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Omslagsbilden är tagen i
Stockholmsförorten Midsommarkransen, där spionen Fritiof Enbom sammanträffade
med sina sovjetiska kontaktmän. I detta nummer finns en
artikel om Enbom-affären och
en annan om hur storspionen
Stig Wennerström vid 93 års
ålder bor på en av Sveriges
mest exklusiva adresser.
Omslagsfoto: Tommy Hansson.
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Flygblad från Contra
Contra har tagit fram ett flygblad som på ett provokativt sätt ska väcka intresse för
tidskriften, internet-sajten och annat som Contra uträttar. Det kan delas ut på sta'n,
men går naturligtvis också att sätta upp på anslagstavlor och dela ut i brevlådor.
Flygbladet är i A5-format och åerges i
förminskad form härintill. Den som är
intresserad kan rekvirera önskat antal exemplar från Contra. Den som vill bidra
till produktionskostnaden kan sätta in
en slant på Contras postgirokonto 85 95
89-4. Kostnaden är cirka 40 öre per flygblad.
Innehållet i flygbladet är utformat med
tanke på att Sverige lyckligtvis aldrig
haft nationalsocialister i Riksdagen. Och
att det får betraktas som helt uteslutet
att vi ska få det också. Däremot finns
det kommunister, ja ungefär hälften av
Vänsterpartiets riksdagsledamöter medger själva att de är kommunister. Och
den andra hälften kan man nog tycka
både det ena och det andra om, vad gäller deras demokratiska pålitlighet..

Vad hittar Du i Din lokaltidning?
Våra populära gula sidor bygger till en inte så liten del på vad våra läsare hittar i
sin lokala tidning. När Du läser om de lokala politiska skandalerna, om ogina
byråkrater och hårresande politiska uttalanden av politkerna på Din ort kan Du
enkelt skicka ett klipp till Contra. Ange vilken tidning Du klippt ur och vilket
datum, så blir det enklare för Contra-redaktionen att följa upp saken.

Contra-läsarnas röst
Contras internet-enkät har fortsatt. Under sommaren har vi valt att presentera en
ny fråga endast var fjortonde dag, men när det här numret är ute är vi åter uppe i
takten av en fråga i veckan. Frågorna hittar Du på Contras hemsida http://
www.contra.nu. Sedan sist har vi bland annat ställt följande frågor:
Vad anser Du om den svenska abortlagstiftningen? ”Bör vara ungefär som nu”
blev svaret. Ungefär 30 procent ville ha ännu mer liberal lagstiftning och 40 procent hårdare lagstiftning.
Valen till EU-parlamentet bör även i fortsättningen vara direkta – trots det låga
valdeltagandet. Det tyckte 83 procent av de svarande.
Kapitalist är ett positivt värdeladdat ord tyckte 51 procent. 35 procent tyckte att
det var ett negativt värdeladdat ord, medan återstående ansåg att ordet varken var
positivt eller negativt.
61 procent av Contra-läsarna röstade i EU-valet – 16 procent saknade rösträtt. Av
dem som hade rösträtt röstade alltså 77 procent, en högre andel än i Italien, landet
med högst andel röstande.
Arbetsgivaravgifterna är den viktigaste skatten att sänka ansåg läsarna. Närmast
därefter kom (i tur och ordning) fastighetsskatten, momsen, kommunalskatten,
statliga inkomstskatten, förmögenhetsskatten, bolagsskatten, energi- och bensinskatterna, alkoholskatten och ”värnskatten”. Intresset för att sänka pensionsavgiften och tobaksskatten var inte särskilt stort.
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Av Carl G. Holm

Landsförrädaren
Stig Wennerström lever i landets
mest exklusiva kvarter
på ålderns höst
Bara ett stenkast från Strandvägen i Djursholm, Sveriges mest exklusiva adress där
flera av landets miljardärer bor, finns den
exklusiva bostadsrättsföreningen Gandvik.
Adressen är visserligen inte Strandvägen,
men vad spelar det för roll när havsutsikten
är densamma genom den mycket välskötta
parken som sträcker sig ända ner till Strandvägen. Gandvik är ett reservat för dem
som en gång haft stora Djursholmsvillor,
men som nu på ålderns höst måste bo lite
mer lättskött. Det trivsamma Djursholms
Värdshus fungerar som matsal och det
finns fotvårdsspecialist och annat som
underlättar livet för gamla och trötta på
anläggningen. Alldeles på andra sidan gatan ligger Djursholms Torg, exklusivt affärscentrum för Sveriges mest välmående
samhälle. Vi kan utgå från att bara de allra
mest välbeställda åldringarna någonsin har
möjlighet att komma in i Bostadsrättsföreningen Gandvik.
Bland delägarna finns den livstidsdömde

spionen Stig Wennerström och hans maka
Ulla Greta. Dåvarande översten Wennerström avslöjades 1963 som spion för Sovjetunionen. Han hade haft en rad toppbefattningar under 1950-talet, bland annat
som svensk flygattaché i Washington och
sektionschef i Försvarets kommandoexpedition.
Den socialdemokratiska regeringen beslöt att han skulle släppas från sitt livstidsstraff, som avtjänades på Långholmen,
1974, efter blott elva år bakom lås och
bom.
Det går ingen ekonomisk nöd på Stig
Wennerström idag. Han deklarerade för
117.000 kronor 1997. En vanlig folkpension med pensionstillskott uppgår till
48.776 kronor för gifta, vilket är vad de
flesta 93-åringar (Wennerström är född
1906) får nöja sig med. Några kan visserligen få lite ATP, men Stig Wennerström
kunde bara tjäna in ATP under åren 19601963, så det kan för hans del inte ha blivit

mycket. Är resten av inkomsten månne
statspension för hans tid som officer?
Wennerströms hustru Ulla Greta taxerade
1997 för 632.000 kronor (varav 475.000
kronor inkomst av kapital). Paret har en
gemensam förmögenhet på 3,2 miljoner
kronor. Men då är att notera att bostadsrätter normalt är mycket lågt värderade i
samband med förmögenhetstaxeringen.
I samband med livstidsdomen mot Wennerström 1964 fastställdes att Sovjet betalat honom 490.000 kronor. Dessa medel
skulle enligt domen inbetalas till staten,
men man kunde bara säkra 20.000 kronor
i likvida tillgångar och när hans samlade
återstående egendom såldes på auktion
blev det bara 17.000 kronor. Dock var den
exklusiva villan i Djursholm och bilen
skrivna på hustrun, varför familjen än idag
är synnerligen välbeställd.
Wennerströms spioneri kostade det
svenska försvaret hundratals miljoner kronor, i dagens penningsvärde flera miljarder.

Stig Bergling fick
skyddad identitet

Den exklusiva bostadsrättsföreningen Gandvik, ett stenkast från Strandvägen i Djursholm, landets mest exklusiva och dyraste adress, hyser bland annat storspionen Stig
Wennerström. Familjen Wennerström taxerade 1997 en förmögenhet för 3,2 miljoner
kronor och hade sammanlagda inkomster på 749.000 kronor. Mellan Djursholms Värdshus
till vänster och björken i mitten på bilden skymtar parken, Strandvägen och havet. Bostadsdelen finns i byggnaden till höger och en byggnad bakom fotografen. Det är i den senare
som Stig Wennerström bor.
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En annan av efterkrigstidens storspioner, Stig Bergling (370301-0490),
rymde och återvände, men släpptes efter bara elva år på sitt avtjänade livstidsstraff, Han har nu försetts med skyddad identitet (!) av staten. Han använder sig nu av namnet Eugen Sydholt
(taget efter modell av Treholt?). Enligt
vad vi inhämtat är han bosatt i SolnaSundbyberg tillsammans med en ny
tjugo år yngre kvinna, före detta löjtnant i polska armén. Bergling har betydligt knaprare ekonomi än Wennerström, men så var han inte heller överste
som rörde sig i de fina salongernn.
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Av Jan-Erik Johansson

Enbom-affären:

Svenska kommunister redo för sabotage
En gång, närmare bestämt under
början av 50-talet, då svenska
kommunister inte var av den betydenhet de är i dag, stod ett stort
antal av dem beredda att vid ett
ryskt anfall inifrån sabotera
bland annat Bodens fästning, där
man hade för avsikt att besätta
viktiga punkter. Allt finns dokumenterat. Det är Enbomaffären
som åsyftas.
När det enbomska spionaget just hade
avslöjats, yttrade en initierad person: ”Jag
tror det här kommer att bekräfta vad man
under lång tid misstänkt om de svenska
kommunisterna.”
Så skedde redan första rättegångsdagen.
Den röda maskeraden var slut. Det organiserade landsförräderiet hade bragts i dagen – i all sin målmedvetna, skrämmande
cynism. En lärorik titt bakom kulisserna
fick svenska folket genom marinspionen
Hilding Andersson. Enbomaffären hade
slitit bort den sista dimridån och blottat
både människor, miljö och händelser i den
unkna atmosfär, i vilken kommunisternas
brottsliga stämplingar mot Sverige och
dess försvar frodades.

Svensk femtekolonn
Missnöje och samhällshat var det röda
spionagets groningsgrund. Partidisciplinen
hade fostrat de lydiga verktygen. Illegalt
eller halvillegalt arbete i ”kamp mot fas-

Fritiof Enbom dömdes till livstids straffarbete men var på fri fot igen efter tio år.
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Östermalms idrottsplats i Stockholm var en av de mötesplatser som användes i kontakterna mellan spionen Fritiof Enbom och dennes sovjetiska uppdragsgivare. (Foto: Tommy
Hansson)
cismen” hade utgjort de första lärospånen.
Den kommunistiska läran hade gjort all
politisk verksamhet, även den illegala, till
en trossak, en religion för de trogna vilken
ingenting har med förnuftet att skaffa.
Partifolk med blick för ”rekryteringsbehovet” hade förmedlat kontakten mellan lämpliga spionämnen och de sovjetryska uppdragsgivarna. Pengar hade inte
spelat någon större roll som drivfjäder,
men å andra sidan hade det idella motivet
inte varit renare än att Mammon fått träda
till och röja undan de sista resterna av
betänklighet, när så varit lämpligt.
”I början var mina motiv politiska”, förklarade Fritiof Enbom själv under rättegången, ”men 1948-49, när jag sett hur det
gått i folkdemokratierna, började jag bli
betänksam. Jag hade nog brutit med ryssarna då, om det inte varit för pengarnas
skull”, menade han.
Ändå var det just de åren som Enbom
och Hugo Gjersvold i förening började
välva planer på en svensk femtekolonn.
Hur rimmade det med den iråkade samvetsnöden? Det var många, många decennier
sedan en svensk stod anklagad för förberedelser till krigsförräderi mot eget land. Det
började med att Gjersvold, civilanställd
vid försvarsmakten och prenumerantvärvare för Norrskensflamman, gav Enbom
några militära uppgifter som han trodde
skulle intressera ryssarna. Enbom var av
annan mening. Han tyckte att man själv

skulle kunna utnyttja uppgifterna, och så
började planerna ta form vid de båda
spionernas diskussioner.

”På Sovjets sida”
”Jag fick aldrig i uppdrag av någon utan
kom på det själv”, uppgav Enbom och
fortsatte därefter: ”Gjersvold berättade att
några träbaracker med militära förråd var
dåligt bevakade, och då slog det mig att en
man lätt skulle kunna sätta eld på ett sådant
förråd och försvåra mobiliseringen.
Gjersvold verkade intresserad av tanken,
och när Gjersvold senare nämnde ett fort
som ryssarna skulle kunna besätta, tyckte
jag att vi kanske hade möjlighet att göra
det själva i en viss situation. Jag ansåg på
den tiden att det vore brottslig slöhet att
inte redan i fredstid planlägga åtgärder för
att stödja Sovjetunionens krigsmakt för ett
kommande krigsfall.
”Redan medan jag tjänstgjorde vid SJ på
Boden södra, upptäckte jag två luckor i
kontrollen som borde göra det ganska lätt
att ta sig in på Bodens tygstation via ett
stickspår. Man skulle i hemlighet kunna
lasta tomma järnvägsvagnar fulla med
pålitligt folk och föra in vagnarna på tygstationens område. Där skulle de sätta sig
i besittning av tygstationen med hjälp av
vapen som jag ansåg man kunde komma
över i ett annat militärt förråd, skaffa mer
vapen för femtekolonnens räkning och
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sedan spränga tygstationen i luften. Till
Gjersvold lät jag förstå att våra planer
skulle sättas i verket om landet var ockuperat, medan jag själv var klar över att det
kunde ske i vilken krigssituation som helst.
Åtgärderna i Boden-området borde ske, då
fästningen stod inför sitt fall. Vidare ansåg
vi att ett visst fort skulle kunna intas av oss
själva, alltså aktivt folk och sympatisörer
med samma politiska uppfattning som vi.
Rekryteringen var den osäkraste punkten.
Man visste ju inte vilka som skulle vara
kvar i en kritisk situation, men jag räknade
med att bland partifolk och sympatisörer
under alla förhållanden kunna samla minst
200 man. Aktionerna skulle förresten inte
behöva ta så lång tid, ett par timmar, ansåg
jag, för intagandet av tygstationen respektive fortet.
”En annan gång var det tal om att underlätta fiendens framryckning i Kalixlinjen.
Jag förklarade för Gjersvold att man kunde
placera observationsposter på lämpliga
punkter så att fienden underrättades om de
svenska truppernas rörelser. Underrättelserna skulle skickas till ryssarna genom en
radiosändare från en centralpunkt. Jag hade
tänkt mig att observatörerna skulle rekryteras bland partifolk i trakten. De skulle
bland annat kunna placeras uppe i träd vid
rekognosceringen. Av de medhjälpare vi
räknade med bland järnvägsmän och civilanställda skulle jag svara för rekryteringen
av den förstnämnda kategorin och vissa
namn för ändamålet.
”Med hjälp av järnvägsmän var det också
meningen att skapa förvirring i järnvägstrafiken, särskilt med tanke på trupptransporter vid en mobilisering. Först funderade jag att åstadkomma detta genom att
ge felaktiga order till tåg, men släppte den
idén, då den måste vara praktiskt ogenom-

Hugo Gjersvold dömdes till livstids straffarbete.
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I den här parken på Korpmossevägen nära Telefonplan i södra Stockholm träffade Enbom
efter Östermalms IP sin ryske kontaktman. (Foto: Tommy Hansson)
veteran i svenska kommunistpartiet. Täckförbar. Kontrollsystemet gjorde det omöjspråket företedde vissa likheter med
ligt att ge tågförarna felaktiga tågtidtabeller.
Wollweberligans kodord, där till exempel
Däremot kunde man dirigera vissa vagnar
fläsk betydde dynamit.
fel genom falsk adressering av dem och
Med hjälp av det karlssonska täckspråket
genom falska order i högtalarna på statiofick
Enbom sina spionrapporter, som han
nerna. På så sätt skulle man kunna åstadsnabbt
lärde sig utantill för att slippa komkomma förvirring både i trupp- och
prometterande
bevis, att likna specerinotor
materieltransporterna. En enda gång gav
av
oskyldigaste
slag. De många
jag Gjersvold ett uppdrag med anknytning
stockholmsresorna
lyckades
Enbom också
till femtekolonnplanerna – det gällde några
kamouflera
på
ett
slugt
sätt.
Han lät pratuppgifter från ett fort. Men själv har jag
sjuka
kommunistkamrater
sprida
ut ett
aldrig gjort några undersökningar med
rykte,
som
han
”i
förtroende”
gett
någon
tanke på dessa planer. Motivet till dem? Ja,
av dem, att han sålde pornografiska alster
det var dels den politiska krisen i Génève
till några tidningar i huvudstaden. Arten
och Tjeckoslovakien – jag betraktade ett
av Enboms påstådda produktion bidrog
krig nära förestående, även för Sveriges
föjaktligen till att ingen forskade närmare
del – dels var orsaken uttalanden av komi saken. Diskretion är ju en hederssak
munistiska ledare i en rad länder om att
kommunister emellan – möjligen inte då
man i händelse av krig borde sluta upp på
Gudrun Schyman uppträder berusad, men
Sovjets sida. Jag ansåg att man borde göra
det är ju å andra sidan något som alla
det då – nu gör jag det inte.”
känner till…
Klickade ett avtalat spionmöte hade
Enboms hemliga liv
Enbom
ett detaljerat konspiratoriskt sysSå talade alltså Fritiof Enbom inför sina
tem
till
hands
för att ändå komma i förbindomare, en man som ett helt decennium
delse
med
sina
sovjetryska uppdragsgilevat ett offentligt liv som enkel SJ-arbevare.
Dök
det
upp
en ny kontaktman, skulle
tare och sedan som den ganska obetydliga
denna
fråga:
”Är
ni köpare av en reservosignaturen ”Fula Fisken” i Norrskensarpenna?”
”Nej”,
skulle Enbom svara,
flamman – och ett hemligt liv som sovjet”men
jag
behöver
ett
nytt stift till min.”
rysk agent. Den senare satte sin prägel
”Vilket
märke?”
”Pelikan
3.”
även på hans ”normala” tillvaro. AnteckDärmed
var
kontakten
knuten.
Enbom
ningarna från kunskapsarbetet i tjänsten
med
spionnamnet
”Mikael”
skulle
ha
vid SJ eller på reportageresor för ”FlamStockholmstidningen
synlig
i
rockfickan.
man” gjordes med hjälp av ett täckspråk
Men det fanns flera hemliga regler. Mötessom han fått lära sig av Artur Karlsson,
platserna varierade allteftersom Enbom
Arbetarkulturs energiske bokförsäljare och
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fick byta uppdragsgivare. Först var det vid
roddklubben i Albano, sedan bortom
Kärleksudden vid fastigheten Lido på norra
Djurgården, därefter blev det på en plats
vid Korpmossevägen i Midsommarkransen och slutligen Tantolunden. Efter varje
spionmöte, då ”Mikael” levererat sina rapporter, skulle uppdragsgivaren bestämma
tid för nästa träff. Som reservdagar hade
man andra söndagen i varje månad.

