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Omslagsbilden är denna gång
hämtad från Angola. Den visar
en Scania-lastbil som erövrats
av UNITA. Frihetsrörelsen
UNITA har under 1999 vunnit
stora framgångar, för att under
den tidiga hösten mötas av
svåra bakslag. Contra har en
intervju med en parlamentsledamot från Luanda-regeringens
sida – en parlamentsledamot
som uttalar sin tilltro till UNITA!
Se sidan 20!
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Höginkomsttagarnas skatterevolt
Docenten Jan Lundmark har skrivit en bok som heter ”Höginkomsttagarnas
skatterevolt”. Den ligger kanske något vid sidan av Contras ordinarie utgivning, men bör ändå vara av intresse. Dels som praktisk handbok för de
(fåtaliga) höginkomsttagarna bland Contras läsare, om de vill planera för
flytten utomlands för att
rädda pengarna undan den
svenska skattmasen. Men
boken kan också läsas som
ett debattinlägg. Om inte
Sverige anpassar sitt skattesystem till omvärlden kommer höginkomsttagarna –
det vill säga de människor
som producerar mest och
därmed tillför samhällsekonomin störst värden – att
flytta utomlands. Det kan
knappast vara ett politiskt
intresse att se denna nyckelgrupp flytta ur landet. För de
tar företagen och framförallt
företagarandan med sig. Den
som vill läsa boken kan sätta
in 250 kronor på Contras
postgirokonto 85 95 89-4, så
skickar vi boken.

Contras hemsida
blir alltmer populär. Inte minst gäller det vår avdelning ”Frågor och svar”,
som varje vecka får ett (alltför) stort antal frågor. Vi hinner inte med! Många
av frågeställarna är skolelever som känner sig förvirrade inför en av 1968vänstern dominerad lärarkår. Har Du möjlighet att hjälpa till med
frågehanteringen, skicka ett mejl till redaktionen@contra.nu. Du kan själv
kolla in frågorna på Contras hemsida http://www.contra.nu
Våra veckoenkäter fortsätter. Bland annat har läsarna fastställt att Ronald
Reagan var seklets bäste president (Richard M. Nixon tvåa och Calvin
Coolidge trea), Carl Bildt bäste statsministern sedan 1921 (Arvid Lindman tvåa och Olof Palme(!!!!!) trea). Contra-läsarna tycker vidare att det
är fel att barn ska kunna adopteras av homosexuella och likaså att det är fel
med allmän värnplikt. Chris Heister var den kandidat till moderaternas
partiledarpost som fick störst sympatier, men nu när Bo Lundgren väl är
vald tror en majoritet (52 procent) att han förr eller senare blir statsminister. Varje vecka kör vi en ny enkät och Du är välkommen att göra Din röst
hörd på http://www.contra..nu.
Vårt elektroniska veckobrev ”Veckans Contra” ökar sakta men säkert i
upplaga och ligger nu en bra bit över 400 exemplar. Veckobrevet är gratis
och kan beställas per e-post till veckanscontra@contra.nu
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Av Bertil Häggman

Nya uppgifter om
kommunistspionaget i USA
I början av februari 1950 arresterades i England atomspionen
Klaus Fuchs. Han erkände att
han spionerat för Sovjetunionen
sedan början av 1940-talet. På
1930-talet hade Fuchs varit medlem av det tyska kommunistpartiet (KPD), något som de brittiska
myndigheterna länge känt till.
Fuchs namn hade förekommit
bland handlingarna i samband
med att man rullade upp ett sovjetiskt nätverk 1946.
Det som till sist satte de engelska myndigheterna på spåret var en hänvisning i ett
uppsnappat sovjetiskt meddelande om en
brittisk atomspion, vars syster studerade
vid ett amerikanskt universitet. Fuchs syster Kristel hade varit student vid Swarthmore College i USA under den period,
som avsågs i dokumentet. Fuchs (1) har
själv berättat om hur hans spionage inleddes: ”Först trodde jag att allt jag behövde
göra var att informera de ryska myndigheterna om att arbetet med atombomber pågick. Jag koncentrerade mig… huvudsakligen på mitt eget arbete, men särskilt i Los
Alamos (2) gjorde jag det som jag anser
vara det värsta jag har gjort, nämligen ge
information om principerna för hur man
tillverkar en atombomb.” (3)
Rättegången mot Fuchs blev en ren
formalitet. Han dömdes till 41 års fängelse.

Spåret leder vidare
Fuchs hade under förhören avslöjat en
amerikansk medbrottsling vilken han bara
kände under täcknamnet Raymond, nästan med säkerhet av judisk härkomst och
som troligen var kemist. FBI fann snart en
misstänkt, men det visade sig vara fel man.
I maj 1950 hittade undersökarna en ny
misstänkt: Harry Gold. (4)
Gold hade börjat som demokratisk socialist. Senare gick han med i kommunistpartiet, till stor del för att han trodde att
Sovjetunionen var en hjälpare i kampen
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Atomspionen Klaus Fuchs spionerade
för Sovjet sedan 1940-talet och dömdes till 41 års fängelse. Han blev sedan pamp i Östtyskland.
mot antisemitism. Under kriget ledde en
anställd vid det sovjetiska konsulatet,
Semenov, in honom på samarbete med
Fuchs i New York. Gold flyttade dit från
Philadelphia och arbetade sammanlagt tolv
år som sovjetisk spion. 1946 upphörde han
efter det att hans sovjetiske kontaktman
brutit med honom, eftersom Gold gjort ett
misstag.
Gold ledde FBI till en annan atomspion:
David Greenglass. Efter gripandet erkände
Greenglass vid det första förhöret att han
sålt information till Gold. I bekännelsen
nämndes för första gången Julius Rosenberg, Greenglass svåger. Systern Ethel
hade gift sig i New York med sitt livs stora
kärlek, Julius, en ingenjör och aktiv kommunist. (5) 1939 utexaminerades han och
gifte sig med Ethel samma år. Både Greenglass och makarna Rosenberg var övertygade kommunister, men lämnade 1943
partiets öppna verksamhet.
Julius Rosenberg satsade framförallt på
radarspionage, men efter det att svågern
1944 blev anställd vid Manhattan District
Project vid Oak Ridge, Tennessee, gick
han under jorden för att kunna koncentrera
sig på de atomhemligheter svågern levere-

rade från Oak Ridge. I makarna Rosenbergs nätverk ingick också Abraham
Brothman, Miriam Moskowits och Morton Sobell (6).

Nätverken i USA
Vid University of Californias Radiation
Laboratory hade den sovjetiska ambassaden i Washington, D.C. en grupp kommunistpartimedlemmar och personer, vilka
inte var partimedlemmar. Deras kontaktmän, Grigorij Kheifets och Peter Ivanov,
tjänstgjorde vid det sovjetiska konsulatet i
San Francisco.
Vid Metallurgical Laboratories i Chicago arbetade Clarence Hiskey (7), som
länge hade lämnat information till sovjetiska agenter om plutoniumproduktionen
vid laboratoriet. 1944 blev Hiskey avslöjad
av FBI, men det enda som hände var att
Hiskey sändes över till Alaska. Innan han
lämnade Chicago övertalade han en annan
kemist, John Chapin (8), att ta över. Även
han blev sedermera avslöjad.

Nätverket i Kanada
1943 utnämndes överste Zabotin till militärattaché i Kanada och kom där att bygga

3

upp ett omfattande nätverk för atomspionage. Bland hans agenter fanns
ukrainaren Sam Carr, vars verkliga namn
var Schmil Kogan. (9) Denne hade
emigrerat till Kanada 1924 men återvände
senare till Sovjetunionen och utbildades
vid Lenininstitutet i Moskva för spionageuppgifter.
Fred Rose, vars verkliga namn var Rosenberg, var polack och parlamentsledamot när överste Zabotin fick hand om
honom. Med hjälp av David Lunan, redaktör för tidskriften Canadian Affairs,
bildade Zabotin ett effektivt spionnätverk
med bland andra nordamerikanska kontinentens främste sprängämnesexpert, professor Raymond Boyer, som medlem. (10)
Det var Boyer som rapporterade till
Moskva att en ny anläggning vid Grand
Mère i provinsen Québec höll på att byggas för uranproduktion.
Ytterligare en grupp bildades med fyra
kanadensiska statstjänstemän: Durnford
Smith, Ned Mazerall, Isidor Halperin och
doktor Allan Nunn May. (11)
Den 7 september 1945 hoppade en lägre
tjänsteman vid den kanadensiska sovjetambassaden i Ottawa, Igor Gouzenko, av.
(12) Hade han inte gjort det hade troligen
det kanadensiska kontraspionaget aldrig
avslöjat nätverket.

Rosenbergrättegången
I juli 1950 greps Julius Rosenberg och
några dagar senare hustrun Ethel. Rättegången mot dem inleddes i mars 1951.
Tillsammans med David Greenglass ställdes de inför rätta, misstänkta för brottet
”sammansvärjning för att spionera”. Åklagaren Irving Saypol hade varit en av åklagarna i Alger Hiss-fallet. Det tog bara en
och en halv dag att utse jury. När Saypol
redogjorde för åtalet sade han bland annat:
”Bevisningen kommer att visa att makarna Rosenberg inte var lojala mot vårt land
utan mot kommunismen. Kommunismen i
det här landet och i hela världen.” (13)
Saypol hävdade vidare: ”Bevisningen
avser att visa att de åtalade samarbetade
med de medåtalade i en medveten, noggrant planerad sammansvärjning för att
till Sovjetunionen överlämna information
och vapen, som kunde användas för att
förstöra oss.” Åklagarens första vittne var
Max Elitcher (14), en medlem av nätverket. Efter honom kom David Greenglass. Han tycktes inte ha någon svårighet
att vittna mot syster och svåger. Han verkade lugn och talade med tydlig stämma.
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Senator Jospeh McCarthy (t v) fäste
uppmärksamheten
på kommunistisk infiltration i USA. T h
medhjälparen Roy
Cohn.
Greenglass hävdade bland annat att Julius
Rosenberg hade bett honom om information om atombomben och att han hade
beskrivit bomben för honom. Ruth Greenglass, Davids fru, och Harry Gold vittade
också.
Julius och Ethel Rosenberg uppträdde
till sitt eget försvar. Vid slutpläderingen,
som inleddes av makarna Rosenbergs försvarsadvokat, Manny Bloch, angrep denne
främst David Greenglass för att han vittnat
mot sin syster. Saypols slutplädering var
hård: ”De åtalade står inför er med överväldigande bevis för att de har varit
illojala… bevis som måste eliminera varje
sympati… Adrig har någon åtalad stått till
svars inför en amerikansk domstol, som
har förtjänat mindre medlidande än dessa
tre.” (15) Sobell stod åtalad tillsammans
med makarna Rosenberg. Juryn blev snart
enig – samtliga tre ansågs skyldiga.
Domen skulle avkunnas den 5 april 1951.
Domare Irving Kaufman dömde makarna
Rosenberg till döden. Avrättningen skulle
ske någon gång under den vecka, som
började den 21 maj. Sobell dömdes till 30
års fängelse.

Överklagandet
Makarna Rosenberg överklagade domen,
och målet behandlades av domstolen den
10 januari 1952. När domen avkunnades i
februari 1952 var den återigen fällande.
Under tiden kämpade en amerikansk kommitté för att få makarna frikända. Sommaren gick, och i oktober förklarade Högsta
domstolen att det inte fanns skäl nog att
pröva paret Rosenbergs överklagande.
Avrättningen bestämdes till en januarivecka 1953. Rosenbergs ansåg sig för övrigt inte ha begått några brott sett ur marxistisk ideologisk synvinkel. Därför fanns

det inte någon skuld och de var följaktligen oskyldiga.
I november 1952 ökade det internationella propagandastödet för makarna Rosenberg. Kommittéer som protesterade mot
planerna på att avrätta dem växte fram
överallt i hela världen, inklusive (naturligtvis) i Östeuropa.
I Skandinavien fanns grupper i både
Danmark och Sverige, vilka protesterade
mot dödsdomarna. Det råder ingen tvekan
om att huvudorsaken till det ökade stödet
var aktiviteter från kommunistiska intellektuella, publikationer och välutbildade
organisatörer. Den internationella kommunistiska rörelsen fann nu, när de juridiska möjligheterna till ändring av domarna var uttömda, att det var tid att stiga
ut på arenan. I Tjeckoslovakien hade i
december 1952 Rudolf Slansky och ytterligare tio höga funktionärer i kommunistpartiet avrättats. Även om detaljerna i
Slansky-rättegången inte blev kända i väst
förrän på 1970-talet, fanns det ett desperat
behov bland kommunistpartierna i väst att
avleda uppmärksamheten från avrättningarna i Prag.
Den prostalinistiske kommunistledaren
i Frankrike, Jacques Duclos, deklarerade:
”Domarna mot de amerikanska atomspionerna Julius och Ethel Rosenberg var
ett exempel på antisemitism men avrättningen av åtta judar i Tjeckoslovakien var
det inte.”
Den 13 juni 1953 röstade majoriteten av
Högsta domstolens medlemmar mot att
stoppa avrättningen. Avrättningsdagen
bestämdes till den 19 juni och makarna
Rosenberg avrättades på kvällen den dagen. Verkställigheten av dödsdomen följdes av häftiga antiamerikanska demonstrationer i Frankrike och Italien.
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Kommunistiska martyrer
Det amerikanska kommunistpartiet hade
fått två martyrer. Partiet, som hade tigit
under rättegångarna, förklarade nu att avrättningarna var ”en brutal handling av
fascistiskt våld”.
De främsta analytikerna av fallet Rosenberg, Donald Radosh och Joyce Milton,
skriver att ”i många avseenden var de inte
några beundransvärda personer: det porträtt av dem som växer fram från deras
brev och andra källor är ett av rigida,
självbelåtna ideologer motiverade av förakt för sina landsmän och, ibland, njöt de
av att få veta att de skulle få en plats i
historien… Julius och Ethel Rosenberg
och deras medbrottslingar var så fångade i
sin blinda beundran av det stalinistiska
Ryssland att de inte förstod följderna av
sitt spionage och ännu mindre hur deras
handlingar skulle diskreditera vänstern i
deras amerikanska landsmäns ögon.”
Att Rosenbergs var skyldiga till det brott
de anklagdes, dömdes och avrättades för
råder det ingen tvekan om.

