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Omslaget till detta nummer av
Contra visar boken "I väntan på
Messias. Att överleva förintelsen.” Boken är skriven av
Contramedarbetaren Marek Zyto, som under några ungdomsår
fick uppleva både nationalsocialismen under Hitler och den internationella socialismen under
Stalin. Som polsk jude var oddsen att överleva dåliga. Men
Marek överlevde som kolchosarbetare, soldat i Röda armén
och dödsdömd fånge i ett nazistiskt byfängelse. Efter kriget
kom han till Sverige.
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Nu kan Du få Veckans Contra – gratis
Contra utkommer som bekant bara sex gånger om året. Men nu finns
det ett fullgott alternativ för Dig som vill läsa Contra oftare. ”Veckans
Contra” kommer sedan början av året ut som e-zine, det vill säga som
e-posttidning. Du får en gång i veckan hem en Contra i Din mejl-box.
Naturligtvis inte så omfattande som pappers-Contra. Men snabba uppdateringar och kommentarer till aktuella händelser. Det bästa är att vi
kan erbjuda denna service kostnadsfritt. Enklast får Du ”Veckans
Contra” genom att skicka ett mejl till contra@algonet.se och anmäla
Dig som prenumerant. ”Veckans Contra” läggs också varje vecka ut
på Contras hemsida: http://www.algonet.se/~contra

Sju poäng till Contras sajt
Internetworld, Tele2s kundtidning för internetanvändare, recenserade
i sitt senaste nummer ett antal sajter under rubriken "Samhälle". Det
handlade om "Nätet som propagandacentral". Contras sajt belönades
med sju poäng, bara en av de övriga sajterna fick fler poäng (en amerikansk Tibet-sajt fick 8 poäng, http://www.tibet.org/index.html). Så
här skriver Internetworld om Contra: LIBERAL TVÄRSÄKERHET.
Tidskriften Contra följer och listar många sajter som propagerar mot
något. Men Contra är mer än så, detta är tidskriften som sedan 1974 är
mot det mesta, utom ”frihet och mänskliga rättigheter, marknadsekonomi och ett nära politiskt och kulturellt utbyte med de västerländska
demokratierna”. Ett digert material finns att läsa här, med snabba uppdateringar och propaganda i överflöd. Snabbt, enkelt och överblickbart
trots myckenheten.

(annons)

Dödsstraffet
– ett försvar –
För första gången i modern tid i Sverige en bok som på ett
seriöst och grundligt sätt försvarar dödsstraffet som legitim
strafform. Boken ger argumenten för dödsstraffet och svarar
på motargumenten. I ett apendix ges även Bibelns syn på
dödsstraffet. 144 sid. Pris: 130:– (inkl. frakt och moms).
Beställ från: D.A. Bokdistribution, Box 624,
611 10 Nyköping. Fax 0155-21 23 82.
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Att överleva Förintelsen
Marek Zyto är ett välkänt namn för alla Contra-läsare. Men denne flitige skribent från Malmö
har en bakgrund som inte är lika känd. Han är jude, född och uppvuxen i Polen. När
nationalsocialisterna ockuperade västra Polen flydde Marek åt öster och tillbringade flera år
i Stalins Sovjetunionen, både som skolelev, kolchosarbetare och soldat i Röda armén. Han
lärde sig då in på det egna bara skinnet vad kommunism betyder. Nu har han skrivit en bok,
som Contra ger ut i dagarna. Titeln, "I väntan på Messias" syftar på det judiska folkets
förlitan på att Messias ska komma och frälsa dem när faran hotar. Här nedan följer ett
utdrag ur boken. Vi förflyttar oss till Ukraina vintern 1940/41.
En av Samuels ukrainska vänner lånade
min lappade vaddjacka. Han skulle bara
till tandläkaren och dra ut en värkande tand,
sade han. Men varken ukrainaren eller
vaddjackan återkom. Jag frös i ett par dygn,
och bad sedan om ledighet för att i det närbelägna Stalino göra en polisanmälan. Jag
visste att vi alla var noggrant registrerade
och kontrollerade. Polisen, antog jag,
skulle ringa, telegrafera eller skriva till
motsvarande myndighet där ukrainaren
bodde. Sedan var det bara att posta jackan
tillbaka till mig. Jag kostade på en tågbiljett dit, men tänkte gå till fots tillbaka till
skolan.
En anmälan, hade jag hört, skulle skrivas ner. Men mannen rörde inte ens vid
pennan. Jag tog om alltsammans.
”Han reste hem till föräldrarna i Ukraina
iklädd min vaddjacka. Den är inte mycket
värd, men jag fryser och har ingen annan.
Den jag har på mig nu är lånad. Jag kunde
ju inte komma hit i bara skjortan.”
Den välklädde poliskommissarien avbröt min svada och försäkrade att han hade
förstått.
”Ni är bestulen, jag skall ha det i åtanke.
Sitt ner, kamrat! En papiros? Inte? Det gör
ni rätt i!”
Jag var på vippen att fråga om han inte
skulle kunna bjuda på några skivor vanligt bröd men modet svek mig.
Han plockade fram en pärm och läste
där mitt namn, hemvist med mera.
”Allt är i bästa ordning”, sade han. ”Men
nog skulle ni vilja ha ett inrikespass?”
”Varför det? Till våren är jag tillbaka
på Kubanstäppen. Vad behöver jag pass
till?”
”Alla fullvärdiga sovjetmedborgare har
sådant. Därmed inte sagt att ni inte är fullvärdig – vi litar på er vilja att vid behov
försvara vårt gemensamma fosterland, mot
såväl inre som yttre fiender.”
Mitt svar – att jag redan stiftat bekant-
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skap med den yttre fienden, som jag flytt
ifrån – låtsades han inte höra. Det var tydligt att min fiende inte nödvändigtvis var
identisk med Sovjets fiende.
”De yttre fienderna tar Röda armén hand
om. Det är de inre fienderna som vi måste
hjälpas åt att avslöja. Skulle ni kunna förbli likgiltig om ni påträffade en sådan?”
Vad kunde jag svara annat än det han
ville.
”Utmärkt! Ni behöver inte utsätta er för
några faror – meddela oss bara era iakttagelser – vad de säger, gör eller tänker
göra – så tar vi hand om odjuren. Ni får
inte göra några anteckningar, bara lägga
på minnet. Minst en gång varje månad
måste ni komma hit för att avlägga rapport. Vid brådskande ärenden ringer ni hit
och kallar er Kalmus. Förråder ni detta
samtal eller inte fullgör era åtaganden är
straffet tio års arbetsläger, utan domstol.
Läs och skriv under!”
Jag kände äckel mot mig själv, som så
lätt fallit i fällan. Jag var uppbragt men
vågade inte säga ifrån. Kalla kårar ilade

längs min rygg innan jag djärvdes protestera.
”Åtaganden? Vilka åtaganden? Jag kom
hit för att få tillbaka min lumpna vaddjacka. Kom jag fel kanske? Hittills led jag
av svält. Nu får jag också lida av kyla. Vad
vill ni mig?”
Jag häpnade över svaret.
”Ni kom alldeles rätt. Vi har er anmälan i åtanke. Men vårt lands säkerhet kommer i första hand. Ni har blivit delaktig i
en statshemlighet. Nu är det för sent att
backa ur. Här, skriv under!”
Den inledande vänligheten var borta.
Iskall cynism sken ur funktionärens stålgråa blick.
Det kändes skönt att vara ute under en
grå, men fri himmel. Osökt kom jag att
tänka på min farfars ord: ”Råkar man i
svårigheter, skall man ändå prisa Gud. Det
kunde blivit än värre.” Min gudfruktige
farfar anade inte att jag skulle råka ut för
så många olyckor samtidigt, utan att känna
minsta tacksamhet för en enda av dem. Jag
traskade genom snömodden de tio kilo-

Marek Zyto berättar i den nya Contra-boken om sin uppväxt i Polen, flykten undan
nationalsocialisterna till Sovjet, livet under kommunismen och hur han till slut kom till
Sverige.
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metrarna tillbaka till skolan.
Dagen därpå gick jag till undervisningen
med bara skjortan på överkroppen. Rektorn undervisade i kommunistisk och allmän historia. Redan efter första lektionen
kallade vi rektorn för Rurik – efter vikingen som grundade Ryssland – fast hans
store idol var tsar Peter den store. Rektorns ögon tindrade bakom de tjocka glasen varje gång denne potentat kom på tal.
”Peter var en klok och framsynt kung.
Alla avrådde honom från att bygga en befäst stad på sumpmark vid Neva. Men han
visade att det gick. Visserligen vilar staden på de hundratusentals livegna som dog
vid bygget, men Peters skapelse står än
idag, omdöpt till Leningrad.”
Äntligen såg han mig huttra i den dåligt uppvärmda skolsalen.
”Han har bestulits av en landsman!”
utropade Tatarincev.
”Han var inte alls min landsman, den
tjuven”, protesterade jag.
”Det här är ingen välgörenhetsinrättning. Man skall vara rädd om sina saker”,
förmanade Rurik.
Han avbröt lektionen, tog mig till ett
kontor och ordnade en ny jacka.
”Den kommer att dras från ditt stipendium innan du lämnar skolan”, sade han.
•
Tatarincev kom med ytterligare en säck
skorpor hemifrån. Han slängde den vårdslöst på bänken vid sin säng och delade ut
till sina gruvkamrater. Det gjorde han demonstrativt för att reta mig, den uppkäftige
bland abrashorna (judarna). De flesta hade
för andra och tredje gången fått matpaket
från sina hem. Jag väntade fortfarande på
att sovchoschefen, som jag skrivit till,
skulle skicka något ätbart. Men jag som
jämt var hungrig fick inte någonting. Ju
fler av de andra som fick brev eller paket,
desto oftare gick jag till vaktmästaren.
Denne blev irriterad och skällde ut mig.
”Du ränner hit som om det vore mitt
fel att du inte får svar. Kommer något finns
du på anslagstavlan precis som alla andra.”
Jag hoppades och väntade förgäves.
Missmodig gick jag tillbaka till förläggningen, som även var gemensam sovsal.
Det var halvmörkt och inte ett spår syntes
av vare sig Tatarincev eller hans vänner.
Skorpsäcken stod vårdslöst öppen och inbjudande. Jag stålsatte mig och gick förbi.
Liggande på min bädd försökte jag läsa
i en lärobok och tänka på allt möjligt an-
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Marek Zyto har genom åren behandlat en
rad ämnen i Contra. Nu berättar han för
första gången om sin egen bakgrund.
nat än mat. Men det gick dåligt. På väg ut
igen såg jag att en till hälften övertäckt
skorpa låg på bänken, bredvid säcken. Jag
kunde inte längre motstå frestelsen,
sträckte mig fram, tog den – och släppte
genast förfärad. Skorpan var genomträdd
och fastbunden vid en fiskelina som löpte
mellan ett par sängar.
”Det skulle smakat va, abrrrasha!”
Det var Tatarincevs skadeglada nuna
med de små elaka ögonen och smala läppar som dök fram.
Jag sprang ut, gick utan mål och utan
tanke i huvudet. Tatarincev var svår att
handskas med, och skulle nu bli flerfalt
värre. Att ta emot och tiga vore klokast,
bestämde jag mig för. Det var ruggigt ute
och jag återvände.
Redan i farstun hörde jag Tatarincev
breda ut sig.
”Ni skulle sett hans min när godbiten
stretade emot. Roligare fiskafänge får man
leta efter, såg du Vasilji?”
Jag gick in och hånades omedelbart.
”Nå, vad tyckte du om min mors bakverk, abrrrasha? Jaså, du föredrar att tiga,
abrrrasha.”
Jag kände hur allt inom mig reste sig
till uppror. I raseriet glömde jag allt om
mina stoiska föresatser.
”Jag har ett för- och efternamn, precis
som alla andra. Hemma kallades jag vid
mitt judiska förnamn. Men i Kuban dög
det inte, så de kallar mig Pietro, din bastard. Men hör jag dig en gång till kalla mig
så som du gjort får du skylla dig själv. Har
du förstått?!”
Tatarincev ställde sig i givakt och
gormade:
”Ja, Pietro Michalytj abrrrasha!”

Skurkstrecken hade på sistone blivit allt
grövre. I förening med förvärrad svält blev
de outhärdliga. Vi reagerade alla olika inför ondskan. Jakob tog emot spottet och
låtsades som det regnade. Samuel flinade
bort smäleken. Jag hade försökt imitera
dem båda och misslyckats. Nu fick det bära
eller brista.
Jag måttade några välriktade slag mot
Tatarincevs hånfulla nunna. Han kvitterade
omedelbart med det dubbla. Det hade jag
räknat med; han var längre och hade större
vana. Vad jag mest fruktade var att flocken
bakom min antagonist skulle ge sig på mig.
Då skulle de på några få ögonblick förvandlat mig till mos. Men de förhöll sig
lugna. Jag slogs ur underläge, men det
kändes rätt att få ge igen för alla oförrätter.
”Nej, nu får det vara nog!”
Det var gruvgängets anförare som
trädde emellan. Till min stora överraskning skällde han på Tatarincev.
”Så gör man inte mot en hungrig människa. Jag har själv lidit av hunger, men
det har tydligen inte du gjort. Och så låter
du bli att förolämpa!”
Tatarincev försvarade sig.
”Du då! Har inte du kallat judarna likadant? Hade jag inte känt dina föräldrar,
skulle jag nog tagit dig för abr… en av
dem!”
”Du var nära att säga fel och hejdade
dig. Det är bra. Också jag har använt öknamn, det är sant. Men det är inget fel att
bli klokare, även om det ibland sker för
sent.”
Veckoslutet med slagsmålet var över.
Jag ville inte direkt skylta med de sönderslagna läpparna, och satte mig längst bak i
klassrummet.
Månadsslutet
med
stipendiepengar närmade sig alldeles för
långsamt, medan dagen för rapportering
om de inre fienderna närmade sig med
stormsteg. Mitt stipendium hade krympt
ordentligt sedan den första avbetalningen
för den nya vaddjackan dragits av. En ny
svältvecka utan pengar ens till
brödransonen väntade mig nu mot slutet
av månaden.
Mitt grubbel om lämpligaste sättet att
undkomma polisrapporten var gagnlöst.
Till slut bestämde jag mig för att helt enkelt strunta i de påprackade åliggandena.
Låt dem hämta mig till tio års straffarbete,
jag var beredd. Från min fönsterplats under lektionerna fruktade jag varje svart limousin jag såg, och pustade ut när den åkt
förbi på den närbelägna landsvägen.
Fortsättning på sidan 21
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Kärnkraftverket Ignalina i nordöstra
Litauen används av kärnkraftsmotståndare ofta som slagträ i debatten i
syfte att påvisa kärnkraftens oerhörda
farlighet. Ofta krävs i sammanhanget
att Ignalina, som är en anläggning av
gammal sovjetisk modell, skall stängas
med omedelbar verkan.

Efter Tjornobyl-katastrofen i slutet
av april 1986 (Tjornobyl är den korrekta, ukrainska stavningen) har emellertid säkerhetskraven beträffande
kärnkraftverken i öst skärpts kraftigt.
Sedan början på 1990-talet är också
Sverige aktivt i att hjälpa länderna
bakom den forna järnridån att upp-

gradera säkerheten vid de nukleära
anläggningarna.
Contras ansvarige utgivare Tommy
Hansson gjorde nyligen en studieresa i
Litauen och besökte då Ignalina-verket
och Litauens huvudstad Vilnius. På sidorna 5-9 följer hans rapport i text och
bilder!