Terrängbrevlåda
Av Tschernov, den sovjetryske attachén
som Enbom själv tillskrev den största konspiratoriska begåvningen, hade han fått
lära sig ytterligare hemliga kontaktmetoder. I ett stenröse längst ut i början av
Djurgårdsbrunnskanalen, där denna mynnar i Saltsjön, hade ryssarna riggat upp en
”terrängbrevlåda”, i vilken Enbom kunde
placera spionmeddelanden om han inte
lyckades träffa sina kontaktmän någon
gång. Det kunde ju tänkas att de inte lyckades skaka av sig sina besvärande skuggor
från säkerhetstjänsten. Sedan Enbom lagt
dit ett meddelande, skulle han gå till
Östermalms idrottsplats. I dess ståltrådsstaket skulle han intill en telefonkiosk vira
en tunn hårnål i en spiral. För att inte
uppdragsgivaren i onödan skulle bege sig
till mötesplatsen fanns ett liknande signalsystem. Om Enbom kom, skulle han mötesdagens morgon fästa en hårnål på nyssnämnd plats i staketet men i så fall skulle
hårnålen vara formad till en ögla.
När man bestämde Korpmossevägen
som ny mötesplats, kom en speciell form
av ”ryska snuvan” med i spelet. Den ryske
majoren Egorov kom då för sig till mötesplatsen och bekräftade att Enbom hittat
rätt genom att ta upp näsduken och snyta
sig.
Enbom utrustades också med en spionradiosändare och en pistol. För att i en
framtid kunna utnyttja den illegala sändaren blev det nödvändigt för ryssarna att
lära Enbom ett chiffersystem. Detta byggde
på boken En vecka i Skåne av Elsa
Eschillius plus ett nyckelord. Visserligen
åtog sig Lilian Ceder, Enboms älskarinna,
att sköta radiotelegrafistens – eller som det
hette på spionspråk ”pianistens” – jobb,
men radion kom aldrig i bruk. Det var
emellertid en av de förnämligaste spionradioanläggningar som beslagtagits här i
landet.
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Militära kontakter
Bakom denna täta slöja av konspirationer,
som passade väl in i det klassiska sovjetryska spionmönstret, arbetade alltså
Enbom. Började med nonsensrapporter om
den tyska transitotrafiken, lämnade på eget
initiativ den första rapporten om svenska
militära förhållanden, och så var lavinen i
gång med mer eller mindre regelbundna
rapporter om det svenska beredskapsläget
i Norrbotten, nya befästningsanläggningar,
stämningen bland de svenska trupperna
med mera. Enbom fick order att skaffa sig
militära kontakter, och så började han utvidga ”rörelsen”.
Han utnyttjade sin makt över sin egen
bror Martin och passade på att slå till,
sedan han lånat brodern 100 kronor att
betala häleriböter med. Återbetalningen
skedde i form av spionuppgifter. I sin egen
politiska krets fortsatte ”Mikael” att välja
ut underagenter, samtidigt som ryssarna
varnade honom för att ha kontakt med
sidoordnade agenter. Man var tydligen
rädd för så kallat dubbelarbete. Själv satt
Enbom som spindeln i spionnätets mitt,
och under årens lopp gick en strid ström av
svenska militära hemligheter över från
norrbottenskommunisten till ryska ambassaden via hemliga möten, stenbrevlådan,
hårnålar eller vykort, undertecknade ”Elsa”
och avsända från Uppsala om de ryska
uppdragsgivarna var särskilt angelägna om
ett möte. Så fortsatte kommunistspionernas
undermineringsarbete, som enligt den dåvarande försvarsstaben ”berört förhållanden av stor betydelse för försvaret” och
varit en ”allvarlig fara för riket”.
Vilken färg den ökända hästen i Troja,
den historiska symbolen för allt spionage,
hade är inte känt. Men säkert är att svenska
folket efter Enbomaffären fick klart för sig
att den röda hästen från Moskva i alla fall
inte var mindre farlig. Och när Gudrun
Schyman i dag poserar chickt framför porträtt av Lenin (en av 1900-talets värsta
massmördare!), skall man komma ihåg att
det var hennes gamla partikamrater (antalet uppges till minst 200 stycken) som var
involverade i Enboms-spionaget.

De lämnade ut Sverige
De var beredda att förråda sitt land och
spränga militära anläggningar i luften.
Bodens fästning var det primära målet:
svenska kommunisters samvetslösa utlämnande av Sverige och Sveriges försvar,

således. Må vi aldrig glömma den dyrbara
lärdomen!

Domarna i Enbom-målet
Den 31 juli 1952 föll domarna i den mycket
uppmärksammade Enbom-affären. Fritiof
Enbom och Hugo Gjersvold dömdes till
livstids straffarbete för grovt spioneri.
Martin Enbom fick sju års straffarbete för
spioneri. Fingal Larsson dömdes till fem
års straffarbete för spioneri, medan Artur
Karlsson fick två års straffarbete för samma
brott. Lilian Ceder dömdes också för spioneri och fick åtta månaders straffarbete.
Ytterligare en tilltalad, kontorsskrivaren
Tage Wickström, frikändes.
Tre av de dömda – Gjersvold, Karlsson
och Larsson – överklagade sina domar i
Svea hovrätt. Hovrätten fastställde straffen
för Gjersvold och Karlsson, medan åtalet
mot Fingal Larsson ogillades. Saken kom
sedan upp i Högsta domstolen, vilken avvisade Gjersvolds ansökan om prövningstillstånd, medan HD ådömde Larsson två års
straffarbete och Karlsson tre års straffarbete. De dömdas påstående om att åtalen
grundades på Enboms fria fanasier ogillades av HD.
Vänsteranhängare har många år efter
affären Enbom sökt bortförklara det hela
med ”kalla-kriget-hysteri” och att Fritiof
Enbom var ”mytoman”, men det har från
andra håll hävdats att även om Enbom hade
en livlig fantasi så skulle det vara omöjligt
att konstruera en så väl sammanhängande
berättelse om en åttaårig spionhistoria.
Fritiof Enbom befanns vidare vara en särpräglad personlighet, en otillgänglig bohem som var slarvig med klädsel och personlig hygien.
Henning Sjöström ingav i mars 1974 en
resultatslös resningsansökan för Gjersvold,
Larsson och Karlsson.
Fritiof Enbom överklagade däremot aldrig sin livstidsdom. Han satt internerad i tio
år och frisläpptes 1963. Han levde därefter
ett isolerat liv fram till sin död i september
1974.

Tommy Hansson
Fotnot: Enbomaffären behandlas på sidorna 149-159 i Kenth Olssons bok Affärernas Sverige (1993) på Contra förlag.

Martin
Enbom dömdes
till sju
års
straffarbete.
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Av Stefan M.I. Karlsson

Irland – okänt systemskifte
Irland är känt för de flesta
svenskar för sin sociala konservatism (med Europas mest
restriktiva lagar för aborter och
skilsmässor), den obegripliga
konflikten på den delen av ön
Irland som inte tillhör republiken Irland (Nordirland), de musiker som kommer därifrån (till
exempel The Dubliners, U2, Sinead O’Connor och B*Witched) och
Guinness – både ölet och rekordboken.
En del känner kanske också till lite om
Irlands delvis rätt så tragiska historia, om
hur engelsmännen från 1600-talet till 1800talet hårt förtryckte irländarna, vilket bland
annat ledde till de hungerkatastrofer som
föranledde Jonathan Swift att komma med
det oanständiga förslaget att engelsmännen borde köpa och äta irländska barn.
Men rätt okänd för de flesta svenskar är
den dramatiska ekonomisk-politiska omvandling som Irland genomgått sedan mitten av 1980-talet.
Irland hade tidigare precis som alla andra västländer under efterkrigstiden skapat en omfattande välfärdsstat. Faktum
var att irländarna var en av de värsta. 1985
var Irland ett av de länder i OECD (då lika
med Nordamerika, Västeuropa, Australien, Nya Zeeland och Japan) som hade

Den världsberömda irländska folkmusikgruppen The Dubliners tillhör den
framgångsrika musikexporten från den
gröna ön.

CONTRA 4/1999

störst offentliga utgifter. Bara Sverige,
Danmark, Belgien, Holland, Nya Zeeland
och Frankrike låg högre.

Två faser
Men i mitten av 1980-talet hade Irland fått
svåra ekonomiska problem. Den totala
produktionen, BNP, föll, arbetslösheten
hade stigit till över 20 procent, inflationen
var tvåsiffrig, statsskulden skenade iväg
på grund av det stora budgetunderskottet
och alla frågade sig när man skulle bli
tvungen att tigga pengar hos Internationella valutafonden (IMF). Denna svåra
kris gjorde att politikerna började inse att
det går inte att fortsätta som förut och höja
skatterna och öka de statliga utgifterna.
Den irländska regeringen konstaterade att
Irland nu måste ta till radikala grepp för att
ta sig ur sina allt värre problem. Detta blev
startskottet till en omfattande omvandling
av Irland. Regeringen slöt avtal med arbetsgivarna, facket och jordbruket. Överenskommelsen hade följande grundbultar:
kraftiga minskningar av de offentliga utgifterna, skattesänkningar (framförallt av
arbetsgivaravgifterna och bolagsskatten),
låga löneökningar (som delvis ska kompenseras med skattesänkningar), expansion av den högre utbildningen och rent
allmänt bättre företagsklimat.
Denna omvandling har gått i två faser.
Den första fasen var i slutet av 80-talet då
de offentliga utgifterna minskades kraftigt

inte bara som andel av BNP utan i absoluta
tal. Nedskärningarna var mycket långtgående. Den förre belgiske premiärministern Jean-Luc Dehane beskrev i en intervju för några år sedan att för att minska det
belgiska budgetunderskottet var man
tvungen att göra stora nedskärningar i de
offentliga utgifterna (och vissa skattehöjningar), fast han tillade: ”Men vi har
iallafall inte gjort som i Irland där man
fullkomligt slaktade välfärdsstaten”.
Viss överdrift kanske, Irland har en viss
välfärdsstat kvar (dock kraftigt reducerad)
men nedskärningarna var då mer långtgående än i något annat land. För till skillnad
från andra länder som antagit budgetsaneringsprogram under 1990-talet som
till exempel Sverige och USA (i båda
dessa länder var det hälften skattehöjningar,
hälften utgiftsnedskärningar) så innebar
Irlands budgetsanering inte en blandning
av skattehöjningar och utgiftsnedskärningar. Istället för att höja skatterna under
sin budgetsanering så sänkte man skatterna i Irland, om än i begränsad omfattning under fas 1. De minskade utgifterna
innebar att både räntor och skattebördan
på företagsamheten sjönk. Och lägre räntor och skatter innebär båda ett förbättrat
företagsklimat.

Från fattig till rik…
Som en direkt eller indirekt följd av dessa
faktorer så tog den tidigare urusla irländska ekonomin fart. Tillväxten steg i slutet
av 80-talet och början av 90-talet till 5–6
procent om året. Den andra fasen av omvandlingen tog till synes mer behagliga
former. Under de senaste åren har man inte
genomfört några direkta nedskärningar.
De offentliga utgifterna har stigit med 40
procent i reala tal på fem år. Men eftersom
reala BNP har stigit med oerhörda 60
procent under samma period har utgiftsandelen sjunkit från strax under 38 procent
till 32,5 procent. Detta har dels möjliggjort
att man kunnat bygga upp ett budgetöverskott, dels att man kunnat sänka skatterna.
Irland har som ett resultat av detta,
enkelt uttryckt, gått från att i mitten på
1980-talet ha varit ett fattigt land med stor
offentlig sektor till ett rikt land med liten
offentlig sektor. Denna mycket dramatiska omvandling har gått i stort sett obemärkt i våra vänsterdominerade medier
(vad kan det bero på?). I inget västland har
en så dramatisk nedskärning av den offentliga sektorn skett. 1985 var de offent-
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liga utgifternas andel av BNP ungefär lika
stor som i Frankrike, 51 procent. Nu är den
offentliga sektorn minst i Europa och ungefär lika stor som i USA, strax under 33
procent av BNP. Nästa år väntas andelen
sjunka ytterligare, till under 32 procent.
Trots att skattetrycket är lägst i Europa så
har man ett stort budgetöverskott. För att
riktigt förstå omfattningen av detta de facto
nyliberala systemskifte, kan man jämföra
med tre andra uppmärksammade påstådda
systemskiften: USA och Storbritannien på
1980-talet och Nya Zeeland från mitten på
1980-talet till mitten på 1990-talet:
I USA var utgiftskvoten oförändrad
mellan 1981 och 1989 (på 32 procent), i
Storbritannien föll utgiftskvoten från 41
procent 1979 till 40 procent 1990, i Nya
Zeeland föll utgiftskvoten från 57 procent
1986 till 45 procent 1999.

Medveten strategi
Som tidigare nämnts så har Irland också
haft en oerhört bra ekonomisk utveckling.
Sedan 1985 har Irlands BNP stigit med
135 procent i reala termer eller i snitt 6,3
procent/år (Sveriges BNP har under samma
period stigit med 25 procent i reala termer
eller i snitt 1,6 procent/år). De senaste åren
har tillväxten stigit till 9–10 procent/år.
Den oerhört snabba tillväxten – av rent ut
sagt östasiatiska dimensioner – har gjort
att Irland kallats ”den keltiska tigern”.
Irland har idag högre medelinkomst än
både Sverige och den forna kolonialmakten Storbritannien. Just det faktum att man
gått om sina forna kolonialherrar har bidragit till att skapa stor nationell stolthet.
Vidare har arbetslösheten fallit från över
20 procent 1985 till 7 procent och väntas
falla under 5 procent nästa år. Ett budgetunderskott på 11 procent av BNP har vänts
till ett överskott på 3 procent av BNP.
Särskilt snabb har expansionen varit runt
huvudstaden Dublin. Vissa exklusiva
stadsdelar har blivit så dyra att de i folkmun kallas ”Bel Eire”.
Bakom denna omvandling ligger det
faktum att Irland har till skillnad från övriga Europa också fört en medveten strategi för att minska statens betydelse. Som
John Dunne, VD för det irländska industriförbundet, uttryckte det: ”När övriga Europa följt principen ’high tax – high spend’,
har vi gjort tvärtom”. Denna strategi är
dels viktig för att kunna sänka inkomstskatterna för att kompensera löntagarna
för att de håller igen lönekraven och dels
för att kunna minska statsskulden för att
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frigöra investeringskapital till privata investeringar, som annars skulle ha gått till
statsobligationer. Den borgerliga irländska regeringen har också svurit på att göra
allt de kan för att stoppa de skatteharmonieringsförslag inom EU som framförallt
Tyskland och Frankrike förespråkat (vilket i praktiken skulle innebära att Irland
skulle tvingas höja istället för att sänka
skatterna).
En kritik som riktats mot det irländska
systemet har varit de privilegier och subventioner som storföretag har fått. Men
enligt en undersökning som publicerades i
den brittiska tidskriften The Economist så
är de subventioner som storföretag får i
Irland inte mer omfattande än i övriga EU.
Irland ligger i mittfältet av EU-länderna
(Storbritannien har minst medan Italien
och Grekland har mest). Och de indirekta
privilegier som finns i skattesystemet, exempelvis den differentierade bolagsskatten
där vissa företag betalar bara 10 procent
medan andra betalar 32 procent, ska nu
avvecklas (istället för en differentierad
bolagsskatt på 10/32 så ska alla företag
betala en enhetlig, låg skatt på 12,5 procent).
Det bör dock framhållas att vissa faktorer bakom Irlands positiva utveckling är
specifikt irländska och kan inte kopieras, i
alla fall inte på kort och medellång sikt.
Exempel på sådana faktorer är att irländarna har engelska som modersmål, vilket
attraherat utomeuropeiska företag; Irland
har näst Storbritannien mottagit flest utomeuropeiska investeringar totalt sett av
EU-länderna och justerat för folkmängden
ligger Irland på förstaplats. Vidare den
låga medelåldern (som är ett resultat av att
Irland traditionellt haft mycket högre födelsetal än övriga Europa) vilket har gjort
att det varit god tillgång på arbetskraft,
särskilt välutbildad sådan, och en avsaknad av en stark ideologisk vänster som
blockerar en minskning av välfärdsstaten.
Nettosubventioner från EUs budget har
också inneburit att Irland gynnats på andra
EU-länders bekostnad. Dessutom är som
diskuteras senare en del – fast bara en
mindre del – av uppgången en konjunkturuppgång snarare än en långsiktigt hållbar
produktivitetsdriven uppgång.