upp i Sankt Petersburg 40 år senare. Efter
sovjetregimens fall reser han nu ofta mellan Ryssland och USA. Han förekom ofta
i FBIs material men åtalades aldrig. Alfred
Sarant var god vän till Barr och försvann
också 1950, strax efter att han hade förhörts av FBI-agenter. Sedermera dök han
upp i Sovjetunionen under namnet Philip
Staros och arbetade inom den sovjetiska
elektronikindustrin. Han dog 1979 i
Moskva efter en hjärtattack.
William Perl, en klasskamrat till Barr
och Sobell, hävdade i förhör 1950 att han
inte kände makarna Rosenberg. Han dömdes till fem års fängelse, men förnekade
någon som helst skuld. Venonatelegram
[sovjetisk telegramtrafik som på senare år

Atomspionerna skyldiga
Under 1990-talet har CIA frisläppt över
2000 rapporter och dokument från KGB.
Här beskrivs de amerikanska sovjetagenterna ”Antenna” och ”Liberal” så detaljerat, att det inte kan råda något tvivel
om identiteten. ”Antenna” och ”Liberal”
var KGBs kodnamn för Julius och Ethel
Rosenberg.
Nya bevis för Rosenbergs skuld rapporterades i februari 1996. Den pensionerade
KGB-generalen Michail Dokutjajev bekräftade då i sina memoarer att Julius och
Ethel Rosenberg arbetade för Moskva. De
försåg sovjetregimen med de allra viktigaste dokumenten inom kärnvapentekniken, skriver general Dokutjajev, som
arbetade för KGB från 1951 till 1989.
Det slutliga beviset för Rosenbergs skuld
kom våren 1997. Före detta KGB-översten Alexander Feklisov besökte då USA.
Han hade varit kontrollagent för makarna
Rosenberg och deras underagenter.
Feklisov gör dock ett försök att ärerädda
Ethel Rosenberg. Hon var enligt den före
detta sovjetöversten en maka, som spelade
en underordnad roll. Feklisov skildrade i
flera detaljerade intervjuer i stora amerikanska dagstidningar sina möten med de i
spionaget inblandade.
I artiklarna pekar Feklisov ut ytterligare
medlemmar i Rosenbergs spionliga: Joel
Barr, som gick under jorden 1950 och dök
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Stalin gjorde aktningsvärda försök att via
en kommunistisk femte kolonn undergräva
USAs demokratiska samhällsskick.
kommit till Västs kännedom i och med
tillgången till sovjetiska arkiv] har bekräftat att Perl försåg Sovjetunionen med viktig flygplansinformation under sin tid vid
National Advisory Committee for
Aeronautics. Feklisov säger sig ha träffat
Perl, som numera avlidit, 1944.
Fotnot: Spionaffärerna i västvärlden i
Andra världskrigets kölvatten berördes
senast i Contra 1 1999 av Tommy Hansson i artikeln ”[Igor] Gouzenko avslöjade
sovjetspionage” i artikelserien ”Det kalla
krigets hjältar”. I Contra nr 3 1997 behandlade Bertil Häggman Alger Hiss.
Noter
1. Fuchs, som var fysiker, hade kommit till
England som flykting undan nazismen. Han
hade i Tyskland tillhört en av det kommunistiska partiets underjordiska grupper. Inte långt
efter han kommit till England sökte han kontakt
med ett sovjetiskt nätverk, som leddes av mili-

tärattachén Semjon Kremer i London. Fuchs
mötte Kremer för första gången i maj eller juni
1942. Efter det försåg han Kremer med månatliga rapporter. I december 1943 fick Fuchs
arbeta med atombombskonstruktion vid Los
Alamos i USA. Kontakterna med den sovjetiska underrättelsetjänsten upphöll han med
Harry Gold, en amerikansk sovjetspion från
Philadelphia. 1946 återvände han till England
och arbetade med atomforskninbg där. Efter
frisläppandet 1959 emigrerade Fuchs till den så
kallade Tyska demokratiska republiken och
ledde den östtyska atomforskningen. Han blev
medlem i kommunistpartiets (SED) centralkommitté och avled 1988.
2. I Los Alamos, New Mexico, låg ett av de
viktigaste centra för utveckling av atombomben under andra världskriget.
3. Ronald Radosh & Joyce Milton: The Rosenberg File – A Search for the Truth, London
1983, sidan 12.
4. Gold föddes i Bern, Schweiz, son till ryska
föräldrar. Hans familj emigrerade till USA då
han var barn, där den bytte namn från
Golodnotzky till Gold. Han utbildades till ingenjör och värvades till den sovjetiska underrättelsetjänsten 1935. Var Fuchs kontaktman.
Golds specialitet var att stjäla kemiska industrihemligheter åt Sovjetunionen.
5. Greenglass hade varit medlem i Young
Communist League of America, vilket inte
upptäcktes av FBI när han under Andra världskriget anställdes vid Manhattan District Project
vid Oak Ridge, Tennessee, ett atombombsprojekt. Ethel Rosenberg var hans syster. Greenglass lever nu på östkusten under ett antaget
namn. Julius Rosenberg var från unga år kommunist och hade under en längre tid försett
Sovjetunionen med radarhemligheter. När svågern Greenglass fick tjänsten vid Oak Ridge
koncentrerade sig Rosenberg på atomspionage.
Ethel Rosenberg blev övertygad kommunist
efter att ha mött Julius Rosenberg.
6. Abraham Brothman ägde ett kemilaboratorium i New York och spionerade för ryssarna. Gold var anställd där. Moskowitz var
Brothmans sekreterare. Sobell var medarbetare till makarna Rosenberg. Han arbetade vid
Ordnance Department i Washington och var
huvudansvarig för rekryteringen till Rosenbergs nätverk. Han publicerade 1974 en försvarsskrift, On Doing Time, som dock främst
handlar om hans fängelsetid. Sobell frigavs
1980 och hävdar fortfarande att han är oskyldig.
7. Hiskeys kontaktman var den sovjetiske
spionveteranen Arthur Adams, den förste agenten från Sovjetunionen som opererade på amerikansk mark. Han lämnade USA 1921 men
återkom 1927, 1932 och 1936 samt 1938, då
hans huvuduppdrag gällde atomspionage. Mötte
Hiskey för första gången 1944 i Chicago. När
Hiskey på väg till sin tjänstgöring i Alaska
mellanlandade i Edmonton, Kanada, genomsöktes hans bagage av en amerikansk agent.
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Man fann hans anteckningsbok fylld med atomhemligheter, avsedd för Adams. Hiskey blev
medlem av amerikanska kommunistpartiet
under sin tid som universitetsstudent.
8. Chapin hade sammanförts med Arthur
Adams av Hiskey. Han var liksom Hiskey
kemiingenjör.
9. Carr var hög funktionär i det kanadensiska
kommunistpartiet. Detaljerade uppgifter om
atomspionerna i Kanada finns i Canada Royal
Commission on Espionage: The Report of the
Royal Commission, Controller of Stationary,
Ottawa 1946.
10. Rose hade som parlamentsledamot omfattande politiska kontakter. Lunans huvuduppgift var att rekrytera nya medlemmar till
nätverket. Professor Boyer rapporterade också
att ingenjörer till fabriken skulle rekryteras
från McGill-universitetet och att experiment
hade visat att uran kunde användas i atombomber.
11. Smith var forskningsingenjör vid National Research Council, liksom Mazerall.
Halperin var en artilleriexpert med tillgång till
hemlig information från Canadian Army Research and Development Establishment. Doktor Allan Nunn May var britt och arbetade med
atombombsforskning i Kanada under Andra
världskriget vid ett laboratorium i Montréal.
May hade goda kontakter med doktor Cockcroft,
som ledde hela forskningsarbetet på utveckling
av atombomben i Kanada och hade tillgång till
allt forskningsmaterial från Montréal och fabriken i Grand Mère. The Royal Commission
skrev om honom: ”May hade tillgång till prak-

tiskt taget alla dokument i Montréal-laboratoriet”. 1945 flyttade May till King´s College i
London. Han greps i februari 1946 och dömdes
sedermera till tio års fängelse.
12. Igor Gouzenko föddes 1919. Efter skolutbildningen studerade han vid Moskvas ingenjörsakademi. Där upptäcktes han av NKVD
och sändes till en särskild generalstabsskola för
vidare utbildning i underrättelsetjänst. Under
kriget tjänstgjorde han vid fronten. 1943 sändes han till Ottawa för tjänstgöring vid den
sovjetiska ambassaden. Gouzenko hoppade av
den 5 september 1945.
13. Radosh-Milton, sidan 172.
14. Elitcher var anställd vid Navy Ordnance
Department och medlem i kommunistpartiet.
15. Radosh-Milton, sidan 269.
16. Radosh var medlem av National
Committee to Re-Open the Rosenberg Case på
1970-talet och övertygad om att makarna var
oskyldiga. Efter att ha gått igenom cirka 200 000
sidor material som släppts fritt genom Freedom
of Information Act, kunde Radosh konstatera
att Julius och Ethel Rosenberg i verkligheten
var skyldiga. Bland de böcker som hävdar
makarna Rosenbergs oskuld kan nämnas The
Atom Spy Hoax (1955) av vänsterjournalisten
William A. Reuben, som anser att alla anklagelser om atomspionage var ett försök av de
brittiska och amerikanska regeringarna att få
stöd i det kalla kriget. Dramatikern John Wesley
försökte i boken The Judgement of Julius and
Ethel Rosenberg (1955) framställa makarna
som fullständigt oskyldiga. Wesleys teknik är
att skildra en vanlig spionagent och sedan visa

att makarna Rosenberg och Gold inte passar in
i det schemat. 1975 publicerade makarna Rosenbergs söner boken We Are Your Sons, ett försök
att återuppliva myten om föräldrarnas oskuld.
För den som vill studera hella rättegången finns
i åtta volymer United States of America v.
Julius Rosenberg, Ethel Rosenberg, Anatoli A.
Yakovlev, David Greenglass and Morton Sobell.
U.S. District Court, Southern District of New
York, C 134-245, 6 mars – 6 april 1951.
17. ”Reopened and Shut Case – Retired KGB
Spymaster Lifts Veil on Rosenberg Espionage”,
Washington Times, 16 mars 1997; ”julius Rosenberg Spied, Russian Says – Agent´s Handler Contradicts Moscow in Controversial ´50s
Case”, Washington Post, 16 mars 1997.

Litteratur i urval (i kronologisk ordning):
Igor Gouzenko: The Iron Curtain, New York
1948.
Joint Committee on Atomic Energy: Soviet
Atomic Espionage, 1951.
Oliver Pilat: The Atom Spies, New York 1952.
S. Andhill Fineberg: The Rosenberg Case:
Fact and Fiction, New York 1952.
Ralph de Toledano: The Greatest Plot in History, New York 1963.
Norman Lucas: The Great Spy Ring, London
1966.
Ronald Radosh & Joyce milton: The Rosenberg File: A Search for the Truth, New York
1983 (ny upplaga 1997).

Verkligheten enligt Maj Wechselmann
Det är ett känt faktum att det under Andra
världskriget i Sverige fanns talrika protyskar och pronazister, vilka hoppades på
Hitlertysklands seger. Sveriges regering
förde vidare åtminstone till och med 1942
en utrikespolitik som i många avseenden
gagnade Hitler – mest kända uttryck härför
var tyska trupptransporter genom vårt land
mitt under brinnande krig. Det var först
mot slutet av kriget som Sverige i sant
maktpositivistiskt nit förändrade sina preferenser.
Den ryktbara kommunistiska filmaren
och debattören Maj Wechselmann har tagit upp det svenska protyskeriet, eller snarare en del därav, i boken De bruna förbindelserna (Ordfronts förlagr), vilken skjuter in sig på den militära underrättelsetjänstens så kallade C-byrå. Wechselmann har
tydligtvis tillgodogjort sig en försvarlig
mängd källmaterial och litteratur på området samt utfört ett antal intervjuer. Det är
således inget fel på den kvantitativa
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arbetsinsatsen, och ämnet är utan tvivel
angeläget. Wechselmann är emellertid så
till den grad angelägen om att brännmärka
det militära etablissemanget som
pronazistiskt att slutresultatet tyvärr inte
blir särdeles lyckat – det blir i långa stycken
överambitiöst och i en del fall uppenbart
felaktigt, vad som med en engelsk term
brukar kallas overkill.
C-byrån har fått sitt namn efter
begynnelsebokstaven i dess chefs förnamn
– han hette Carl Petersén; när sedan Thede
Palm tog över chefskapet efter kriget ändrades namnet till T-byrån. Petersén hade
tidigare varit officer i det persiska
gendarmeriet och frivillig på de vitas sida
under Frihetskriget i Finland 1918. 193740 var Petersén legationsråd vid svenska
legationen i Berlin, innan han 1940 blev
militär underrättelsechef. Petersén må ha
haft tysksympatier under kriget, men det
tycks vara hans bakgrund som överklassig
officer och aktiv antikommunist som är

mest förgriplig för den ideologiska
vänsteranhängaren Wechselmann. Bland
de otaliga försyndelser som Petersén i
författarinnans ögon gjort sig skyldig till
nämns (sidan 53-54) att han vid de Finlands-frivilligas hemkomst 1918 strax
bakom brigadledaren, överste Hjalmarson
(far till blivande högerledaren Jarl), marscherat ”med ett förnöjt leende på läpparna”.
Man inser snabbt att det inte är verkliga
eller inbillade tysksympatier bland svenska
militärer som i förstone retar upp Maj
Wechselmann. Det är i stället deras militära överklassbakgrund och därav följande
motstånd mot kommunism och socialism
som är förgripliga, och Wechselmann redogör med illa dold idignation för nationalism, Karl XII-sympatier etcetera. Att hon
är fången i det leninistiska språkbruket –
Wechselmann är en gammal Moskva-kommunist – visas av att hon (sidan 55) väljer
att beteckna ledaren för Februarirevolu-
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tionen i Ryssland, socialisten Alexander
Kerenskij, som ledare för den ”ryska borgerliga revolutionen”.
Wechselmann lyckas verkligen på ett
par ställen i boken förmå sig till att pliktskyldigast ta avstånd från Sovjets Stalinregim, men det är spel för galleriet som
inte övertygar.
Förutom Petersén är C-byråns biträdande chef, Hellmuth Ternberg, den som
är mest utsatt för Wechselmanns kritik
(författarinnan stavar felaktigt hans förnamn ”Helmuth”). Och hur skulle
Wechselmann med sin känslomässiga utgångspunkt kunna uppskatta en man som
inte bara är gammal officer och antikommunist utan tillika tyskättad? Sorgfälligt
redogör Wechselmann således för hart när
varje besök i Tyskland Ternberg gjort och
varje tysk bekant han någonsin haft. Denna
svartmålning känns nu inte särskilt övertygande. Att en svensk underrättelseofficer i aktiv tjänst under kriget hade ett stort
antal kontakter med en av de krigförande
sidorna bevisar inte att vederbörande var
pronazist; snarare visar det att underrättelsemannen i fråga hade en professionell inställning till sitt jobb.
Wechselmanns angrepp på Ternberg,
som avled i början på 1970-talet, gensägs
av den skildring som görs av Erika
Schwarze i boken Kodnamn Onkel (Månpocket, 256 sidor). Här framställs Hellmuth
”Teddy” Ternberg tvärtom som en skicklig yrkesman och den som faktiskt räddar
Schwarze, en tysk ambassadtjänsteman
som i hemlighet arbetade som spion åt den
svenska underrättelsetjänsten, från att avslöjas och gripas som landsförrädare av
Gestapo. I Schwarzes bok, skriven i samarbete med Lena Svanberg, framställs inte
bara Ternberg utan även hans chef Petersén
i ett helt annat ljus än i Wechselmanns
studie. När motståndsmännen Jutta Graae,
Volmer Gyth och Poul Mørch anlände till
Stockholms central på flykt undan nazisterna, heter det i Schwarzes bok, ”mötte
Petersén med tjugofyra röda rosor” (sidan
234). Graae och andra danska antinazister
inkvarterades dessutom under en längre
tid i Ternbergs villa på Lidingö!
Och vad mera är – kapten Ternberg
medverkade i hög grad till att det tyska
slagskeppet Bismarck kunde sänkas 1941.
Detta skedde genom att svensken försåg
den norske försvarsattachén i Stockholm,
Alfred Roscher-Lund, med uppgifter om
Bismarcks kurs. Det kan dessutom tilläggas att Schwarze, som kände Ternberg väl,