Säkerheten främst i Ignalina
Ignalina ligger omkring 60 mil
från den svenska sydostkusten.
Det beskrevs under sovjettiden
som ett slags ”tickande atombomb” som äventyrade säkerheten i hela det omkringliggande
området. Efter Sovjetunionens
sammanbrott 1991 har det fria
Litauen tvingats ta ansvar för
kärnkraftverket:
–Ända sedan de första dagarna
av självständighet har vi samarbetat nära med svenska myndigheter och företag, säger Viktoras
Valentukevicius, vice minister i
hushållningsministeriet och därmed regeringsansvarig för säkerheten i Ignalina, till Contra.
Det var den borgerliga svenska regeringen
som i december 1991 beslutade avsätta
pengar till undersökning av den säkerhetsmässiga situationen vid kärnkraftsreaktorer i Sveriges närområden i Östersjö-regionen. Här finns nämligen ett antal

–Vi samarbetar nära med svenska myndigheter om Ignalinas säkerhet, framhåller viceminister Viktoras Valentukevicius.
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Ignalina-verket med sina två reaktorer är världens största i sitt slag. På bilden syns
Contras Tommy Hansson i förgrunden framför verket. (Foto: Olle Johansson)
medlemskap. Svenska experter och politiså kallade RBMK-reaktorer, det vill säga
ker brukar därtill i förebrående ton fråga,
av samma typ som i ukrainska Tjornobyl.
vilken beredskapsplan landet har vad avIgnalina hyser de två största reaktorerna i
ser ”alternativa” energikällor om det nu
världen av denna typ och blev en given
skulle bli nödvändigt att stänga Ignalina
angelägenhet för svenska säkerhetsintressom beräknas svara för omkring 80 prosen. Den svenska insatsen sker inom racent av det litauiska elenergibehovet. Premen för SIP (Swedish International Project)
cis som om det skulle finnas några sådana
i nära samarbete med litauiska myndighesvenska planer…
ter och organ, förutom hushållningsmini–Oavsett om och i så fall när Iganlinasteriet också licensieringsorganet VATESI
verket stängs så är säkerheten den vikti(Valstybine Energetikos Saugos Inspekgaste frågan, inskärper viceminister Vacija).
lentukevicius. Vi har en lång åtgärdslista
–Vi har kvar många problem från det komom 150 punkter att gå efter. Dessutom vill
munistiska systemet, säger viceminister
jag understryka att det inte är ett politiskt
Viktoras Valentukevicius. Energipriserna
beslut huruvida verket skall stängas – det
från sovjettiden inbegrep exempelvis även
är VATESI som bestämmer det. Jag tror
övriga kostnader som var inarbetade i sysinte jag ytterligare behöver understryka
temet. Det återstår alltså mycket
vilken betydelse Ignalina-verket har för
omstruktureringsarbete.
Litauen. Om vi skulle tvingas ersätta kärnkraften med andra energislag så skulle det
bli minst två-tre gånger dyrare!
”Säkerheten viktigast”
Det skulle givetvis bli stora miljöDe litauiska myndigheterna får allt som
konsekvenser om Litauen skulle bli tvunget
oftast av gästande EU-byråkrater veta, att
att förbränna stora mängder kol eller rådet är hög tid att utforma en avvecklingsolja. Det finns jämväl skäl att erinra om, att
plan för det förment livsfarliga Ignalinadet inte var litauiska myndigheter som
verket. Det antyds att en sådan är nödvänbestämde sig för att bygga Ignalina. Det
dig om Litauen vill komma ifråga för EU-
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säkerhetshöjande program för tiden 19972000.
–Åtgärdsprogrammet implementeras i
samarbete med västerländsk expertis och
leds av svenska Vattenfall, säger Sjevaldin.
Vi har en frist till maj 1999 att producera
dokumentation för att motsvara internationella krav – detta kommer att vara avgörande för Litauens framtid beträffande
energiförsörjningen.

1661 ”kanaler”

Reaktorhallen i Ignalina-verkets reaktor 1 har bara fem gånger så hög radioaktiv strålning som i ett ordinärt svenskt hus. På bilden en grupp besökande från Sveriges Industriförbund.
var ett beslut som togs av de kommunistiska härskarna i Moskva 1975 i syfte att
förse Litauen, Lettland och Vitryssland
med energi. Det första reaktorblocket togs
i drift 1984 och det andra 1987. 25 procent
av ett tredje block hade tagits i drift vid
tiden för Tjornobyl-olyckan 1986, men
den driften avbröts omedelbart av naturliga skäl; nedmonteringsarbetet pågår alltjämt.
–Om det hade varit vi litauer som satt
igång med bygget av Ignalina hade vi
säkert haft bättre framförhållning, säger
Viktoras Valentukevicius. Men vi hade
ingenting att säga till om. Det är många så
kallade experter som ännu inte insett djupet av de problem vi har. Inte heller kan vi
lösa problemen själva, även om vi håller
på att utforma en ny energistrategi som
kommer att föreläggas parlamentet senare
i år.

Frist till 1999
I Litauen finns knappt tio procent ryssar,
vilket gör landet till den baltiska stat som
har lägst andel ryssar. Den som besöker
Ignalina och den närbelägna staden
Visaginas i denna skog- och sjörika del av
landet märker dock snabbt, att här är procenttalen i stort sett omkastade. I
reaktorblocken och i Visaginas finns, till
skillnad från övriga Litauen, texter och
anslag på både litauiska och ryska. Det har
naturligtvis att göra med att en betydande
del av kärnkraftsexpertisen fortfarande
finns på ryska händer. Så är Ignalinaverkets generaldirektör Viktor Sjevaldin
en rysk teknokrat som endast talar ryska
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och därför är beroende av tolk för kommunikation med icke-ryssar.
–Vi står för den billigaste formen av energiproduktion man kan tänka sig, säger
generaldirektör Sjevaldin. Vi förser heller
inte bara Litauen med energi utan har
kablar dragna till Lettland, Vitryssland
och vidare till Ryssland. Vi importerar
också vårt kärnbränsle från Ryssland.
Enligt Viktor Sjelvadin beräknas livslängden för aggregat 1 sträcka sig till år
2014 och för aggregat 2 till år 2017.
Verkningstiden måste emellertid förlängas
efter hand, vilket är resurs- och tidskrävande. Även Sjevaldin, som är direkt underställd viceministern i hushållningsministeriet, berömmer de svenska insatserna:
–Efter självständigheten 1991 inledde
Svensk kärnbränsleinspektion (SKI) samarbetet, som nu finns samlat i SIP. Vi har
ett långsiktigt samarbetsprogram. Med
ABB Atom har vi ett omfattande projekt
för att förebygga en härdsmälta. Kontroller av ledningar samt metallkontroller görs
fortlöpande med svensk hjälp. Vi har vidare ett samarbetsprogram med Sydkraft
för att höja kvalitén plus att vi har personalutbytesprogram med svenska kärnkraftverk. Jag kan tillägga att Sverige 1994 var
rådgivare i samband med förhandlingar vi
förde med Europeiska utvecklingsbanken
för ett lån på 35 miljoner ecu. Vissa projekt
finansierar vi själva med upp till 50 procent.
Ignalina samarbetar vidare säkerhetsmässigt med energiministerierna i Förenta
staterna och Japan och har tillsammans
med den litauiska regeringen ett

Det är ovanligt att Ignalina-verkets ledning bjuder in utländska gäster att inspektera reaktorblockens inre, men Contras
reporter erbjuds möjlighet att delta i en
rundvandring i reaktor 1 under generaldirektör Viktor Sjevaldins ledning. Det framgår med önskvärd tydlighet vilken utomordentligt stor vikt verksledningen fäster
vid säkerheten och att man lyckats påtagligt förbättra denna under senare tid. Och
det är inte bara fråga om självberöm –
framstegen bekräftas av svensk expertis.
–Det finns tre nyckelord vad gäller Ignalina
– gästfrihet, öppenhet, utveckling, framhåller Agneta Rising, Vattenfall AB som
är specialist på kärnkraftens miljöaspekter
och verksam vid Ringhals-verket i Väröbacka. Det finns risk för radioaktivt nedfall i Sverige vid ett haveri i Ignalina, men
inte värre än vid Tjornobyl-olyckan. Vid
en sådan olycka kommer man också att
med god marginal hinna evakuera befolkningen i närheten.
Gunnar Wernolf, biträdande informationschef vid Svensk kärnbränslehantering
(SKB) besökte Ignalina 1996 och är angenämt överraskad över att det militära inslaget vid kärnkraftverket har minskat betydligt. Han har liksom Agneta Rising
bara positiva omdömen om uppgraderingen av säkerheten. Ty det står fullstänIgnalinas
generaldirektör
Viktor
Sjevaldin
berättar
öppenhjärtigt
om verksamheten
för Contra.
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digt klart att en sådan är av nöden med
tanke på att Ignalina-verket, som nämnts,
är av samma typ som det i Tjornobyl i
Ukraina, där samtliga reaktorer för närvarande står stilla (senare i år planeras det
tredje blocket i Tjornobyl att tas i drift).
–En olycka av Tjornobyl-typ vore omöjlig
i Ignalina med de säkerhetsåtgärder vi vidtagit, försäkrar generaldirektör Sjevaldin
för Contras utsände. I Tjornobyl gick
många kanaler sönder samtidigt, vilket
knappast kan ske här. Det finns 1661 ”kanaler” (bränslestavar) i Ignalina, och om
minst nio av dessa går sönder ”smäller”
det. Men hittills har inte en enda kanal gått
sönder, och vi har ett fullgott system att
lokalisera sprickor i kanalerna.
Det är en smått surrealistisk upplevelse
att tillsammans med andra besökande vistas på golvet framför överdelarna till de
1661 bränsle”kanalerna”, vilka sträcker sig
sju meter ner till reaktorhärden. Någon
anledning till oro finns emellertid inte trots
att reaktorn är i drift – verkets ryska och
litauiska experter tycks verkligen ha fått
säkerhetsaspekterna under tillfredsställande kontroll. Detta bekräftas vid ett besök i reaktorblockets kontrollrum, där personalen till skillnad från vad som är regel i
Sverige genomgående har teknisk universitetsutbildning. I reaktorhallen är radioaktiviteten heller inte anmärkningsvärt stor.
Den har av Agneta Rising på platsen uppmätts till cirka fem gånger större än vad
som brukar vara brukligt i ett ordinärt
svenskt hus.

Personalen i Ignalinas kontrollrum utgörs av universitetsutbildade ingenjörer.
Vidare har man i Ignalina-verket med
dess drygt 5000 anställda plastat golven
och målat väggytorna, vilket säkerställer
att ingen radioaktivitet fastnar.

Ingen inneslutning
Några reservationer bör göras. Trots alla
ansträngningar som Ignalina-verkets personal i samarbete med litauiska, svenska
och andra internationella organ gör för att
förbättra säkerheten kan man inte ändra
det faktum, att reaktorerna i Ignalina är av
gammal sovjetisk modell. Det innebär
bland annat att reaktorhärden inte har
samma betryggande inneslutning som finns
vid till exempel de svenska kärnkraft-

verken. Och att genomföra en sådan inneslutning är ekonomiskt omöjligt.
–Så om olyckan mot förmodan skulle
vara framme, så kan vi varken förhindra en
härdsmälta eller hindra radioaktiviteten
att nå utanför reaktorn, erkänner generaldirektör Viktor Sjevaldin öppenhjärtigt.
Slutligen kan det naturligtvis teoretiskt
inte uteslutas att en galning av Vladimir
Sjirinovskijs snitt – om en sådan individ,
det Gud förbjude, någonsin skulle få kontroll över ett verk av Ignalina-typ – skulle
kunna ställa till en hel del otrevligheter.
De tekniska experter Contra frågat säger
dock att det inte är möjligt att tillverka
kärnvapen med hjälp av det material som
finns i Ignalina.

En halv miljard för kärnsäkerhet i öst…
Det sovjetiska sammanbrottet innebar
bland mycket annat att frågan om
kärnkraftssäkerhet blev akut. Tjornobylolyckan hade tidigare understrukit behovet av en drastisk förbättring av
kärnsäkerheten i öst med dess RBMKreaktorer, där reaktorhärden inte har någon effektivt skyddande inneslutning. I
München antog OECD-länderna 1992 ett
aktionsprogram i syfte att öka säkerheten
vid redan uppförda kärnkraftverk i öst och
att peka på alternativ energiproduktion.
Sverige har varit mycket aktivt i detta
arbete.
Det finns ett 15-tal kärnkraftsreaktorer
av ”farlig” typ i länder som Ryssland,
Ukraina, Slovakien, Litauen och Bulgarien. EU/EG har sedan slutet av 1980-talet
vidtagit åtgärder för att få till stånd bättre
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säkerhet. Denna typ av väst-östligt samarbete bygger på förutsättningen, att
mottagarlandet skall ange vilken typ av
hjälp man behöver. Den europeiska gemenskapen anslår genom projektet
PHARE/TACIS 150 miljoner ecu till
kärnkraftssäkerhetens fromma. En stor del
av insatserna har reserverats för Tjornobylverket i Ukraina. EU-byråkratin gör dock
dessa insatser till ganska tungrodda processer.
De specifikt svenska insatserna har huvudsakligen inriktats på att överföra tekniska kunskaper, ”know-how”. 1991 inleddes samarbetet med Litauen, ett litet
före detta sovjetiskt land med bristfällig
infrastruktur på kärnenergiområdet. Det
svensk-litauiska samarbetet har också lett
till ett svenskt samarbete med Ryssland.

En av de svenska målsättningarna uppges
vara att ta fram miljövänliga energialternativ till kärnkraften, vilka dessutom
skall vara ekonomiskt konkurrenskraftiga.
Lös den ekvationen, den som kan…
Till och med 1997 har totalt omkring en
halv miljard kronor avsatts för säkerhetsarbete avseende kärnkraften i öst, varav
huvudparten har funnit vägen till Litauen
(läs: Ignalina-verket).
Det saknas inte angelägna uppgifter för
Svensk kärnbränslehantering (SKB). En
huvuduppgift är att ta hand om radioaktivt
avfall från en nedlagd sovjetisk ubåtsbas i
Paldiski i Estland. De mest kritiska insatserna på den östliga fronten krävs i dag
emellertid i Murmansk på Kolahalvön, där
det i staden Majak finns ett mellanlager för
kärnbränsle (som dock inte inte innehåller

7

plutonium) från isbrytare. I Murmansk/
Kola finns jämväl 60 000 bränsleelement
som väntar på att tas om hand.
Det finns många viktiga uppgifter men
också en rad knepiga frågeställningar. Vem
bär ansvaret för skada på tredje man? Hur
forcera den tungrodda byråkratin inom
exempelvis EU och myndigheter i öst?
Hur hantera den många gånger bristfälliga
utrustning som finns i de forna sovjet- och
östblocksländerna och den annorlunda
företagskulturen därstädes? Och vad händer med de svenska hjäpinsatserna om
miljöfundamentalisterna inom miljö-, center- och vänsterpartierna får ett avgörande
inflytande över svensk verksamhet i detta
avseende?

Merparten av de svenska insatserna för ökad nukleär säkerhet i öst satsas på
Ignalina-verket i Litauen.