Irland ett föredöme
Likväl går det att konstatera att de specifikt irländska faktorerna bakom uppgången
kunde påverka ekonomin först efter det att
systemskiftet genomfördes. För att de

skulle få den starka inverkan de har fått så
var det nödvändigt med systemskiftet.
Hade ett budgetunderskott fortsatt tränga
ut investeringskapital från den privata sektorn och om skattebördan på företagen
varit fortsatt tung, hade de andra faktorerna inte kunnat stimulera företagsamheten på samma sätt. De specifikt irländska
faktorerna har med andra ord varit en nödvändig men inte tillräcklig faktor bakom
Irlands framgångar.
Vad gäller framtiden finns det vissa
oroande inslag i den irländska ekonomin.
Den är milt uttryckt överhettad. Exempelvis har bankernas utlåning stigit med över
20 procent det senaste året, fastighetspriserna i Dublin har stigit med 50 procent
(tur för Dublin-borna att Irland saknar
fastighetsskatt, annars hade de åkt på en
rejäl skattesmäll när taxeringsvärderna stigit i takt med priserna) och konsumentprisinflationen ligger på 2–3 procent vilket
kanske inte är så högt i ett historiskt perspektiv. Det kan dock jämföras med 0,5–1
procent i en del andra EMU-länder som
Tyskland och Frankrike. Denna överhettning har helt klart förvärrats på grund av
Irlands inträde i EMU. När man gick med
var man tvungen att ha samma ränta som i
Tyskland (där inflationen är mycket lägre
och tillväxten obetydlig) vilket innebar
mycket kraftiga räntesänkningar för Irland. Detta är helt fel drag i en kraftigt
överhettad ekonomi. När den irländska
premiärministern tillfrågades om vad han
tyckte om att Irland på grund av inträdet i
EMU tvingats genomföra kraftiga räntesänkningar svarade han: ”Jag önskar vi
kunde göra tvärtom”.
Detta gör att Irland om några år riskerar
att drabbas av liknande problem som tigerekonomierna i Östasien. Men när (om)
denna kris kommer så finns det dock anledning att tro att Irland kommer att hantera krisen bättre än de östasiatiska
ekonomierna. Irland har ju erfarenhet av
att ta sig ur kriser, dagens politiska och
ekonomiska omvandling kom till i den
djupa ekonomiska krisen i mitten på 80talet. Därför finns det nog anledning att tro
att Irlands framgångar kan fortsätta även
på lite längre sikt.
Trots att vissa av Irlands framgångsfaktorer inte går att kopiera kan man säga
att Irland är ett föredöme. Irland har minskat statens omfattning och ökat medborgarnas frihet. Och det faktum att de haft
(och har) en lysande ekonomisk utveckling gör knappast det hela sämre!
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Av Carl G. Holm

Lille Oleg från Uzbekistan
hoppas på en framtid i Sverige
Sjuårige Oleg Kovalj, ryss från Uzbekistan, kom till Sverige förra året.
Han är döv efter en felbehandling i hemlandet. I Sverige har han för
första gången fått kompetent hjälp för sitt handikapp. På ett halvår
har den som utvecklingsstörde betraktade sjuåringen blivit helt normal för sin ålder. Nu vill Invandrarverket utvisa hela familjen till
Uzbekistan. Där pappa Andrej betraktas som desertör, eftersom han
lämnade landet när han kallades in till militärtjänst med förväntad
tjänstgöring i konflikten i Afghanistan.
Ett föräldrapar från Uzbekistan befinner
sig sedan augusti 1998 i Sverige och har
här funnit att det finns hopp för sonen Oleg
att utvecklas till en med tanke på hans
svåra hörselhandikapp någorlunda normal
människa. Men Invandrarverket vill utvisa alla tre till Uzbekistan, där sonen
ansågs vara svårt efterbliven.
Pappa Andrej Kovalj (byggare) och
mamma Veta (hårfrisörska) tillhör den
ryskspråkliga minoriteten i Uzbekistan.
För drygt sju år sedan fick de tvillingar, en
pojke och en flicka. Bägge var till en
början friska och krya, men sonen Oleg
felbehandlades en månad gammal i samband med en barnsjukdom och blev döv.
Snart ansågs han också vara utvecklings-

Familjen Kovalj
från Uzbekistan
med den döve sonen Oleg har upptäckt att sonen har
en unik chans att
få hjälp i Sverige.
Invandrarverket
vill utvisa familjen.
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störd. När de tre kom till Sverige hösten
1998 ansågs Oleg enligt en PBU-utredning stå på en 4,5-årings intellektuella
nivå, trots att han var sju år. Men det var
ingen utvecklingsstörning, utan en följd
av hörselskadan. Efter ett halvår i Manillaskolan i Stockholm har lille Oleg hunnit
ifatt och bedöms nu ha en för sin ålder
normal intellektuell kapacitet.
I Uzbekistan finns inga tekniska resurser
att komma till rätta med hörselskador av
den typ som Oleg har. Efter att i Sverige ha
fått tillgång till en hörapparat kan han för
första gången höra något lite och även
uttrycka något ord. Men mest kommunicerar han på teckenspråk. I Uzbekistan fanns det ingen möjlighet för vare sig

fölräldrarna eller sonen att lära sig teckenspråk. Det finns visserligen en dövskola i
Tasjkent, men där är det svårt att få plats.
Och för övrigt är det enda språket där
uzbekiska, som familjen inte behärskar.
–Vi visste som föräldrar inte alls hur man
skulle ta hand om Olegs problem, berättar
mamma Veta. I Stockholm har vi fått hjälp
och hopp om att det ska gå att positivt
påverka Olegs utveckling. I Uzbekistan
var Oleg hemma och kunde bara umgås
med oss föäräldrar och sin tvillingsyster.
Här har han upptäckt en ny värld och kan
med hjälp av sin hörapparat höra något på
ena örat. Nu har han också lärt sig att
uttrycka sig – förut var hans enda sätt att
kommunicera med oss hysteriska utbrott.
De har försvunnit nästan helt, sedan han
kan göra sig förstådd.

Krokig väg till Sverige
Vägen till Sverige var krokig för familjen
Kovalj. Andrej arbetade som civilanställd
(fortsättning på sidan 22)

Fakta om Uzbekistan
Uzbekistan ligger i Centralasien. Landet blev självständigt 1991 och sedan
dess heter presidenten Islam Karimov.
Karimov var ledare för det uzbekiska
kommunistpartiet redan på Sovjettiden. Nu säger han sig dock inte
längre vara kommunist. Men de auktoritära takterna sitter kvar.
Uzbekistan har 24 miljoner invånare.
Av dem är över 70 procent uzbeker.
På sovjettiden var ungefär 10 procent
av befolkningen ryssar, men andelen
är idag nere på ungefär 5 procent.
Uzbekiska är ett turkiskan närstående
språk och Karimov har efter Sovjetunionens upplösning försökt bygga
upp kontakterna med Turkiet. I norra
Afghanistan bor 1,5 miljoner uzbeker.
Uzbekistna har ungefär samma yta
som Sverige.
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Av Stig Johansson

Visst spionerade socialdemokraterna på svenskarna!
Hemlig illegal avlyssning av poliser – och misstänkta. Socialdemokratisk kontroll och övervakning. Felaktiga beslut som öppnar för
privatspanare i Palmeutredningen. Förre SÄPO-medarbetaren Stig
Johansson beskriver hur nuvarande lagstiftning tillämpats mot bakgrund av bland andra justitieminister Laila Freivalds uttalande att
buggning kan behövas.
I den ibland livliga diskussionen om SÄPO,
IB, SSI (Sektionen för Särskild Inhämtning), MUST (Militära Underrättelse- och
Säkerhetstjänsten) och SAPO (socialdemokraternas egen underrättelsetjänst) ställs
ibland frågan: Spionerade Socialdemokratiska Partiet på svenskarna? Jag själv och
flera med mig har råkat ut för SAPOs
agerande och mitt korta svar på frågan är:
Ja!
Jag skulle kunna föra historien tillbaka
till 1940-talet eller det Kalla kriget, men
jag ska nöja mig med att börja 1973, med
affären om den så kallade ”Sjukhusspionen” i Göteborg (”Sjukhusspionen”
skulle övervaka och rapportera om det
fanns extremister anställda vid sjukhusen
i Göteborg, själv var han organiserad socialdemokrat). Dåvarande SÄPO-chefen
Hans Holmér med biträde av justitieminister Lennart Geijers pressekreterare Ebbe
Carlsson och SÄPO-poliser från Göteborg
med socialdemokratiska sympatier utredde
”Sjukhusspionen” och lade skulden på
SÄPO. Så var inte fallet, vilket även Lennart Geijer, som avled i somras, sagt offentligt några gånger.
Efter affären med ”Sjukhusspionen”
fanns det misstankar om telefonavlyssning. Hans Holmér och Ebbe Carlsson
ryckte återigen ut och lät sig fotograferas
vid ett av Televerkets kopplingsskåp, där
de visade upp två så kallade korskopplingstrådar och förklarade att avlyssningen var
avslutad.

Illegal avlyssning av poliser
Ett drygt decennium senare, under Palme-
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utredningen, var vi ett femtiotal poliser,
före detta poliser och privatpersoner som
var föremål för utredning, spaning och
ibland illegal telefonavlyssning. Det var
den från ”Sjukhusspion”-affären aktuelle
Hans Holmér, vid den tiden länspolismästare i Stockholm, som var
spaningsledare. SAPOs främste representant inom SÄPO kom också ganska snart
att engageras i utredningen om mordet på
Palme. Holmér själv drev länge det så
kallade PKK-spåret, vilket öppnade fältet
för de så kallade ”privatspanarna” och
TV-journalister som Lars Borgnäs och
Tomas Bresky. De senare drev med stor
frenesi det så kallade polisspåret. Det senaste de producerat om Palme-mordet var
dokumentären ”Mannen, mordet, mysteriet”, som sändes i TV i tre avsnitt våren
1999.

IB/SSI/SAPO
En av de många ”säkra källor” som Borgnäs och Bresky använt sig av var den
numera avlidne Anders Larsson. Jag biträdde två kollegor från Rikskriminalen
att höra honom och det förhöret på 32 sidor
finns i hans personakt på SÄPO. Larsson
uppträdde under många alias-namn och
var under sina sista år knappast tillräknelig. En av hans många antagonister var en
person som i media beskrivits som en ”57årig SSI-agent”. Inom IB/SSI hade han en
kommendörkapten som kontaktman och
”brevlåda”. Kontaktmannen hade den 12
september 1987 min fritidsbostad som
övervakningsobjekt. Hans tjänste-Volvo
stod uppställd mot körriktningen bakom

en häck. När han fick syn på mig försökte
han snabbt köra från platsen, men fick av
misstag in backen och höll så när på att
köra på en lyktstolpe.

Hemlig avlyssning
Jag hade redan ungefär en månad tidigare
kommit underfund med att min hustrus
hemliga telefonabonnemang var avlyssnat. Avlyssningen var klantigt utförd. När
det ringde i hennes telefon ringde det i
grannens telefon samtidigt! När det ringde
hos oss kunde det vara ett samtal till grannen snett över vägen!
När jag en gång i juni 1988 avslutat ett
telefonsamtal genom att trycka ned
telefonklykan med fingret, skulle jag ringa
igen. Innan jag hunnit slå numret hörde jag
Fröken Ur. En avlyssning avslutas automatiskt med Fröken Ur, för att tidpunkten
ska vara klar. Jag var föremål för utredning från våren 1986 till den 22 mars 1991.
Själv har jag genomfört många legala
inkopplingar för telefonavlyssning på
Telias nät i koplingsdosor, kopplingsstativ
och plintar. En legal avlyssning med domstolsbeslut (dvs olagligt) går inte att avlyssna. För varje avlyssnad ledning finns
en så kallad avtappningsförstärkare. Den
är till för att se till att det som sägs bara ska
kunna gå i en riktning, alltså från den
avlyssnade telefonen till avlyssningsstället.
Ingenting ska alltså kunna märkas hos den
som avlyssnas. När avlyssningen görs utan
domstolsbeslut kan det gå till på ett annat
sätt.
Jag har som en av mycket få personer
fått tillfälle att granska min egen akt hos
SÄPO. Det mesta avsåg material som jag
själv sammanställt under min tid på SÄPO.
Men det framgick också att min tjänstetelefon på SÄPO varit avlyssnad – utan
domstolsbeslut.
Även förundersökningsledaren chefsåklagaren K G svensson har ansett sig vara
(fortsättning på sidan 22)
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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
en sammanfattning av originalkällan om
inte markeras med citationstecken.

”Kejsarens nya maskiner”
Sveriges kommuner bör skyndsamt se över
sina översiktsplaner och anvisa lämpliga
platser där vindkraftverk kan byggas. Det
är kontentan av en nyutkommen statlig
vindkraftsutredning, som också pekar på
att vindkraften kan bli en ”jättemarknad” i
Sverige med möjligheter till hundratals
vindkraft på olika platser.
Enligt de statliga utredarna bör en mångfald åtgärder snurras i gång. Först behövs
ett planeringsmål för utbyggnad av vindkraften omfattande lämpliga områden med
en total produktionskapacitet om tio
terawattimmar. Kommuner med bra vindförutsättningar uppmanas ”se över” sina
översiktsplaner. Även energimyndigheten
föreslås ”se över vilka kriterier som ska
gälla för utpekande av riksintressen för
vindkraften”, för att citera tidningen Miljöaktuellt nr 5 1999. En kraftig utbyggnad av
den än så länge blygsamma vindkraften
förutsätter att de lokala elnäten byggs ut
rejält, vilket skulle ställa sig mycket kostsamt. Utredarna föreslår därför ett omfattande statligt stöd.
Vindkraften är emellertid en omdiskuterad energikälla som hotar vitala natur–
och kulturintressen. En av de mest talföra
nordiska kritikerna av vindkraft och även
andra så kallade alternativa energikällor är
den danske debattören Iens Elliott
Nyegaard, tidigare direktör i FRSA och
medlem av Bundesverband Landschaftsschutz. I en debattartikel i tidskriften
Elbranschen nr 3 1999 med rubriken ”Kejsarens nya maskiner” hävdar den klarsynte
dansken att det gröna slagordet ”Sol och
vind” är en ”lyxlek i overklighetens sandlåda”. Vi citerar ur Nyegaards artikel:
”Dyrbar, oförutsägbar och opålitlig generering av en gnutta el på yttersta marginalen är totalt betydelselöst för
vindmölleriets politiska påhejare. De vill
sätta upp tydligt synbara politiska symboler… Bakom detta skådespel klår man
sedan populasen med ’gröna skatter’ i en
tid då det inte är möjligt att föreslå en enda
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Den danske debattören Iens Elliott
betecknar vindkraftverken som "kejsarens nya maskiner". En svensk
storsatsning på vindkraften förestår.
ny ’röd’ skatt.”
Iens Nyegaard påpekar vidare att
”vindmölleriet” – utöver slöseri med kapital, energi och råmaterial – slösar med en
i Europa ändlig resurs, ”nämligen värdefulla landskap”.