CONTRA 5/1999

Den ideologiska enkelspårigheten i Maj Wechselmanns
skildring av förmenta nazistiska sympatier i svensk militär underrättelsetjänst får
henne att spåra ur.
uppger att han avskydde sitt tyska förnamn och föredrog det engelskklingande
Teddy.
Så var det med den ”pronazisten”…
I Schwarzes/Svanbergs bok beskrivs
C-byråns ledande män så: ”Petersén och
Ternberg kompletterade varann – Petersén
hade goda kontakter västerut, framförallt i
Frankrike, Ternberg fick i uppdrag att kontrollera vad tyskar och ryssar hade för sig"
(sidan 231). C-byrån tycks i själva verket
ha varit betydligt effektivare än försvarsstabens officiella underrättelseavdelning
under ledning av Carlos Adlercreutz när
det gällde åtgärder riktade mot tyska intressen. Om sedan C-byråns personal hade
en mängd tyska kontakter så var ju det
endast ägnat att öka deras effektivitet, något som Maj Wechselmann inte begriper.
Ett annat exempel på Maj Wechselmanns taktik att svärta ned i grunden hedervärda svenskar sysselsatta inom underrättelsevreksamhet rör Åke Eek (som numera stavar sitt efternamn ”Ek”, vilket
Wechselmann inte nämner). Denne var till
och med sommaren 1944, blott 19-årig,
frivillig i svenska frivilligbrigaden i Fin-

land och Sovjetunionen och därefter verksam inom C-byråns ram. 1949 överförs Ek
till T-byrån. Långt senare blir Ek högskolelektor och avslutar sin yrkesbana som
lektor i psykologi vid polishögskolan.
Också här har Wechselmann tagit anstöt
av Eks protyska sympatier i ungdomen,
vilka i och för sig naturligtvis är att beklaga. Men bilden av Ek blir ofullständig
om man inte vet, att samme man i början på
1950-talet tjänar som frivillig hos de
svenska sjukvårdstrupperna i Koreakriget
1950-53 och senare är med om att bilda
Svensk-koreanska föreningen, som bland
annat verkade för adoption av koreanska
barn i Sverige.
Återigen är det Wechselmanns ideologiska enkelspårighet som får henne att
spåra ur. Det gör att allt hennes arbete med
De bruna förbindelserna till stor del förfelas. Det är synd, ty resultatet av hennes
mödor kunde ha blivit betydligt bättre än
det skäligen enkla stycke propaganda hennes bok de facto är.
Tommy Hansson
Maj Wechselmann: De bruna förbindelserna. Ordfronts förlag. 308 sidor.

7

Av Paul Katancic

Språken på Balkan i den
politiska propgandan
”Serbokroatiska” är ett konstgjort språk som använts av storserbiska
kolonisatörer i både kommunistisk och icke-kommunistisk skepnad,
också av Slobodan Milosevic. Syftet är att påtvinga icke-serber serbiskt
språk och serbisk kultur. Internationella auktoriteter har dock numera klart fastställt, att serbiska är det språk som används av serber
och kroatiska det språk som brukas av kroater. Och ”serbokroatiska”
- det är blott ett politiskt konstgrepp.
Själva språkfrågan, det vill säga ”serbokroatiska språket” och historien i synnerhet, är ett väldigt komplicerat och omstritt
ämne. Just därför vill jag förklara denna
omstridda språkfråga för Contras läsare
på ett lätt och samtidigt vetenskapligt sätt.
Alla, som idag läser tidningar eller ser
på TV, vet vid det här laget att Jugoslavien
är dött som land. Trots detta sprider många
i svenska massmedia falska informationer
om ett fantomspråk, vilket aldrig existerat,
men som okunniga journalister kallade
och fortfarande kallar för ”serbokroatiska”.
Varje dag matas vi genom dagspressen, i
rubrikerna för radioprogrammet ”Dnevnik” på ”serbokroaliska”, likaså i lördagarnas TV-program för barn ”Språka på
serbokroatiska”’ samt lördagarnas TVnyheter för invandrare, också det på ’”serbokroatiska”’. Varför och hur 1änge skall
vi matas med något vi inte vill ha, i alla fall
inte i ”serbokroatisk” tappning? ”Serbokroatiska” språket har aldrig existerat mer
än som ett politiskt språk, vilket de flesta
i det forna Jugoslavien ändå inte använt.

Två erkända språk
Kroatiska ooh serbiska är två olika språk,
vilka var erkända som sådana för många år
sedan, redan när Jugoslavien bildades 1918
och var det fortfarande då Jugoslavien
sprack 1941. Med hjälp av stormakterna
som segrade i Andra världskriget, bildades återigen Jugoslavien, och ”serbokroatiskan” nämndes för första gången på
en lingvistisk kongress i Novi Sad 1953.
Både serbiska och kroatiska är erkända
språk av respektive Serbiska och Kroatiska akademierna samt är inskrivna i
grundlagarna i Serbien, Kroatien och före
detta Jugoslavien

8

Efter Jugoslaviens fall 1991 erkänner i
dag de flesta regeringar inte alls ingenmansspråket ”serbokroatiska” som språk.
För att vidare belysa detta måste jag nämna
följande länder: Österrike, Ungern, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Spanien, Portugal, Kanada, Australien och
USA. Alla dessa länder erkänner i dag
både serbiska och kroatiska som två olika
och separata språk. I USA har till exempel
State Department, The Voice of America
och U.S. Language Institute erkänt serbiska och kroatiska som två separata språk
redan 1989. Så gör även de flesta universiteten i USA och övriga världen i dag.
Skillnaden mellan de två slaviska språken är så påtaglig, att man måste dela in
dem i två olika språkprogram. Detta gjorde
man redan 1982 vid Macguire University
i Sydney. Det är sant, att de båda språken
är besläktade, de delar till exempel personliga pronomen och har vissa identiska kasus, men serbiskan skrivs med kyrilliska
alfabetet medan kroatiskan skrivs med det
latinska alfabetet. De båda språken har
tusentals olika substantiv, även sådana som
man använder i vardagligt bruk, till exempel månadernas namn, gaffel, sked, bibliotek, bröd, tåg med mera. Många gånger är
språkskillnaden så stor, att den kan få
komiska resultat: när serberna om spädbarnet säger odojce, så betyder samma ord
på kroatiska ”gris”. På serbiska kallar man
tåg för voz, vilket på kroatiska betyder
”höstack”. Kamel på kroatiska heter deva;
på serbiska betyder samma ord ”Heliga
jungfru Maria”.
Även de största entusiaster för det så
kallade ”serbokroatiska” språket måste
erkänna, att det rör sig om två skilda språk
och inte om någon öst- och västvariant,

som så många gånger okunniga påstår.
Serbiska och kroatiska är säkert mindre
lika än exempelvis danska-norska, danskasvenska, svenska-norska, tjeckiska-slovakiska, flamländska-nederländska, ryskaukrainska bland de europeiska språken,
men det finns för den skull inle något språk
som heter svenskdanska, norsksvenska,
dansknorska, tjeckoslovakiska, eller ryskukrainska.

Politiskt verktyg
”Serbokroatiska” språket är ett politiskt
språk, som ”uppfanns” i före detta Jugoslavien som ett politiskt verktyg för att
homogenisera det heterogena ingenmansland, som så många fortfarande kallar ”Jugoslavien”. Att homogenisera så många
olika folkslag, kulturer och religioner har
inte visat sig vara någon succé.
Man måste gå tillbaka lill 1918, när
serbiska horder först ockuperade delar av
Kroatien. Deras första uppgifter var att
riva ner alla gatu- och vägskyltar samt att
på varje järnvägsstation, postkontor och
lasarett, som hade kroatiska skyltar, så fort
som möjligt byta ut dessa mot serbiska
skyltar skrivna med kyrilliska alfabetet.
Det inhemska folket kunde varken tyda
eller läsa sig till vad det stod på de nya
skyltarna. Så började man kolonisationen.
Under den serbiska kungadiktaturen
1929-34, gjorde regeringen från Belgrad
allt möjligt för att forcera det serbiska
språket i Bosnien, Kroatien och Slovenien
men utan resultat. Detta trots att kroatiska
barn i provinserna Backa, Srijem,
Dalmacija och Bosna tvingades att prata,
skriva och läsa det serbiska språket med
tillhörande kyrilliska alfabetet. Många intellektuella, som kritiserade denna typ av
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”serbokroatiska”

Tvingades på icke-serber

I den med ljusgrått markerade delen av
Balkan talas olika slaviska språk, slovenska, kroatiska, serbiska, makedoniska och
bulgariska. Paul Kantancic påpekar att
det är fråga om olika språk, som bara i
jugoslavisk propaganda sammanförts till
”serbokroatiska” (i det med svart markerade området talas albanska, i det mörkgrå rumänska och i det mellangrå ungerska)
mental kolonisation, kastades i fängelse
och många avrättades. Många moderna
vetenskapsmän som Branko Franolic,
Dalibor Browovic, Franjo Eterovic, Krsto
Spalatin och Ivo Banac är alla till hundra
procent överens om, att serbiska och kroatiska är två olika språk.
Professor Ivo Banac vid det amerikanska Yale-universitetet skriver: ”Serbiska
språket har man kört genom före detta
Jugoslavien som officiellt språk, och för
det mesta i kyrilliska kläder”. Annorlunda
kunde det inte bli, det fanns ingenting som
var neutralt och serbiskt språkbruk var
jämt på offensiven. Denna offensiv var
kodord för grosshandlare. Genom att
handla utan att fråga övertygade man köparna om att serbiska språket kunde skrivas även med latinska alfabetet. Sedan
kunde man kalla det vad man ville, till
exempel ”serbokroatiska”.
Kort sagt: Belgrads politiska centralism hade en parallell lingvistisk direktion, vilken infiltrerades med serbisk terminologi och serbiska talformer i hela
Jugoslavien genom det civila liksom genom skolan och militären. Efter Andra
världskriget lovade ”revolutionsregeringen” att se till, att det skulle bli mera
rättvisa – även språkmässigt – i det nya
Jugoslavien än i det forna. Det kom nya
fraser och nya marxistisk-leninistiska imperativ, men på samma språk som tidigare;
dock döpte man nu, efter den stora kongressen i Novi Sad 1953, om språket till
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Regeringen, skolor, partiet, förvaltningar,
föreningar, militären och massmedia
tvingades att använda det så kallade serbokroatiska språket, vilket i kroatisk översättning i praktiken betydde det samma
som tidigare: serbiska språket skrivet med
latinska bokstäver.
Den enda anledningen till att ”serbokroatiskan” existerade var, att den tvingades på icke-serber i Serbien och Kroatien,
det vill säga hela Jugoslavien. Dessa skulle
på lång sikt få en jugoslavisk språkidentitet,
men även detta, som så många andra projekt, misslyckades. Inget var så impopulärt
som detta konstgjorda språk, där folk visste vad det handlade om och just därför
förkastade ”serbokroatiskan” i alla republiker och på alla nivåer utom i Serbien
och i kommunistpartiet. Den lingvistiska
sammanlöpningen mellan serbiska och
kroatiska språken inspirerades av Belgrads
federala regering, vilken infördes som
maktinstrument eller ”officiellt språk” som
användes för politiska ändamål, det vill
säga som förenande kraft för att tvinga alla
till en ”nation” och stat, som kunde
indentifiera sig med Jugoslavien. Just därför bekymrade sammanlöpningen mellan
de två språken statsmakterna inte bara
språkmässigt. Det bekymrade makthavarna
och deras struktur och hela etablissemanget, vilket yttrade sig i att serbiska
språket var dominant och kroatiskan dominerades, trots att flertalet talade kroatiska
Jugoslavien är dött och så är också det
konstgjorda språket, de konstgjorda gränserna och så vidare. Demagogen och
stalinisten Slobodan Milosevic lever fortfarande, men han kan ingenting göra för
att restaurera det fruktansvärda historiska
misstag som en gång hette Jugoslavien.
Detta oavsett hur många hundra tusen mer
som dog i det krig, som han inspirerade till.
Professionellt folk, skolor och akademier
världen över har redan glömt ordet ”serbokroatiska”, men här i Norden finns det
förmodligen fortfarande jugoslavnostalgiker, som i medier och i olika sammanhang använder denna illaklingande
missfosterfras vilken idag kan tolkas av
seriösa världsintellelktuella som ett dåligt
skämt.