Ny optimism präglar Litauen
Litauen med dess 3,7 miljoner
invånare ansågs tills helt nyligen
vara det minst utvecklade landet
i Baltikum. Den ekonomiska utveckling landet genomgått sedan
förra året har emellertid drastiskt
förändrat den bilden.
–Det är fart på det litauiska samhället, det finns en optimism som
bottnar i att man känner sig vara
på rätt väg, säger Sveriges ambassadör i Vilnius sedan knappt
fyra år, Stellan Ottosson.
1997 ökade den litauiska bruttonationalprodukten med sex procent, medan arbetslösheten sjönk till 8,2 procent. Alltså betydligt bättre siffror än för Sverige. I fjol
ledde desslikes Litauen ”den baltiska ligan” vad beträffar utländska investeringar,
vilka uppgick till 983 miljoner US dollar,
det vill säga närmare åtta miljarder kronor.
Litauen har frihandelsavtal med 24 länder
inklusive de 15 EU-medlemsstaterna. Alla
dessa överenskommelser motsvarar EUs
krav och beräknas möjliggöra avskaffandet av alla export- och importtullar till år
2001.
Det är ingen hemlighet att Litauen är
mycket intresserat av att inom en överskådlig framtid bli medlem i EU eller
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Universitetet i Vilnius har anor sedan renässansen och har ruststats upp dramatiskt
efter det sovjetiska vanstyret.
straffet, något som man säkerligen aldrig
NATO eller båda. Därför gör man vad
skulle ha gjort om inte påtryckningar från
man kan i syfte att leva upp till internatioEU-håll funnits i bakgrunden. Det är en
nella förväntningar.
åtgärd som eljest rimmar illa med de litau–Kanske är litauerna till och med litet väl
iska polismyndigheternas krig mot den
tillmötesgående, menar ambassadör Stelorganiserade brottsligheten, som är ett av
lan Ottosson. Jag undrar om de inte borde
landets största problem.
vara något tuffare, inte minst när det gäller
de internationella kontakterna om Ignalinaverket, och positivt understryka hur mycket
Försummad sektor
verket betyder för Litauen.
I svensk press har förekommit uppgifter
I syfte att vara den internationella
om att Litauen övervägt att införa undansamfälligheten till lags har Litauen på
tagstillstånd med syftet att bekämpa brottssistone bestämt sig för att avskaffa döds-
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ligheten. Ambassadör Ottosson och övrig
svensk ambassadpersonal anser emellertid att det finns föga om ens någon verklighetsbakgrund härvidlag:
–Visst förekommer organiserad brottslighet i form av ”beskyddarverksamhet” och
på annat sätt, även om det inte är befogat
att tala om någon ”maffia”. Det sker fyra
gånger fler mord här än i Sverige. Det har
förekommit att bilar sprängts i luften som
ett led i kampen mellan olika brottsligor,
och för en tid sedan skedde ett uppmärksammat vansinnesdåd där en förvirrad man
sköt ner ett antal av sina grannar. Men det
här är ingenting som är typiskt för det
litauiska samhället och det hotar inte gemene man. Talet om undantagstillstånd är
gripet ur luften.
Att svenska massmedia överdriver är ju
heller ingen nyhet. Ett större samhälleligt
problem än brottsligheten, menar ambassadör Olofsson, är situationen för vissa
utsatta grupper:
–Pensionärerna har det verkligen eländigt,
och vi skall inte glömma att det finns
tusentals ”gatubarn” i Vilnius med dess
580 000 invånare, barn som ofta inte känner sitt ursprung. Ungdomsnarkomanin är
ett överhängande problem. Över huvud
taget är den sociala sektorn grovt försummad. Samhällets stora vinnare är grupper
som banktjänstemännen och personer i
stort med god utbildning.
En bidragande orsak till de sociala problemen är avvecklingen av sovjetsamhället, vilket trots sina stora brister hade den
egenheten att de statliga företagen svarade
för grundläggande social service. Den
starkt framskridande privatiseringen har
för många inneburit en besvärlig omställning.

Borgerlig majoritet
Svenska företag är mycket aktiva, till och

Karin
Nordquist,
svensk
lektor vid
universitetet i
Vilnius.

CONTRA 2/1998

I centrala Vilnius finns detta
enkla men värdiga monument
av vanliga stenar över de litauiska samhällen från vilka
folk deporterades till Sibirien
under sovjettiden.
med aggressiva, när det gäller att sätta upp
sina bopålar i de nya möjligheternas
Litauen. Det gäller icke minst Telia, som
har ambitionen att ta över det litauiska
telefonsystemet och som finns representerat genom ett kontor i Vilnius som leds av
Inger Edling. De svenska ambitionerna
gynnas av att det litauiska parlamentet,
Seimas, efter häftiga diskussioner nyligen
tog beslut om att höja de inhemska teletaxorna från 0 till 14 öre per minut.
Seimas med sina 140 platser har för
tillfället en betryggande majoritet för en
borgerlig politik. Regeringskoalitionen
utgörs av de konservativa respektive
kristdemokratiska partierna. Den nyligen
installerade presidenten Valdas Adamkus
– som har ett förflutet som amerikansk
miljöadministratör med anknytning till det
republikanska partiet – understryker Litauens nya, västinfluerade och icke-socialistiska identitet.
I huvudstaden Vilnius är det rent och
snyggt. Klotter förekommer ytterligt sparsamt. De flesta människor man möter på
gatan ser välklädda och välvårdade ut,
även om tiggare och gatubarn utgör en
tragisk påminnelse om att mycket återstår
att göra. SOS Barnbyar tillhör de utländska hjälporganisationer som härvidlag ut-

för en behjärtansvärd insats. I centrala
Vilnius påminner ett enkelt monument,
uppbyggt av naturstenar och försett med
den gul-grön-röda litauiska flaggan, om
de sovjetiska deportationerna av litauer
till Sibirien.
Man kan heller inte glömma, att i Litauen
blev 200 000 judar offer för förintelsen (se
vidare notis under ”Utlandsnytt”).
Något omfattande kärnkraftsmotstånd
existerar för övrigt inte i Litauen, säger
ambassadör Stellan Ottosson:
–Vid kommunalvalet för en tid sedan deltog 38 partier. Bara det gröna partiet blev
utan representation…

Stort intresse
Om Vilnius (en stad som under historiens
lopp också kallats ”Vilno” på polska och
”Vilna” på jiddisch) gamla förnäma kulturella traditioner blir man slutligen påmind,
när man gästar det anrika universitetet
med rötter i renässansen. Svensk representant här är lektor Karin Nordquist, som kan
vittna om att det finns stort intresse från
begåvade litauiska ungdomar att lära sig
svenska språket och att informera sig om
svenska förhållanden.
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Krigsförbrytaren
Tommy Hansson, Contras ansvarige utgivare, har debuterat som
deckarförfattare med den politiska thrillern ”Krigsförbrytaren” (Mälaröbörsen förlag AB).
Det är en debut som ger mersmak.
Tommy Hanssons skriverier är naturligtvis välkända för Contras läsare efter en
lång rad artiklar, analyser, reportage och
recensioner av olika slag. Han har också
tidigare publicerat fyra politiska debattböcker, varav tre på Contra förlag. ”Krigsförbrytaren” är Hanssons debut inom
fictiongenren. På frågan varför han tagit
detta steg förklarar Tommy Hansson:
–Jag är sedan många är en flitig deckaroch thrillerläsare och tyckte tiden var mogen att själv pröva på detta hantverk. Jag
har velat ge både god underhållning och ett
budskap.
Och hur lyder det budskapet?
–Det är att den nationalsocialistiska Förintelsen, där sammanlagt 14 miljoner – judar, zigenare, ryssar, polacker med flera –
dödades, aldrig får glömmas bort. Och att
många grova krigsförbrytare ännu inte
ställts inför rätta. Den österrikiske ”nazistjägaren” Simon Wiesenthal, som är förebild för bokens Samuel Morgenstern, är i
mitt tycke en av vår tids största hjältar.
Du har tidigare mest gjort dig känd som
antikommunist…
–Ja, men jag – liksom Contra – tar lika
mycket avstånd från nazism och fascism
som från kommunism. Dagens uppflammande nynazism är en mycket otrevlig företeelse, som jag tror delvis bottnar i
historielösheten hos den uppväxande generationen. Regeringens kampanj för att
informera om Förintelsen är naturligtvis
lovvärd, men samtidigt får Göran Perssons
socialdemokrati ta på sig en god del av
ansvaret för att inte ha gett ungdomarna
tillräckligt bra historieundervisning i våra
skolor!
Tommy Hansson talar med stor övertygelse och berättar om hur han fick inspirationen till ”Krigsförbrytaren”:
–Jag läste Simon Wiesenthals memoarbok
”Rättvisa – men inte hämnd!” och det slog
mig, att kanske i denna stund ett antal
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Tommy Hansson: Krigsförbrytaren. MB
förlag. ISBN
91-89090-14-4.
235 sidor och
inbunden.
nazistiska krigsförbrytare gömmer sig i
Sverige under antagna identiteter. Det är
fullt troligt att så är fallet. Jag beslöt mig då
för att på min fritid skriva en spänningsroman på det temat. Jag har lagt in en hel
del uppgifter och information om judisk
kultur och judiska förhållanden i boken,
eftersom jag hyser den största respekt för
det judiska kulturarvet. Jag är exempelvis
med i Judiska museets vänner och Samfundet Sverige-Israel.
Handlingen i korta drag:
Den unge extraanställde journalisten
Thomas Hader vid tidningen Dagsposten
(som i verkligheten var en pronazistisk
tidning under Andra världskriget!) möter
under ett intervjuuppdrag en gravt alkoholiserad svensk SS-frivillig som avslöjar,
att en psykopatisk massmördare från Hitlers dagar håller sig undan i Sverige. Han
mördas dock innan han hinner avslöja
krigsförbrytarens identitet, och under den
rafflande fortsättningen får läsaren följa
hur Thomas tillsammans med Samuel
Morgenstern och några unga vänner lyckas
avslöja vederbörandes identitet och till
slut ställa honom inför rätta.

Läs boken!
Tommy Hansson avslutar med följande
reflektion:
–Man skulle naturligtvis önska, att lika
många kommunistiska som nazistiska
mördare avslöjades och ställdes inför rätta.
Jag noterar, att medan nazitidens toppar –
de som inte hunnit fly eller ta livet av sig –
ställdes inför rätta och dömdes i Nürnberg
och på andra platser efter kriget, så har inte
ens ansatsen till en liklnande uppgörelse
skett med kommunisttidens brottslingar.
Medan Gestapo-chefen Ernst Kaltenbrunner välförtjänt hängdes, tilläts den kanske
än värre bödeln Erich Honecker att dö i sin
sjuksäng.
Intervjuare: Tommie Ullman
Fotnot: ”Krigsförbrytaren” av Tommy
Hansson kan beställas direkt hos Contra
till reducerat pris. Boken kostar omkring
200 kronor i bokhandeln men kan beställas hos Contra för endast 125 kronor plus
porto. Det enklaste är att sätta in 150
kronor på Contras postgiro 85 95 89-4 och
ange beställningen på kupongen. Det går
naturligtvis också bra att ringa, skriva,
mejla eller faxa in beställningen.
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En stalinist på Svenskan

Contras notisavdelning har i detta nummer sammanställts av Carl G. Holm och
Tommy Hansson. De källor som refereras är inte direkt citerade, utan texten är
Contras sammanfattning av originalkällan,
om inte annat markeras med citationstecken.

Antirökextremisterna slår till
Det svenska storföretaget Scania i Södertälje har beslutat att företaget skall bli
rökfritt från och med den 31 maj. Det
kommer varken att finnas rökrum, rökrutor eller andra invändiga utrymmen för
rökning. Ännu så länge skall det dock vara
tillåtet att röka utomhus.
”Det här är ett ytterligare steg i vårt
arbete med att på olika vis organisera oss
för en rökfri och bra arbetsmiljö”, citeras
Scanias personaldirektör Sören Sjöström i
Länstidningen, Södertälje den 9 mars 1998.
”Samhällsutvecklingen går mot rökfria
lokaler och den vill vi ansluta oss till”,
deklarerar Sjöström trosvisst. ”Vi vill inte
investera i ohälsa”, säger Sjöström på
företagsrelaterat nyspråk.

Lastbilsjätten Scanias rökförbud kommer dock bara att gälla i Sverige. I utländska dotterbolag får företaget enligt Sjöström ”anpassa oss efter de förutsättningar
som gäller i respektive länder”. Det är
tydligen inte lika noga med utländska anställdas hälsa. Visionen om ett ”globalt
rökfritt Scania” uppges dock stå fast, och
personalchefen hänvisar till påstått hårdare antiröklagstiftning i Finland och Brasilien.
Scanias talesman väljer att inte beröra
ämnet om de nitiska åtgärderna mot rökarna riskerar leda till psykisk ohälsa för
den senare gruppens del. Huvudsaken är
tydligen att icke-rökarna får känna sig
moraliskt upphöjda. Scanias antirök-åtgärder underlättas betydligt av, att företagets rökare – liksom landets rökare som
helhet – är så kuschade att de snällt viker
undan. ”Det här är inga problem, varken
för mig eller för våra medlemmar”, försäk-
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rar till exempel ”storrökaren” (ett paket
cigarretter om dagen) Joel Rönnkvist,
Scanias SIF-ordförande.
Det är förstås naturligt om rökare vid
svenska företag hellre knyter näven i byxfickan än riskerar sin anställning. Signifikativt är kanske att föreningen Smoke
Peace som arbetat för ömsesidig tolerans
mellan rökare och icke-rökare tvingats
lägga ned verksamheten.
Samma dag som lokaltidningen skrev
om rökförbudet på Scania hade tidningen
Metro en förstasidesnotis om att FN-organet WHO ”har mörklagt en undersökning
som visar att passiv rökning inte orsakar
cancer”.
Antirökextremister är sig lika – i och
utanför Sverige…

Bert hyllar känd otuktsman
”Det är sjukt att de jagar livet ur den bäste
president de någonsin haft.”
Se där den inte helt okände förre riksdagsmannen och skivbolagsdirektören Bert
Karlssons omdöme om otuktsmannen och
lögnaren Bill Clinton i Aftonbladet härförleden.
Har Bert aldrig hört talas om George
Washington, Abraham Lincoln, Teddy
Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt eller Ronald Reagan?
Förmodligen inte. Bert Karlsson bör nog
fortsättningsvis röra sig i samma kretsar
som Arvingarna och Kent Görans med
Bibbi i stället för att ge sig politiken i våld.

Sportreportern Janne Bengtsson vid
Svenska Dagbladet lär ha fått flera ”hatbrev” därför att han avslöjade, att Tre
Kronors ishockeyback Ulf Samuelsson
innehar ett amerikanskt pass och därmed
var diskvalificerad att delta i OS-turneringen i Nagano. Contra välkomnar seriös,
undersökande journalistik och stöder inte
några hatbrev, men i fallet Janne Bengtsson kan det vara befogat med följande
upplysningar avseende Bengtssons troliga
motiv.
Jan ”Janne” Bengtsson har ett förflutet i
det stalinistiska Arbetarpartiet kommunisterna (APK) och var enligt egen utsago
en av de första som blev uteslutna i samband med Vänsterpartiet kommunisternas
utrensning 1977 då APK bildades. Bengtsson arbetade under några år omkring år
1980 för tidningen Idrottsbladet, innan
han fick ett sommarvikariat på Svenska
Dagbladet 1983. Därefter har Bengtsson
uppenbarligen hållit sig kvar på SvD. Det
finns heller inget som tyder på att han
övergett sin stalinistiska åskådning.
Många borgerligt sinnade SvD-läsare
tycker säkert det är märkligt att Sveriges
ledande högertidning håller sig med medarbetare som öppet bekänner sig till kommunismen, även om dessa ”bara” uppehåller sig på sportredaktionen. Och i det
här aktuella fallet förtjänar detta faktum
att särskilt uppmärksammas, ty det kan på
goda grunder antas att Bengtsson ”avslöjat” ishockeystjärnan Ulf Samuelssons
passförhållanden just därför att vederbörande råkat skaffa sig amerikanskt med-
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borgarskap jämsides med sitt svenska –
alla som känner Jan Bengtsson vet nämligen, att han är en rabiat USA-hatare.