Sverige och Danmark
i skattetopp
Det finns två länder i världen i vilka skattetrycket är högre än 50 procent av bruttonationalprodukten (BNP): Sverige och
Danmark. Drygt hälften av allt som produceras i dessa båda länder går alltså till
skatt. En jämförelse med övriga EU-länder visar att Sverige ligger nästan tio
procentenheter över genomsnittet.
Danmark toppar skatteligan i Europa
med 52,2 procent, tätt följt av Sverige med
52,0 procent. Därefter kommer Finland

med 48,2 procent och Frankrike med 45,7
procent. EU-genomsnittet ligger på 42,4
procent. Under detta ligger Norge, 41,1
procent, Tyskland, 38,1 procent och Storbritannien, 36,0 procent. Som en jämförelse kan nämnas att i USA uppgår skatternas andel av BNP till 28,5 procent.
(Näringslivets ekonomifakta)

Drog av 315 kronor
– fick böter på 68.000!
En nyetablerad företagare gjorde första
månaden en enda sak. Han köpte en telefonsvarare för 1.575 kronor. I den ingick
moms för 315 kronor. Han skickade in en
momsdeklaration utskriven med sin privata dator, en dator som på amerikanskt
manér skrev decimalpunkt istället för decimalkomma. Deklarationen slutade med
att han ville ha en återbetalning på 315.276
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kronor, fast det belopp han egentligen yrkade på var 315,276 kronor (eller avrundat
315 kronor). Skattemyndigheten bestämde
sig för att företagaren försökte lura skattemyndigheten på 314.961 kronor (skillnaden mellan 315.276 och 315) och krävde
skattetillägg på 63.000 kronor. Företagaren överklagade skattemyndighetens beslut och länsrätten fastslog att skattemyndigheten gjort rätt. Samtidigt förklarade dock länsrätten att företagaren inte
skulle behöva betala skattetillägget.
Det gäller att hålla tungan rätt i mun för
den som vill starta ett nytt företag.
(Göteborgs-Posten)

Åt den som har skall vara givet
Personvalet stör politikerna. Det kan ju
hända – och har hänt – att personer blir
utsedda till både kommunfullmäktige, riksdag och till och med Europaparlamentet,
utan att ha placerats på ”rätt” plats av
partiet. Väljarna kan ha en annan uppfattning än de politiska partierna om vem som
är rätt kandidat.
Skattemyndigheten slår nu ett slag för
att återupprätta ordningen och se till att
inga otrevliga personer sticker upp och
knycker platser som partierna redan
”förlänat”. Skattemyndigheterna har nämligen fastställt att kostnader för kampanjer
i anslutning till personvalet är avdragsgilla kostnader för inkomstens förvärvande.
Men bara för dem som blivit valda. De
som inte blivit valda har ju ingen inkomst
att dra dem ifrån. Kostnader för att söka
arbete är annars inte avdragsgilla, men för
valda politiker gäller alltså särskilt förmånliga regler, så att de ska ha lite bättre
chans att få sitta kvar. Avdragsrätten innebär ju att den som blir vald kan kosta på sig
en ungefär dubbelt så dyr valkampanj för
samma nettokostnad jämfört med den som
inte blir vald.

Åtalad för skattebrott
– trots att allt är betalt
Egil Nilsson drev tidigare företaget Frösö
Systemutveckling. Han hade en rad stora
seriösa kunder, Volvo, Celsius, Enator,
försäkringsmäklare med flera. Tyvärr hade
han inte tillräckligt stor kapitalbas. Han
klarade därför inte av att betala löner, skatt
med mera innan han fått betalt av sina
kunder. Valet stod mellan att lägga ned
företaget eller att låta någon vänta med
betalningen. Kalkylen visade att det hela
gick ihop. Av de två stora kostnadsposter-
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na, löner och skatter, valde Egil Nilsson att
skjuta på betalningen av skatten.
Så småningom såldes företaget till börsnoterade Celsius och alla skatter kunde
betalas innan dess. Men under en mellantid släpade Egil Nilsson efter med skattebetalningarna.
Han har nu ett par år senare åtalats för
skattebrott, trots att alla skatter (och
förseningsavgifter) är betalda. Han har
frikänts av tingsrätten, men åklagaren Eva
Lena Rimér i Östersund har överklagat
den friande domen till Hovrätten. Hon har
goda utsikter att lyckas, eftersom hon fick
en annan frikänd företagare fälld i ett parallellfall förra året.
(Länstidningen, Östersund)

Ät mer pizza!
Pizza har länge med automatik fram tills
nu inrangerats i kategorin ”skräpmat”,
något som hälsofanatikerna anser att alla
rättänkande medborgare bör undvika. Nu
har emellertid det amerikanska dietisternas
hälsoråd enligt TV-bolaget CBS kommit
fram till att pizza i själva verket är nyttig
mat.
Pizzadegen innehåller nämligen fiber,
som dels sänker blodets kolesterolhalt,
dels håller igång magen på ett hälsosamt
sätt. Vidare är den typiska pizzasåsen gjord

MPLA-propaganda
i svensk skola
Angolas (det vill säga den del av landet
som styrs av det socialistiska MPLA) ambassadris Josefine Diakite reser runt i
svenska skolor och berättar om den svåra
situationen i sitt krigshärjade land. När
hon här förleden besökte Kålltorpsskolan i
Göteborg påtalade fru Diakite enligt Göteborgs-Posten att ”Barnen blir lidande av
kriget”, vilket vi utan vidare är beredda att
instämma i. I samma andetag efterlyste
Diakite ”hjälp från de internationella samfunden mot gerillarörelsen Unita”.
Vi frågar oss vilka ”internationella samfund” ambassadör Diakite avser. Såväl FN
som EU liksom USA stöder redan MPLAregimen – en av Afrikas överlägset mest
inkompetenta – i kampen mot UNITArörelsen under Jonas Savimbis ledarskap
och har tagit initiativ till en rad åtgärder i
syfte att klämma åt befrielserörelsen, inklusive avväpning och stängande av rörelsens utländska kontor. Veterligt stöder inga
västländer eller andra inflytelserika länder
i världen inklusive Sverige UNITA. Ändå
fortsätter UNITA att oroa MPLA och kan
mycket väl i en framtid komma att ta över
regeringsmakten. Orsaken härtill torde vara
MPLAs allmänna oduglighet och korrumperade natur.
Vi föreslår därför att MPLA rensar ut
alla gamla militaristiska kommunister och
folkförstörare i de egna leden och snarast
inleder seriösa underhandlingar med
UNITA och andra oppositionella krafter i
syfte att få ett slut på det flera decennier
långa inbördeskriget. En uppmaning som
härmed vidarebefordras till Josefine
Diakite.

En bit pizza – rena hälsokosten enligt nya rön.
med tomater som råvara, innehållande det
cancermotverkande ämnet lycopenes.
Konsumenten har dessutom alla möjligheter att öka nyttigheten genom att till pizzan
foga exempelvis oliver, vitlök, spenat eller olivolja. Med dessa ingredienser, menar dietisterna, blir pizzan till ett veritabelt
hälsomål som främjar hälsan för såväl
hjärtat som hjärnan.
Ost, hävdas det, bör dock undvikas av
den som vill hålla sig smal… (Avisen)

Konstnärer mot
kemikalieinspektionen
Konstnären Hans Wingård från Göteborg
protesterar mot att Kemikalieinspektionen
ingriper i hans yrkesutövning. Kemikalieinspektionen har – för att anpassa sig till
EU-dirketiv – förbjudit vissa färgblandningar. Konstnärer kan inte längre köpa
”blandvitt” eftersom färgen innehåller blyvitt. Det går inte att måla ljusstarka dagrar
i zinkvitt, fastslår Hans Wingård. Han
tycker inte att det är någon rim och reson
mellan de tonvis med bly som kan släppas
ut av industrin och de minimala mängder
blyvitt som landets konstnärer skulle vilja
förbruka.
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Bill Bradley utmanar Al Gore
Den ende företrädare för Demokratiska
partiet i USA som hittills vågat utmana
vicepresident Al Gore som kandidat till
partiets presidentvalsnominering är förre
senatorn Bill Bradley, en före detta basketstjärna i proffslaget New Yorks Knicks.
Bradley påstår sig ha bättre åsikter än
alla andra inom en rad områden – han vet
bäst i fråga om rasfrågor; han har större
barmhärtighet och känslighet än någon
annan; och om bara alla andra brydde sig
lika mycket om sina medmänniskor som
Bill Bradley, så skulle alla amerikaner
leva i ett anständigt samhälle.
Så lyder i korthet Bradleys holier than
thou-budskap.
En sak står fullständigt klar: ingen amerikansk politiker torde ha ordat så mycket
om rasfrågor sedan begynnelsen av sin
karriär som just Bradley. Det stående temat är att han talar ”från hjärtat”, och även
de som kritiserar Bradley för skenhelighet
– och de är många – erkänner att han är
ärlig i det avseendet. Något som ligger
honom i fatet är dock, att han tycks mena
att han är den ende i amerikansk politik
som talar från hjärtat.
Kritiker, både republikanska och demokratiska, påtalar att för Bradley betyder
ett emotionellt laddat budskap mer än fakta.
Ändå har han ett rykte om sig att vara en
djupsinnig tänkare, möjligen därför att han
har en tendens att mestadels se allvarlig
och tankfull ut. När det gäller att åstadkomma något praktiskt av sitt tänkande,
menar kritikerna, har Bradley dock alltid
misslyckats – mest brukar han framföra
banaliteter, som till ett exempel att skylla
alla svårigheter som svarta amerikaner
ställs inför på ”vit rasism”.
”Om det är möjligt att vara en demagog
men ändå helt ärlig”, har en till Bradley
positivt inställd kongressanalytiker framhållit, ”så är Bradley det”.
En favoritfras vad beträffar Bradley
uppges vara följande: ”När Ronald Reagan var president visste var och en, att om
du ville göra chefen glad så skulle du sänka
skatterna, öka de militära utgifterna och
bekämpa kommunismen”. Med Bradley
som president skulle dock andra
prioriteringar gälla: ”Om du ville glädja
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chefen måste du visa att du, i ditt departement eller din organisation, ökade tolerans
och förståelse”.
Bill Bradley är född 1943 och blev
politiskt medveten under 1960-talet då
rasmotsättningar upprörde den politiska
scenen i USA. Robert Kennedy och Martin Luther King betydde mycket för att
med sin yviga retorik påverka Bradley.
Kvoteringar för så kallade minoritetsgrupper har i honom en svuren anhängare,
och det uppges att han kan gå så långt i
toleranshänseende att han är beredd att
medge att motståndare till kvoteringar inte
behöver vara rasister – kanske är de bara
”okunniga”… Eljest bidrar dessa kritiker
till att föra utvecklingen tillbaka till 1940talets segregation, menar Bradley.
I en historisk exposé över de närmast
föregående amerikanska presidenterna har
Bradley hävdat, att Reagan ”förnekade att
diskriminering förekom i Amerika, och
minst av allt rasism”. Sedan kom Bush,
som var ”litet bättre”, men som sabbade

det genom att nominera den svarte konservative juristen Clarence Thomas till domare i Högsta domstolen; med Thomas ,
menade Bradley, ”vreds klockan tillbaka”.
Bradley motsatte sig även att den konservative – vite – juristen Robert Bork skulle
utses till Högsta domstolen (Borks nominering godkändes inte).
Bill Bradley tvekar inte att vid behov
spela upp små parlamentariska
melodramer. Som när han efter den friande domen mot de fyra polismän som
åtalats för misshandeln av biltjuven Rodney
King i Los Angeles i början på 1990-talet
slog sin penna 56 gånger i talarstolen – en
gång för varje batongslag från polisens
sida mot den motsträvige King. Samtidigt
intonerade politikern ”pow, pow, pow…”.
Bradley angav sin överemotionella ton
då han i ett tal i senaten den 10 juli 1991
gav uttryck för ”ett öppet brev” till president George Bush, i vilket han närmast
framställde den blide, vänlige Bush som
en hatisk rassegregationist av samma typ
som Alabama-guvernören George C. Wallaces och den nazistiske Ku Klux Klanledaren David Duke. Detta därför att Bush
hade uttryckt vissa tvivel mot 1991 års
lagförslag avseende medborgerliga rättigheter (som Bush slutligen godkände).
Bradleys tal anses av många bedömare ha
varit ett av de mest illasinnade, arroganta
och absurda offentliga yttrandena i mannaminne. Bradley anklagade det republikanska partiet för att medvetet ha
uppammat rasistiska känslor i syfte att nå
framgångar.
Efter att ha hållit sitt senatstal sökte
Bradley släta över det hela genom att påstå, att hans budskap inte varit politiskt
utan var att betrakta som ”ett rop från
hjärtat”.
I sina bästa stunder, säger politiska motståndare, kan Bill Bradley vara en tankfull, okonventionellt ärlig politiker. Som
värst är han en skenhelig hycklare med en
olustig fallenhet att betrakta sig själv som
ensam riddare i skinande rustning.
Tommy Hansson

MPLA spöar upp journalister
I början av juli förklarade The Media Institute of Southern Africa (MISA) den 8 juli
som en ”aktivismens dag” (day of action)
i syfte att belysa den förvärrade situation
under vilken angolanska journalister
tvingas arbeta. En forskare vid MISA förklarade för en afrikansk nyhetsförmedling: ”Åtminstone fyra journalister spöa-
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des upp i maj och juni, antingen beroende
på rapporter de skrev eller medan de utförde sitt arbete”.
MISA-forskaren sade också att journalister som arbetar åt de officiella medierna
är de mest utsatta eftersom de övervakas
noga av MPLA-regimen: ”Förra fredagen
attackerades till exempel ett team från
regeringstelevisionen av polismän medan
de filmade en polisstation nära huvudstaden, Luanda”. Enligt det afrikanska mediainstitutet har regeringsarmén i Angola vidare anklagat fyra oberoende journalister
för förtal och uppvigling. Journalisterna
fängslades och förhördes i timtal innan
anklagelser framfördes till åklagarämbetet.
Enligt MISA förvärras situationen av att
det i Angola inte finns någon författningsdomstol: ”Även om Angolas konstitution
tillförsäkrar åsiktsfrihet och pressfrihet,
har journalister i Angola ingen legal tillflykt som skyddar deras grundläggande
rättigheter”. MISAs ”aktivismens dag” var
ämnad att understryka behovet av en konstitutionell domstol i landet.
MISA-talesmannen underströk att
MPLA-regimen i Luanda 1997 fråntog
Högsta domstolen dess befogenheter att
behandla grundlagsenliga frågor men lovade att etablera en författningsdomstol
med detta syfte. Någon sådan har emellertid ännu inte upprättats, och det kan på
goda grunder förutsättas att medlemmar
av säkerhetsorganen i landet finner det
avsevärt lättare att trakassera journalister
vilkas rapporter de är missnöjda med än att
föra dem inför domstol i laga ordning.
(IRIN – Southern Africa)
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Expresidenter i fokus

Förföljelse i Kina

I Sydkorea har tre av fyra före detta levande presidenter förekommit flitigt i
nyhetsflödet på senare tid: Chun Doo
Hwan, Roh Tae-woo och Kim Youngsam; endast den kortvarige Choi Kyu-hah
(1979-80) har avstått från politiska utspel.
Chun och Roh är två kontroversiella tidigare presidenter, båda med militär bakgrund, som för ett par år sedan dömdes till
hårda straff för sitt agerande i samband
med den så kallade massakern i Kwangju
1980 – Chun dömdes till döden medan
Roh fick ett långt fängelsestraff. Båda
benådades emellertid av president Kim
Young-sam.
Den sistnämnde Kim har i ett utspel
kallat sin forna rival Kim Dae-jung, landets nuvarande president, för ”diktator”.
Roh har å sin sida bett om ursäkt för att ha
utsett Kim Young-sam till sin efterträdare.
Vidare har såväl Chun som Roh, som båda
visste att utnyttja sina presidentperioder
för egen ekonomisk vinnings skull, avslöjat en rad tidigare hemlighållna fakta och
förhållanden rörande Sydkoreas kontakter
med Nordkorea under sina respektiva
mandatperioder.
Det har till och med diskuterats huruvida Chun och Roh skulle vara intresserade av att på nytt gripa in aktivt i den
sydkoreanska politiken. Det anses dock att
de på grund av sin impopularitet bland
allmänheten skulle ha små möjligheter att
göra sig gällande i någon form av allmänna val, men samtidigt har det konstaterats att sydkoreanska medier med förtjusning har rapporterat det de forna presidenterna haft att säga.