Självständigt Kroatien
Alla som sysslar med språk kan ha en viss
åsikt om ämnet, men att ignorera magister
Luka Budak, som har kroatiska språkkatedern på Macguire University i Sydney
eller Yale-professorn, doktor Ivo Banac
och att strunta i de kroatiska akademierna
för vetenskap och språk i Zagreb och att
strunta i de serbiska akademierna för vetenskap och språk i Belgrad är bara inte
tillåtet.
Alla ovan nämnda auktoriteter säger att
serbiska och kroatiska skiljer sig från varandra och att språket för serber är serbiska
och för kroater kroatiska. Man behöver
inte längre blanda in politik i språksammanhang. Sammanblandningen av dessa
två språk är detsamma som om man skulle
förneka det svenska språkets existens och
istället påstå, att svenskarna talar och skriver till exempel nordiska, skandinaviska
eller norsksvenska
Det finns tio miljoner kroater i världen.
Vi talar kroatiska, och språket är en del av
vår identitet. Språkfrågan har blivit ännu
viktigare i och med att Kroatien blivit ett
självständigt land och en självständig nation, officiellt erkänt/erkänd av Sverige
den 16 januari 1992 och antaget/antagen i
FN som fullvärdig medlem ett par veckor
senare.

I Stockholms stad vägrade man länge att
acceptera förekomsten av ett kroatiskt
språk. Kroatiska barn erbjöds hemspråksundervisning på serbokroatiska av serbiska lärare, vilket föga uppskattades av
antikommunistiska kroatiska föräldrar,
som inte bara skulle behöva stå ut med att
barnen undervisades i ett annat språk än
det egna, utan också att de utsattes för
kommunistisk indoktrinering, eftersom den
då kommunistiska regimen i det gamla
Jugoslavien hade stort inflytande på vilka
som blev hemspråkslärare. Följden blev
att många kroater betalade dubbelt , både
genom kommunalskatten och privat, för
undervisning i kroatiska, eller helt avstod
från den rättighet till hemspråksundervisning som andra barn med främmande
modersmål har.
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Intervju med Michail
Khanin av Carl G. Holm

Antisemitism vinner
åter terräng i Ryssland
Ryssland har en lång tradition av antisemitism. Under tsarens tid och under kommunismens tid. Nu dyker antisemitismen upp igen. Ofta kombinerad med liknande fientlighet mot folken från Kaukasus.
Antisemitismen frodades i det gamla Sovjetunionen. Och den fortsätter att frodas i
det nya Ryssland. Den ekonomiska krisen
skylls ofta på judarna – men idag får även
kaukasier (tjetjener med flera) en släng
med av sleven.
Michail Khanin är en av dem som råkat
illa ut. Han har en gedigen utbildning och
har arbetat som överingenjör vid
Leningrads Maskinfabrik, som tillverkar
utrustning för oljeindustrin. Men karriären har begränsats på grund av hans judiska ursprung. Han har också skrivit några
uppmärksammade barnböcker och är lärare i retorik. Idag vill han gärna flytta till
Sverige, men får nej av Invandrarverket.
Invandrarverket förnekar inte att det förekommer antisemitism i Ryssland, men
anser att den är av så att säga privat natur.
Enligt verket förekommer det ingen statlig
antisemitism och därmed är inte judarna
förföljda på ett sätt som kan berättiga dem
till skydd i Sverige.
–Jag är av den bestämda uppfattningen att
både Boris Jeltsin och förre premiärministern Jevgenij Primakov är antisemiter, säger Michail Khanin till Contra. Han berättar också om en nästan landsomfattande
antisemitisk organisation under ledning
av Barkarjov. Det är en organisation som
är välbeväpnad och använder sig av gamla
fascistiska insignia, som armbindlar och
uniformer. Den kan verka utan problem i
Ryssland.
Invndrarverket har i samarbete med Judiska församlingen i Stockholm besökt
Moskva, Sankt Petersburg och Kiev och
där träffat representanter för tjugo organisationer. Bara en av dem talade om antisemitism i Ryssland. Men faktum kvarstår
att synagogor både bränts ner och sprängts
i luften, bland annat i Moskva och
Smolensk. I Novosibirsk vandaliserades
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Ryska demonstranter med antisemitiska slagord. Texterna på plakaten lyder: ”Vi är
med er – vita i Afrika. Ned med den svarta kommunismen”, ”Vita från hela världen
förena er” och ”Internationell arisk solidaritet garanterar fred i hela världen”. Bilden
är hämtad ur tidningen Izvestija den 28 juli 1998.

en judisk lokal och bemålades med hakkors och slagord.
I duman (ryska riksdagen) sitter generalen Albert Makasjov. Han har organiserat
ett nytt parti, som bland annat ska arbeta
mot ”judesvinen”. Men när åklagaren utredde om han genom sina uttalanden gjort
sig skyldig till ett brott som motsvarar
”hets mot folkgrupp” lades ärendet ner.
Åklagaren kom fram till att ordet ”Zyd”
(uttalas zjyd) betecknade dåliga människor i största allmänhet och att det inte
särskilt pekade ut judar. Åklagaren har
sedan fått stöd i sin uppfattning, bland
annat av kommunistledaren Gennadij
Zjuganov, som förefaller ansluta sig till
den traditionella sovjetiska antisemitismen.
Det kanske är så att förföljelserna mot
judar inte drivs av staten, men staten för-

svarar inte de förföljda. Judar som vänt sig
till milisen för att få hjälp mot förföljelser
har blivit avspisade med hänvisning till att
judar alltid kan åka till Israel, medan stackars milismedlemmar tvingas stanna kvar i
”detta djävla land för att jaga huliganer”.
Och antisemitismen har fått ordentligt fotfäste. Det uppskattas finnas 90 antisemitiska tidskrifter i Ryssland, en av dem bär
namnet ”Det svarta hundradet”, ett namn
som fanns redan vid sekelskiftet på en
antisemitisk tidning och en organisation
som även ställde upp i valen till den konstituerande församlingen i december 1917
(de fick 2 av 710 platser, församlingen
upplöstes av Lenins kommunister så fort
den samlats till sitt första möte i januari
1918).
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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 annat markeras med citationstecken.

en välriktad spark på en ädel kroppsdel,
vilken fick till följd att vänsteranhängaren
drevs på flykten…

Minskade socialbidrag
Socialbidragen uppges fortsätta att minska
för andra året i rad. I ett pressmeddelande
från Svenska kommunförbundet framgår,
att den bedömningen för 1999 i vart fall
görs av två av tre kommuner som i en enkät
tillfrågats om saken. Den beräknade minskningen anges till omkring 8 procent ”eller
drygt 800 miljoner kronor i lägre kostnader”.
Orsakerna till de lägre socialkostnaderna
uppges bland annat vara ett förbättrat
arbetsmarknadsläge, färre flyktingar som
sökt sig till Sverige, bättre arbetsmetoder
och aktiva åtgärder från berörda myndigheters sida samt ”vissa förbättringar” i det
statliga socialförsäkringssystemet.
Kommunförbundet bedömer enligt
pressmeddelandet ändå socialbidragskostnaderna som för höga, i konkreta tal
11,4 miljarder kronor som utbetalades under 1998. Brister i välfärdssystemet anges
kvarstå, samtidigt som fler personer blir
långvarigt beroende av socialbidrag. Dessutom har försämringar i tandvårdsstödet
inträtt, hävdar kommunförbundets talesmän.
Den här anförda utveckling gäller dock
inte alla grupper: ”Kostnaderna för socialbidrag till invandrare och flyktingar beräknas ej minska i samma utsträckning som
för övriga grupper.”

ställningen Ecce Homo. – Det är en fruktansvärd hädelse, som i mitt hemland skulle
bestraffas med döden. Ingen i Algeriet, där
jag är född och uppvuxen, skulle skymfa
Jesus på det här viset. Också för en muslim
är Jesus så helig att han inte får hädas.
Själv tycker Lahcene att dödsstraff kan
försvaras i vissa sammanhang. – Jag skulle
ställa mig bakom en dödsdom, mot den
person som skapat utställningen Ecce
Homo, om personen inte – trots protester
och varningar – ber om ursäkt för det som
skett.
Inom islam betraktas homosexualiteten
som något som strider mot Guds vilja och
norm. – De som är homosexuella måste få
hjälp att lämna sin synd. Utgångspunkten
är att de måste överge sin homosexualitet.
Det är ungefär som den som är alkoholist
eller begår brott. Man måste lämna det
livet.”

Minnesvård över krigsoffer
Contras nya flygblad får vänstern att se
rött.

Debatt om dödsstraff
Det väckte stort uppseende i Skellefteå
med omnejd när Lahcene Chellig, socialdemokratisk ersättare i Skellefteå kommunfullmäktige och fritidsnämnden med
algeriskt ursprung, för en tid sedan i en
intervju i Norra Västerbotten (frisinnad)
försvarade dödsstraffet. Ett utdrag ur
intervjuartikeln av Tage Bergkvist:
”Lahcene är mycket upprörd över ut-

Trelleborg var under sista världskriget
centrum för många dramatiska händelser.
Som exempel kan nämnas transiteringstransporterna mellan Tyskland och Norge,
krigsfångeutväxling samt den beryktade
så kallade balutlämningen. Intensiteten
ökade i slutet av kriget, till och med efter
vapenstilleståndet 1945. Civila och militära flyktingar sökte sig till sydsvenska
kusten. Många omkom till följd av sovjetflygets bomb-, kanon- och kulspruteanfall
till och med två veckor efter vapenstilleståndsdagen.
På havet utanför Travemünde dödades i

Contra retar vänstern
Att Contra alltfort är en nagel i ögat på alla
vänsteranhängare är ingen hemlighet. Den
saken illustrerades nyligen med önskvärd
tydlighet, då en Contra-anhängare i centrala Stockholm delade ut vårt nyligen
producerade flygblad ”Dessvärre finns det
kommunister i Sveriges Riksdag”.
Flygbladsutdelaren – i yrkeslivet verksam
som jurist – anfölls av en uppretad vänsteranhängare vilken skanderade några av de
vanligaste vänsterfraserna.
Vår pålitlige flygbladsutdelare fann dock
på råd – han gav helt enkelt den anfallande
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anfall av brittiskt bombflyg över 8 000
människor, vilka genom greve Folke
Bernadottes förhandlingar med tyska myndigheter avtransporterats från koncentrationsläger på två stora fartyg, detta några
timmar före kapitulationen.
Invalidmonumentet i Trelleborg över
döda vid fångutväxlingar under Första
världskriget bekostades av privata insamlingar. Nu är det aktuellt att med en enklare
minnesvård med arbetsnamnet ”Strandad
flyktingbåt” erinra om här nämnda och
andra tragedier under Andra världskriget,
bland annat för att ge efterlevande en plats
att besöka: en värdig minnesvård över
1900-talets tragedier. Eldsjälen Helmut
Schulze i Trelleborg har nu fått stadens
(s)-myndigheter att ge tillstånd till resande
av ett sådant monument.
Priset för minnesvården, utförd av konstnären Christer Bording, är beräknat till
190 000 kronor. Institutioner och personer
i flera länder stöder arbetet för minnesvården i Trelleborg. De som vill stödja
projektet kan sätta in valfritt belopp på
postgiro 37 44 41–4, Krigsflyktingsminnesvården, c/o H. Schulze, Rosengatan
3, 231 55 Trelleborg eller bankgiro 5271–
8665.

Skepsis mot partier
Svenska folket i gemen hyser stor skepsis
gentemot politiska partier. Det visar en
färsk opinionsundersökning beställd av
den näringslivsvänliga påtryckargruppen
Den nya välfärden. Två frågor ställdes till
svenska folket: 1) Anser du att de beslut
som fattas i regeringen, riksdagen och
kommunerna har stor betydelse för Sveriges framtid? 2) Tycker du att det i dag
finns något politiskt parti som har ett bra
recept för Sveriges framtid?
85 procent av de tillfrågade medborgarna svarade ”ja” på den första frågan,
medan 10 procent svarade ”nej”. Men på
den andra frågan svarade endast 30 procent ”ja”, mot 57 procent ”nej”-svar.

Flyttad av misstag –
fem månader för att få rättelse
Emma, som är student vid universitetet i
Göteborg, upptäckte när hon talade med
sitt försäkringsbolag att man där hade en
annan adress i Nödinge, en ort som hon
aldrig ens besökt. Hon fick inga el- eller
teleräkningar och vad värre var, inga studiemedel och inget bostadsbidrag. När hon
tre månader efter att hon flyttats av myndigheterna kontaktade dem för att få rät-
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telse fick hon veta att saken redan var
rättad sedan tre veckor. En kvinna med
snarlikt namn som Emma hade flyttat och
det hade blivit en förväxling.Men efter
ytterligare några veckor fick hon klart för
sig att någon rättesle aldrig skett.
Försäkringskassan i Ale (dit Nödinge hör)
hörde av sig. För att få flytta tillbaka till
den adress där hon bott hela tiden behövdes ett nytt personbevis och efter ytterligare några veckor lyckades Emma backa
sin folkbokföring. Sammanlagt tog det
fem månader – från 15 oktober 1998 till 16
mars 1999 – att få rättelse.
(Göteborgs-Posten)

Vänsterpartistisk landstingsledamot försökte elda upp kyrka
En ledamot i Västerbottens läns landsting,
representerande Vänsterpartiet, ertappades i våras med att försöka tända på Sjungande dalens kyrka i Skellefteå. Mannen
hade på en fest träffat en troende kristen
och han kände, enligt vad han själv berättade, ”hämndbegär”. Boende i närheten av
kyrkan såg när han försökte tända på kyrkan och polisen kunde ta honom på platsen. Han uppgav först falsk identitet, men
den verkliga identiteten framgick snart.
Rättegång ska hållas efter Contras pressläggning.

Socialdemokrat talade
på KPML(r)-möte
Tidningen Proletären rapporterar från ett
möte i Proletären FFs klubbhus med den
socialdemokratiska riksdagsledamoten
Karin Wegestål. Wegestål tillhörde dem
som i våras oreflekterat ställde upp på ”de
intellektuellas” upprop mot NATOs insatser för Kosova. Nu har hon besökt Serbien/Jugoslavien och vill tydligen dela
med sig av sina erfarenheter med en av de
få grupperna i Sverige som fortfarande
kallar sig kommunister. Wegestål talade
enligt referatet i Proletären om sönderbombade hus och serbiska flyktingar från
Kosova och ”etnisk rensning” – av serber
i Kosova! Hon klagade på att svensk TV
inte ville visa kosova-albanernas och UCKs
illdåd… Hon förklarade vidare att hon inte
kunde ställa upp på utrikesminister Anna
Lindhs uttalanden under kriget i våras.

Väntrum för kontrollanter
Ann Klensmeden i Åsberget några mil
öster om Bräcke i Jämtland har med glatt
mod satsat på ett getmejeri på sin gård.