Renar sämre affär än fiskar

Polisens register
Ett regeringsförslag ska ge polisen rätt att
registrera det mesta. Politisk och religiös
uppfattning, sexuell läggning osv. Det ska
kunna registreras även för dem som inte
ens är misstänkta för brott, men som av
någon annan anledning förekommer i polisens utredningar (vittnen till exempel).
Ett aktuellt exempel på hur polisens
registerfungerar idag fick vi häromveckan
när en polispatrull prejade en 83-årig privatbilist och ville ha bilen. Bilen hade
nämligen stulits för en månad sedan. Men
återfunnits och återlämnats till ägaren. Den
sistnämnda noteringen hade aldrig förts in
i polisens register, så när poliserna rutinmässigt knappade in ett bilnummer på
sta'n så fick de uppgiften att den var stulen.
(Metro, Stockholm)

Mannen utan ansikte
ville inte träffa Contra
Norstedts förlag har gett ut en bok av den
beryktade mästerspionen och kommunisten Markus Wolf, chefen för östtyska
underrättelsetjänsten. Wolf kallades länge
”Mannen utan ansikte” (som också blivit
boktiteln), eftersom hans utseende var
okänt. Ända tills svenska SÄPO kunde
fotografera honom i Stockholm! Wolf har
mycket att dölja och han gör det med
eftertryck i sin bok, som inte andas ett uns
av ånger.
När boken skulle ges ut på svenska bjöd
förlaget in till pressträff. Med några timmars varsel fick Contra, som anmält sig till
träffen, meddelandet att träffen var ”inställd”. Wolf ville inte träffa oss. Vi förstår
honom. Han fick istället devota hyllningsartiklar i flertalet Stockholms-tidningar.
Jodå, boken var usel.

Bibliotek vägrar låna ut böcker
Stadsbiblioteket i Västerås har kritiserats
av JO för att det frågar låntagarna varför de
vill låna vissa böcker genom så kallat
”fjärrlån” (dvs inlåning från andra större
bibliotek). En låntagare som beställt två
judefientliga skrifter av Martin Luther fick
veta att biblioteket inte lånade ut sådant.
Sedan låntagaren bevisat att han inte var
nationalsocialist (han ville inte komma åt
judarna utan Martin Luther – han var aktiv
ateist och ville skriva en Luther-fientlig
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Smugglingen blev för svår, skatten på
cigaretter sänks. Laffer (den amerikanska
ekonomen Arthur Laffer som konstaterade
att om skatterna blir tillräckligt höga minskar skatteintäkterna) vann över de svenska
politikerna. Här gör nuvarande finansministern Erik Åsbrink en insats för dåvarande finansministern Gunnar Sträng genom att bolma friskt en tidig morgon på
Kungl Djurgården i Stockholm (foto: Carl
Holm).
artikel) fick han efter några dagar godkänt
för att låna böckerna.Han tyckte dock att
det var oacceptabelt att biblioteket skulle
idka åsiktscensur på så sätt att bara vissa
låntagare fick låna vissa skrifter (det var så
det fungerade i Sovjetunionen). JO gav
låntagaren rätt. Västerås Stadsbibliotek får
inte fråga varför en låntagare vill låna en
viss bok.
Däremot är det fritt fram att neka fjärrlån
av ett helt annat skäl, enligt ett annat JObeslut. Stadsbiblioteket i Kristianstad vägrade att fjärrinlåna en bok med titeln
”Ögonblick i själva verket”. Boken hade
aldrig köpts in av Kristianstadsbiblioteket,
eftersom den enligt Bibliotekstjänsts recension innehöll svepande och starkt negativa omdömen om flyktingar. Enligt JO
är det helt OK att neka låntagare att låna
böcker som inte svarar mot kommunens
kulturpolitiska inriktning. Och Kristianstads Stadsbibliotek blev därför inte kritiserat. Där nekade man nämligen alla att
låna den aktuella boken och frågade inte
efter låntagarens personliga åsikter, som
var fallet i Västerås.
(Svensk Bokhandel)

I förra numret av Contra berättade vi hur
fiskerinäringen i stort sett helt levde på
statliga subventioner. Uppgiften var baserad på en rapport från Expertgruppen för
Studier i Offentlig Ekonomi (ESO). ESO
är en oberoende expertgrupp, vars verksamhet finansieras av Finansdepartementet. Den här gången har ESO gett sig ikast
med rennäringen, och omdömet är inte
nådigare än om fisket. Varje slaktad ren
ger renägaren 750 kronor. Men staten har
då redan lagt ner 2.600 kronor på samma
ren i stöd till rennäringen! Rennäringen
går back med 200 miljoner kronor per år
enligt utredarna Staffan Johansson och
Nils-Gustav Lundgren. Ungefär 2 000
samer ägnar sig åt rennäringen (det finns
17 000 samer i Sverige, men bara ett litet
fåtal av dem ägnar sig åt rennäringen).
Staten gav 1993 130 miljoner kronor i
rent bidrag till rennäringen. Det innebär
65.000 kronor per renskätare! Samma år
drog renägarna in 20 miljoner kronor på att
sälja renkött och andra renprodukter!
Rennäringen har mekaniserats under
senare år. Helikopter, flygplan och snöskotrar anses tillhöra nödvändiga arbetsredskap. Och renarna transporteras ofta
med lastbil mellan sommar- och vinterbetena.
Utredarna menar att samerna och samebyarna skulle kunna dra in större inkomster på att hyra ut rätten att jaga rovdjur i
rennäringsområdena, än vad de nu tar in på
renskötseln. Samebyarnas ensamrätt till
jakt och fiske ovanför odlingsgränsen avskaffades 1992, vilket föranlett en rad protester från samerna.

Facket stoppar deltidsjobb
Christer Olsson i Arlöv utanför Malmö är
ensamföretagare i byggbranschen. Han
behöver förstärkning för att utföra vissa
jobb – somligt går ju inte att utföra ensam.
Christer hoppas att han ska kunna ha en
heltidsanställd så småningom, men för närvarande räcker inte arbetena till det. Facket
vägrar dock ställa upp. ”Det finns inga
deltidsjobb i byggbranschen” säger
Byggnads i Lund. Branschen har bland de
högsta arbetslöshetstalen och medlemskåren i Byggnads har på något decennium
sjunkit från 300 000 till 70 000.
Christer Olsson har två alternativ. Att
åka till färjeterminalen i Ystad och hämta
in svartarbetande polacker. Eller att avstå
från jobb som han kan få.
(Sydsvenska Dagbladet, Malmö)
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Bush republikanernas man…
Drygt två år före det amerikanska presidentvalet år 2000 kannstöps redan om de
båda partiernas tänkbara kandidater. Trots
inblandning i fundraising-skandaler inför
valet 1996 tvivlar få bedömare på att vicepresident Al Gore kommer att utses till det
demokratiska partiets kandidat. Det råder
större osäkerhet om den republikanska
nomineringen, men några analytiker anser
att det börjar luta åt att George Bush utses.
George Bush? Ja, guvernör George W.
Bush, Texas, som mycket riktigt är son till
den förre presidenten.
Både den äldre och den yngre Bush
anses i hög grad vara det republikanska
”etablissemangets” män. George Bush Jr
anses dock vara något mer konservativ än
sin fader. Hans karriär har många paralleller med faderns: under sin skolutbildning
skrev han liksom denne in sig vid Andover
och Yale. I likhet med pappa tjänstgjorde
George W. Bush vidare som stridspilot (i
Nationalgardet), innan han studerade vid
Harvard Business School och därefter prövade på att göra affärer med olja.
Få republikaner eller amerikaner torde
dock vilja ha en ”klonad” George Bush Sr.
i Vita huset för ännu en sejour, och det
finns även påtagliga olikheter mellan de
båda. Till skillnad från vad som var fallet
med fadern, tvivlar ingen på att guvernör
Bush är en äkta Texas-bo. Bland annat har
han betydande affärsintressen i delstatens
professionella idrottsvärld. Det kan heller
inte sägas att George W. Bush bara är ett
rikemansbarn som lever högt på sin fars
namn. För det första är den äldre Bush
knappast ett särskilt gångbart namn längre,
även om han har en viss status som ”äldre
statsman” och ägnar sig åt berömvärd välgörenhet. Till skillnad från pappa Bush
hade vidare Texas-guvernören ett rykte
som en ganska ”vild” ungkarl. Dock lär
den drygt 50-årige Bush – till skillnad från
den nuvarande hyresgästen i Vita huset –
ha upphört med den aktiviteten sedan han
gifte sig. Hustrun, bibliotekarien Laura
Welch, har inte bara förmått maken att
börja sporta och sluta dricka alkohol. Hon
har också fått honom att ansluta sig till en
lokal metodistkyrka.
Det sägs att när George W. Bush har
bestämt sig för någonting, så är han aggressivt beslutsam ”som en pitbull”. Detta
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upptäckte Bushs demokratiska medtävlare och företrädare som guvernör i Texas,
Ann Richards. Hon förlöjligade till en
början Bush som en som ”fötts med en
silversked i munnen”, men den taktiken
slog slint. Bush höll sig till sin i förväg
uppgjorda kampanjstrategi att satsa på
bland annat hårda tag mot ungdomsbrottsligheten, utbildning och välfärd. Han avstod också från att bemöta Richards personliga attacker med samma mynt. Det
bidrog till att han snabbt blev mäkta populär, och han hade inga problem att vinna
guvernörskapet 1994.
George W. Bushs popularitet bland
Texas befolkning håller i sig, och en opinionsmätning nyligen visade att 71 procent av Texas-borna vill välja om honom.
Självklart är också Bush anhängare till
dödsstraffet och reflekterade aldrig över
att benåda den omskrivna yxmörderskan
Karla Faye Tucker, som avrättades i februari. Texas är som bekant den amerikanska delstat som avrättar flest brottslingar i
Förenta staterna.
Återstår att se, hur långt Bushs popularitet räcker i nationella sammanhang.

…eller blir det Dole?
Om det nu inte skulle bli en Bush som blir
Grand Old Partys presidentkandidat år
2000 så finns det de som tror, att det
möjligen blir en Dole. Alltså Elizabeth
Dole, född Hanford, som gifte sig med den

senaste misslyckade republikanske kandidaten Bob Dole 1975. Elizabeth Dole, 62,
är för närvarande ordförande i amerikanska Röda korset och anses gå hem bland
såväl moderata som konservativa republikaner. Detta kan synas märkligt, då Elizabeth Hanford dels inledde sin karriär i den
demokratiska Johnson-administrationen
som anställd vid Johnsons kontor för konsumentfrågor, dels inte gjort sig känd som
någon pålitligt konservativ politiker. Hon
anses emellertid vara en god debattör och
ha ett representativt sätt.
Trots demokratiska preferenser valde
Hanford att efter Nixons makttillträde 1969
stanna kvar i regeringsadministrationen.
1973 utnämndes hon av Nixon till den
federala handelskommissionen, och liksom under Johnson-tiden drev hon här en
aktiv vänsterlinje och verkade bland annat
för upprättandet av ett federalt konsumentskyddsorgan. Så sent som 1977 försvarade hon den tanken i debatter mot sin
make, senator Bob Dole. Trots denna föga
högerinriktade politik blev Elizabeth Hanford-Dole en lojal medlem i Reagan-administrationen under 80-talet, där hon i
början var chef för Vita husets kontor för
kontakter med allmänheten och samtidigt
ledde en grupp som sysslade med
kvinnofrågor. 1983 hade Reagan-regeringen insett att det behövdes en kvinna i
kabinettet och utsåg efter påtryckningar
från maken Elizabeth Dole till transportminister.
Elizabeth Dole arbetade hårt under alla
sina regeringsuppdrag men anses av kritiker ha varit alltför beroende av sina med-
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hjälpare när det gäller detaljuppgifter.
Under sin tid som transportminister svarade hon för betydelsefulla insatser, exempelvis när det gällde att privatisera
transportbolag och minska det federala
inflytandet över vissa storflygplatser och
över luftfarten över huvud taget. I andra
frågor intog hon en mer vänsterinriktad
hållning.
Dole anses i högerns ögon vara ”pålitlig” när det gäller sin syn på privat affärsverksamhet och nationella traditioner. Å
andra sidan har hon stundom en förkärlek
för regeringsstyrning och är känd som en
”mjuk” men dock feminist. I den i USA
känsliga abortfrågan tycks hon vilja sätta
sig på två stolar samtidigt och har nöjt sig
med att förklara, att hon anser frågan vara
”den svåraste frågan jag så här långt har
behövt brottas med och fortfarande brottas
med”.
(National Review, New York)