De kommunistiska myndigheterna i Kina
förnekar sig inte. Nyligen har det rapporterats i stora svenska media om repressionen mot meditationsrörelsen Falungong i form av fängslanden, konfiskering
och brännande av förgripligt material i
form av litteratur och videokassetter och
så vidare. Peking har skarpt angripit rörelsens ledare Li Hongzhi.
Parallellt med denna förföljelse av
”sekten” Falun-gong – alla andliga rörelser som inte passar regimens syften betecknas som ”sekter” – pågår förföljelsen
av Kinas kristna trosbekännare med oförminskad styrka. Detta tilldrar sig dock inte
i någon högre grad västliga medias uppmärksamhet. Wilgot Fritzon, ansvarig utgivare för Slaviska missionens tidskrift
Ljus i Öster, rapporterar om stor andlig
aktivitet i Kommunistkina. I en ledare
berättar Fritzon bland annat om ett kinesiskt vittnesmål om att en orättfärdigt fängslad kristen blev fri tack vare att en ängel
öppnade fängelseportarna för honom!
Detta skedde dagen innan mannen enligt
dom skulle avrättas.
Det rapporteras vidare att fler och fler
kineser grips av den kristna väckelsen,
något som ökar myndigheternas desperation.

Slovakien konspirerade
mot grannarna
Slovakiens tidigare postkommunistiska
regering var inte populär i Väst. Slovakien
sattes långt ner i EU-kön och medlemskap
i NATO var inte att tänka på. Lyckligtvis
har förre premiärministern Vladimir
Meciar nu avpolleterats. En ny regering
har tillsatt diverse utredningar för att få
klarhet i vad som verkligen hände under
Meciars tid.
Det har nu framkommit att underrättelsetjänsten SIS och dess chef Ivan Lexa
arbetade för att misskreditera de mer framgångsrika grannländerna Tjeckien, Polen
och Ungern inför dessas ansökan om medlemskap i EU och NATO. Lexa har redan
tidigare avslöjats ha varit delaktig i kidnappningen av sonen till Slovakiens förre
president.
Bland de mer fantasifulla projekten ingick att infiltrera och stödja rasistiska grupper för att dessa skulle förfölja landets
zigenare och den vägen misskreditera
Tjeckien, operationen var framgångsrik i
så måtto att en rad zigenare flydde till
Kanada.
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Av Tommy Hansson

Kalla krigets hjältar:

Wei – ensam mot regimen i Peking
Kinas mest uppmärksammade
demokratiaktivist heter Wei
Jingsheng, född 1950. Wei dömdes 1979 till 15 års fängelse för
brottet
”kontrarevolutionär
verksamhet”. 1993 frigavs han ett
halvår före den ordinarie strafftidens utgång. Wei hann med ytterligare en tid i kommunistkinesiskt fängelse (efter en ny
dom på 14 år) innan myndigheterna föll till föga inför opinionstrycket och lät Wei emigrera till
USA, där han numera är bosatt.
Wei Jingsheng har visat sig vara
en det kalla krigets verkliga hjältar, en som med livet som insats
kämpat för demokratiska ideal
som vi i väst håller som självklara.
Det år Wei Jingsheng fyllde 16 år 1966
bröt den så kallade kulturrevolutionen fram
med avgrundslik kraft i Folkrepubliken
Kina med kommunistpartiets ordförande
Mao Tse-tung som centralgestalt. För Wei,
som vare son till en lägre kommunistkinesisk tjänsteman, föll det sig självklart
att i början av revolutionsåret ansluta sig
till den fanatiska ungdomsrörelsen Röda
gardet. Wei och hans unga vänner var
visserligen entusiastiska maoister, men de
var också djupt missnöjda med den rådande ordningen.
Wei kom tidigt att inse vilket som var
Mao-kommunismens verkliga ansikte och
greps redan 1967 av politiska skäl efter att
ha kritiserat regimen; han var dock fri igen
redan efter tre månaders fångenskap.

Rött idealland
Om Wei Jingshen tidigt kom att inse vad
Maos kinesiska kommunism innebar för
folkets flertal så kan detsamma inte sägas
om de många vänsteranhängare i väst, som
kom att betrakta Röda Kina som ett rött
idealland där den heliga jämlikheten hade
etablerats i sinnevärlden i ett veritabelt
Shangri-la. Lösningen på världens pro-
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Wei Jingsheng läser upp sitt försvarstal inför rätten vid den första rättegången den 15
oktober 1979.

blem låg i att anamma ordförande Mao
Tse-tungs revolutionära tankar, bland annat formulerade i megapekoralet Maos
lilla röda.
Utländska journalister rapporterade
hänfört om hur kineserna under Maos banér
infört det jämlika idealsamhället, ungefär
på samma sätt som man på 1930-talet hade
rapporterat om att i Hitler-Tyskland rådde
en allmän trivselkänsla och tillförsikt inför framtiden, att arbetslösheten hade avskaffats liksom undernäring och svåra sociala problem, att gatorna var rena och
tågen gick på rätt tider. I båda fallen förteg
rapportörerna avigsidorna – förföljelserna
av oliktänkande, koncentrations- respektive slavarbetslägren, ledarkulten, likriktningen av samhällslivet etcetera.
Det gigantiska experimentet Kommunist-Kina inleddes sedan kommunisterna
besegrat Republiken Kinas regering under
generalissimus Chiang Kai-shek 1949.
Landet, som Chiang hade enat, hade då

tvingats uthärda flera årtiondens umbäranden i form av revolution, utländsk ockupation och ett förtärande inbördeskrig sedan kejsardömets störtande 1911.
Under kommunismens röda stjärna har
människorna tvingats uthärda regelrätta
krig som i Korea (1950-53) och med Indien (1962); lägg därtill gränsintermezzon
med Sovjetunionen och den fortgående
ockupationen av Tibet sedan 1950. Också
i samband med kulturrevolutionen skedde
militära sammandrabbnmingar mellan regeringstrupper och regionala upprorsmän,
såsom exempelvis i Kwangsi sommaren
1968 då 50 000 människor dödades enbart
i staden Wuchow.

Maos kampanjer
Ännu mer förödande för det kinesiska
folket har emellertid ordförande Maos och
hans partikamraters många ”kampanjer” i
syfte att likrikta det väldiga landet och att
rensa ut alla politiska meningsmotstån-
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dare och konkurrenter om makten över
partiet varit. Professor Richard Walker,
akademiker med internationella förhållanden som specialitet och senare USAs ambassadör i Seoul, skrev i rapporten The
Human Cost of Communism in China 1971
(på svenska ”Kommunismens offer i Kina”,
utgiven av Contra):
”Sedan 1949 har Kina drabbats av våg
efter våg av masskampanjer, som har brutit ned samhället på landsbygden, och som
bara långsamt har ebbat ut. Dessa kampanjer, ibland utan avbrott emellan dem, har
kommit så tätt att de inte gett tid till många
perioder för återhämtning. Mao har varit
en förkämpe för den permanenta revolutionen. Var och en av kampanjerna har
krävt miljontals offer, alla har grundats på
den maoistiska tron på kampen och på
nödvändigheten av våld, några har slutat i
massutrensningar eller i utrotandet av hela
folkgrupper.”
Walker konstaterar vidare:
”Många av avrättningarna genomfördes efter offentliga massrättegångar där
massorna uppeggades till raseri av skickligt utplacerade agitatorer, massrättegångar
som undatagslöst krävde dödsstraff utan
nåd för de anklagade. Under dessa första
år gjorde Mao och hans kollegor ingen
ansträngning att dölja den våldskurs som
landet följde. Tvärtom, de mest skräckinjagande och detaljerade berättelser om
händelserna trycktes i de kommunistiska
tidningarna och sändes ut över den officiella radion för att förstärka folkets fruktan.”
1949-52 genomfördes i Kina en jordreform som medförde att flera miljoner jordägare avrättades, och under de tolv första
månaderna av kampanjen mot kontrarevolutionärerna 1951-52 beräknas 1,5
miljoner ha avrättats. Ytterligare kampanjer tillkom under 1950-talet – 3 anti– och
5 anti-kampanjerna 1951-53; kampanjen
mot banditerna 1949-56; kampanjen mot
dolda kontrarevolutionärer 1955; kampanj
för jordbrukskollektivisering 1953-57;
anti-höger-kampanjen 1957. Den sistnämnda kampanjen var ett direkt resultat
av Maos omskrivna ”islossning” med ”Låt
hundra blommmor blomma”, där den sluge
Mao uppmanade folk att komma med öppenhjärtig kritik mot kommunistpartiet och
Mao själv. När väl kritiken kom slog Mao
till skoningslöst mot kritikerna. Kampanjen mot de föregivna högerkrafterna mynnade 1958-59 ut i ”Det stora språnget”.
Det sistnämnda markerade inledningen

16

till det andra årtiondets kommunistiska
herravälde i Kina. Kampanjen i fråga beräknas ha mobiliserat tiotals miljoner kineser för att smälta järn i primitiva och
undermåliga ugnar på bakgårdarna; syftet
var att göra kineserna självförsörjande vad
gällde metallframställning och att tvinga
in kineserna i ett kollektivt militariserat
liv. Den västerländske Mao-beundaren
Edgar Snow hävdade att rörelsen var spontan såväl som framgångsrik. Det stora
språnget kritiserades hårt av Moskva och
gav upphov till en intensifierad kinesisksovjetisk konflikt. 1969 gjorde så den sovjetiska regimen gällande (citat ur Walker):
”Under loppet av tio år utrotades mer än
25 miljoner människor i Kina. Mer än 25
miljoner människor! Och för att vara mer
exakt: 2,8 miljoner från 1949 till 1952; 3,6
miljoner från 1953 till 1957; 6,7 miljoner
från 1958 till 1960 och 13,3 miljoner kineser blev brutalt mördade från 1961 till
1965.”

En mans kamp
Wei Jingshengs opinionsbildande verksamhet är ett lysande exempel på vad en
mans kamp mot ett totalitärt statsförtryck
kan åstadkomma. I ett förord till Modet att
stå ensam skriver Andrew J. Nathan: ”Utan
något annat material än sin kropp, sitt
intellekt och sitt vuxna liv har Wei skapat
en levande tavla som överskuggar den
kinesiska regimens självgoda propaganda
och kastar ett obarmhärtigt ljus över den
själviska förvirringen hos dem som väljer
att tro på propagandan. Trots att Wei är
offret har han kontrollerat sitt öde i mycket
högre grad än hans fångvaktare.”
Wei är den mest uppmärksammade representanten för rörelsen kring
”Demokratimuren” i Peking, en politisk
riktning som anses vara den första öppna,
organiserade och samordnade demokratiska rörelsen i Kina sedan det kommunistiska maktövertagandet 1949. Under rörelsens höjdpunkt omfattades den av flera
hundra underjordiska tidningar och tidskrifter och ”massorganisationer” över hela
det väldiga Kina. Enbart i Peking fanns ett
30-tal. Wei Jingsheng var en av de första
som dristade sig påpeka, att
kommunistregimens ”fyra moderniseringar” var värdelösa utan en femte: demokratin. Wei avslöjade, att bakom ledaren Den Xiaopings förbindliga yttre dolde
sig föga mer än en kommunistisk diktator
av den gamla skolan.

Till en början valde dock demokratiaktivisterna att ställa sig bakom Deng i
dennes maktkamp mot Maos handplockade
efterträdare Hua Guofeng. Deng svarade
med att kasta medlemmarna i Demokratimuren i fängelse och trodde att han därmed hade neutraliserat en besvärlig opinionsyttring av kritiskt slag. Däri misstog
han sig – Wei och andra demokratiaktivister har fortsatt att göra sina stämmor
hörda. 1989 gav Deng sitt klartecken till
massakern på Himmelska fridens torg i
Peking då hundratals, kanske tusentals
kinesiska demokrater sköts till döds eller
kördes över av militärfordon alternativt
försvann i den repressiva statsapparaten
efteråt.
Wei ställdes inför rätta första gången
1979. Medlemmar i Demokratimuren
lyckades få tillgång till en bandinspelning
av rättegångsförhandlingarna där det framgick, att de ”brott” Wei dömts för inte
bestod i någonting värre än att ha kritiserat
Deng Xiaoping samt för en journalist ha
avslöjat namnet på en kinesisk general
vilken var allmänt känd som ledaren för de
kommunistkinesiska styrkorna i kriget mot
Vietnam. Weis försvarstal publicerades i
Contra nr 1 1981. Offentliggörandet av
bandens innehåll ledde till att en annan
demokratiaktivist, Liu Qing, dömdes till
tio års fängelse. Också i samband med den
andra rättegången mot Wei, 1995 – han
hade tillfälligt frigivits 1993 – lyckades
den tilltalades meningsfränder få tag på
fakta om rättegången och inför omvärlden
göra klart att Weis humanitära och
filantropiska verksamhet av makthavarna
betecknades som ”kontrarevolutionär verksamhet”. Uppgifterna om rättegången publicerades i Contra nr 1 1996.
Just på grund av opinionsbildningen
kring den andra rättegången blev Wei frisläppt efter bara något år av det 14-åriga
fängelsestraff han ådömdes.

Bödeln Mao
Wei Jingshengs fängelsebrev berör såväl
personliga förhållanden som övergripande
perspektiv. Stundom är de kompromisslöst fräna i tonen. Som en inledning till
brevsamlingen Modet att stå ensam skriver Wei i den självbiografiska essän ”Från
fanatisk Mao-anhängare till politisk dissident” (1979):
”En gång, på en fest, hade jag hört talas
om hur byborna bytt spädbarn med varandra för att äta, och i ogräset tyckte jag mig
nu nästan kunna skymta förtvivlade för-
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äldrar som tuggade på de barn de fått i
utbyte mot sina egna. Barnen som fångade
fjärilar ute på fälten var kanske inkarnationer av de uppätna spädbarnen. Jag tyckte
så synd om dem, och ännu mer om deras
föräldrar. Vem var det som tvingat dem att
skänka bort sina redan dödsdömda barn
och låta andra äta upp dem? Vem hade
tvingat dem att gråtande äta människokött,
som de aldrig tidigare kunnat föreställa sig
att de skulle smaka? Vid det här laget
kunde jag klart urskilja bödelns ansikte.
Han var ’en man som bara föds en gång per
århundrade i världen och bara en gång på
flera tusen år i Kina’. Han var Mao Zedong,
mannen som tillsammans med sina anhängare genom sitt grymma sociala system och sina omänskliga politiska strategier tvingat föräldrar som förlorat förståndet av svält att skänka sitt eget kött och
blod till andra för att själva få mat att äta.
För att dölja de brott han begått när han
mördat demokratin och genomfört det stora
språnget tvingade han miljontals förvirrade bönder att plocka åt sig sina spadar,
hacka ihjäl sina grannar och äta sina gamla
vänners kött för att överleva. De var inga
bödlar – bödlarna var Mao och hans anhang.”
Anförda stycke syftar på den kannibalism som förekom i det röda Kina som ett
resultat av Maos bruk av svälten som politiskt medel 1959-62. Det beräknas att
mellan 43 och 46 miljoner människor svalt
ihjäl under de åren, medan andra tillgrep
kannibalism som en desperat åtgärd för att
försöka hålla sig vid liv. Senare, under
kulturrevolutionen, förekom politiskt motiverad kannibalism i framförallt Guangxiprovinsen.