Hon tillverkar 15 sorters ost i liten skala
och säljer bland annat genom en gårdbutik. Verksamheten har expanderat så att
hon nu köper mjölk från grannarna.
Ann har försökt följa alla regler och det
finns många regler för livsmedelsproduktion. Hon berättar för Länstidningen
i Östersund att det funnits dagar när det
kommit kontrollanter av olika slag, som
fått stå i kö för att genomföra sina kontroller. Ann har med glimten i ögat köpt en
skylt och satt upp den på dörren till ett
nyinrättat ”Väntrum för kontrollanter”.
Kontrollen avser djurhållning, växtodling,
kravmärkning, ladugård och livsmedelslokaler. Ingen kontrollant har kommit från
en närmare ort än Östersund och dit är det
tio mil. Vid ett tillfälle kom tre kontrollanter
från Livsmedelsverket i Uppsala. De flög
till Östersund och tog sedan hyrbil. Ann
har 34 getter. Hon uppskattar att hon under
sina femton år som getfarmare fått ägna
sammanlagt ungefär 100 hela arbetsdagar
åt att ta hand om kontrollanter.

Svenska offer för Stalin
Dagens Nyheter har besökt förre ledamoten av duman (ryska riksdagen) Jurij
Dimitrijev, i Petrozavodsk (även känt under namnen Petroskoj och Äänislinna).
Han har byggt upp ett dataregister med
15 000 personer som blev offer för Stalins
utrensningar i Karelen. En del av offren
var svenskar. Från Norrbotten flyttade ett
antal troende kommunister till SovjetKarelen, eftersom de ville vara med och
bygga upp det kommunistiska samhället.
En del av svenskarna kom vägen via Kanada. De hade först emigrerat dit, misslyckats och såg nu chansen att komma till
vad de trodde var ett bättre ställe.
I Sandarmoh avrättades åtskilliga av
svenskarna. I ett fall har en åldrig kvinna
fått veta att hennes bror blivit avrättad.
Han hade skrivit en rad brev och lovprisat
det sovjetiska systemet. Plötsligt upphörde
breven. Nu vet familjen varför, sextio år
senare. Två av svenskarna, vars öden inte
är klarlagda, var Otto Fors och hans hustru
Aili. Otto var butikschef i Uhtua (Kalevala) och dömdes 1938 till tio års läger.
Hans vidare öde är okänt. Släktingen Gunnar Fors söker ledtrådar i Petrozavodsk.
Hittills utan framgång. Gunnar Fors är
före detta distriktsordförande för kommunistpartiet i Norrbotten. Nu har han äntligen möjligheten att lära sig något om kommunismen i praktiken.
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George W. Bush mot Vita huset?
Den för ögonblicket starkaste av de amerikanska presidentkandidaterna är George
W. Bush, republikansk guvernör i Texas
som i varje opinionsmätning hitills legat
15-20 procentenheter före vicepresident
Al Gore. Bush anses vara mer konservativ
än sin far, president (1988-92) George
Bush, men hans kandidatur har råkat i
blåsväder på grund av uppgifter om skörlevnad i form av drogmissbruk och
kvinnohistorier.
Den yngre Bushs eskapader är naturligtvis småpotatis i jämförelse med Bill
Clintons härjningar och de megaskandaler
de givit upphov till, men problemet för
Bush är att de väljargrupper han kan beräknas attrahera förväntar sig ett mer strikt
moraliskt uppträdande från ”sin” man.
I George W. Bush har republikanerna
ändå en kandidat som anses ha stora möjligheterna att åter ge Grand Old Party
(GOP) kontrollen över Vita huset. Stridsropet lyder: ”We have to win” – vi måste
vinna. Som guvernör har Bush visat att
han verkligen har förmåga att nå ut till
väljargrupper som normalt inte brukar rösta
republikanskt. När Bush 1998 vann en
jordskredsseger i guvernörsvalet beräknades han ha vunnit 49 procent av de hispaniska rösterna, 27 procent av de svarta rösterna och inte mindre än 66 procent av
kvinnorösterna.
Bush har gjort sig känd för att som
guvernör i Texas huvudstad Austin aldrig
ha benådat en dödsdömd, vilket är en
fjäder i hatten när det gäller den konservativt betonade opinionen i Förenta staterna.
Samma ställningstagande har gjort Bush
den yngre persona non grata hos svenska
ledarskribenter. Detta sistnämnda faktum
torde inte föranleda någon direkt blodstörtning i Bush-lägret – ett amerikanskt
presidentval har hittills aldrig vunnits genom stöd på svenska ledarsidor (hur mycket
en George McGovern eller en Walter
Mondale må ha önskat att det vore annorlunda!).
En seger för George W. Bush i november nästa år vore en seger för den politiska
konservatismen i USA, låt vara att en del
patenterade högerbedömare retat upp sig
på Bushs ”mjuka” slogan ”compassionate
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Även om Bush Jr. är populärast bland tänkbara republikanska presidentkandidater,
är han inte oomstridd – här omslaget till
den konservativa tidskriften The American Spectator, vars juninr. innehöll en
mycket kritisk exposé av Bushs affärer.
conservatism” ( barmhärig konservatism).
Att Bush i hög grad framstår som den i
svenska media fruktade amerikanska ”högerns” man, visas av den mycket välvilliga behandling Bush Jr. bestods i tidskriften National Review (12 juli 1999). Här
förklaras av en skribent Bush som delstatsguvernör bland annat ha givit religionen
en framträdande plats: ”Texasguvernören
har gjort kyrkors och andra religiösa gruppers välgörenhetsarbete till motorn i sin
'barmhäriga konservatism'…Faktum är att
ingen [amerikansk] politisk ledare har använt sin talarstol mer effektivt i syfte att ge
religionen en central roll i att vända på det
kulturella förfallet”.
Några av Bushs kritiker, inte oväntat
republikanska konkurrenter om nomineringen till presidentkandidat såsom Lamar
Alexander och Pat Buchanan, har hävdat
att Bush är helt oprövad som rikspolitiker
och därför ett osäkert kort. Men detsamma
kunde ju sägas om den konservative hjältegestalten Ronald Reagan innan han valdes
första gången 1980 (låt vara att Reagan
varit ordförande i filmskådespelarnas fack-

förbund) och om Bill Clinton. För övrigt är
det få av de republikaner som hoppas
vinna sitt partis nominering som valts till
något rikstäckande, politiskt ämbete.En
av dessa var Dan Quayle (se Contra 3/99),
som nu emellertid hoppat av racet mot
Vita huset.
Som det i skrivande stund (oktober 1999)
ser ut, har George W. Bush den republikanska nomineringen som i en liten ask.
Och att döma av rådande opinionsläge –
vilket naturligtvis snabbt kan komma att
ändras – kommer Texas-guvernören också
att sopa mattan med Al Gore. Bush anses
också ha ett vinnande sätt och en sympatisk framtoning.
Men kritik finns alltså. Abortmotståndare
har påpekat, att Bush har en luddig inställning härvidlag och sannolikt inte är särskilt intresserad av att profilera sig i den
frågan. Många tror också att Bushs framtoning som bortskämd överklasson, född
med silversked i munnen, kommer att
hämma hans presidentambitioner. Naturligtvis dras också paralleller mellan Bush
junior och Bush senior, och den förres
slogan ”compassionate conservatism” jämförs gärna med den senares ”a kinder,
gentler America” som uttryck för vekhet.
Det finns dock de som hävdar att det
största hindret på väg mot George W.
Bushs marsch mot Vita huset varken är
drogmissbruk, kvinnohistorier eller ett
rykte om att vara alltför ”mjuk”. Dessa
kritiker pekar i stället på Bushs ”snabba
klipp” som gjort att han i dag är mångmiljonär till följd av lyckosamma affärer inom
olje- och sportindustrierna, till stor del
beroende på hjälp från fadern.
Tommy Hansson

Clintons Kina-piruetter
Nytt bevismaterial har för första gången
klart visat, den kinesiska regeringens i
Peking ansträngningar att köpa politiskt
inflytande i Förenta staterna. Bevisen, som
ådagalagts av utredare från den amerikanska regeringen och offentliggjorts av kongressman Curt Weldon, republikan från
Pennsylvania, omfattar banköverföringsdokument vilka gör det möjligt att spåra
specifika kampanjbidrag till det Demokratiska partiet till militär kinesisk underrättelsetjänst; företagsrelaterade dokument
tillhöriga kinesiska frontföretag; och utskrifter av hemliga samtal mellan en kinesisk säkerhetsoperatör och kampanjdonatorn Johnny Chung, innefattande ett detaljerat mörkläggningsschema som skall ha
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godkänts av Bill Clinton och Kommunistkinas president Jiang Zemin.
”Detta är första gången i den amerikanska historien som en amerikansk president
har komprommeterats av en utländsk säkerhetstjänst”, citerades en amerikansk
regeringstjänsteman som var inblandad i
nämnda undersökning.
Kongressman Weldon, en av de fem
republikanska ledamöterna i det opartiska
Cox-utskottet som utrett USAs teknologiska export till det röda Kina, hävdar att
Clinton-administrationens ansträngningar
att liberalisera den amerikanska exporten
ledde till ”massauktion av känslig amerikansk teknologi till högstbjudande”. Detta
skulle enligt Weldon ha berott på att ”människor kunde köpa inflytande och göra
kampanjbidrag”.
(The American Spectator)

Förtryck och svält i Angola
Som Contra kunde berätta om i en notis i
nr. 4/99 har det regeringsbärande partiet
MPLA i Angola inriktat sig på att trakassera och kränka journalister och andra
representanter för massmedia. I augusti
genomförde regimen en räd mot den oberoende radiostationen Radio Ecclesia, detta
sedan stationen sänt utdrag ur en BBCintervju med UNITA-rebellernas ledare
Jonas Savimbi. Enligt källor i huvudstaden Luanda togs tre journalister i fängsligt
förvar under en kortare tid, samtidigt som
MPLA avbröt Radio Ecclesias normala
sändningar och bara tillät stationen att
sända musik.
Savimbi hävdade i intervjun bland annat
att internationellt bistånd för humanitära
ändmål hade stulits av regeringssoldater.
UNITA-ledaren förklarade sig redo för
”omedelbart” eld-upphör under förutsättning att MPLA-presidenten José Eduardo
dos Santos gick med på att samtala med
honom. Savimbi har vid flera tillfällen
deklarerat sig vara beredd till samtal med
MPLA-regimen och dess president.
I första delen av september greps vidare
den kände angolanske journalisten Gilberto
Neto av polisen för utfrågning. MPLAs
kommunikationsminister, Hendrik Vaal
Neto, varnade tidigare under året tidningar
och radiostationer att de riskerade stängning om de inte intog en ”patriotisk” hållning när de rapporterade om inbördeskriget i landet. ”Man måste vara nationalist
innan man är journalist”, citerades Neto. I
dag är det förenat med klara hälsorisker för
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journalister att rapportera om det verkliga
läget i kriget mellan MPLA och UNITA.
Parallellt härmed tillkännagav FN-organisationen United Nations Humanitarian Assistance Unita (UCAH) att ”den
humanitära situationen i Angola fortsätter
att förvärras utan att någon förbättring kan
skönjas på kort sikt”. FN-gruppen sade
vidare att invånarna i staden Malanje levde
under de värsta förhållandena i landet, och
att bekräftade rapporter meddelat att människor i staden dog varje dag till följd av
undernäring. I våras resulterade en polioepidemi i närheten av Benguela och Luanda
på västkusten i 113 dödsfall.
(IRIN – Southern Africa)

rusalem är Israels eviga och odelbara huvudstad [vår kursivering].” Vidare i brevet
(citerat ur tidskriften Soldier of Fortune)
säger sig fru Clinton vilja ”flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till
Jerusalem”, samtidigt som Clinton-administrationen senast i somras sade nej till en
sådan flyttning.

Anpaslsingen Hillary
Presidenthustrun Hillary Clinton, som bekant demokratisk kandidat i kommande
senatsval avseende New York, har tidigare alltid intagit en ensidigt propalestinsk
hållning när det gäller situationen i Mellanöstern. Israel har hon till synes inte haft
något som helst till övers för och bland
annat irriterat Israels tidigare regering under Benjamin Netanyahu – samtidigt som
hennes ställningstagande äventyrade fredsprocessens framgång – genom att förespråka en palestinsk stat.
Hillary har nu emellertid insett, att denna
hållning är föga meriterande för en person
som vill kandidera i ett val i New York,
detta till följd av New Yorks betydande
judiska befolkning. Följaktligen har Hillary
på sistone sett sig tvungen att framföra
andra åsikter, i det hon i ett brev kallat
Jerusalem ”Israels eviga och odelbara
huvudstad…jag anser personligen att Je-

Hillary Clinton – på marsch mot senaten
med lögner om sin verkliga inställning till
Israel?

Mein Kamp på topplistan
En nyöversättning av Mein Kamp till arabiska ligger på sjätteplatsen på boktoppen
i östra Jerusalem. Boken är utgiven av ett
förlag i Ramallah på Västbanken och i
förordet heter det bland annat ”Den nationalsocialism som Hitler predikade och vars
innehål presenteras i Mein Kamp dog inte
med budbäraren utan dess sådd har förkats under stjärnorna”. Vidare framhålls
att Hitlers tankar om nationalism och
etnicism inte är föråldrade utan lever vidare i arabvärlden. Det finns alltså goda
skäl för Israel att vara försiktig i de fortsatta överläggningarna med den palestinska myndigheten.
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Av Allan C. Brownfeld

Det kriminella Nordkorea

Nordkorea kan komma att bli en
större internationell oroshärd –
med betydande internationella
intressen involverade – än Kosova och Irak. Det är en slutsats
som ligger nära till hands efter
information som offentliggjorts
hittills i år.
I ett vittnesmål inför den amerikanska
kongressen i februari i år rapporterade
CIA-chefen George Tenet att Nordkorea
står i begrepp att utveckla ballistiska robotar med förmåga att nå mål i det kontinentala USA. Han noterade att Nordkoreas
kommunistiska regering tycks arbeta för
att i smyg framställa kärnvapen och att öka
dess ballistiska missilers räckvidd på sätt
som har förvånat USAs säkerhetsorgan.
Under en redogörelse för hot mot USAs

Nordkorea tillhör, trots glättad
propaganda, världens gangsterstater som inte
skyr
några
medel.
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nationella säkerhet, meddelade Tenet amerikanska politiker att Nordkorea arbetade
med en ny generation av missiler vilken
snart skulle kunna ”vara i stånd att leverera
stora laster” till det kontinentala USA.
Nordkoreas accelererande vapenprogram,
noterade han, kommer mot en kuliss av
hungersnöd och ökande instabilitet i landet, något som gör regeringens åtgärder
farligt svåra att förutsäga.