Litauen och judarna
I Litauens huvudstad Vilnius högtidlighölls i höstas 200-årsminnet av Gaonens
av Vilna (Elijahu Ben Salomon Zalman)
död den 7 oktober 1797 (Gaon är benämningen på en sorts judisk ledare). Landets
makthavare med dåvarande presidenten,
den gamle kommunisten Algirdas Brazauskas, i spetsen, påstod sig vårda det
judiska arvet. Regeringsföreträdare har vid
upprepade tillfällen försäkrat att de nu
levande litauer som var med om att mörda
200 000 litauiska judar skall straffas, och
nu har den gamle nazistbödeln Alexandras
Lileikis, 90, som utvisades från USA sedan hans förflutna uppdagades, blivit föremål för åtal för folkmord. Lileikis var chef
för säkerhetspolisen i Vilnius under Andra
världskriget och anses ha varit ansvarig
för tiotusentals litauiska judars död. Bara i
Vilnius utgjorde 1940 90 000 judar 40
procent av befolkningen. I dag uppgår
antalet till 4500.
En vecka efter Gaon-jubiléet valdes
Brazauskas till ordförande i en kommission som enligt sitt syfte skulle ta krafttag
mot antisemitismen i landet. Två veckor
senare avböjde Brazauskas att ställa upp i
det litauiska presidentvalet, vilket vanns
av exillitauern Valdas Adamkus. Brazauskas ställningstagande kan i bästa fall tolkas så, att han nu känner sig redo att utan
presidentämbetets hämningar ge sig i kast
med uppgiften att bekämpa den gamla
ingrodda litauiska antisemitismen.
Men ännu så länge har den nybildade
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kommissionen inte
uträttat så värst
mycket. Åtal har
visserligen lämnats
in mot Lileikis, men
det återstår att se om
han får någon dom.
Ett par andra beryktade litauiska krigsförbryttare är Kazys
Gimzauskas, 89
och Juozas Gra- Litauens parlament, Seimas, utgör en påtaglig symbol för att varbauskas, 78.
ken nationalsocialister eller kommunister har någon framtid i det
Den byst av nya, demokratiska Litauen. (Foto: Tommy Hansson)
Vilnas Gaon som
rests på den plats där den gamla synagogan
Savimbi finns två olika åsikter inom MPLA
stod står under polisbevakning. Alltjämt
hur oppositionspartiet skall behandlas.
finns i landet starka antisemitiska inslag. I
Arméns stabschef Joao de Matos och andag finns två synagogor i landet – en i
dra högt uppsatta MPLA-gestalter uppges
Vilnius och en i Kaunas.
av nyhetsbrevet Africa Analysis förorda
(Judisk Krönika, Stockholm)
en militär lösning på problemet UNITA.
Maktkamp inom MPLA…
Den militärt inriktade grupperingen vill se
Utländska oljeföretag verksamma i Angola
en offensiv mot strategiska områden som
oroar sig för MPLA-presidenten José
Bailundo, Andulo och Jamba.
Eduardo dos Santos vacklande hälsa. I takt
Den andra skolan inom MPLA vill förmed att mer olja har upptäckts i det sydvästsvaga UNITA utan att tillgripa militära
afrikanska landet har konkurrensen ökat
metoder, eftersom man anser att det är
mellan franska, amerikanska och brittiska
omöjligt att besegra UNITA militärt.
bolag. Särskilt brittiska BP uppges ha haft
Denna strategi förordas av chefer inom
en charmoffensiv gentemot den angolansäkerhetstjänsten såsom Fernando Miala,
ska MPLA-regimen under dos Santos. När
vars ”övertalningsapproach” omfattar innu den senares hälsa säga ha försämrats så
filtration inom UNITA och målinriktning
kraftigt att han var oförmögen att hålla sitt
mot nyckelelement inom befrielserörelsen.
sedvanliga nyårstal till nationen sprider
Det gäller att få de senare att hoppa av, om
sig osäkerheten om vad som kan komma
det behövs genom att erbjuda ekonomiska
efter dos Santos.
fördelar. I detta syfte uppges Miala ha
Ju svagare dos Santos blir, desto intensiplacerat ut agenter på Angolas ambassader
vare blir också maktkampen inom det ”reunder diplomatisk täckmantel. De flesta
formerade” kommunistpartiet MPLA. Dos
av dessa agenter har genomgått specialträSantos har varit den som nödtorftigt hållit
ning i Bulgarien, Tjeckoslovakien och före
ihop partiets stridande fraktioner. Den trodetta Östtyskland.
ligaste efterträdaren är Lopo dos NasciEn av överste Mialas nyckelagenter är
mento, MPLAs generalsekreterare. I kuFrancisco da Silva, som utplacerades i
lisserna lurar även presidentens säkerhetsBryssel för att påverka UNITAs dåvarrådgivare Joao Maria, vilken tillhör partiande utrikesminister, överste Alcides Sakets radikala fraktion. Efterträdaren måste
ala Simoes vilken då var UNITAs högste
under alla omständigheter först godkänrepresentant i Belgien. En annan av da
nas av den inflytelserika säkerhetstjänsten
Silvas måltavlor var UNITAs dåvarande
och dess chef, överste Fernando Miala.
representant i Stockholm, doktor Luis
Möjligheten av en militärkupp finns dock
Antunes. Da Silva kom till Stockholm
alltid latent i det instabila Angola, där
1995 för att försöka påverka Antunes.
befrielserörelsen UNITA trots minskat
Också UNITAs man i London, Anibal
internationellt stöd alltfort är ett hot mot
Kandeya, har funnits på da Silvas lista.
MPLAs maktposition.
När MPLA-agenten var stationerad i Stock(Africa Analysis)
holm gjorde han täta resor till London,
…om hur UNITA skall tas
Bryssel och Paris för att sammanträffa
Trots att förhandlingar ägt rum mellan
med sin chef Miala. Da Silva och Miala
MPLAs president José Eduardo dos Santos
uppges ofta ha setts på hotell Victor Hugo
och UNITAs president Jonas Malheiro
i Paris.
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Av Tommy Hansson

Kalla krigets hjältar:

Kosmopoliten Arthur Koestler
En av de mest betydelsefulla intellektuella som gjorde en insats
för den fria världen och dess värden i samband med det kalla kriget var den ungersk-engelske författaren Arthur Koestler (190583). Koestlers antikommunistiska
övertygelse hade den djupa insikt
och glöd som brukar prägla den
från kommunismen avfällige.
Den kosmopolitiske världsresenären Arthur Koestler hade framförallt ett öppet
och rörligt sinne och avskräcktes inte ens
av sådant – till exempel astrologi och
telepati – som andra intellektuella plägar
avfärda som vidskepelse. Han tillmätte så
konstellationen av jordiska händelser i
födelsestunden en viss betydelse avseende
hans jordiska tillvaro. När han sålunda
1946 belöt att söka ställa sitt ”sekulära
horoskop” fann han en hel del av intresse.
Koestler hade vid denna tidpunkt slagit sig
ner i London och uppsökte den ärevördiga
tidningen Times lokaliteter. I det gamla
dammiga tidningslägg han slog upp framför sig fann han i det nummer som utkom
födelsedagen den 5 september 1905 bland
diverse trivialiteter uppgifter om revolutionär oro i Tiflis och pogromer i Kisjinev
samt information om vad en dåtida politisk storhet som kejsar Wilhelm II i Tyskland hade för sig.

Sionistisk övertygelse
”När jag slog igen det tjocka svarta lägget
och kom ut igen på Printing House Square”,
skriver Koestler i sitt självbiografiska verk
Pil i det blå (1952), ”ansåg jag att mitt
sekulära horoskop hade lämnat upplysningar beträffande det kraftfält till vilket
jag var född och de inflytelser som skulle
forma min karaktär i minst lika stor omfattning som stjärnorna skulle ha gjort.
Ibland tycker jag emellertid att detta låter
hädiskt och att den medeltida astrologen,
denna löjliga profetfigur med sin svarta
spetsiga hatt och broderade sidenmantel,
hade djupare insikt i människans verkliga
öde än våra dagars politiker och psykiater.
Men även denna reflexion är kanske föranledd av mitt horoskop som ju visade att
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Arthur Koestler – kommunistuisk avfälling och
betydelsefull intellektuell.
jag var född i det ögonblick då solen gick
ner för förnuftets tidsålder.”
Arthur Koestler föddes alltså 1905 som
enda barnet i en judisk familj i Budapest,
som då inrymdes i den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Farfadern hade flytt
från Ryssland under Krimkriget och antagit namnet Koestler i staden Miskolcz i
Ungern på 1860-talet (namnet har genom
åren stavats olika). Fadern var en ganska
verklighetsfrämmande affärsman, som
emellanåt hade det gott ställt men mestadels tycks ha befunnit sig i ett pressat
ekonomist läge. Arthur var ett brådmoget
barn som länge skulle plågas av sitt barnsliga utseende och sin litenhet. Det förra
skulle ändras med åren, däremot inte det
senare – Koestler nådde som vuxen den
måttliga längden 157 centimeter.
En händelse som gjorde ett bestående
intryck på den då 13-årige Arthur Koestler
var revolutionen i Ungern i november 1918.
Den liberalt sinnade greve Károlyi proklamerade först Ungerns frigörelse från Österrike och valdes till president. Efter fyra
månader störtades Károlyis regering av
Béla Kúns kommunistiska diktatur, vilken

enligt Koestler kunde genomföras utan
blodsutgjutelse. Koestler ger de västliga
makternas oförmåga att stödja Károlyis
liberala styre skulden för det kommunistiska maktövertagandet, vilket dock inte
heller det kom att bli långvarigt. De nya
auktoritära makthavarna under amiral
Horthy gjorde processen kort med kommunisterna, men Béla Kún lyckades själv
fly till inbördeskrigets Ryssland. Sedan
han lett blodiga utrensningar i Stalins Sovjet blev han själv avrättad i Stalins utrensningar på 1930-talet.
Koestler berättar om hur han fick sitt
första politiska uppvaknande i samband
med den ungerska omvälvningen 191819. 1922-26 bedrev han teknologiskt inriktade studier vid universitetet i Wien, där
han blev medlem av och snart en tongivande gestalt inom den judiska studentföreningen Unitas; han fick under dessa
ynglingaår en glupsk aptit på de sinnliga
nöjen som på tyska kallas Wein, Weib und
Gesang (vin, kvinnor och sång), där han
huvudsakligast tycks ha ägnat sig åt de
båda förstnämnda. Koestler förblev livet
igenom en hedonist med utpräglad smak
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för såväl bordets som erotikens förlustelser. Under det att han med tiden nådde stor
politisk mognad, tycks han emotionellt ha
förblivit en omogen yngling.
Kort innan han skulle ta sin examen fick
Koestler ett infall att avbryta sina studier
och resa till Palestina, något som sammanhängde med den sionistiska övertygelse
han kommit att tillägna sig. Hans politiska
förebild vid denna tid var sionistledaren
Vladimir Jabotinsky, vilken räknas som
det israeliska Likud-partiets grundare.
Koestler såg fram emot en romantisk tillvaro som judisk nybyggare i det Förlovade
landet, delande sin tid mellan ideellt
kroppsarbete i ett socialistiskt kollektiv
och skriftställarskap.

Marxismen ett slutet system
Men tiden i Palestina 1926-29 blev inte
riktigt som Arthur Koestler hade tänkt sig.
Förutom att skriva en och annan artikel för
judiska publikationer samt Wien-agenturen Neue freie Presse, tvingades den unge
mannen försörja sig genom tillfällighetsarbeten. Under de perioder han saknade
sysselsättning gick han omkring och halvsvalt. Från Profetgatan 29 i Jerusalem flyttade Koestler i juni 1929 till den mer
sofistikerade adressen Rue Pasquier 23 i
Paris som korrespondent för Neue freie
Presse. 1930 förflyttades han till Berlin
och ett Tyskland som långsamt var i färd
med att anpassa sig till den nationalsocialistiska politiken.
”Rädslan dominerade atmosfären i
förlagshuset på Kochstraße”, skriver
Koestler, ”och denna i sin tur återspeglade
den fruktan och osäkerhet som rådde i hela
landet. Vi gick i de ljudisolerade korridorerna som andra augurer men höll i smyg
ögonen på varandra och undrade vems tur
det skulle bli nästa gång.” Den mellankrigstida tyska Weimarrepubliken var
dömd att gå under därför att de ledande
demokratiska krafterna svek sin uppgift.
För den unge Koestler framstod kommunismen som det enda hoppet för Tyskland
och för mänskligheten. Sin omvändelse
beskriver han så:
”Den första och avgörande effekt som
studiet av marxismen hade på mig kan jag
bara beskriva så att jag utan att själva
märka det lämnade en intellektuellt öppen
värld och steg in i en intellektuellt sluten.
Marxismen är liksom katolicismen och
den ortodoxa freudianismen ett slutet system.”
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Strax före sin kommunistiska omvändelse övertog Koestler chefskapet för Ullstein-pressens vetenskapliga avdelning, en
uppgift som han att döma av sina memoarer trivdes ypperligt med. Sommaren 1931
fick han jämväl möjlighet att delta i luftskeppet Graf Zeppelins expedition till
Nordpolen på uppdrag av Ullstein-koncernen.

Dödsdömd i Spanien
I inledningen till den andra delen av sin
självbiografi, Den osynliga skriften (1954),
framhåller Arthur Koestler: ”Jag gick till
kommunismen som man går till en källa
med friskt vatten och jag lämnade den som
då man kravlar sig upp ur en förgiftad flod
täckt av lik av drunknade och spillror från
översvämmade städer. Det är i korthet min
historia från 1931 till 1938…Vasstråna
jag klängde mig fast vid och som räddade
mig från att dras ner var utväxter av en ny
tro, svårgripbar men envis och rotad i ävja
och smuts.”
Arthur Koestler anslöt sig till det kommunistiska partiet i Tyskland den 31 december 1931 och fick då täcknamnet Ivan
Steinberg. Sju månader senare inledde han
en äventyrlig resa i det kommunistiska
Ryssland och Centralasien som Sovjetunionens gäst med syfte att i formell egenskap av borgerlig skribent skildra det ”sovjetiska undret”, vilket för många intellektuella och socialt medvetna människor i
väst då framstod som världens räddning.
Under sin resa blev Koestler i stånd att
stifta närmare bekantskap med många av
det sovjetiska samhällets avigsidor. Det
skulle emellertid dröja ytterligare flera år
innan han tog de logiska konsekvenserna
därav och lämnade kommunismen.
Främsta orsaken till dröjsmålet var händelserna i Spanien, där general Francisco
Francos resning ledde det Spanska inbördeskriget. Koestler och många i hans generation såg Francos kraftutveckling, uppbackad av det nationalsocialistiska Tyskland och fascistiska Italien, som ett första
allvarligt bevis på nazismens/fascismens
expansion. Därför var de bereddda att
lämna eventuella misstankar om att Stalin
och Sovjet ändå inte var lösningen på all
världens problem åt sidan. En annan orsak
till att Koestler föreblev kommunist ännu
några år var hans beundran för den
mästerlige röde propagandamakaren Willy
Müntzenberg.
Efter att ha verkat som frilansjournalist

i de västerländska metropolerna Paris, London och Zürich åren 1933-36 lyckades
Koestler utverka ett pressintyg från vänstertidningen News Chronicle i London och
följde 1936-37 det spanska kriget på plats
som dess medarbetare. Vid Malagas erövring av Franco-trupperna 1937 togs
Koestler till fånga och dömdes i egenskap
av kommunist till döden. Koestler har vittnat om hur han i dödscellen mestadels inte
kände någon fruktan, utan tvärtom ej sällan uppfylldes av ett slags euforisk känsla
gränsande till en religiös omvändelse. Men
Koestler motstod, som han skriver, ”frestelsen” att bli religiös.
Koestlers tillvaro i general Francos fängelse slutade med att han blev utväxlad mot
en vacker dam som var gift med ett av
Francos flygaress och som hölls som gisslan av republikanerna. Efter sin frigivning
gav Koestler ut den prisade boken Spanskt
testamente 1938 genom Victor Gollancz
radikala bokklubb i London. En annan
engelsk intellektuell som var på plats i
Spanien under kriget i slutet av 1930-talet
var Eric Blair, mannen bakom pseudonymen George Orwell, som kom att bli en av
Koestlers närmaste vänner (Orwell behandlas i ett kommande avsnitt av serien
Kalla krigets hjältar).