Tibet
Eftersom Wei en gång var förlovad med en
tibetansk flicka står Tibet-frågan honom
särskilt nära. I ett fängelsebrev till Deng
Xiaoping den 5 oktober 1992 (hela brevet
publicerades i Contra nr 1 och 2 1996)
skriver han:
”Relationerna mellan Kina och Tibet
var ursprungligen mycket bättre än relationerna inom Sovjetunionen eller Jugoslavien. Före 1949 hade Kina aldrig någonsin förtryckt Tibet eller tvingat landet
att fungera som en lydstat. Tibetanerna
valde frivilligt att ingå i en union med
bibehållet självstyre. Till och med i dag är
möjligheten att enas mycket bättre än i det
forna Sovjet eller EU. Det var därför som
Dalai Lama i början av sin påtvingade exil
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aldrig tog upp frågan om tibetansk självständighet, och det är därför han aldrig helt
avbrutit dialogen med Kina. Det visar att
det finns gott hopp om att undvika splittring. Men ni håller envist fast vid era
gamla tankar och strategier och använder
er av gamla byråkrater. Sakta men säkert
tvingar ni Tibet mot en splittring.”
Wei uppmanar Deng att vidtaga tre åtgärder för att förbättra relationerna gentemot Tibet: 1. Det måste bli ett slut på det
ömsesidiga hatet och föraktet mellan tibetaner och hankineser. Här gäller det att förändra den kinesiska vrångbilden av
tibetanerna som djuriska varelser. 2. Regeringen i Peking måste påskynda utvecklingen av den tibetanska marknadsekonomin och upprätta fastare ekonomiska förbindelser mellan Tibet och det kinesiska
inlandet. 3. Den kommunistkinesiska regimen måste upphöra med att ta tibetanska
religiösa ledare som gisslan.
Vad den sistnämnda uppmaningen beträffar kan det lätt konstateras, att de makthavande kommunistkineserna valt att slå
dövörat till. Således har Peking, i strid med
de inhemska buddhistiska ledarna i Tibet,
valt att utse en egen Panchen Lama, det
näst viktigaste religiösa ämbetet i Tibet
efter Dalai Lama.

Kina utmanar väst
Wei Jingshen är i dag verksam i väst som
en högt respekterad kinesisk intellektuell
och outtröttlig förespråkare för demokrati
och mänskliga rättigheter. Så här långt
finns tyvärr inga tecken som tyder på att
Peking tagit något som helst intryck av
hans kamp. Tvärtom fortsätterer de makthavande kommunisterna att spärra in oliktänkande och att, i strid med tidsandan,
förespråka marxismen-leninismen som
politiskt grundkoncept, låt vara uppblandat med viss marknadsekonomi.. Utrikespolitiskt fortsätter Kina under Jiang Zhemin
på den äventyrliga vägen, inte minst i sin
hotfulla politik mot Taiwan.
Kina har med hjälp av Clinton-regeringen i Washington lyckats tillskansa sig
en rad militärteknologiska finesser som
kommer väl till pass i Pekings expansionistiska strävanden i Asien-regionen och i
umgänget med västvärlden. I Förenta staterna riktas nu stark kritik mot Clintonadministrationen, och om en republikansk
kandidat vinner presidentvalet i november
år 2000 kan förhållandena komma att ändras drastiskt. Om nämligen kineserna får
hållas kan de komma att äventyra världs-

freden på mer än ett sätt. Kina har jämväl
ockuperat Mischief Rief i Spratly-öarna i
strid med japanska intressen. Vidare har
Kina avfyrat robotar mot Taiwan och utvecklat 18 interkontinentala missiler, varav 13 riktade mot USA. Kommunistkineserna fortsätter vidare sin utrotningspolitik mot Kinas miljoner kristna bekännare. Och så vidare.
Sverige spelar som vanligt en allt annat
heroisk roll i umgänget med röda Kina och
faller regelmässigt undan för kinesiska
krav avseende allt från utnämnandet av
attachéer till hållningen gentemot det fria
Kina på Taiwan.

Erik von Kuehnelt-Leddihn
in memoriam
En av den internationella konservativa rörelsens ledstjärnor, Erik von KuehneltLeddihn, har avlidit, nära 90 år gammal.
Han skrev bland annat Leftism. From de
Sade and Marx to Hitler and Marcuse (New
York 1974), som finns i Contras bibliotek.
Kuehnelt-Leddihn hävdar här, att socialism
är socialism – och då givetvis vänsterorienterad – i vilken skepnad den än må uppträda,
nationalsocialism eller kommunism. Skillnaden mellan Hitler och övriga vänsterrevoluitionärer är att Hitler bytte ut ”klass”
mot ”ras”.
Erik von Kuehnelt-Leddihn var en romersk-katolsk intellektuell med vid internationell utblick. Han föddes 1909 med en
fader som var vetenskapsman med radium
och röntgenstrålning som specialitet (och
som dog till följd av sin forskning).
Kuehnelt-Leddihn läste som vuxen 20 språk
samt talade åtta. Han var vid olika tidpunkter bosatt och verksam i hemlandet Österrike samt i Ungern, England och Förenta
staterna. Han företog resor världen över i
stort sett varje år från och med 1957. I USA
var han bland annat medarbetare i den amerikanska konservatismens flaggskepp National Review.
Vital in i det sista skrev von KuehneltLeddihn några veckor före sin död den 26
maj i år ett brev till sin vän, Contra medarbetaren Hermann Schulze i Sverige;
han hade då nyligen återvänt från en vistelse
i Montréal.
Erik von Kuehnelt-Leddihn hade väl avvägda synpunkter och övertygelser i många
frågor, inte sällan kontroversiella sådana. I
Balkan-frågan menade han – som han skriver i brevet till Schulze – att balkanfolken
levt ”under halvmånen” [under islams inflytande] så länge, att de måste anses vara
”helt annorlunda” (ganz anders) än övriga
européer.
Tommy Hansson
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Av Tommy Hansson

Katastrofernas Afrika
Vad händer med Afrika? Omkring tre decennier efter det att
den västerländska kolonialismen
började släppa sitt grepp om den
afrikanska kontinenten är det
svårt att se någon ljusglimt i ett
nära nog kompakt mörker omfattande blodiga krig, folkmord
och korruption. Också kontinentens politiska och ekonomiska
flaggskepp, Sydafrika, hämmas
av socialism och förlegat rastänkande från ANCs sida. Utvecklingen i Nigeria inbjuder dock till
en försiktig optimism.
När de forna kolonierna i Afrika återfick
sin självständighet under 1960-talet, förutspådde många att svarta ledare såsom
Kwame Nkrumah i Ghana, Jomo Kenyatta
i Kenya, Julius Nyerere i Tanzania med
flera skulle skapa välmående, fria nationer
i sina respektive länder. De förhoppningarna har kommit på skam. Strider pågår i
dagsläget från Sierra Leone på nordvästkusten över Kongos vidsträckta djungler
och södra Sudan och Somalia på östkusten
till norra och västra Uganda. Lägg därtill
inbördeskriget i Angola, som aldrig tycks
ta slut samt det blodiga kriget mellan Etiopien och Eritrea.
Inkomsterna i Afrika har sjunkit dras-

tiskt, samtidigt som befolkningen fortsätter att öka och produktionen att stadigt
krympa. Systemen för hälsa och utbildning vacklar parallellt med att korruptionen och misskötseln förstör de institutioner som etablerades av forna kolonialregimer. Aids, svält och folkmord har
gjort att många afrikanska länder är betydligt mer illa ute än de var åren närmast efter
Andra världskriget.

Folkmordet i Rwanda
Ett eklatant exempel på den nedåtgående
tendensen är Rwanda, där enligt initierade
bedömare detta århundrades kanske bäst
organiserade folkmord ägde rum – det
beräknas att 800 000 människor mördades
här på 100 dagar. Det blir, med andra
tidsbegrepp, 333 mord i timmen eller 5,5
varje minut. Detta vittnar om en anmärkningsvärt välorganiserad operation, särskilt om man tar i beaktande att de flesta av
offren bragtes om livet under 100-dagarsperiodens första veckor och att mördarna
inte hade några mer sofistikerade vapen
till sitt förfogande utan fick hålla till godo
med macheter, klubbor och finkalibriga
skjutvapen.
I fallet Rwanda måste de västerländska
forna kolonialmakterna och FN ta på sig
ett stort ansvar. Rwanda, något mindre än
Småland, hade före folkmordet omkring
sex miljoner invånare. Dessa beräknas ha
fördelats på ungefär 84 procent hutus, 15

procent tutsis och en procent twa (de senare pygméer). Ingen vit man satte sin fot
i Rwanda före 1894, då en äventyrslysten
tysk greve kom till landet. Därigenom
kunde det kejserliga Tyskland under Wilhelm II etablera sig som kolonialmakt
1897. Tyskarna favoriserade icke oväntat
de långa, ståtliga tutsis framför de korta,
satta hutus; tutsis har i regel också något
ljusare hud.
Efter Första världskriget tvingades Tyskland lämna ifrån sig Rwanda till Belgien,
men belgarna fortsatte att favorisera tutsis,
delvis beroende på samma typ av rastänkande som vägledde nazisternas uppstigande till makten. Så befanns efter noggrann mätning att tutsis näsor i genomsnitt
var 2,5 millimeter längre än hutus. 1933
inledde de belgiska myndigheterna en folkräkning som ledde till att de skilda rasgrupperna fick identitetskort som spaltade
upp medborgarna i kategorierna hutus,
tutsis och twa – även om rwandierna själva
inte alltid kunde se skillnad. Tutsis fick de
bästa jobben inom den belgiska förvaltningen, medan skolsystemet – som dominerades av den katolska kyrkan – diskriminerade hutus, trots de senares flertalighet.
Det skulle emellertid dröja ett kvartssekel innan de första stamrelaterade våldsincidenterna i Rwanda kunde noteras. Det
skedde den 1 november 1959, då politiska
tutsiaktivister misshandlade en hutuaktivist, vilket fick till följd att hutugäng
tog hämnd genom att attackera
tutsitjänstemän och bränna ner tutsihem.
När medier i väst har talat om ”urgammal
fiendskap” mellan de båda stamgrupperingarna så är det en sanning med
betydande modifikation – fiendskapen går
tillbaka bara till slutet av förra århundradet.

”Två nationer i en stat”

Undervisning betonas mycket i dagens
Sydafrika. (Foto:
Tommy Hansson)
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Journalisten Philip Gourevitch har i boken
We Wish to Inform You That Tomorrow
We Will Be Killed With Our Families
beskrivit den moderna stamkonflikten i
Rwanda. Den kan sägas ha inletts med att
den belgiske översten Guy Logiest i demokratiskt nit beslutade sig för att, sedan
han nyss inlett sin tjänstgöring i Rwanda,
kasta om det koloniala Belgiens preferenser – hutus skulle nu gynnas på tutsis
bekostnad. En huturegering under Gregoire
Kayibanda etablerades i slutet av 1960-
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talet: ”Demokratin har triumferat över feodalismen”, förklarade Kaybinda när han
tillträdde.
När Belgien gav Rwanda självständighet 1962 blev Kayibanda landets förste
president. Hutudominansen var nu säkrad
via den belgiska interventionen, och en
rudimentär gerillakamp från tutsiernas sida
kunde förmärkas. Den nye presidenten
beskrev sitt land som ”två nationer i en
stat” – multikulturalismen hade gjort sitt
intåg i det självständiga Rwanda. Under
tiden genomförde missnöjda tutsimonarkister smärre gerillaattacker, låt vara oftast
ineffektiva, inne i Rwanda. 1973 störtades
Kayibanda av generalmajor Juvenal
Habyarimana, som införde ett slags upplyst diktatur och officiellt tog avstånd från
attacker mot tutsis.
På detta sätt lyckades Habyarimana attrahera stora summor i utländskt bistånd.
Men inte mycket hade förändrats inne i
landet, oavsett vilken folkgrupp man tillhörde. Den största skillnaden torde ha varit att den nye härskaren och hans hustru,
den inflytelserika ”madame Agathe”, bara
tycktes bli rikare och rikare. Habyarimana
förständigades efter det kalla krigets slut
av sin främste skyddspatron, Frankrikes
socialistiske president François Mitterand,
att införa något som liknade ett demokratiskt system i landet. Den 1 oktober 1990
invaderades emellertid Rwanda från
Uganda av den så kallade Rwandesiska
patriotiska fronten (RPF), som förklarade
krig mot regeringen Habyarimana. RFP
bestod av både tutsis och hutus som flytt
landet, men enligt Gourevitch var dess
”militära kärna” överväldigande tutsi.
Regimen fick nu en förevändning att
förklara alla tutsis som ”medbrottslingar”
till invasionsstyrkan och alla hutus som
gick med rebellerna ”förrädare”. Kort därpå
greps förmögna och /eller välutbildade
tutsis, samt tutsis som reste utomlands;
även misstänkta hutus greps.

Koffi Annans roll
Detta var upptakten till ett av de värsta
folkmord historien känner, änskönt vissa
bedömare i västvärlden är böjda att se det
som en normal företeelse att människor i
Afrika eller Asien massmördas medan en
död västerlänning anses vara en apokalyptisk katastrof. Många västerlänningar betraktar folkmordet i Rwanda som ännu ett
exempel på det allmänna förfallet och
kaoset i Afrika, men faktum är att vad som
skedde var frukten av noggrann planering
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UNITAs propagandaenhet i full
verksamhet i den
angolanska bushen. (Foto: Tommy Hansson)
från en hänsynslöst auktoritär regim som
under en följd av år understötts av liberala
demokratier i väst.
Och folkmordet kunde ha förhindrats av
samma liberala demokratier. Frankrike
under Mitterand började tidigt skeppa in
vapen till hutumördarna, också mitt under
pågående massakrer 1994. Frankrike
stödde livligt doktrinen om hutumakt i
Rwanda. Bland annat påstås Mitterands
son, en känd vapenhandlare och stundom
utrikestjänsteman med Afrika som specialområde, ha gjort stora vinster på handeln
med Rwanda-regimen. I slutet av 1993
anlände den kanadensiske generalmajoren
Romeo Dallaire till Rwanda som ledare
för ett FN-uppdrag. En informatör från
den rwandesiska milisen kunde tala om för
honom att huturegimen hade gömt stora
mängder vapen över hela landet och att
vapnen skulle användas för att utrota tutsistammen. Dallaire kontaktade omedelbart dåvarande chefen för FNs fredsbevarande insatser, Koffi Annan, och informerade denne om läget. Han begärde också
skydd för informatören och dennes familj.
Men Annan höll inte med. Han gick varken med på att hutuvapnen fick beslagtas
eller att informatören fick personligt skydd.
Nuvarande generalsekreterare Koffi
Annan bad i stället Dallaire att dela sin
information med president Habyarimana!
General Dallaire var säker på att han
med sina 5 000 FN-soldater skulle kunna
hejda den nu pågående massakern. FN
ville dock inte lyssna, och säkerhetsrådet
röstade den 21 april 1994 för att reducera
FN-närvaron i Rwanda med 90 procent till
bara 270 soldater. USAs dåvarande FNambassadör Madeleine Albright ansåg att
också det antalet var för högt. Varken från
FN eller Förenta staterna hade de angripna

tutsis således någon som helst hjälp att
vänta, även om åtta afrikanska stater erbjöd sig att ingripa i Rwanda om de fick
tillräcklig uppbackning från Clintons USA.
Den 12 juli 1994 förklarade Internationella Röda korset att folkmordet i Rwanda
nu hade skördat cirka en miljon dödsoffer
(president Habyarimana hade omkommit i
en flygolycka i april samma år). Presidentens efterträdare flydde brådstörtat till
Zaïre, och den 19 juli kungjorde RPF och
överlevande medlemmar av oppositionsrörelsen mot hutumakten att en ny multietnisk regering bildats i huvudstaden
Kigali. Och FN? Efter att trots förhandskännedom ha misslyckats med att förhindra folkmordet i Rwanda påbörjade nu
världsorganisationen en massiv hjälpoperation…