Misslyckande
”Jag kan knappast överbetona mina farhågor angående Nordkorea”, sade Tenet till
senatsutskottet för Armed Services. ”I nästan alla avseenden har situationen där blivit mer instabil och oförutsägbar”.
Tenets vittnesmål reser många frågor
om kvaliteten på USAs säkerhetsarbete
och det senaste årets fixering vid Clintonadministrationens inhemska skandaler.
Tenets kommentarer representerar en omsvängning av amerikanska underrättelseorgans inställning under senare tid. I juli
1998 drog en oberoende kommission under ledning av förre försvarsministern
Donald Rumsfeld slutsatsen, att länder
vilka den beskrev som ”skurkstater” var i
stånd att träffa USA med ballistiska robotar med föga eller ingen förvarning. CIA
ifrågasatte offentligen dessa rön och stod
fast vid sin tidigare – felaktiga – analys att
hotet sannolikt stod att finna åtskilliga år
in i framtiden. I augusti 1998, omedelbart
efter debatten om Rumsfeld-rapporten,
ertappade Nordkorea CIA med garden nere
genom att testa en trestegsrobot; detta visade att landet var mycket närmare att ha
tillgång till en ballistisk missil än vad CIAanalytikerna hade förutsett.
I december tillstod Robert Walpole,
expert på strategiska och kärnvapenrelaterade program med anknytning till
den nationella säkerhetstjänsten i USA, i
ett tal i Washington att CIA inte hade
förutsett Nordkoreas flygtest av en trestegsrobot. Robotens tredje steg misslyckades
dock i testet. Testet tvingade dock CIAs
analytiker att ansluta sig till utvärderingen
av Rumsfeld-panelen, vilken de just hade
avfärdat som alarmistisk.
USAs politik gentemot Nordkorea befinner sig nu i ett stadium av omvandling.
Förre försvarsministern William Perry har
gjort iordning en sammanställning för Vita
husets räkning. Han har dragit slutsatsen,
att den nuvarande politiken är ett misslyckande. Saker och ting utvecklades så
snabbt att general John Tilleli, befälhavare
för de amerikanska styrkorna i Korea, i
början av innevarande år informerade de
förenade försvarsgrenscheferna om att han
förväntade sig något slags ”nödläge” i
Korea kommande vår.
USA och Nordkorea fortsätter att glida
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isär när det gäller frågan om inspektion av
en byggnadsplats vid Kumchang-ri, vilken amerikanerna befarar är en kärnkraftsanläggning, vilket i så fall strider mot ett
avtal från 1994 enligt vilket Nordkorea
stängde en fabrik som var i stånd att producera plutonium som kunde användas i
krigsmateriel. Fabriksstängningen tvingades Nordkorea åta sig i utbyte mot att
Japan och Sydkorea byggde en lättvattenreaktor för Pyongyangs räkning; USA åtog
sig att förse nordkoreanerna med
oljebränsle. Nyligen begärde Nordkorea
en betalning om 300 miljoner U.S.dollar
för en amerikansk inspektion. USA har
emellertid begärt att få göra ett flertal
inspektioner och nekar att betala något
bara för att försäkra sig om att Nordkorea
håller sin del av överskommelsen.

flickor. Detta var det största kända beslaget av Rohypnol över huvud taget. Det har
riktats anmärkningar mot Nordkoreas kriminella beteende i 16 länder sedan 1994.
”Det har tidigare knappast funnits en stat
som använt sig av organiserad brottslighet
på det här sättet”, vidhåller Phil Williams,
en professor vid University of Pittsburgh
och redaktör för tidskriften Transnational
Organizied Crime. Williams säger: ”Detta
är en kriminell stat inte därför att den tagits
över av brottslingar utan därför att staten
tagit över brottsligheten”.

Droghandel
Bland bevisen mot Nordkorea kan nämnas:
•Myndigheter i åtminstone nio länder har
beslagit nordkoreanska diplomater med
ett veritabelt apotek av illegala droger:

Kriminell stat
Amerikanska säkerhetstjänstemän beräknar att Nordkorea är kapabelt att kunna
tillverka kärnvapen inom bara ett par månader efter det att Kumchang-ri-anläggningen tagits i bruk. I slutändan kan Nordkorea försöka sig på nukleär utpressning.
Inom två år från överenskommelsens kapsejsande, beräknar Gary Milhollin vid
Wisconsin-projektet för kärnvapenkontroll, kan Nordkorea komma att förfoga
över fem robotar med kärnstridsspetsar.
”När de en gång har ett trovärdigt
kärnvapenhot mot Tokyo, kan de använda
detta som motvikt mot allt vi kan göra”.
Det finns andra oroande fakta om Nordkorea som den amerikanska politiken tycks
ha förbisett. Nordkorea förefaller finansiera sin kärnvapenrelaterade utveckling
på så sätt att regeringen blivit en vidsträckt
brottsorganisation, som sysselsätter sig
med försäljning av olagliga droger,
falskmyntarverksamhet och liknande kriminell verksamhet. ”Det är maffian som
maskerar sig som en regering”, hävdar
James Przystrup vid National Defense
University i Washington. En annan internationell brottsanalytiker säger: ”Om
Nordkorea inte vore en nation, kunde man
stämma det som en fortgående brottslig
verksamhet”.
I juli 1998 upptäcktes två nordkoreanska diplomater som passerade genom
Egypten med 506 000 tabletter Rohypnol
i bagaget, ett preparat som blivit ett omtyckt berusningsmedel bland västerländska ungdomar och som bland annat använts för att droga och därefter våldta unga
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odla vallmo för opium.
Nordkoreanska avhoppare säger att
droghandel faktiskt är en statsledd industri. En avhoppare som intervjuades av
tidskriften U.S. News and World Report,
Bae In-su, hävdar att han under tre år
arbetade som chaufför, med Kommunistpartiets avdelning för inkomster i utländsk
valuta som arbetsgivare, med att frakta
opium och heroin avsett för export. Åtminstone två gånger i månaden, säger Bae,
brukade han leverera en minibuss fylld
med opium – förpackad i plastpåsar om ett
kilo – till japanska fartyg eller till lokala
farmacevtiska fabriker som förädlade det
till heroin. Processen i sin helhet kontrollerades av högt uppsatta partitjänstemän.
”De liknade opium vid guld”, sade Bae.
En annan avhoppare, apotekaren Ho
Chang-kol, har gjort gällande att regeringen driver fler än tio vallmojordbruk i
syfte att exportera opium.

Farligare plats

opium, heroin, kokain, haschisch. Utredare har spårat order på 50 ton efedrin –
basen för amfetamin – till nordkoreanska
frontföretag.
• Nordkoreanska tjänstemän har tagits på
bar gärning med att distribuera räkningar
på 100 U.S. dollar vardera i Kambodja,
Ryssland, Macao och Mongoliet. Regimen i Pyongyang tros producera en av
världens mest förstklassiga, falska valuta
med samma typ av tryckapparatur som
används av U.S. Bureau of Engraving and
Printing.
• En rapport som nyligen offentliggjorts av
Kongressens forskningstjänst nämner åtminstone 30 incidenter som binder Nordkorea till droghandel. Rapporten antyder
inte bara att drogvinster kan finansiera
kärnvapenprogrammet utan också att amerikanska matleveranser till regimen – som
till och med våren 1999 uppgick till 77
miljoner U.S. dollar – är välkomna, delvis
därför att arealer som tillhör den jordbrukande befolkningen används i syfte att

Världen kan för första gången ställas inför
problemet att kärnvapen sprids av ledare
vilka känner att de inte har någonting att
förlora genom att hota att använda sig av
dem. Paul Bracken, en Yale-expert på
internationella säkerhetsproblem, säger att
allt detta visar att politik som har haft
kärnvapen som del i ett avskräckningsscenario under de senaste decennierna inte
längre fungerar.
Nu när Nordkorea har brutit mot sin
överenskommelse från 1994 som garanterade internationellt bistånd i utbyte mot att
man frös sina ansträngningar att utveckla
kärnvapen, måste Clinton-administrationen – som har underskattat den utmaning
vi står inför – ompröva sin politik. Som ett
resultat av administrationens tydliga upptagenhet med andra saker, förefaller världen att ha blivit en farligare plats än tidigare.

Contras artikelserie ”Det kalla krigets
hjältar” gör i detta nummer ett uppehåll. Men vi återkommer i nästa nummer med en som vanligt väl underbyggd artikel om den sovjetiskukrainske dissidenten Piotr Grigorenko.
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Av Tommy Hansson

"Proggens" sista dödsryckningar
Den 13 augusti i år satte jag mig
i en tidsmaskin och färdades nära
30 år tillbaka i tiden genom att
bevista en ”proggkonsert” på
Tantogården på söder i Stockholm. Trots att somt kändes nattståndet var nostalgivärdet i vart
fall högt.
Och det är kanske en händelse
som ser ut som en tanke, att i tider när kommunister som damerna Schyman och Lindahl förnekar eller bagatelliserar den
kommunistiska förintelsen, så
tycks den kommunistiska populärmusiken (”proggen”) morna
sig. Att också denna kulturyttring
tvingas anpassa sig till de nya tiderna visas dock av, att inträdet
för konserten i Tanto var kommersiellt gångbara 150 kronor…
Det klassiska genombrottet för den så kallade alternativa – som den först kallades –
eller ”progressiva” populärmusiken kom
med den första ”Gärdesfesten” på Ladugårdsgärde i Stockholm i juni 1970. Några
av de mer framträdande banden hette Gunder Hägg, Träd, gräs och stenar, Samla
mammas mamma, Gudibrallan med flera.
I Samla mammas manna medverkade Ivar
Heckscher, en av gamle högerledaren
Gunnars söner. Ivar är för övrigt numera
kommunfullmäktigeledamot för vänsterpartiet i Södertälje.
Proggens politiska medvetenhet var
naturligtvis entydigt vänsterinriktad. Riktigt etablerat som samhällsfenomen blev
dock proggen först med Hoola Bandoola
Band med förgrundsgestalter inom gebietet
som Mikael Wiehe och framlidne Björn
Afzelius en bit in på 70-talet. Ungefär
samtidigt framträdde band som Nynningen
och Nationalteatern, vilka i likhet med
Hoola Bandoola nådde ut utanför de redan
frälsta skarorna.
Det började tidigt teoretiseras om den
”progressiva” populärmusiken. 1975 utkom den kulturradikale skribenten Bengt
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Elektriska Linden sjunger om "Djävulens patrask". Den grånade mannen i mitten är
vpk-trubaduren Pierre Ström. (Foto: Tommy Hansson)

Eriksson med boken Från Rock-Ragge till
Hoola Bandoola. I boken frågas: ”Hur ska
den musik låta och fungera som kan bli ett
vapen för att förändra Sverige i socialistisk riktning?” Erikssons stora hatobjekt
är ”kommersialismen”, och ”Den multinationella skivindustrin är en medveten
indoktrineringsindustri” om vi får tro författaren. Eriksson kan dock inte riktigt
bestämma sig för om kommersialismen
bara är kommersiell eller i själva verket
den allestädes lurande ”högerns” hantlangare.

Hellre än bra
Politisk medvetenhet kan i socialistisk
mening endast tillgodoräknas de ”progressiva krafterna”, det vill säga socialisterna
själva. Och för den som i likhet med artikelförfattaren bevistade proggkonserterna
under vänstermusikens första, spirande tid
och insöp stämningarna vid Gärdesfesterna
– de var flera – står det klart att musikgrupper och andra medverkande i hög
grad besjälades av en sorts messiansk kallelse. De skulle ju skapa den snart förestående revolutionens musik!

Gruppen Gunder Hägg, numera mest
känd som Blå tåget, fick tidigt kultstatus.
Det var inte oförtjänt, eftersom det var
”Gunder” som frambringade de bästa texterna och alldeles uppenbart stod för något
nytt inom svenskt musikliv. Gruppens första LP-skiva ”Tigerkaka” kom ut i slutet
av 1969 och väckte stor uppmärksamhet,
mest på grund av Gunder Häggs filosofi att
spela ”hellre än bra”. Budskapet var att
”alla kan spela”, och publiken uppmanades ta med egna instrument till konserterna. Orsaken till att gruppen snart bytte
namn till Blå tåget – vilket man också
tidigare kallat sig – var att man tagit namnet Gunder Hägg utan att fråga den berömde löparstjärnan med samma namn
om lov. Hägg var av naturliga skäl mindre
trakterad av att sammanblandas med en
obskyr musikgrupp (som längre tillbaka
även hette Sound of Music).
Genombrottet för Gunder Hägg och den
sorts musik man representerade kom med
några konserter man gav, ofta jämte andra
radikala band, på Moderna museet i Stockholm. ”Hellre än bra”, ja. Gunder Hägg/
Blå tåget hade verkligen ett antal medlem-
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mar som trakterade sina instrument klart
amatörmässigt. Bland dem var trummisen
Leif Nylén, konstvetare och kulturskribent alltjämt verksam som medarbetare i
Dagens Nyheter. Nylén var definitivt ingen
Gene Krupa. En annan glad amatör var
svårartat hese och blott sällan tonträffande
sångaren Torkel Rasmusson, bror till den
mer kände kulturskribenten (och DN-medarbetaren) Ludvig. I gänget fanns dock
några proffsmusiker med uppgift att svara
för den musikaliska stadgan, däribland
basisten Urban Yman och allroundkunnige
Kjell Westling.