Antikommunistisk skribent
Efter det spanska äventyret arbetade
Koestler som tidningskorrespondent i
Mellersta östern innan han hamnade i
Frankrike, där han uppehöll sig vid utbrottet
av Andra världskriget 1939. Han blev arresterad av myndigheterna och som misstänkt utlänning placerad i fånglägret Le
Vernet. Efter en sejour vid den franska
främlingslegionen 1940 anlände Arthur
Koestler till England, där han 1941-42
tillhörde den brittiska armén och kom att
tjänstgöra inom informationsministeriet.
Han var då sedan något år tillbaka botad
från sin kommunistiska sjuka.
Under denna första tid i England publicerades Arthurs Koestlers troligen mest
berömda verk, Darkness at Noon (Natt
klockan tolv på dagen); titeln kommer av
ett citat från den engelske skalden Milton.
Strax därpå utgavs den första bok Koestler
skrev på engelska språket, Scum of the
Earth (Och vi som älskade Frankrike). Så
här beskriver Koestler i den posthumt tillsammans med tredje hustrun Cynthia publicerade memoarboken Främlingen vid
torget (1984) sina erfarenheter från detta
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skede i sitt liv: ”Sålunda fann jag mig
plötsligt förvandlad från en medlem av
den grå, ömkansvärda massan av flyktingar – jordens avskum – till en bestsellerförfattare. Det är en farlig erfarenhet för
vilken författare som helst…”

Socialismens myt
Arthur Koestler var mycket produktiv under och strax efter kriget. Bland andra verk
kom han ut med essäsamlingen Yogin och
kommissarien och andra essayer (1945)
och en roman om den trakiske gladiatorn
Spartacus slavuppror 73-71 före Kristus.
Yogin och kommissarien etablerade Arthur Koestlers rykte som en av samtidens
mest klartänkta och läsvärda antikommunistiska skribenter och kunde naturligtvis
inte undgå att framkalla tidigare partibröders vrede. Icke minst Frankrikes
vänsterintellelektuella rasade sedan
Koestler med sin kvickhet gjort ned dem
nära nog totalt i en av bokens essäer.
I titelessän belyser författaren skarpsinnigt dilemmat mellan två historiska typer,
vilka var och en för sig representerar två
grundläggande sätt att se på verkligheten.
Kommissarietypen tror att det är möjligt
att skapa ett mänskligt Utopia enbart genom social ingenjörskonst och politisk
organisation, medan yogitypen tror på en
andlig förändring i människan som den
enda framkomliga vägen. Idealet, menar
Koestler, vore en syntes mellan dessa båda
gestalter.

Under titelrubriken ”En myts anatomi”
i samma verk blottlägger Koestler på sitt
typiskt djuplodande och infallsrika sätt
den socialistiska myten:
”Vänsterns grundbrister kan inte förklaras med deras ledares individuella brister.
Deras rötter ligger mycket djupare. Ända
till slutet av sjuttonhundratalet hade de
revolutionära rörelserna antingen en religiös basis eller i varje fall starka religiösa
förbindelser. De tillfredsställde både vår
rationella längtan efter ett bättre liv och
den irrationella längtan efter det Absoluta.
De var med andra ord emotionellt laddade
rörelser. Franska revolutionen innebar en
radikal förändring…Omkring mitten av
artonhundatalet, efter 1848, hade den nya
tron förlorat sin religiösa fetischkaraktär…Grundarna av den moderna socialismen trodde, att en lockelse av detta slag
hade blivit onödig. Religionen var opium
för folket och skulle ersättas av rationell
diet. Alla naturvetenskapens snabba framsteg med darwinismen som pacemaker,
skapade en allmän, optimistisk tro på förnuftets ofelbarhet, på en ljus, kristallklar
värld med genomskinlig atomstruktur, utan
plats för skuggor, skymning och myter. I
denna atmosfär föds den marxistiska, vetenskapliga socialismen…
”Resultatet blev vad man kunde vänta
sig. Under det ett och ett halvt sekel som
gått sedan stormningen av Bastiljen, har
rörelse följt på rörelse och vissnat bort.
Jakobinism, fourierism, utilitarism, den

första och den andra Internationalen – de
har alla varit grenar på samma träd, som
haft sina rötter i upplysningstiden, och de
har alla blivit döda grenar efter ett decennium eller två.”

Hittades döda
Arthur Koestler var ända till sin död en
rastlöst verksam författare och debattör.
Efter 1955 levde han tillsammans med sin
sekreterare, Cynthia Jeffries, som han gifte
sig med 1965. Den 3 mars 1983 hittades
makarna Koestlers döda kroppar i vardagsrummet i deras hus vid Montpelier
Square i London. De hade tagit varsin
kraftig dos sömnmedel. Koestlers kropp
hittades sittande i en fåtölj med ett
cognacsglas i handen. Koestler var vid
tiden för sin död obotlig sjuk och valde,
när krafterna började svika honom på allvar, att själv bestämma tidpunkten för sin
hädangång. Han var då 77 år gammal.
Cynthia, som var omkring 20 år yngre, var
fullt frisk men valde att följa Arthur i
döden eftersom hon upplevde att hon inte
förmådde fortsätta leva utan honom.
Arthur Koestler har som kanske ingen
annan skribent givit mänskligheten en levande, intellektuell och samtidigt intuitiv
förståelse för den totaliära socialismens
natur och tillkortakommanden. Det han
skriver äger särskild trovärdighet eftersom det har en smärtsamt självupplevd
bakgrund.

Sydafrika mot katastrof under ANC och Mandela
Sydafrikas president Nelson Mandela
ansågs länge vara ett mönster som upphöjd statsman. Den bilden har radikalt
ändrats sedan den åldrande Mandela i
december hållit ett fem timmar (!) långt
tal, i vilket han brännmärkte den ”nationella demokratiska revolutionens" fiender och beskyllde media, oppositionspartier, icke regeringsrelaterade organisationer med flera för att delta i en
kontrarevolutionär konspiration.
Mandela och andra talesmän för den
regeringsbärande Afrikanska nationalkongressen (ANC) har inte dragit sig för
att antyda, att Sydafrikas våldsamma
brottsutveckling – mordfrekvensen är
elva gånger högre än i New York –
medvetet har uppmuntrats av vita.
Och Sydafrikas vita har skäl att oroa
sig, särskilt som angränsande Zim-
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babwes despot Robert Mugabe efter 17
års ekonomiska misslyckanden börjat
konfiskera hundratals gårdar i vit ägo.
Sanningen är förmodligen att Mandela och ANC-toppen, där Mandelas
”kronprins Thabo Mbeki dominerar, är
desperata i sin strävan att hitta syndabockar. När ANC kom till makten lo-

vade man att skapa ”Jobb, jobb, jobb” – i
stället har arbetslösheten ökat. ANC lovade att bygga en miljon hus – inte ens en
tredjedel av det antalet byggdes. Inte hel-

ler har ANC kunnat förverkliga
extravaganta vallöften om hälsovård
och utbildning.
Som en följd av politiken att prioritera svarta inom administrationen har
statsmaskineriet i Sydafrika börjat kollapsa: hamnarna, posten, skolorna, polisen med flera institutioner befinner
sig i brant utförsbacke. Kollapsen är
delvis en följd av det vulgärmarxistiska tänkande som ANC inte kunnat
frigöra sig ifrån. Det är därför ingen
tillfällighet – och djupt oroande – att
Nelson Mandela börjar mer och mer
låta som misslyckade afrikanska revolutionärer såsom Kwame Nkrumah
(Ghana) och Sékou Touré (Guinea).
Tommy Hansson
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Indien – en papperstiger
Av Gunnar Palm

Indien - ofta kallad ”Big
Emerging Market” – är en långt
mindre lockande exportmarknad
än vad svenska media tror.

Import miljarder USD
1960
Indien
2,3
Schweiz
2,2
(Källa: WTO)

”Den människoätande tigern är en abnorm
företeelse…”, skrev tigerjägaren Kenneth
Anderson, men hans ord stämmer lika väl
med den indiska staten och dess inverkan
på näringslivet. Indien är en marknad som
fått oförtjänt god press i Sverige. Den
ingår i en grupp som kallas ”stora tillväxtmarknader”.

Stor marknad?
Världens näst folkrikaste land måste rimligen utgöra en väldig marknad – så tänker
många. De erkänner den utbredda fattigdomen men berättar samtidigt om lyxen de
såg under senaste Indien-resan. Hur stor är
medelklassen med europeisk standard? Där
brukar naiva, svenska bedömare överträffa
varandra. Ett färskt exempel erbjuder
Industriförbundets annars nyktra Indienöversikt (1997): ”Omkring 100 miljoner
indier har en köpkraft jämförbar med den
i Västeuropa”.
Kontrollera omdömet med lättillgänglig statistik! Tabellen visar hur många
stycken av tre olika konsumtionskapitalvaror, typiska inom medelklass, som fanns
år 1995 i Schweiz (sju miljoner invånare)
respektive Indien (930 miljoner invånare).
Slutsatsen blir att Industriförbundet överskattar den indiska köpkraften grovt, eller
cirka tio gånger. Indiens marknadspotential
är med andra ord obetydligt större än den
schweiziska; inte oväntat har de båda länderna ungefär lika stor BNP.
Förekomst miljoner
Personbilar TV-mottagare Telefoner
Indien
3,3
33,0
3,5
Schweiz
3,1
2,8
5,3
(Källa: FN)

Växande marknad?
Begreppet ”tillväxtmarknad” förekommer
flitigt i pressen på tal om både Indien,
Ryssland, Brasilien och andra fattiga länder med stor befolkning. Det låter som
besvärjelser, framkallade av journalister
vilka önskar ändra en trist verklighet. Visserligen redovisar Indien ej lika snabb
ekonomisk tillväxt som Östasiens så kal-
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1980 1995
14,4 31,7
36,0 80,2

Mätt i hårdvaluta växer således den schweiziska ekonomin mycket snabbare är den
indiska. Då är det inte underligt att Sveriges export följer samma trend:

Inte ens det moderna Indiens grundare,
Mohandas Gandhi, skulle kunna göra
dagens Indien till något annat än en papperstiger…
lade tigrar, men snabbare än Västeuropa.
De senaste 20 åren ökade Indiens och
Schweiz BNP med i genomsnitt fem respektive två procent per år i volym. Därmed
borde Indien snabbt växa ifrån Schweiz,
men sanningen är den rakt motsatta som
tabellen visar:
BNP miljarder USD
1960
Indien
31,5
Schweiz
8,5
Schweiz i %
av Indien
27
(Källa: Världsbanken)

1980
160
101

1995
320
286

63

89

Officiella volymsiffror rymmer nämligen
fallgropar. Dels har indisk statistik ännu ej
nått schweizisk precision, dels och framför allt spelar valutakurserna in (alla siffror i tabellen är omräknade till dollar).
Länder som säljer varor/tjänster med stigande efterfrågan både ute och hemma –
nästan alla moderna industriländer belönas via bytesbalans och växelkurs med
högre köpkraft. Kortsiktiga svängningar
bör man bortse från, men långsiktigt speglar valutakurserna fundamentala skiften i
produktivitet/konkurrenskraft. Sådana
ekonomier blir mer ”värda”. Exportören
föredrar rimligen dollar- framför volymsiffror, eftersom han arbetar i hårdvaluta.
Man kan också uppskatta marknadens storlek med den totala importen:

Svensk export miljoner USD
1960 1980
Indien
22
106
Schweiz
40
706
(Källa: Exportrådet)

1995
288
1584

Genom att ange Sveriges export i dollar,
kan vi lätt räkna ut marknadsandelar. Som
synes ligger de tämligen konstant kring en
procent av Indiens import och två procent
av Schweiz’ import. Eftersom Sverige svarar för 1,5 procent av hela världshandeln,
måste man beteckna våra marknadsandelar som naturliga i dessa två länder med
starkt olikartade handelshinder, kreditvärde, närhet till Sverige med mera.

Marknad?
Ingressens omdöme ”mindre lockande”
avser inte alls enbart tillväxten, utan alla
kriterier som exportören granskar vid sitt
marknadsval. Två av dem (1997):
Genomsnittlig tull Inst Investors
på svenska varor kreditvärdesliga
Indien
56%
50
Schweiz
0%
1
Vill man hårdra jämförelsen, kan man
fråga om Indien överhuvud taget bör kallas en marknad. Landet har i varje fall inte
vad som i Väst menas med marknadsekonomi, även om reformtendenser märkts
under senare år. Än idag lider indiska
företag med över tio anställda under en
kommandoekonomi som liknar den sovjetryska: årliga produktionsplaner måste
godkännas, personal kan ej avskedas,
importbyråkratin är svårforcerad, statsmonopol ger försäkringar och krediter – kort
sagt ett statligt dödmansgrepp på landet,
som möjligen svarar mot indisk mentali-
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tet. Berömd är en skylt ovanför
ingången till provinsregeringens
lokaler i Bangalore: ”Government
work is God’s work”.
Indien har gjort ekonomiska
framsteg sedan självständigheten
för 50 år sedan. Analfabetismen
har exempelvis sjunkit från 75
procent till 55 procent av de vuxna;
andra utvecklingsmått visar liknande tendenser. Men de rika länderna går också framåt.
Inget ont i att exportera till Indien (man bör sälja överallt där
man kan). Bland marknader värda
en långsiktig satsning hamnar
dock Indien långt ned på den
svenska ranglistan – nedanför
Schweiz, till exempel.

USA-teknologitillKina

Indien dominerar som synes den sydasiatiska kartan geografiskt. Frågan är dock, menar artikelförfattaren, om Indien alls bör kallas en marknad.

Radannonser
Modelljärnväg
Fabriksny, vacker och professionellt byggd tågbana i N-skala säljes. Fleischmannräls.
Separat manöverpanel för 3 samtdiga tågset. Luftledning, vändskiva, landskap, byggnader. 215x110 cm på kraftig träram med dammkåpa. Tel: 018-37 76 75.

Under Bill Clintons tid som president
har USA försett det röda Kina med
högklassig militärteknologi, varav en
stor del till vrakpriser, rapporterar den
amerikanska tidskriften The American
Spectator. USA har till exempel till
Pekings militärapparat sålt den ”hot
section”-teknologi som ger moderna
flygplansmotorer den speciella finish,
vilket gör att nästa generation kinesiska
stridsplanstyper kan komma att ha världens bästa motorer. Vidare har amerikanerna under Clinton till kineserna
sålt enorma kvantiteter superdatorer,
motsvarande den moderna krigföringens centrala nervsystem. Under de
gångna två åren godkände således
Clinton-administrationen försäljningen
av 46 superdatorer, vilket är en större
mängd än som för närvarande används
i det amerikanska försvarshögkvarteret
Pentagon, de olika vapenslagen och i
säkerhetstjänsten sammantaget!