Kriget i Angola
Ett annat exempel på det till synes ändlösa
eländet i Afrika är inbördeskriget i Angola,
som numera mer gäller prestige och makt
än ideologiska skiljelinjer. Även här måste
världssamfundet ta på sig en stor del av
skulden till att kriget mellan MPLA-regimen och UNITA-rebellerna när detta skrivs
är lika oförsonligt och blodigt som någonsin tidigare. När MPLA mördade en stor
del av UNITAs ledning och bedrev systematiskt valfusk i samband med president–
och parlamentssvalen 1992, föredrog FN
att betrakta valen som ”fria och rättvisa”.
Följden blev att rebellrörelsen under den
dynamiske Jonas Savimbi åter började
kraftsamla, och under innevarande år har
UNITA nått allt större militära framgångar
trots att MPLA-regimen stöds av de flesta
afrikanska stater och så gott som hela den
(Fortsättning på sidan 21)
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Två Kina!
Världssamfundet har i snart 50 år bortsett
från det faktum att det i realiteten finns två
kinesiska stater, Folkrepubliken Kina och
Republiken Kina på Taiwan. Ingen av staterna kan med någon rätt hävda att den
också representerar den andre. Bara Republiken Kina har genomgått en demokratisk
utveckling, medan folkrepubliken trots en
viss ekonomisk liberalisering håller hårt
på det kommunistiska enpartisystemet. De
mänskliga rättigheterna kränks dagligen i
Kina och i det kinesiskockuperade Tibet,
och dödsdomarna avkunnas i samma omfattning som förr trots att Amnesty och
andra människorättsorganisationer följer
utvecklingen med falkblick och säger kraftigt ifrån.
AI-kampanjen ”Ingen är trygg” dokumenterar grundligt bristen på elementära
mänskliga rättigheter i Folkrepubliken
Kina. Mot denna bakgrund är det mer än
förståeligt att det inte är något folkligt krav
på Taiwan om en återförening med folkrepubliken. Att det finns två kinesiska stater är ingen sensation. Vi har fortsatt två
koreanska stater som båda har FN-medlemskap och internationellt erkännande.
Och den internationella samfälligheten är
fullt införstådd med att en eventuell återförening är ett politiskt spörsmål som bara
kan avgöras av de två koreanska staterna
själva genom fredliga förhandlingar. På
det sättet borde det också vara i förhållandet mellan Folkrepubliken och Republiken Kina.
President Lee Teng-huis antydningar
nyligen om att finns två kinesiska stater
och att förhållandet dem emellan må ordnas via mellanstatliga förbindelser, är naturligtvis ingen sensation utan ett påpekande av vad som är normalt i internationell politik. Folkrepublikens krigslarm är
enligt min mening mer ett försök att samla
en splittrad befolkning än en öppen krigsförklaring. Men det internationella samfundet – och särskilt USA – bör ge klart
besked om att krig i Taiwan-sundet inte
kommer att bli accepterat. Massarresteringarna av sektmedlemmar [i Falun-gongrörelsen] talar också om en regim präglad
av nervositet och osäkerhet.
Enligt min mening är det bästa bidraget
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till att säkra stabilitet och fred i regionen
att säkra Republiken Kina medlemskap i
FN och andra internationella organisationer. Fullständiga diplomatiska förbindelser med bägge kinesiska stater skulle också
tvinga Folkrepubliken Kina att tänka sig
för flera gånger innan man går i krig mot
Taiwan. Återförening mellan de båda kinesiska staterna kan bara bli möjlig den
dag Folkrepubliken Kina är en demokratisk stat!
Nils Tore Gjerde

Ärkebiskopens piruetter
Örkelljunga-pojken K-G Hammar fortsätter sina piruetter på rullskridskor. Senast
snurrade han runt i Elisabeth Ohlsons fotoutställning ”Ecce Homo” i Uppsala domkyrka, vilket föranledde påven att tacka
nej till Hammars besök i Vatikanen. Nu
har ändock Hammars visit i Vatikanen ägt
rum, men detta var inte Hammars förtjänst
utan vår heliga Birgittas, som levde i Rom
för 650 år sedan som en god kristen utan
några omdömeslösa uttalanden och publikfriande hammarslag åt ena eller andra
hållet.
För att förstå människans handlande, så
skall man alltid gå till hennes rötter. K-G
Hammar är uppväxt i Örkelljunga, ”Skånes Jerusalem”. Han tillhör en prästfamilj,
som går flera generationer tillbaka i tiden.
Själv fostrades han i samma skola som en
gång Ludvig Jönsson, pastor primarius i
Stockholms storkyrka, och uppväxt i det
stränga andliga klimat som på den tiden
rådde i Örkelljunga.
Bägge prelaterna har senare i livet gjort
uppror mot detta förkvackade ”läsare”inflytande och gått över till ytterligheter åt
andra hållet, vilket väcker starka känslor
hos en kyrklig allmänhet och inte minst
hos själva prästerskapet ända nere i Rom
och hos självaste Hans Helighet Påven.
Hammars olika uttalanden på sista tiden har inte alla fallit i god jord. Att
plädera för ökad hjälp till u-länderna när
de fattigas och utslagnas antal ständigt
ökar här hemma och skattebördan blivit
till ett ok för halva svenska folket samtidigt med en hög arbetslöshet, vittnar inte
om någon större omtanke med de egna
landsmännen.
Kyrkan är rik som ett troll, men dess
börs tycks vara gjord av mullvadsskinn.
Trots sina stora skogsinnehav föredrar
kyrkan att kalavverka, framför att släppa
till mark för naturvårdsområden och miljö-

åtgärder. Kyrkan är också känd för att vara
benhård och omänsklig i rättstvister rörande mark och egendom. Eftersom prästerskapet självt uppbär viss procent i lön
från sina egendomar, så kan detta vara en
förklaring – men ingen ursäkt!
Biskopen i Lund hade tidigare högre
lön än självaste ärkebiskopen i Uppsala,
beroende på detta fenomen. Den hjälpverksamhet kyrkan bedriver finansieras
inte med eget kapital, utan med gåvor från
allmänheten och skattemedel.
Hammars piruetter för de homosexuella
är välkända. Hos Bibeln får han inget stöd
men släpper trots detta in månglarna i
Domkyrkan, där de i sin hädelse förevisar
vidriga bilder av Jesus som ”bög” och
AIDS-offer, Maria som lesbisk och
apostlarna som transvestiter. Hans landsman och föregångare Ludvig Jönsson var
den förste som öppnade Storkyrkan i Stockholm för avvikare och homosexuella.
Att tala om kärlek och äktenskap i samband med ett homosexuellt förhållande är
att draga ner ett av våra finaste ord i
smutsen.
Det är bara att konstatera, att kyrkan
förlorat förmågan att hjälpa oss vanliga
människor. Så länge kyrkan splittrar sig
och bygger upp barrikader för självklara
frågor, så har den stackars splittrade nutidsmänniskan inte mycket hjälp att hämta
från det hållet. Man frågar sig berättigat,
varför kyrkan icke engagerar sig starkare i
kampen mot narkotikan och alkoholismen, som hotar att förstöra vår ungdom
och som berör varje svensk familj i dag?
Varför kämpar inte kyrkan för att ge våra
barn en kristen och god uppfostran? Varför gör inte kyrkan någonting emot familjeupplösningarna, som numera drabbar nästan varannan familj och ger barnen en
outplånlig, livsvarande skada?
Jag förstår min gamle, numera avlidne,
skolkamrat Ludvig ”Ludde” Jönsson, att
det måste vara deprimerande att predika
inför tomma kyrkbänkar söndag efter söndag. Men därifrån till att fylla kyrkan med
avvikare och allehanda okristna jippon,
torde steget vara långt. Inte undra på, att så
många människor i stället söker sin Gud i
Hans egen fantastiska skapelse NATUREN, när ärkebiskopen gjort helgedomen
till en rövarkula.
När Jesus ville vara ensam med sin Fader, gick han i naturen och bad. Han föredrog Guds egen helgedom framför den av
människor skapade!
Thure Wallin
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Nedtystade mord
Sverige tar rekord i velighet. Nu har det
alltså visat sig att Osmo Vallo mördats av
poliser i uniform – men det har man självfallet sökt dra en slöja av tystnad över.
Efter tre år av finsk sisu-envishet tvingas
stollarna i Sverige krypa till korset. Vilken
rutten kultur vi har!
Jag tänker på uppgifter om ett annat
mord. Det på Jane Horney. Det noteras att
– sannolikt var svenska SÄPO med i det
mordet som begicks – medagerande – av
en präst, en polismästare och ytterligare en
del rått folk från danska världen. Där har
man lagt locket på. Danskarna tiger och
fortsätter att tiga. Skäms de, eller har de
ingen skam i kroppen?
Och i fallet Osmo Vallo kan man fråga
sig detsamma – skäms man, eller har de
agerande ingen skam i kroppen?
Evald Olsson

Syrien ut ur Libanon!
Något av det första som den nyvalde israeliske premiärministern Barak uttalade, var
en principiell deklaration om israeliskt
tillbakadragande från Libanon inom ett år.

Liknande tongångar har självfallet inte
kommit från Syriens huvudstad Damaskus,
syrierna har som bekant 350 000 soldater
stående i Libanon och dominerar totalt
libanesisk politik. Det var emellertid stora
förvänntningar på Libanons nyligen
”valde” president Emile Lahoud om en
mer självständig politik i förhållande till
Syrien, något som i vart fall inte i skrivande stund synes ha realiserats.
Men i och med att en israelisk tillbakadragning från den så kallade säkerhetszonen i Sydlibanon tycks relativt nära förestående, bör spörsmålet om syriskt tillbakadragande också resas av det internationella samfundet på det libanesiska folkets vägnar. Man kan knappast räkna med
att personer i den libanesiska ledningen,
närmast handplockade av Damaskus, kommer att underminera sin egen maktbas
genom att be syrierna dra sig tillbaka.
Fast om israelerna drar sig ur Sydlibanon
finns det inga säkerhetspolitiska eller militära grunder för fortsatt syrisk ”närvaro”
i Libanon, en närvaro som många libaneser
betraktar som en regelrätt syrisk ockupation. Enligt min mening är det nu hög tid
att folket i Libanon – genom fria val – får
möjlighet att styra sig självt utan inblandning utifrån. Fortsatt syrisk ockupation

och dominans i Libanon leder inte till
varaktig fred och stabilitet i regionen.
Nils Tore Gjerde

Nazismen är vänsterextremistisk!
I medias rapportering om det avskyvärda
bombattentatet mot journalisten Anders
Carlqvist och hans son i Nacka har det
hävdats att nationalsocialismen är ”högerextremistisk”.
Terrorismen i form av bombattentat och
liknande härleder sitt ideologiska ursprung
från skriften En revolutionärs katekes av
de ryska revolutionärerna Sergej Netjajev
och Michail Bakunin 1869. Här idealiseras terroristen som ”en förtappad varelse” som agerar fullständigt känslokallt i
revolutionens heliga tjänst.
Netjajevs och Bakunins arbete har därefter kommit att anammas av diverse
revolutionärer såsom bland andra Lenin,
Hitler och Mao.
Netjajev och Bakunin var vänstersinnade anarkister. ”Högern” har däremot
alltid ansetts stå för konservatism och samhällsbevarande. Mot den bakgrunden är
det betydligt mer konstruktivt och korrekt
att benämna sentida så kallade nynazister
för vänster- snarare än ”höger”extremister.
Per-Olof Eklund

(Fortsättning från sidan 19)
övriga världen samt tar hjälp av tusentals
legosoldater från Sydafrika. UNITAs kämpar, som huvudsakligen kommer från den
talrika uvimbundustammen, anses vara
betydligt bättre motiverade och disciplinerade än sina motståndare. Och FN förnekar sig inte. I början av juni i år offentliggjorde man ett nytt initiativ i syfte att
skärpa sanktionerna gentemot UNITA inklusive ett system med certifikat för alla
diamanter med södra Afrika som hemort –
diamantförsäljning är en viktig inkomstkälla för UNITA. FN-initiativet har den
amerikanska Clinton-administrationens
fulla stöd.
Trots att UNITA under en följd av år har
misshandlats av såväl världssamfundet som
av den inhemska regimen, har rörelsen
lyckats generera stöd inklusive vapenhjälp
utifrån. Utländska källor hänvisar till att
Bulgarien utan skrupler försett både MPLA
och UNITA med billiga men effektiva
vapen, något som även humanitära organisationer uppmärksammat. I dagsläget är
det svårt att se något slut på kriget i Angola.
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Sydafrika och Nigeria
Någon överdriven optimism är således
knappast påkallad vad gäller utvecklingen
i Afrika. Inte ens de västliga förhoppningarnas flaggskepp, det ANC-styrda
Sydafrika, är någon särskilt rolig historia
trots ljusglimtar som biskop Tutus
sanningskommission och en formellt sett
funktionell demokrati. När Sydafrika höll
på att förbereda sig på Mandelas "kronprins" Thabo Mbekis presidentinstallation
skriade en ANC-ledare i Västra Kapprovinsen om att "Vi har bestulits på vår
seger". Orsak: andra partier än ANC hade
vunnit valet i provinsen.
Motgången i Västra Kap irriterade det
alltjämt hegemonistiskt inriktade ANC som
fortfarande präglas av en socialistisk och
rasinriktad ideologi – just detta slags politik har lett till tilltagande stagnation i det
sydafrikanska samhället. Eljest vann faktiskt ANC i det senaste valet i sju av nio
provinser. Det zuludominerade Inkhata
segrade i provinsen KwaZulu-Natal.

Exemplen på en negativ utveckling i
Afrika skulle kunna mångfaldigas, där det
blodiga kriget mellan Eritrea och Etiopien
är ytterligare ett. Det finns emellertid ljusglimtar. I Sydafrika lyckades således icke
ANC trots sin ovedersägliga valseger lägga
beslag på två tredjedelar av platserna i
parlamentet, vilket hade krävts för att ändra
författningen på egen hand. Inte heller kom
Winnie Mandela in i den ANC-dominerade regeringen, där Inkhata-ledaren
Mangusuthu Butelezi är inrikesminister.
Till ljusglimtarna bör man även räkna utvecklingen i Nigeria, som tidigare styrdes
av den korrupte diktatorn, framlidne general Abacha. Den nya nigerianska regeringen under ledning av president Obasanjo
är kanske inget under av demokrati och
hederlighet, men den nye presidenten säger sig dock vara för ett demokratiskt, civilt styre.
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(Oleg, fortsättning från sidan 9)
på byggnadssidan på militärkommissariatet i Uzbekistan. En tid efter Uzbeklistans
självständighet fick han sparken, en uzbek
fick ta över hans arbete. Själv hade Andrej
fått militär frisedel, hans anställning var
helt civil. Uzbekistan har varit inblandad i
konflikterna i Afghanistan, där en del av
befolkningen är uzbeker. Han kallades
därför in till militärtjänst, uppenbarligen
på grund av diskriminering av ryssar. Andrej var föga begeistrad över att gå ut i krig
för uzbekerna i Afghanistan. Han flydde
därför till Moskva. Även om han talar
ryska är han numera ”utlänning” i Ryssland och kunde inte räkna med att få stanna.
Tvärtom väntade utlämning till Uzbekistan, eftersom han var desertör och
desertörer ska utlämnas enligt ett ryskuzbekiskt avtal. Genom en kontakt i
Moskva fick han möjlighet att resa till
Sverige och kom hit i augusti 1998. I april
1999 fick familjen avslag på en ansökan
om uppehållstillstånd. Den ska återförenas med dottern (Olegs tvillingsyster) i
Uzbekistan, enligt Invandrarverkets beslut. Tvillingsystern, som inte drabbats av
Olegs handikapp, har hela tiden funnits
hos vänner i Centralasien. Invandrarverket menar att man inte behöver följa FN:s
barnkonvention, som skulle ge Oleg möjlighet att stanna med sina föräldrar i
Sverige.

Alltmer muslimsk
kontroll i Uzbekistan
Uzbekistan är ett muslimskt land med två
klassiska centra för islamsk bildning i form
av Tasjkent och Samarkand. Under den
sovjetiska tiden har det också kommit en
rad andra folk till Uzbekistan. Inte minst
ryssar, som ökade kraftigt i antal. Uzbekistan var också mellanstation för många av
de folk som utvisades från Ryssland, Kaukasus och Ukraina av Stalin, till exempel
tjetjener, tatarer, kalmucker och tyskar.
Det finns fortfarande en liten luthersk kyrka
i Uzbekistan, som främst arbetar i den
tyska befolkningsgruppen. President
Karimov har dock gett order om att den
lutherska kyrkan i Tasjkent ska stängas.
Den lutherske prästen i Tasjkent fick fly
till Samarkand och bad dem han träffade
att berätta om muslimernas allt hårdare
tryck mot den kristna minoriteten. Familjen Kovalj har själva fått hjälp av den tyske
lutherske prästen, trots att de inte är luthera-
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Vad gick inte snett i Sverige?
Allt har ju mer eller mindre gått snett i
Sverige. En gång var vi i samma fina klass
som Scvhweiz. Allt var toppen – uppe i
Alperna håller man sig med sunda vanor
och en demokrati som inte alls spårar ur.
I Sverige har vi nu hamnat bland bottensatsen i Europa. Portugal har länge setts som
det illa utvecklade landet. Nu är Sverige i
samma klass.
Nils-Eric Sandberg har skrivit boken
”Vad gick snett i Sverige?” (utgiven av
Timbro). Bostadspolitiken är självfallet
något för sig. För flera månvarv sedan satt
jag i Borlänge. I samlingen deltog stjärnor
(SAPO, fortsättning från sidan 10)
utsatt för illegal telefonavlyssning.