”Tigerkakan” LO-SAF
Låt oss botanisera något bland Gunder
Häggs texter, för att få en uppfattning om
de budskap som framfördes inom den tidiga proggen. Det ihärdigaste temat på
LPn ”Tigerkaka” är samarbetet mellan
arbetsmarknadsparterna Landsorganisationen (LO) och Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) i enlighet med det så
kallade Saltsjöbadsavtalet från 1938. Detta
samarbete anses i god kommunistisk anda
vara ”klassförräderi” från de socialdemokratiska representanternas sida, ett svek
mot arbetarklassen (med vilken för övrigt
medlemmarna i Gunder Hägg, alla med
gedigen borgerlig bakgrund, torde ha haft
ytterst litet att göra). Resultatet av detta
samarbete/samförstånd blir just en – tigerkaka:
Två glada sockerbagare det bor i Sveriges land
dom bakar sin kaka hand i hand

Moderna museet
anno 1969. Gunder
Hägg-musikanterna är fr v Kjell
Westling, Urban
Yman, Leif Nylén
och Tore Berger.
(Foto:
Tommy
Hansson)
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En klassisk proggvinylskiva – Gudibrallans ”Ut i vår
hage”, som smädar
både den kristna religionen och vänsterintellektuella.
Deras valspråk låter som en flott fanfar
Man kan inte både äta kakan och ha den
kvar
Sockerbagarna, det är alltså LO och
SAF.
I ett annat nummer på sagda LP skaldar
Gunder-grabbarna om hur LO och SAF
har det mysigt tillsammans på Grand Hotel
i Saltsjöbaden, medan de riktiga socialisterna, får man förmoda, knyter nävarna i
byxfickorna i helig vrede:
Vi ska ha det festligt, vi ska ha partaj
tänk så mycket festligt, aj-aj-aj-aj-ajaj-aj
Arne [Geijer] spelar dragspel, Marcus
[Wallenberg] blandar grogg

alla får ta för sig, aj-aj-aj-aj-aj-aj-aj
Bertil [Kugelberg] gör en kortkonst,
han tar alla ess
det var välan skojigt, aj-aj-aj-aj-aj-ajaj
Sen ska vi få segla i Jacobs [Wallenberg] fina båt
tänk vad han är bussig, aj-aj-aj-aj-ajaj-aj
Med såna kompisar som killarna och
polarna och grabbarna
på SAF och LO är
Vi ska ha ball
jag ska bli knall
Ikväll på Grand Hotell
Samma tema upprepas i flera andra
Gunder-låtar, och det kan nämnas att i
sången ”Ingenting mera blev sagt” skaldas
det om att Marc ”Boj-Boj” Wallenberg,
tilltänkt arvtagare till Wallenberg-imperiet, ”lämnat in” och ”tog avsked från
världen”. Texten var profetisk, ty kort tid
efteråt gick ”Boj-Boj” ut och sköt sig. Det
är känt att flera medlemmar i familjen
Wallenberg tog illa vid sig av vänsterns
hetspropaganda vid denna tid. I
”Enbomvisan” för Gunder Hägg fram det
beryktade vänstertemat, att sovjetspionen
Fritiof Enbom egentligen var en mytoman
som tillsammans med SÄPO och åklagare
Werner Ryhninger (”vår McCarthy–Peer
Gynt”) kokade ihop en kalla-krigs-soppa
som fick en rad oskyldiga personer att
dömas till långa fängelsestraff. Verkligheten var en helt annan, vilket klart framgår
av artikeln om Enbomaffären i Contra nr
4 1999.
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Gud, Oktober och ”Hoola”
I nästa LP, ”Vargatider”, breddar Gunder
sitt spektrum. Texterna blir mer poetiska
och, men bara till viss del, opolitiska.
Förutom att hylla Svarta pantrarna och
Karl Marx alienationsteori och gissla
”Tricky Dick” Nixon tar bandet sig an
ingen mindre storhet än Gud i maratonlåten ”I Guds frånvaro”, vilken betecknas
som ”en nihilistisk kabaré om Gud och
anti-Gud i 19:e seklet”:
Han sitter och gissar på gåtor
som han själv har tänkt ut
Han gräver i sin heliga lump
och kan inte finna vägen ut
Tidens subversiva element
tvang honom att lämna sina gods
Nu sitter han på trista ölcaféer
och känner sig så illa till mods…
Och Gud lyser med sin frånvaro
för han var hellre död än röd
Han fanns inte där han skulle vara
han var ju redan död
Det var en filosofisk ambitionsnivå till
vilken proggmusiken knappast skulle nå
upp till igen. I fortsättningen blev det företrädesvis taktfasta kampsånger med rigid
kommunistpropaganda alternativt rätt enkelspårig musikteater av typ Musikteatergruppen Oktober eller Nationalteatern. Den
förra gruppen befanns vara alltför politiskt
röd för det socialdemokratiskt styrda
Malmö och valde därför att slå upp sina
bopålar i det likaledes sossestyrda (men
kulturmässigt illröda) Södertälje 1978. Där
håller Oktober fortfarande till och är alltjämt för sin existens beroende av skattepengar från kommun och landsting.
Oktober är ett lärorikt exempel på hur en
ursprungligen kommunistisk teatergrupp
sugs upp i etablissemanget tack vare lika
vänsterradikala polare inom kulturinstitutionerna. Kvar som konstnärlig ledare och
regissör efter alla år är Ingrid ”Ninne”
Olsson. Oktober har skickligt anpassat sig
till samhällssvängningarna. I början på
70-talet inledde man sin karriär genom att
bearbeta Lars Forsells Lenin-idealiserade
Oktoberdikter och skrev utan att hymla in
sina socialistiska ideal i gruppens stadgar.
Så här i slutet av 90-talet är det inte längre
röd revolution som i första hand gäller; i
stället belyser man exempelvis ett tema
som dörrvakter i den från engelska översatta pjäsen ”Bouncers”.
Om vi skall återvända till de renodlade
”banden”, så torde det mest inflytelserika
och utanför de invigda kretsarna kända
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Trubaduren Pierre Ström dar en röd trudelutt i Tanto… (Foto: Tommy Hansson)
vara Hoola Bandoola Band med sina lättillgängliga, delvis countryinspirerade
melodier framförda med skånskt idiom av
paret Wiehe/Afzelius (så länge samarbetet
nu varade). Med ”Hoola” var det så att det
inte ansågs riktigt rumsrent bland de hårda
radikalerna. Bengt Eriksson skrev så med
anledning av att Centerpartiets ungdomsförbund (de så kallade Åsa-Nisse-marxisterna) sagt sig dela Hoola Bandoolas ideologi: ”Då tycker jag det är fel nånstans.
Visst är det bra att många kan lyssna på
Hoola men om de som lyssnar blir
centerpartister i stället för socialister?”
Ja, han skrev faktiskt så, Bengt Eriksson. Till hans försvar skall sägas att det var
för över 20 år sedan.
Ni vet väl hur Hoola Bandoola Band
fick sitt namn? Det var efter det minnesvärda yttrande som fälldes av en myrkrigare i den numera censurerade Kalle
Anka-filmen på julafton, där Kalle och en
myrarmé utkämpar ett skoningslöst utrotningskrig. Myran säger helt enkelt: ”Ahoola-bandoola!” Hoolamedlemmen
Björn Afzelius tillhörde länge
vänsteridealisternas skara men svängde
mot slutet av sitt liv – han dog i lungcancer
– i Kuba-frågan och skänkte till och med
pengar till oppositionella på Kuba.

Dog ut
Proggmusiken blev ett massmedialt fenomen i folkhemmet ungefär samtidigt med
FNL-rörelsen. ”Typiskt proggmode”, heter det i en artikel i tidningen Metro den 13/

8 1999, ”var skägg, rutiga flanellskjortor,
T-shirts med batiktryck, sandaler, näbbstövlar, palestinaschalar och afghanpäls.
När man insåg att arbetarklassen tyckte att
kostym hörde hemma vid högtidliga tillfällen uppfanns manchesterkostymen.”
Men det myckna politiserandet stötte
bort många och medförde, att musikband
och vänstertrubadurer som Pierre Ström
och Lasse Tennander mestadels hade svårt
att nå utanför skarorna av redan frälsta
vänsteranhängare. De var – möjligen med
undantag för Hoola Bandoola – tämligen
isolerade och saknade folklig förankring.
Mycket berodde detta på att det ofta lät rätt
illa om det som presterades från vinylskivor och scener. Någon kapitalistisk
konspiration, som vänsterfolket kanske
tänkte sig att det mindre entusiastiska bemötandet berodde på, var det nog aldrig
fråga om.
Proggmusiken hade sin guldålder under
slutet av 60- och hela 70-talet. Under de
snabba klippens förlovade 80-tal dog
musikgenren mer eller mindre ut men ser
nu ut att kunna återuppstå. Till år 2000
planeras en stor ”återföreningsfest” på
Gärdet i Stockholm. De gråsprängda,
glesnande hårsvallen och dito skäggen lär
bli lika många där som på Tantogården på
Söder i år, där Gudibrallan (vars största hit
genom åren var ”Handgranat och bajonett
ska de’ va’ ”) och gaytrubaduren Jan
Hammarlund hörde till huvudattraktionerna.
En bemärkt återförening blev det i Tanto,
då vänsterpartitrubaduren Pierre Ström
med grått skägg och likfärgat hår med
hästsvans uppträdde tillsammans med bandet Elektriska Linden. Pierre och lindarna
var på turné med Vänsterpartiet kommunisterna 1977 och sågs nu för första gången
sedan dess på samma scen. ”Vi hade kul,
men några pengar blev det inte över från
turnén”, sa Pierre Ström och myste i skägget.

Totalt ute
Budskapet var förstås vänsterradikalt, nu
som då, men gamla latinamerikanska
propagandaramsor verkar ovanligt
nattståndna i nådens år 1999 när ”generalernas Chile” är den latinamerikanska kontinentens mest välmående – och fria –
land. Givetvis framförde Pierre och ”Linden”, med bland andra basisten Torbjörn
Abelli, gamla slagdängan ”Djävulens patrask”:
Vad är det som gör oss till främlingar
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Jo, det är Djävulens Patrask
”Patrasket”, det är givetvis storkapitalisterna och deras drängar bland de socialdemokratiska klassförrädarna. Dock hade
denna gång en kritisk textrad ”Olof Palme”
bytts ut mot ”Göran Persson”. Det är ett
budskap som är så totalt ute som det kan

bli. Just därför kan man inte undgå att
känna aningen beundran inför den trosvisshet – som kanske i en del fall är
tillkämpad, men nog inte alltid – som de
gråsprängda, lönnfeta proggrockarna modell 1999 ådalägger.
Att dom bara orkar…

Något man redan inledningsvis konstaterade vid konserten i Tanto var, att också
den röda musiken gjort avkall på sina ickekommersiella principer – inträdet uppgick
till 150 kronor.

Angolansk toppolitiker till Contra:

”Doktor Savimbi kontrollerar Angola i dag”
–Det är rädslan som styr Angola
just nu, säger en medlem av den
angolanska nationalförsamlingen
på Sverige-besök till Contra i en
kommentar till det kritiska läget
i landet. Men det finns ”korridorer” av god vilja hos båda stridande parter, vilket trots allt ger
hopp för framtiden.
Parlamentarikern, som befinner sig i Stockholm vid tiden för mötet med Contra,
representerar en koalition av mindre oppositionspartier som intar fem platser i
nationalförsamlingen i Luanda. Han ger
oss sina synpunkter under förutsättning att
han inte namnges. Han är av naturliga skäl
bekymrad över det kritiska läge som uppstått sedan striderna mellan regeringspartiet MPLA och befrielserörelsen UNITA
återupptogs i slutet av 1998.
–I dag är det rädslan som styr landet, säger
han och lutar sig tillbaka i stolen till det
hotellrum i centrala Stockholm där han
möter Contras reporter. Det är mycket
riskfyllt att färdas i bil på landsbygden,
den som gör det vet inte om han kommer
fram till sitt mål. Holden Roberto sa nyligen i ett viktigt tal att Angola kommer att
slitas itu om det inte blir en dialog mellan
de stridande parterna.
Holden Roberto är en veteran inom den
turbulenta angolanska politiken, grundaren av FNLA som var den starkaste parten
i inbördeskriget mot det marxist-leninistiska MPLA i mitten av 1970-talet, där
också utländska intressen var involverade.
Vad han har att säga väger tungt.

”Savimbi har kontroll”
–Det är doktor Jonas Savimbi [UNITAs
ledare] som har kontroll över Angola i
dag, säger parlamentarikern. Detta gäller i
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UNITA-ledaren
Jonas Malheiro
Savimbi är i dag
Angolas verklige
ledare, menar en
angolansk toppolitiker i en intervju
för Contra.

synnerhet på landsbygden, medan MPLA
har mer att säga till om i de stora städerna.
Vår sagesman tror dock inte, att UNITA
kommer att försöka tillskansa sig makten
med militära medel; delvis beror detta på
att befrielserörelsen har en svag politiskt
ställning internationellt och skulle få svårt
att få stöd. I stället kommer UNITA, som
alltid har haft mer disciplinerade och motiverade soldater än MPLA, att söka tvinga
regimen till förhandlingsbordet.
Enligt Contras källa blev doktor Savimbi
redan från början bestulen på regeringsmakten:
–Inför de val som planerades till hösten
1975 ledde UNITA och Savimbi
opinionsmätningarna med 66,2 procent av

folksympatierna bakom sig. Det berodde
till stor del på att det var han som fick
MPLA-ledaren Agostinho Neto och
Holden Roberto att träffas och diskutera
om lamdets framtid. Följden blev Alvoravtalet i Portugal 1975. Avtalet bröts dock
genom en konspiration mellan Neto, Sovjetunionen och Portugals siste (kommunistiske) guvernör, Rosa Coutinho.
Savimbi bestals på valsegern och tog
UNITA in i bushen. Lägg därtill den kubanska interventionen så får man snabbt
klart för sig hur det hela gick till.
Efter 15 års inbördeskrig med Angola
som en bricka i det kalla krigets spel började de stridande parterna i samband med
Sovjetunionens sönderfall i slutet av 1980-
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talet äntligen närma sig varandra. Avtal
undertecknades och fria val hölls under
internationellt överinseende hösten 1992.

Inga fria val
Valen till parlament och presidentämbete
blev inte den framgång för Jonas Savimbi
och UNITA som många bedömare, inklusive artikelförfattaren, hade bespetsat sig
på. MPLA behöll regeringsmakten och
José Eduardo dos Santos fortsatte att vara
statschef.
–Det var inga fria val utan klart och tydligt
bedrägeri från MPLAs sida, fastslår vår
uppgiftslämnare. UNITAs folk mördades
och fängslades i Luanda, däribland många
i partiledningen. Och FN och andra internationella observatörer förstod aldrig vad
konflikten i Angola gällde.
Det skall tilläggas att också andra oppositionspartier – 15 ställde upp i valen –
drabbades av oegentligheterna.
Misstro och rädsla härskade härefter,
också sedan nya samtal kommit igång och
nya avtal träffats mellan MPLA och
UNITA. MPLA litade inte på Savimbi
därför att han inte kom till Luanda, och
Savimbi var av naturliga skäl rädd för att
gå samma öde till mötes som exempelvis
UNITAs vicepresident Jeremias Chitunda,
utrikestalesmannen Adoloso Mango och
generalen Elias Pena, den senare Savimbis
brorson – de tre nämnda blev alla mördade
av MPLA. Slutligen bröt striderna ut igen
med full kraft i slutet av 1998 sedan UNITA
av rädsla för att bli utplånat vägrat lämna
in alla sina vapen i enlighet med gällande
avtal och startade en ny väpnad kamp.
I dag behärskar alltså UNITA landet och
MPLA-regimen blir alltmer nervös över
att dess dagar vid makten kanske närmar
sig sitt slut. Enligt Contras sagesman finns
det alltjämt åtskilliga gammeldags stalinister inom MPLA som inte vill veta av
några som helst kompromisser om maktdelningen.