Republikanerna
Finns det någon eller några som vill bilda en borgerlig politisk förening med beteckningen
Republikanerna? Ring Bengtsfors 0531-612 65 Evald, Dalby 046-20 05 41 Lars eller
Malmö 040-94 86 77 Michael.
I det svenska EU-valet 1995 var det tolv personer som röstade på Republikanerna. Det
finns ett Republikanskt Parti i USA och det borde även fungera i Sverige och övriga EU
med ett sådant. Valet till EU skall göras med hela EU som en valkrets. Ja till EMU och
svenskt medlemskap i NATO. Skrota fackets diktatoriska löneförhandlinsmonopol.
Förbjud strejker och lockouter, lagstifta om medling. Kollektivavtal skall inte företagare
behöva teckna. Sänk företagsstöden och arbetsgivaravgifterna. Slå samman försäkringskassa, arbetslöshetskassa och socialvård till en allmän försäkring, de som vill skall kunna
använda den allmänna försäkringen till studier på hel- eller deltid, om de inte kan få mer
studielån eller prya som lärling på någon eller några arbetsplatser. Nej till svenskt bistånd
och handelsförbindelser med kommunistiska diktaturer. Stoppa krämarfilosofin. Man kan
inte tjäna både Gud och Mammon. Ja till kärnkraften. De offentliga lönerna ska hållas
tillbaka tills statsskulden är nere på noll kronor. Skrota presstödet. Apoteksbolagets
monopol skall skrotas. Röstplikt skall gälla. Skicka ut de dagliga riksdagssammanträdena
i TV1 eller TV2 så att hela landet kan se dem. Börsnotera och sälj Vin o Sprit AB och
Systembolaget. Skrota försäljningsmonopolet. Beslutande kommunala
folkomröstningar om flyktingpolitiken eller andra frågeställningar. Förbjud totalitära organisationer som inte tolererar ett
folkvalt parlament.
I de allmänna valen i september 1998 är det
fullt lagligt att taga en blank valsedel och
skriva Republikanerna på. Eller skriva
Republikanerna och sitt namn och personnummer på- Om ni inte vill beställa egna
valsedlar med partibetecvkningen Republikanerna.
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Härigenom kommer Kina i åtnjutande av en värdefull hjälp när det gäller
att tillverka avancerade vapensystem,
inklusive massförstörelsevapen, liksom
stridsflygplan och robotar. Superdatorerna kommer också göra det möjligt för
Peking att kryptera sina egna kommunikationer och dechiffrera Förenta staternas. Vidare har Washington under
Clinton tillåtit Peking att köpa avancerade tillverkningsmaskiner för att bygga
vinganordningar för stridsplan och
många andra högteknologiska finesser.
Frågan är om inte USAs försäljning
av högteknologisk utrustning till Kina –
som därefter kan sälja material vidare
till gangsterstater som Irak, Iran och
Nordkorea – är något av det värsta som
Clinton-administrationen åstadkommit
så här långt. Därigenom har man för
kortfristiga kommersiella intressen begått handlingar som direkt motverkar
Förenta staternas och västvärldens strategiska intressen.
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Martin Contra simmade till Väst
Intervju: Carl G. Holm

Bland Contras prenumeranter finns det i och för sig välkända politiker, artister, författare och idrottsmän. Men ett namn ”står ändå ut”
lite extra i prenumerantregistret. Vilken Contra-prenumerant kan ha
ett stiligare namn än Martin Contra?
Martin har en bakgrund som det anstår en god Contra-läsare. Uppvuxen i Slovakien lärde han tidigt känna kommunismen in på bara
kroppen. Efter den sovjetiska invasionen 1968 försökte han fly över
järnridån och hamnade i ett kommunistiskt fängelse. Han gjorde om
försöket en andra gång och simmade till Väst. Här har han mest verkat
som musiker och producent.
Martin kom till Sverige 1969 efter en dramatisk flykt från det av Sovjet ockuperade
Tjeckoslovakien. Han har försörjt sig som
musiker, arrangör, skivproducent och låtskrivare. Han har bland annat haft fyra
låtar med i den svenska uttagningen till
Melodifestivalen och flera kända artister i
Sverige och utomlands har sjungit hans
låtar, dock utan att det har slagit till med
någon jätte-hit. I skivsamlingen – det vill
säga samlingen av skivor han producerat
eller bidragit med låtar – finns bland andra
Anna Book, Monica Törnell, Robin och
Vikingarna.
När Martin 1979 var på väg att bygga
upp sin studio stack han och några vänner
emellan med att skriva boken Lär Dig att
ragga tjejer, byggd på egna djupgående
studier i ämnet. Rödstrumporna gick i taket och boken blev tack vare det ganska
omtalad, men Martin blev också utsatt för
en hel del gliringar och fick ta emot en del
smällar.

Italienskt familjenamn
Namnet Contra har gått i familjen i åtminstone 450 år. Martins förfäder utvandrade
från Lombardiet i Italien till Slovakien, där
de arbetade som gruvingenjörer. Förutom
italienskt blod flyter det slovakiskt, tyskt
och ungerskt blod i Martins ådror.
Martins far Gustav fängslades när kommunisterna var på väg att ta över Tjeckoslovakien efter Andra världskrigets slut.
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Han fördes av ryssarna till ett koncentrationsläger i Polen, men släpptes efter tretton månader och kunde återvända till
Slovakien. Gustav och farbrodern Jan blev
så småningom medlemmar i kommunistpartiet och kunde därmed få en någorlunda
anständig tillvaro i Tjeckoslovakien, vars
ekonomi ju aldrig föröddes lika fullständigt som den ryska av kommunisterna.
Genom den kommunistiska familjebakgrunden blev Martin betrodd att tjänstgöra i gränsbevakningen under militärtjänsten. Det var av avgörande betydelse
för hans framtid, eftersom han då lärde sig
både gränsbefästningarnas tekniska uppbyggnad och vilka rutiner som tillämpades. Den kunskapen var mycket viktig när
han med flickvännen Maria Magyari (som
är ungersk grevinna) och tre kamrater tog
sig över gränsen till Österrike en sommardag 1969.

Simmade över gränsfloden
Den framgångsrika flykten genomfördes
efter ett misslyckat försök att ta sig ut via
Ungern och Jugoslavien. Till Ungern var
det fritt fram att resa även för tjeckoslovaker. Väl i Ungern tog sig Martin och
hans vänner över gränsen till Jugoslavien,
där de emellertid blev gripna och tillbakaskickade till Ungern. Martin hotades med
extra hårt straff för att ha lett en grupp
flyktingar (om minst 4 var inblandade
hotade mellan två och åtta års fängelse).

Men det var en annan person som uppenbarligen också var bekymrad över situationen. Den ungerske översten som var
ansvarig för det aktuella gränsavsnittet
riskerade straff för att bevakningen varit
för dålig. Det hela slutade med att flyktingarna efter en tid i ungerskt fängelse
skickades tillbaka till Tjeckoslovakien. I
Tjeckoslovakien hade visserligen Dubçek
störtats och Gustav Husak och hans sovjetmarionetter tagit över. Men den nya regimen hade ännu inte kontroll över den
lokala administrationen. De som vid ungersk-slovakiska gränsen fick ta över ansvaret för Martin och hans vänner var inte
den hårda linjens män och de släpptes
därför utan straff. Tre veckor senare gjorde
de ett nytt försök att fly, den här gången
direkt över gränsen mellan Tjeckien och
Österrike.
Det var Martins kunskaper som gränssoldat som kom väl till pass. På natten
smög de sig igenom gränsområdet nära
sammanflödet av floderna Morava och
Thaya. Marken var översvämmad och översvämningarna gjorde det svårt för gränsövervakningen. Dessutom var delar av
gränsbefästningarna skadade.
Martin visste att betrodda ”fiskare”
kunde besöka gränsfloden, som användes
för att utväxla meddelanden från östsidans
spioner i Väst (österrikiska ”fiskare” kastade i meddelanden, som plockades upp av
tjeckoslovakiska ”fiskare”). Var femte kilometer fanns ett bevakningstorn, och gruppen inriktade sig på att komma fram mitt
emellan två torn. När de tog sig över det
första elektrifierade stängslet på 130 cm
gick larmet i tornet. Då gällde det att
skynda på. Spår lämnades i sandsträngen
som gick hela vägen mellan de två stängslen. På just den här punkten var det andra
stängslet, som normalt var 250 cm och
med en spänning på 8000 V omkullvräkt
på grund av översvämningarna. Flyktinggruppen kunde ta sig fram till floden, hoppa
ner i den och simma över. De ursprungliga

CONTRA 2/1998

Martin Contra är den Contra-prenumerant som har det mest spännande namnet av alla.
Och hans bakgrund svarar väl mot namnet. Han är född i Slovakien och tog sig till Väst
genom att simma över järnridån efter Sovjets inmarsch i hemlandet Tjeckoslovakien.
planerna var att ta sig vidare genom Österrike och Tyskland, men fem smutsiga och
trötta ungdomar invid gränsen klockan
fem på morgonen väckte uppmärksamhet
i Österrike. Den av Martins vänner som
talade tyska fördes tillbaka till gränsen för
att visa var de hade tagit sig över. Han
kunde då notera att det var fullt pådrag på
den tjeckiska sidan med hundar, soldater
och lysraketer.
Efter fyra månader i ett österrikiskt läger
kom Martin till Sverige, där han etablerade sig som musiker och musikproducent.

Sverige på väg utför
Martin har upplevt det kommunistiska samhället. Där det största svinet tar rodret och
de värsta vargarna tar hand om köttbitarna.
Där manipulation och makthunger är samhällets grundvalar och där makthavarna
slogs för att hålla sig kvar in i det sista,
även när hela systemet höll på att falla
samman.
Tyvärr finns det i Sverige idag en del
likheter i samhällsstrukturen. Vi har visserligen dessbättre inga politiska fångar
och inget Gulag. Men vi har samma typ av
manipulation från makthavare och media.
Partiboken styr. Många röstar automatiskt
med socialdemokraterna utan att reflektera. Och vi saknar öppen debatt. Vissa
frågor får helt enkelt inte diskuteras. Media driver ofta sina egna kampanjer och
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tvekar inte att krossa oskyldiga om det
gynnar upplagan. De ägnar sig dessutom
alltför mycket åt oväsentligheter, eftersom folk i allt större utsträckning inte
orkar ta till sig det som är väsentligt, utan
istället konsumerar kändisskvaller, sexoch våldsberättelser.
Man behöver inte kasta folk i fängelse
för att tillintetgöra dem, det går att krossa
dem socialt istället, och det är vad som
sker i en skrämmande hög utsträckning i
Sverige. När demokratin inte förmår leverera vad den lovat i kontraktet med medborgarna blir själva systemet hotat. Och
det är mycket som inte levereras idag,
arbete och sjukvård är två uppenbara exempel. Det behöver inte urarta till en klassisk diktatur av den typ som fanns i Öst,
utan det kan bli något helt annat okänt som
kommer i demokratins ställe.
Zyto, fortsättning från sidan 4
När läpparna läkts satte jag mig vid min
gamla pulpet. Det tjänade inget till att spana
efter bilar under dagtid; arresteringarna
företogs i regel nattetid. Så förflöt ytterligare en rad dagar. Fruktan för polisen sjönk
undan medan en annan, mer påtaglig och
malande fruktan dök upp i dess ställe.
Jag hade återigen börjat tillverka egna
måltidskuponger. Inte nog med att jag stillade min egen hunger – jag hade även invigt Samuel i min hemlighet. Han fick extra

måltider mot att han lade ut pengar för min
brödranson.
Bara en dag till, sedan slipper jag den
malande fruktan för upptäckt, tänkte jag.
Medan vi åt uppmärksammade Samuel att
föreståndarinnan ömsom tittade på några
lappar, ömsom på oss. Så fort vi reste oss
från bordet kom hon oss till mötes. Hon
hade all anledning att vara ett åskmoln,
men utstrålade bara gemyt.
”Var maten bra, pojkar?”
Jag teg skräckslagen, men Samuel svarade.
”Ja, Klavdia Evgenievna. Vi har aldrig
klagat på er mat.”
”Så bra. Får jag hoppas att ni inte ger
mig anledning att klaga på er. Sitt ner tills
alla har gått”, anmodade hon, fortfarande
vänligt.
”Hon har nog kallat på NKVD. Vad gör
vi nu?” viskade jag.
”Det är väl bäst att vänta och se”, svarade Samuel.
Hade han föreslagit flykt hade jag störtat
ut hals över huvud.
Den siste matgästen gick. Hon radade
upp några kuponger och frågade om vi
kände igen dem.
”Under några dagar hade jag en för
mycket. Idag har jag två. Dig ser jag här
idag för andra gången – är du så utsvulten?”
”Snälla Klavdia, det är mitt fel. Kalla
inte hit polisen. Jag skall gottgöra skadan
så fort jag får mitt stipendium!” bad jag
henne.
”Lugn, lugn. Jag vet att ni inte får hjälp
hemifrån. Får ni det för svårt så titta in
sedan jag stängt. Blir någon mat över får
ni den, utan kuponger.”
Jag tryckte hennes händer och tackade.
Samuel omfamnade henne och kysste på
kinden. Denna enkla kvinna framstod för
oss två olycksfåglar som symbolen för det
själagoda hos det lidande ryska folket.
Den då kvartssekelgamla kommunismen hade förvandlat de flesta ”vid köttgrytorna” till förljugna själlösa funktionärer, parasiter som rättfärdigade sin
lyxtillvaro med patetiskt tal om social rättvisa i ett samhälle byggt på rovdrift. De
hade gjort de sämst lottade till tiggare och
förbjudit dem att tigga. Men inte alla lät
sig korrumperas. Det var Klavdia
Evgenievna och likasinnade som förebådade en ny, bättre värld. Den har nu förhoppningsvis tagit sin början, i och med
kommunismens fall omkring ett halvt sekel senare.
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Burkes idéer väl avvägda
och insiktsfulla
Tommie Ullmans artikel om Edmund
Burke i Contra 6/97 var ett positivt inslag.
Jag vill ge några kommentarer som jag
hoppas att bidrar till en ännu bättre bild av
Burke.
Radikala historieskrivare är benägna att
se äldre tider som präglade av mörker,
orättvisa och ofrihet, som upplysningens
fackla skulle skingra om den bara kunde
övervinna inrotade fördomar, tron på auktoriteter och de starkas intressen. Därför är
det inte att förvåna sig över att man har
svårt att hantera det faktum att det kraftfullaste motståndet mot revolutionsidéerna
kom från en person som under en lång
karriär som politiker och skriftställare blivit känd för sitt patos för frihet och rättvisa. Ett sätt att lösa problemet är att anta
en kursomläggning i Burkes samhällssyn
när han från och med den franska revolutionen upptogs av att bekämpa de radikala
idéerna och försvara den gamla samhällsordningen.
En sådan teori håller inte sträck för historisk granskning. Redan i ungdomen gav
Burke ut en bok som var en parodi på de
radikala idéerna, och under hela sin karriär
gav han uttryck för konservativa grundidéer. Han underströk också själv kontinuiteten i sin samhällsåskådning. Inte minst
måste man framhålla att det är svårt att
påvisa någon inkonsekvens i Burkes skrifter och ställningstaganden.
Kritiker har fäst sig vid att Burke gav sitt
bifall till tre revolutioner, den brittiska
1688, den amerikanska och den irländska,
medan han tog avstånd endast från den i
Frankrike. Förklaringen är att dessa tre var
revolutioner endast till namnet. Motiven
var att slå vakt om hävdvunna friheter
gentemot kungens godtycke. När sedvanliga metoder inte gav någon utdelning
drevs man till att ta till vapen och bryta helt
med kronan. Något omvälvande av samhällsinstitutionerna eller försök att klä samhället i abstrakta filosofiers tvångströja
var det inte tal om. När Burke kämpade för
att få guvernör Hastings i Indien fälld i
domstol var det p g a dennes maktmissbruk och tyranni, inte för att Burke skulle
ha smitt några planer på att avveckla det