”Liket i lådan”
Illegal buggning (all buggning är illegal)
genomfördes i samband med Palmeutredningen mot PKK. Det var SÄPOs
FSG (företagsskyddsgrupp) som genomförde buggningen i samarbete med CIAtekniker. Det handlade bland annat om
läkaren Hassan Aboukir, som avled straxt
efter Palme-mordet och redan var föremål
för utredning i ett internationellt ärende.
Aboukir hade bostad och praktik på Strandvägen. Det har cirkulerat diverse uppgifter
om Aboukirs död, bland annat i en bok av
Ebbe Carlsson. Den intresserade också
mycket dem som utredde PKK-spåret. Jag
besökte själv Strandvägen/Nybroviken i
samband med utredningen, men det blev
inget resultat. Aboukirs död konstaterades
bero på en fettförtjockning, alltså en naturlig död.
ner. Han bor nu i en lerhydda, men delar
gärna med sig av det lilla han har.
Alltfler människor flyr från Uzbekistan.
Nästan alla tatarer har lämnat landet och
nu följer judar och tyskar efter. Ett problem är att den som lämnar landet inte har
rätt att sälja sitt hus. Normalt är det därför
bara möjligt att få med sig den egendom
som man kan bära med sig.
–Hyperinflation och en korruption som är
långt värre än den i Ryssland är kännetecken för utvecklingen i Uzbekistan berättar Andrej. President Karimov vill gärna
ge sken av att landet är demokratiskt, men
förtrycket har hårdnat allmer och drabbar
inte bara ryssar och andra minoriteter, utan
lika mycket uzbekerna själva.

som Marit Paulsen – men främst var det en
statssekreterare som företrädde röd bostadspolitik. Han mässade: –Vi måste ha
stöd för bostadspolitiken.Vi måste ha de
44 miljarder som behövs.
Bo Södersten, ekonomiprofessorn, framhöll: Vi har inte råd att vräka in 44 miljarder i bostadssektorn.
Nu vet vi hur det gick. Man byggde för
sysselsättningen. Nu bättrar man på sysselsättningen med att riva husen. Måste
man bygga så klena hus? Jag tänker på
Glimmingehus. Borgen har stått i 500 år
och ingen befarar att den ska falla. Den står
nog 500 år till.
Vad har då Sandberg att säga?
Vi började sent – England körde igång
sin industri långt tidigare. Och från 1970
gick vi snurrighetens medelväg. Neråt,
neråt.
Sandberg dröjer så vid politikens – vad
han kallar prerogativ, alltså förmånsrätt,
företräde. Han dröjer vid arvet från Marx,
vid de svenska super-keynesianerna, vid
planhushållningen, löntagarfonderna,
inkomstsocialiseringen, kollektivismen –
den heliga jämlikheten – ett land som inte
sparar, straffskatt på aktier och en konstitutionell maktkoncentration.Allt detta leder till att tillväxtincitamenten försvagsHur har det gått?
Sverige hade ju en fin utveckling. Vi
hade VM i ökning av BNP. Det blev full
fart 1870 och höll på till 1970. Kännare har
sagt att så länge vi hade fina tekniker och
utmärkta entreprenörer så susade vi vidare. Men nu har allt brakat sönder och
samman.
Vi skulle satsa på Stålverk 80. Vi skulle
satsa på den stora Datamaskinen med stort
D. Men av det blev intet.
Hur illa har det gått? Schweizerfrancen
kostade en gång 70-80-90 öre. Nu är den
värd 5:65. I just detta mått kan den svenska
utförsbacken mätas till 600 procent. Och
så 13 procent till. Egentligen är det ännu
värre. Sverige har skogar och vattenkraft.
Men denna gåva förvaltas illa.
Sveriges gyllene tider var 1892-1911.
Då körde Sandvik och ytterligare tio företag igång. De blev storföretag. Efter 1945
har tillväxten strypts. Bara fyra storföretag
har grundats. Av de tre som byggde på
svenska innovationer har två lämnat landet.
Evald Olsson
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Min dröm
När jag började läsa Tony Blairs
samling tal fram till Labours
segerval 1997, på svenska kallad Min dröm. Idéer för tjugohundratalet, ställde jag mig
skeptisk. Efter att ha läst boken
måste jag dock, det är bara att
erkänna, i stort ansluta mig till
Blairs beundrarskara.
Man begår nog ingen större
orättvisa genom att hävda, att
Konservativa partiet (Tories) i
Storbritannien hade nått vägs
ände när Tony Blair och hans
”Nya Labour” vann en överväldigande seger 1997. Det parti
som med Margaret Thatchers
tillträde som partiledare 1975
vunnit ny kraft och inspiration
och som fyra år senare kom till
makten, hade efter nästan en
generations maktinnehav blivit
en trött och förbrukad maktgruppering med klart byråkratiserande och isolationistiska
drag. Det var helt enkelt dags
för någonting nytt.
En del borgerligt sinnade läsare kommer säkert att stötas
av, att Blair ingalunda tar avstånd från begreppet ”socialism”: ”Socialismen är inte en
stel ekonomisk teori”, framhåller Blair litet luddigt, ”som är
fastlagd en gång för alla, utan
en uppsättning allmängiltiga
värderingar och principer” (sidan 21). Han menar jämväl att
vänstern ”har moralisk rätt” att
driva igenom nödvändiga samhällsförändringar. När Blair sedan börjar definiera sin socialism finner man dock snart, att
mycket av det han säger mycket
väl skulle kunna platsa hos de
svenska moderaterna (eller åtminstone folkpartiet)!
Blair är uttalat kritisk gentemot den traditionella vänstern:
”Gammalvänsterns lösningar
med stel ekonomisk planering
och statlig styrning kommer inte
att fungera. Inte nog med det,
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vänstern övergick under sextiooch sjuttiotalen – nästan som ett
sätt att fylla luckan efter sina
ekonomiska recept, som vid det
laget höll på att misslyckas – till
ett slags social individualism,
som åtminstone delvis förväxlade frigörelse från fördomar
med åsidosättande av moraliska
normer. Den kämpade för jämställdhet mellan raser och mellan könen, vilket var fullständigt riktigt. Den föreföll likgiltig för familjen och individens
ansvar, vilket var felaktigt” (sidan 182).

Den unge engelske premiärministerns positiva inställning
till familjen grundar sig i en
kristen uppfattning, vilken i
boken uttrycks i kapitel 6 ”Därför är jag kristen” (givetvis med
vederbörliga reservationer om
att han ”gör inte anspråk på [att]
vara bättre eller mindre självisk
än någon annan” och dylikt).
En grundsten i Tony Blairs
politiska utsyn är hans EU-vänlighet och positiva uppfattning
om Förenta staterna, det senare
manifesterat i uppslutningen
bakom USAs och NATOs
bombkrig mot Serbien. Han
inskärper gång på gång att det
ena är en förutsättning för det
andra – bara genom att stå i
centrum i europeisk politik kan
Storbritannien övertyga USA
om att landet är en viktig samarbetspartner, bara genom att odla
förbindelserna med USA i och
utom NATO kan man spela en
huvudroll i europeisk politik.
Det är en enligt denna recensents
uppfattning en långt mer fram-

synt syn än den ryggradsmässiga antieuropeism som det nuvarande Konservativa partiet
tagit på entreprenad.
Visavi övriga europeiska
stormakter intar Blairs Storbritannien en flexibel attityd: ”Snarare är vårt syfte att delta tillsammans med andra i att leda
Europa i strävan att uppnå våra
mål. Vi kommer att hålla med
fransmännen när det gäller
Bosnien. Vi kommer att hålla
med tyskarna när det gäller
större öppenhet mot Central–
och Östeuropa. Och vi kommer
att hålla med de nordiska länderna i sociala frågor och miljöfrågor.”
Den sistnämnda passusen
visar att inte heller Blairs synsätt är invändningsfritt. Han är i
undertecknads tycke alltför
regleringsglad avseende miljöpolitik; hans syn på lagstiftning
avseende homosexuella stämmer föga överens med hans
kristliga syn; hans känslomässiga relation till ”vänstern” och
”socialismen” förefaller vara
obruten (han erkänner dock
ridderligt Thatcher-erans förtjänster i att uppmuntra individuell företagaranda); hans okritiska syn på Clinton-administrationen är betänklig. Sammanfattningsvis är dock Blairs skrift
en samling stundtals givande
aktstycken.
Göran Fagerströms översättning är mestadels acceptabel,
låt vara att översättaren uppenbarligen inte kan skilja mellan
”ett slags” och ”en slags”.
Tommy Hansson
Tony Blair: Min dröm. Idéer
för tjugohundratalet. Hjalmarson & Högberg. 274 sidor.

Den
fungerande
demokratin
Sedan snart 30 år tillbaka pågår
ett samhällsexperiment i Italien,
där man faktiskt kan studera
kliniskt hur det går till att bygga

upp fungerande samhällsinstitutioner, särskilt när det bara
delvis är möjligt att bygga vidare på existerande strukturer.
Det hela började år 1970, när
den italienska regeringen helt
oväntat beslöt att blåsa liv i en
dittills förbisedd paragraf i författningen om regionstyrelser.
Boken kom ut i sin första engelska upplaga år 1993, och det tog
alltså drygt 20 år att färdigställa
den. Författarens och hans
medarbetares ambition är ingenting mindre än att dels mäta
de nya regionstyrelsernas effektivitet, dels att förklara varför vissa av dem lyckats bättre
och andra sämre. Det har skett
med imponerande vetenskaplig
noggrannhet.
Föga överraskande finner
Putnam att regionstyrelserna –
liksom allting annat – fungerar
bättre i de norra än i de södra
delarna av landet. Det kan ju
vilken tillfällig resenär också
konstatera och likaså kan ju vem
som helst komma med vilka
förklaringar som helst härtill,
alltifrån klimatets till romerskkatolska kyrkans inverkan på
beteendet. Självklart kan ingen
vetenskapsman nöja sig med
enkla patentförklaringar ens till
uppenbara missförhållanden,
och lika självklart är det att varje
samhällelig företeelse har ett
mycket stort antal samverkande
förklaringsbakgrunder.
En vanlig förklaring till att
vissa länder eller regioner lyckas
bättre än andra brukar ju vara
att de startade från en högre
utvecklingsnivå, och lika vanligt är det att betrakta den ekonomiska utvecklingen som ledande, alltså som orsak till
utvecklandet av goda samhällsinstitutioner och god medborgaranda. För den som länge
har tvivlat på att sammanhangen
är så enkla är det ett sant nöje att
läsa hur det resonemanget punkteras (sidorna 183–195). De
engagerade forskarna drar fram
mycket siffermaterial som stöts
och blöts enligt konstens alla
regler och ingenting tycks mot-

23

säga att sammanhanget är det
rakt motsatta, alltså att medborgarandan i själva verket är
den aktiva faktorn som kan driva
den ekonomiska utvecklingen
framåt. Bland annat påpekas att
Emilien och Kalabrien vid sekelskiftet var nästan lika fattiga
och efterblivna. Möjligen låg
Kalabrien något bättre till med
fler sysselsatta i industrin och
lägre spädbarnsdödlighet. Nog
förefaller det svårt att förklara
dagens enorma skillnader i levnadsstandarden i dessa områden på annat sätt än att i Emilien
– liksom för övrigt allmänt
norröver – fanns den medborgaranda och initiativförmåga
som saknades söderut.
En avgörande fråga är givetvis om det här studerade samhällsexperimentet verkligen har
lett till förbättringar i samhällsklimatet och alltså är värt att
bygga vidare på. På den punkten är författaren mycket optimistisk, eftersom han tycker sig
kunna se både att en ny anda
redan har börjat blomma upp
och rimligtvis bör ha framtiden
för sig – givetvis under förutsättning att ingenting obehagligt inträffar som välter hela
projektet . Här gäller det någonting som med en något oklar
beteckning brukar kallas sam-

hällets förtroendekapital. Vad
beträffar den ”politiska” aspekten där visar alla intervjuer med
de politiskt aktiva under
översiktsperioden, att polariseringen ersatts med samarbetsvilja, att benägenheten att bortse
från ideologiska bindningar till
förmån för resultatpolitik har
ökat.
Därför är det ett hoppfullt
tecken att de nya regionstyrelserna trots allt har lett till ökad
förvaltningseffektivitet även i
Syditalien och alltså på sikt kanske kan bidra till brytandet av
maffians makt till förmån för en
demokratisk ordning.
Birger Larsson
Robert D. Putnam: Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien.
SNS Förlag.

Flyktingpolitikens
andra steg
Sveriges maktutövare ansåg sig
vara makalöst ”humana” när
UNCHRs (FNs överkommissariat för flyktingar)
flyktingmottagning i hemlandets närområde förkastats. I stället visade man sin inkompetens

och permanentade 40 000
bosniers uppehåll, hitkomna i
turistbussar. Kostnaden för ytterligare 12 000, inberäknat de
båda gruppernas anhöriginvandring, som inom kort fördubblade antalet asylsökande,
blev för Sveriges skattebetalare
direkt cirka 8 miljarder kronor.
En invandrad asylsökande
kostade de svenska skattebetalarna 250 kronor om dagen.
Utredningar, nya ansökningar
och överklaganden brukade ta
många dagar som blev till år.
Internflykting i närområde kostade UNCHR bara - läs och
häpna - 932 kronor/år, det vill
säga 2,55 kronor/dag. Människor som hade råd betala 10 000
US-dollar för att låta sig
smugglas till Sverige har förbigått kön och utestängt UNCHRs
på förhand utredda kvotflyktingar, som Sverige varje år
måste ta emot. Oftast var det
bara en av tio som borde fått
asyl.
Tiotusentals människoliv
hade kunnat räddas undan
massgravarna, om UNCHR fått
stöd för flyktingmottagning i
konfliktens närområden. Utredningar författarna stöder sig på,
visar att Sveriges beslutsfattare
slösat bort enorma – lånade belopp – snarare för att framstå

som ”världssamvete” än att ha
verklig humanism som målsättning. Författarna till Flyktingpolitikens andra steg är inga
gnällspikar som bara kritiserar.
De anvisar konkreta lösningar
för vår tids folkvandring.
Författarna påvisar också att
Sveriges invandrarpolitik sänder ut signaler till fattiga världsdelar med följande innebörd:
”Lyckas man ta sig in i Sverige
är chanserna stora att man får
stanna för gott. Därtill med garanterad livslång försörjning
även för anhöriga utöver
kärnfamiljen, på nivå man inte
kan drömma om i sitt hemland.”
Botemedlet författarna anvisar till är återvandring. Påståendet att invandrare med utbildning i utlandet är en resurs
är struntprat. Invandraren/flyktingen med i regel invandrade
anhöriga är oftast socialfall.
Boken rekommenderas varmt
för våra kvoterade statsråd och
alla som har en orubblig uppfattning om den svenska asylpolitiken. Då kanske vederbörande får en välbehövlig tankeställare.
Marek Zyto
Ingrid Björkman, Elfverson,
Wedin: Flyktingpolitikens andra steg. Recensenten är själv
polsk-judisk flykting, bosatt i
Sverige sedan 1947.
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I kommande nummer av Contra ska vi titta på vilka rättigheter ”Storberor” tar sig i granskningen av medborgarna. Vi
ska också få veta mer om en av de stora spionaffärerna under efterkrigstiden. Nu är det med hjälp av sovjetiska dokument möjligt att fastslå att domen mot makarna Rosenberg
för atomspioneri var helt korrekt. Många vänsterinriktade har
tidigare ifrågasatt domen. Vidare kommer en artikel om hur
språket kan användas i politiska syften.

...kommer i oktober
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