krisen.
Varför skulle det viktigaste priset av
alla, priset på den egna valutan,
regleras benhårt av Riksbanken när
alla andra mindre viktiga priser var
fria? Det var naturligtvis ohållbart
och sedan dess har Sverige med

stor framgång haft fria växelkurser.
När regleringar har använts, som
när Grekland stoppats in i eurosystemet, har krisen inte låtit vänta
på sig.
Carl-Anders Dexter släppte en musikkassett med titeln Tror du mig
bättre nu? Det var en uppföljning
av de två tidigare LP-skivor som
Dexter producerat innan Murens
fall. Förutom titellåten fanns bland
annat Till kollega: ”För vem ska du
sjunga nu när Östeuropa vill ha kapitalism?”
Trots kommunismens fall fortsatte
spioneriet mot Sverige, nu i rysk
regi. Under hösten hade det upptäckts att det svenska generalkonsulatet i Sankt Petersburg var

avlyssnat. De gamla takterna från
KGB satt i, även om organisationen
bytt namn till SVR. Vladimir Putin
var inte ett känt namn, han hade i
början av året lämnat sin tjänst hos
KGB och gav sig snart in i politiken.
En artikel behandlade den avlidne
senatorn Joseph McCarthy, mannen som gett ”mccarthyismen”
sitt namn. Artikeln konstaterade
att McCarthy var en viktig faktor i
USAs uppvaknande inför det sovjetiska och kommunistiska hotet,
även om han ibland kompletterade
sina resonemang med ogrundade
påståenden, så var huvudlinjen i
hans resonemang viktig och korrekt.

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