22

brittiska imperiet.
Jag ser ingen större poäng i att påminna
om att Burke representerade whigs, som
sedan utvecklats till det liberala partiet,
och inte Tories. Den tidens whigs står
närmare dagens Tories än vad liberalerna
gör. Om han inlett sin politiska karriär
idag är det inte svårt att gissa vilket parti
han skulle ha föredragit.
När man använder ordet liberal om Burke
är det i vid bemärkelse. Han hyllade friheten, men ville inte kännas vid några -ismer.
Framför allt hör det till bilden att friheten
endast var ett av flera värden som han
hyllade. Han satte långt större vikt vid att
samhället styrdes av gemensamma värden
än att alla skulle få göra vad de vill. En
frihet som leder till att folket försjunker i
laster är inte värd att eftersträva. Traditionen är för Burke mer än eftertanke och
erfarenhet i största allmänhet; den har ett
konkret innehåll genom att mänsklighetens villkor väsentligen är de samma i
olika kulturer och därför pekar den på
objektiva moraliska principer. Burkes frihet är en frihet med självbegränsning där
man delar och värdesätter moraliska normer. Liberalismen har gjort friheten till ett
självändamål och gjort en dygd av att
respektera det abnorma. Den hör knappast
till de saker som han skulle bedöma som
positiva och önska bevara.
Vad gäller Burkes syn på demokrati
döljer han inte sin skepsis. Den är ingen
garanti mot tyranni, och majoritetens tyranni är farligare än minoritetens, menar
han, och diskuterar flera nackdelar med
demokratin. Själv föredrog han monarki
med republikanska inslag. Men till saken
hör att han inte betraktade statsskick som
absoluta, enligt devisen ”one suit, fits all.”
De måste utformas efter historiska och
aktuella omständigheters krav. ”Jag fördömer ingen form av regering enbart på
grund av abstrakta principer. Det kan finnas situationer när rent demokratiska former blir nödvändiga. Det kan finnas några
(mycket få och mycket speciella) situationer där de skulle vara klart önskvärda.”
(Reflektioner, s 122). Det är tänkvärt att
jämföra Europas och Afrikas erfarenheter.
När Burke kallar en perfekt demokrati
det mest skamlösa i världen (s 94) är det
skäl att se till sammanhanget. Det är inte
ett uttryck för förakt för demokrati, utan

sammanfattar hans argument att folket är
mindre ansvarigt inför den kontrollmyndighet som känslan av berömmelse och
uppskattning utgör än vad en enskild monark är, samt känner sig mindre delaktiga
i vanäran över misslyckade beslut.
Ullman har tydligen missuppfattat
Burkes inställning till de ”mänskliga rättigheterna.” Burke är inte negativt inställd
till sådana, men bakom termen döljer sig
olika begrepp. Den revolutionära versionen var godtycklig och förgrovad, ofta
bara en täckmantel för önskningar. FNs
deklaration om de mänskliga rättigheterna
följer denna linje och diktar upp t ex rätt att
ta del av konst, att vila sig och ha fritid.
Men en rätt åtföljs alltid av en plikt. Om
jag gör anspråk på de nämnda rättigheterna innebär det an det måste finnas någon som har en plikt att producera konst
och ordna utställningar och att någon ser
som sin plikt att garantera mitt uppehälle
medan jag slår dank, ifall all jag inte är
produktiv nog att hinna med både arbete
och vila. Kulturstöd och inskränkningar i
marknadsekonomin hör till de åtgärder
man vidtagit för att tillgodose ”mänskliga
rättigheter.”
Rättigheter medför också ansvar. Man
kan förbruka en rättighet genom att missbruka den. Detta förbiser dagens människorättsaktivister t ex när de slår vakt om korta
straff och human fångvård och motsätter
sig dödsstraff.
Burke hade en betydligt mer genomtänkt och nyanserad uppfattning om mänskliga rättigheter, rotad i naturrättsligt tänkande. Detta ämne behandlas närmare av
Russell Kirk i The Conservative Mind, s
47-58 och av Peter J Stanlis i Edmund
Burke and the Natural Law.
Edmund Burke representerar på många
sätt sunt förnuft i en tid av utopier och
oansvarigt experimenterande. Han ställer
erfarenhet mot filosofiska spekulationer,
människans begränsningar mot hybris, visdom mot kunskap, principer mot abstraktioner.
Det som har störst värde i hans tänkande
är, som jag ser det, hans verklighetssinne
när det gäller människans natur. Detta är
grundvalen för mer konkreta tillämpningar.
Dygd och återhållsamhet är vägen till det
goda samhället – utopier, tygellöshet, begär, självförverkligande och ohämmad individualism är vägar som leder över självförhävelsens storslagna högländer till andlig, moralisk och politisk vilsenhet.
Joakim Förars
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Herrar och
lakejer
”Världsrevolutionens oundvikliga seger, brinnande internationalism, förvandling av hela
jorden till Sovjetrepublikernas
världsunion.” Nej, dessa högtravande ord yttrades inte av
några kommunistiska agitatorer från någon tribun. Det var
Arkadij Vaksbergs skolkamrater från kvarteret i Moskva där
Kominterns ledare bodde. Med
sådan glöd talade ungkommunisterna sinsemellan om sin egen
predestination som maktutövare
och mänsklighetens framtid som
deras undersåtar.
De var privilegierade barn till
”nyttiga idioter”, drömmare, och
cyniker som ansåg sig av ödet
manade att skapa Europas Förenta stater med Moskva som
världsmetropol. Verktyget hette
Komintern, det vill säga
Kommunistinternationalen. Dit
värvades passförfalskare, spioner, bedragare, yrkesmördare
och gangstrar från hela världen.
Kort efter bolsjevikkuppen och
maktövertagandet finansierades
Kominterns verksamhet med
dyrbarheter stulna från tsarhovet.
All inkomst av smusslet med
juvelförsäljningen och var den
begärliga valutan hamnat
hemligstämplades. Lenin och
kretsen kring honom gjorde sig
förmögna på rovet efter
tsardömets fall. De helt enkelt
försnillade det ryska folkets
nationalklenoder för i förstone
egen vällevnad, helt oberörda
av att de vållat hungersnöd åt
det utarmade folket.
Underligt? Inte alls om man
vet att Lenin var landsförrädare.
I de nyligen öppnade sovjetiska
arkiven finns bland andra dokument ett telegram av den
17.4.1917, från Stockholm till
Tyskland, som än en gång be-
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kräftar ”Den store Lenins”
landsförräderi: ”Lenin i Ryssland! Fungerar enligt vår önskan…” Han hade av Tyskland
fått en miljard mark i understöd, att i Första världskrigets
slutskede vålla tsararméns fall.
Kommunisterna skapade ett
hitintills 80-årigt lidande, vars
slut ännu inte kan skönjas. Sveriges kommunistiska prominenser med sympatisörer hos det
socialdemokratiska fotfolket
hånade allmänheten för ”obefogad kommunistskräck”.
Vaksberg hänvisar till arkiverade fakta, om att skräcken för
kommunisternas gangstervälde
var och förblev i högsta grad
befogad.
Ribbentrop-Molotov-pakten
var för Stalin ett partnerskap
med Hitler för världserövringen.
Om Stalin låtit bli att nacka sina
intelligentaste trotjänare och
vänskapspakten med Hitler
hade befästs, hade västerlandet
varit ett lätt byte för de två,
redan 1941.
Sovjets överfall på Finland i
november 1939 och ockupationen av Baltikum 1940 var början på Europas delning mellan
de två diktatorerna. Stalin räknade att med tiden överlista sin
kumpan, men blev själv överlistad, medan övriga världen
fick Andra världskriget som

biprodukt.
Att demokratierna som tolererat kommunismens verksamhet överlevt, beror mer på tur än
klarsynthet. Det fanns ingen vrå
i världen som inte infiltrerats av
moskvastyrda gäng.
Vilken beundran Hitler rönt
bland kommunisttopparna, vittnar Bucharin och Radek om.
Vid besök hos den tyske
pressattachén har de fulla av
beundran utropat: ”…brunskjortorna har samma entusiasm och lyftning… som de unga
officerarna i röda armén och de
frivilliga under inbördeskriget.
Fantastiska pojkar i SS!” Men
Stalin nackade dem före Hitlers
överfall, och stackarna slapp
bevittna ”SS-pojkarnas” massmord på icke-arierna de båda
härstammade ifrån. De trodde
att kommunismen gjort dem
immuna mot nazisternas rasläror.
Efter vänskapspakten med
Hitler kastade Stalin masken
”socialrättvisans förkämpe”.
Horderna av utländska kommunister kostade enorma summor
i utländsk valuta, som Sovjet
alltid led brist på. Världsrevolutionen via Kommunistinternationalen var ännu avlägsen. Att uppnå världsherravälde
skulle gå fortare i samverkan
med Nazityskland.
Med underdånigt fjäsk för
Hitler, veteleveranser jämte utlämning av fängslade tyskjudiska kommunistkamrater
ville Stalin visa sin pålitlighet.
De astronomiska utgifter i dollar Sovjet lade ut för Kominterns
och Kominforms världsomspännande sabotage mot
demokratierna, vållade kommunismens fall. En bidragande orsak var Reagans ”Stjärnornas
krig”: en elektronisk upprustning som Sovjet inte var moget
och saknade resurser för. Det
finns fog tro att Sveriges frikostiga ”U-hjälp” till Sovjets
vasaller i tredje världen, under
Palme och därefter är orsak till
den långvariga kris som Sverige
hamnat i.

Arkadij Vaksberg har än en
gång för världen uppdagat vilken fara mänskligheten befann
sig i. Den faran är ännu inte
över så länge kommunismen
inte blivit kriminaliserad vid
sidan av nationalsocialismen.
Boken är högintressant för var
och en som är någorlunda insatt
i vår nutidshistoria. Skam att
människor som med nöd överlevt kommunismen, inte lärt ett
dugg och fortfarande är kommunister. De hade mått mycket
bättre efter terapin som läsning
av boken Herrar och lakejer,
utgör.
Marek Zyto
Arkadji Vaksberg: Herrar och
lakejer. Norstedts Förlag. ISBN
91-1-952192-8.

Kung Erik
av folket
Konung Erik XIV har ända sedan sin nesliga död fascinerat
både historiker och vanligt folk.
Om man skall sammanfatta den
samlade synen på kung Erik så
ligger följande nära till hands:
en begåvad man som blev vansinnig och slutligen förgiftades
genom ärtsoppa genom halvbrodern Johan IIIs försorg.
Också kring Eriks drottning,
Karin Månsdotter, och i mindre
utssträckning sonen, kronprins
Gustav, har det spunnits romantiska historier.
Journalisten Knut Carlqvist
har på sistone givit sig i kast
med kung Eriks gestalt i boken
Kung Erik av folket (550 sidor),
utgiven på Timbro förlag. Det
är en på det hela taget njutbar
bok som har sin styrka i författarens personliga anslag.
Carlqvist fjärmar sig medvetet
från den svala historikertradition som länge varit rådande och som bannlyst alla
känslor och personliga preferenser från historieskrivningen.
Därmed åstadkommer han en
levande och läsvärd bok. Budskapet kan sammanfattas så:
Erik var egentligen en mycket
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duglig monark och närmaste
rådgivaren Jöran Persson en
”bra karl”. Båda blev emellertid motarbetade och förtalade
av rådsadeln, där huvudskurkarna är Hogenskild Bielke, som
senare blev avrättad genom Karl
IXs tillskyndan, samt Sten Eriksson Leijonhufvud, som också
dog en hastig och enligt författaren uppenbarligen alldeles
välförtjänt död.
Knut Carlqvist tar passionerat parti för det kungliga enväldet under Erik XIV mot rådsadelns oligarki. Författaren påtalar likheter som han finner
mellan modern demokrati och
kung Eriks envälde och uppbådar den franske romanförfattaren Honoré de Balzac för sin
åsikt. Stödet för kungamakten
blir i Carlqvists perspektiv ett
stöd för demokrati i motsats till
ämbetsmannavälde, med författarens ord ”...vad som på
Svenska Dagbladets ledarsida
beskrivs som socialism är …
maktbalanserande etatism, fyrahundra år efteråt”.
Nu är det tveksamt om detta
är en gångbar jämförelse, eller
om det över huvud taget är möjligt att på ett trovärdigt sätt göra
sådana halsbrytande historiska
analogier. Knut Carlqvist anser

uppenbarligen att det är möjligt
och bjuder under sitt argumenterande härför på god läsning.
Inte minst intresseväckande
är Carlqvists äreräddning av
historikern Rudolf Elander, vars
främsta fel i samtida historikers
ögon var hans brist på ”lidelsefri objektivitet”. Elander hade
hävdat att Erik XIV var utsatt
för en sammansvärjning från
den mäktiga adelns sida, en sammansvärjning som med författarens ord ”eftervärlden gjort
allt för att dölja”. Knut Carlqvist
är ute efter att återupprätta inte
bara kungens utan också Jöran
Perssons rykte, samtidigt som
han lyfter ner Karin Månsdotter
från den piedestal som hon enligt Carlqvists mening helt oförtjänt hamnat på.
Knut Carlqvist har med sin
nu föreliggande volym om Erik
XIV gjort en vacker insats för
att popularisera historiedisciplinen, även om invändningar som nämnts kan göras.
Bokens personregister är ofullständigt och innehåller smärre
sakfel. Så förväxlas dottern Sigrids man Henrik Klasson Tott
med Henrik Klasson Horn. Vidare kallas samme von
Genewitz Johan i registret och
Josua i texten. Textens Holger

Rosenkrans kallas i personregistret Holger Rosen. Det
finns flera liknande exempel.
Sådana tillkortakommanden är
dock försumbara och alls ingenting som Carlquist är ensam
om i sammanhanget.
Carlqvists tendens att i allting ta kungens och Jöran Perssons parti är enligt mitt
fömenande då svårare att överse
med. Sinnessjukdomen går han
förbi med lätt hand och förefaller mena att det var rätt åt Erik
och Svante Sture, Abraham
Stenbock och Ivar Ivarsson att
de blev mördade/avrättade genom Eriks tillskyndan, liksom
han menar att fallet var med de
många olyckliga som föll offer
för Jöran Perssons primitiva
justis. Och Erik XIVs notoriska
horeri överses med, kanske för
att författaren inte vill bli ansedd som moralist vilket väl är
bland de värsta anklagelser någon modern människa i dag kan
bli föremål för.
Däremot visar Knut Carlqvist
övertygande att Erik XIV verkligen blev avdagatagen medelst
gift: ”Erik XIV förgiftades på
sin brors befallning med arsenik som mycket väl kan ha blandats i en ärtsoppa.” Vid den
gravöppning som gjordes 1958

befanns nämligen genom provtagning att Eriks kvarlevor innehöll avsevärda halter arsenik.
Av någon anledning har så kallade seriösa historiker genomgående hävdat att traditionen
om giftet i ärtsoppan är ”folklig” och därmed ohistorisk. När
emellertid modern vetenskap
stöder den tesen må den förvisso anses sannolik, sedan får
högstämda ”seriösa” historiker
rynka på näsan aldrig så mycket.
Det finns mer att invända mot
Carlqvists skildring. Så tror jag
till exempel inte alls att den
olycksalige kronprins Gustav
var ”hjärntvättad och ett redskap för andra krafter” endast
därför att han blev varmt troende katolik. Jag har dessutom
svårt att godta Carlqvists tirader mot den utmärkte Herman
Lindqvist, vår tids Grimberg
men utan den senares flåspatriotism.
Jag hoppas slutligen att av
ovanstående framgått att Knut
Carlqvist fått till en välskriven
och engagerande bok som förtjänar en bred läsekrets!
Tommy Hansson
Knut Carlqvist: Kung Erik av
folket. Timbro. ISBN 91-7566285-X.
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I kommande nummer av Contra kommer miljöfrågan att behandlas
från två skilda utgångspunkter. Dagens miljöpolitik försöker minimera människans påverkan på miljön. En alternativ metod, att aktivt kompensera för människans påverkan, kommer att diskuteras.
Vi kommer också att presentera en ny roman, med motiv från miljörörelsen. Sverige får ett nytt pensionssystem. Contra avslöjar att
politikerna som vanligt lovar runt och håller tunt. Vi kommer också
att granska utvecklingen för de mänskliga rättigheterna i Kina.
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