Sanktionskrav
–Ytterligare ett tecken på att det är rädslan
som styr landet, säger vår uppgiftslämnare, är att MPLA hela tiden talar om att
rikta sanktioner mot UNITA. Och inte
bara mot dem – i mitten av september
krävde en talesman för regeringen att också
Sydafrika och andra länder som misstänks
bidra med vapen till rebellerna – exempelvis Burkina Faso, Zambia, Uganda och
Ukraina – skall utsättas för internationella
sanktioner. MPLA har också börjat miss-
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UNITA-ministern
Jaka Jambas ämbetsrum i Jamba i
slutet av 80-talet.
Sedan dess har
befrielserörelsen
flyttat högkvarter
flera gånger. (Foto: Tommy Hansson)
handla och fängsla journalister. Men i dag
är det en mängd good-will som behövs för
att lösa krisläget, inte brutal behandling av
journalister och flera sanktioner!
Enligt den parlamentsledamot Contra
talat med är Angola ”nyckeln till Afrika”:
–Om det blir fred i Angola, är det inget
som säger att det inte kan bli fred överallt.
Och det finns ”korridorer” av god vilja hos
båda stridande parter, där diskussioner kan
komma till stånd. Sådana måste komma
till stånd om inte vårt land skall gå under.
Det inger förhoppningar att kyrkorna nu
kräver att MPLA skall främja en fredlig
utveckling, och att kvinnoorganisationen
Women´s Watch kritiserat båda sidor för
deras krigande. Human Rights Watch har
riktat befogad kritik mot FNs agerande.
Vår informationskälla avslutar samtalet
med att önska Contras reporter välkommen till Angola, i alla fall när läget har
stabiliserats.
Tommy Hansson
Fotnot: Till följd av den labila situationen
i Angola kan de förhållanden som nämnts
i artikeln ha förändrats sedan den skrevs i
mitten av september. Contra har dock under en följd av år rapporterat och informerat från och om krigets Angola. För en mer
långsiktig bild av Angola, se därför exempelvis våra frontrapporter i nummer 2 1981
(Peter Hornung) och 6 1988 (Tommy Hansson). Den specialintresserade kan beställa
dessa nummer från redaktionen!

40 FN-resolutioner…
Sedan de av MPLA starkt manipulerade
valen 1992 har FN utfärdat 40 resolutioner
avseende konflikten i Angola. Under samma
tid har otaliga människor dött som en följd
av de politiska motsättningarna i landet och
ännu fler stympats eller sårats. Särskilt
landminor är ett svårt problem.
Internationella källor uppskattar att cirka
två miljoner människor i dagsläget befinner sig ”i nöd”, under det att endast 600 000
av dessa beräknas komma i åtnjutande av
humanitära hjälpaktioner. Sergio Vieira de
Mello, biträdande generalsekreterare i FN
för Humanitarian Affairs samt kordinator
för katastrofhjälp till Angola, erinrade nyligen om läget:
”Vi uppskattar att ytterligare tre miljoner människor inte går att nå och att deras
förhållanden därför är omöjliga att uppskatta”, citerades de Mello av IRIN–
Southern Africa.
MPLA-ledarna i Luanda och särskilt president dos Santos lever i obeskrivlig lyx;
dos Santos anses vara en av sydvästra Afrikas rikaste män.
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Sverigedemokraterna
hellre till vänster"
Det är för mig ytterst tråkigt att finna att
Contra, en tidning jag tidigare läst med
mycket stort intresse, i och med notisavdelningen i nr. 2-99 har sjunkit så lågt i
sin journalistiska kvalitet att endast Sovjetunionens gamla tidning Pravda utgör
en tillräckligt passande jämförelse. I
nämnda nummers notisavdelning jämförs
nämligen Sverigedemokraterna med den
kommunistiske massmördaren Pol Pot, och
det sägs att SD precis som dennes Röda
khmerer skulle vara ett rent vänsterparti,
då vi båda enligt Contra hyser ”fientlig”
inställning till utlänningar. Det är för mig
oerhört chockerande att högst berättigad
kritik av ett av Sveriges största problem,
nämligen massinvandringen, jämförs med
massmord och främlingsfientlighet. Det
är bara alltför lätt att i Contras absurda
jämförelser se just den typ av generaliserande och osakliga metod att svartmåla
dem vars åsikter man inte håller med om,
som används av just det politiskt korrekta
etablissemang som Contra påstår sig bekämpa.
I notisen angrips även min artikel i SDkuriren nr. 35, där jag i syfte att främja en
ekologiskt hållbar utveckling förespråkar
införande av skatteväxling. Även här försöker Contra leda in diskussionen på högst
ovidkommande jämförelser med främmande ideologier. Det är uppenbarligen så
att artikelförfattaren anser alla typer av
förslag där man med hjälp av tillstånd,
skatter och avgifter försöker påverka tillverkning och konsumtion av miljöfarliga
ämnen som något slags miljöflum. Att
utifrån denna kortsynta inställning placera
SD i samma fack som vänster- och miljöpartiet tyder på en politisk okunnighet av
en typ som jag knappast väntat mig att
finna i Contra.
Att försöka skapa ett skattesystem som
straffar miljöförstöring i stället för arbete
och som innebär att företagen kan påverka
sin skattebörda genom att satsa på ny teknik i stället för att avskeda är inte, som
Contra tydligen uppfattar det, ett tecken
på centraliseringsiver från Sverigedemokraternas sida. Det är ett förslag fram-
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lagt med utgångspunkt i det skadliga skattesystem vi har i dag där arbete bestraffas
och företagens anpassning till ett ekologiskt mer hållbart samhälle inte premieras.
Vårt parti har hela tiden sagt att vi varken är höger eller vänster utan nationella.
Vi har också sagt att EU inte är något
höger- eller vänsterprojekt, utan en fråga
om vår och alla andra europeiska staters
nationella suveränitet. Jag personligen fäster ingen vikt vid de höger-vänster-etiketter som våra motståndare, och nu tydligen
även Contra envisas med att försöka sätta
på oss. Men jag vill samtidigt också avsluta med att säga att om Contra anser att
SD bör klassificeras som ett vänsterparti
för att vi genom vår miljöpolitik försöker
utnyttja statens möjligheter att påverka
vår egen och den övriga mänsklighetens
framtid på denna planet, då står jag hellre
till vänster än höger.
Jakob Eriksson
Partisekreterare Sverigedemokraterna
Redaktionens kommentar: Sverigedemokraterna framstår genom sin partisekreterares uttalade vilja att hellre finnas
till vänster än till höger på den politiska
skalan som precis så socialistiskt inriktade
som vi misstänkte. Så sent som i början av
det här året stod socialisering av banker
och försäkringsbolag i partiets program.
Contra skäms däremot inte ett ögonblick
för att tillhöra den verkliga – det vill säga
västerländskt demokratiska – högern.

Om mytbildning
Det sägs att skillnaden mellan en katt och
en myt är att katten endast har nio liv. Den
stora emigrantångaren Titanic (av journalister kallad ”lyxkryssare”) var byggd för
att göra cirka 22 knop, men kunde vid
forcering fås upp i 23,25 knop. Att hon
skulle försöka erövra Atlantens Blå Band
från Mauretania, som gjorde dryga 26 knop,
var därför aldrig ens under övervägande,
men myten står sig ännu 87 år senare.
I Frankrike trodde många på de tyska
invadörernas enorma överlägsenhet i flyg
och pansar 1940, en överlägsenhet som
fick de tappra franska försvararna och deras allierade att kämpa en från början hopplös kamp. Författaren Arvid Fredborg skrev
en gång ungefär så, att om någon skulle

vilja beskriva Andra världskriget på ett
objektivt sätt, vilket knappast kommer att
göras, skall märkliga omständigheter
komma i dagen. I boken Socialism och
fascism - av samma stam redogöres för vad
de franska kommunisterna sade före respektive efter Tysklands angrepp på Sovjetunionen i juni 1941. Tala om lappkast…
En rörelse som kallar sig ”Jubilee 2000”
har fått en viss massmedial uppmärksamhet. Rörelsen kräver att Världsbanken skall
avskriva de fattiga ländernas skulder, som
låntagarna i alla fall aldrig kommer kunna
att betala tillbaka (ens om de skulle vilja).
Rörelsen tycks ha fått igenom sina krav,
åtminstone delvis. Vad som skall hända i
framtiden är något man inte får fråga om;
insändare i det ämnet deponeras i
redaktionernas papperskorgar. Skall u-länderna få börja låna på ny kula tills det blir
dags för nästa avskrivning, eller kommer
man att resa krav på låntagarna för att ge
nya krediter?[…]
För en tid sedan fann jag anledning att
i lokalorganet försöka bemöta en fariseisk
insändare om ämnet u-hjälp och plockade
fram boken Biståndsmyten av P.T. Bauer,
utgiven på tidigt 80-tal. Naturligtvis blev
min insändare refuserad. Jag skrev så här:
I Sverige är det ju nu en gång för alla så, att
om kartan (det politiskt korrekta) inte överensstämmer med terrängen (verkligheten)
så är det kartan som gäller. Några citat ur
Bauers bok (de citerade avsnitten härstammar från sidorna 84-104):
”För ungefär tio år sedan [omkring
1970, min anm.] publicerade en grupp
studenter i Cambridge en pamflett som
handlade om västländernas moraliska förpliktelser mot tredje världen. Så här lyder
det viktigaste stycket: ’Vi tog gummi från
Malaya, te från Indien, råmaterial från
hela världen och gav dem nästan ingenting
tillbaka’. Det där är så nära sanningens
motsats man kan komma. Britterna tog
med sig gummit till Malaya och teet till
Indien. Det fanns inga gummiträd i Malaya eller någon annan stans i Asien (vilket
antyds av deras botaniska namn, Hevea
braziliensis) förrän för ungefär hundra år
sedan, när britterna tog med sig de första
gummifröna från Amazonasdjungeln. Ur
dessa växte sedan den enorma gummiindustrin upp och ägs i dag till stora delar
av asiater. Teplantorna kom till Indien
med britterna något tidigare. Deras ursprung var Kina.
”Långt ifrån att västländerna skulle ha
orsakat fattigdomen i Tredje världen, är
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det kontakter med väst som har varit den
främsta faktorn bakom de materiella framstegen där.
”Så sent som andra hälften av 1800talet saknade det svarta Afrika de enklaste,
mest grundläggande beståndsdelarna i
modernt, socialt och ekonomiskt liv. Dessa
har införts av västerlänningar under loppet
av det senaste århundradet.
”Vad man än tycker om kolonialism kan
man inte göra den ansvarig för fattigdomen i Tredje världen. En del av de mest
efterblivna länderna har aldrig varit kolonier, som t.ex. Afghanistan, Tibet, Nepal
och Liberia. Etiopien är kanske ett ännu
mer talande exempel (landet var italiensk
koloni under endast sex år av sin långa
historia).
”Tredje världens utlandsskulder är inte
bara en följd av eller något tecken på
exploatering. De representerar resurser som
Tredje världen har tillgodogjort sig.
[Utlandsskulderna] är resultatet av slösaktig användning av det kapital som tillhandahållits, eller av olämplig valuta- och
skattepolitik… Sådana brister är oundvikliga om regeringen i ett land, rikt eller
fattigt, på väg framåt eller stagnerande
lever över sina tillgångar.” [Jfr. Sverige,
som lånat pengar för att skänka bort dem!]
”En fjärdedel av jordens befolkning lever rent bokstavligt på att ta livet av de
andra tre fjärdedelarna” (ur The Guardian
77-01-03). Samma tidning 79-06-11:
”…den sociala kannibalism som har gjort
över tre fjärdedelar av mänskligheten till
tiggare och dömt dem till fattigdom och
död, inte för att de inte arbetar, utan därför
att deras välstånd går åt till att föda, kläda
och ge bostad åt ett fåtal sysslolösa klasser
i Amerika, Europa och Japan…där överklassen lever på vinster som de rövat från
världens bönder och arbetare.” Bauers
kommentar: ”Sådana löjliga uttalanden kan
mångfaldigas hur många gånger som helst.
Att framstående akademiker och journalister i den så kallade kvalitetspressen uttrycker dem, säger en del om intellektualismen i dag”.
Vi har ingen anledning att känna dåligt
samvete för tillståndet i Tredje världen.
Kolonialmakterna har nog i de flesta fall
investerat mera än de fått tillbaka genom
”utsugning”. Så torde väl heller ingen f.d.
kolonialmakt i dag vilja ha kolonierna
tillbaka. […]
En annan myt, för vilken jag själv en
gång till en del varit offer, spräcker författaren Staffan Skott i boken Sovjet från
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början till slutet. Han skriver: ”Man kan
lugnt skriva en sovjetisk historia så här,
och det väcker ingen uppmärksamhet: Bolsjevikerna hade ett masstöd och Lenin och
Stalin störtade tsaren i oktoberrevolutionen. Kommunisterna lyfte upp det ohjälpligt efterblivna och stillastående Tsarryssland till oanade höjder och gav befolkningen en social trygghet och effektiv hälsovård och utbildning Från ohyggliga levnadsförhållanden fick folket en oändligt
mycket bättre levnadsstandard. Från ingenting blev Sovjetunionen en industrimakt
i jämbredd med världens utvecklade länder. Kommunismen avskaffade alla sociala motsättningar och gjorde folk och
nationer, som varit fiender, till vänner.
Efter tsartidens reaktionära strömningar
trängde en modern världs- och människouppfattning igenom i Ryssland och kvinnorna fick jämlikhet med männen. Stalin
var en stor fältherre som ledde sitt folk till
seger mot Hitlers nazism, vars oförsonlige
fiende han alltid var. Efter Stalins död
gjorde Chrusjtjov för alltid upp räkningen
med missförhållandena efter den döde diktatorn. Sovjet har under hela efterkrigstiden varit militärt jämbördigt med USA
men drivit en konsekvent fredspolitik. Och
så vidare, och så vidare. Det är säkert
många som inte reagerar på meningarna
här ovanför. Men INTE ETT ENDA ORD
är sant.” (Så långt Staffan Skott).
En tysk historiker vid namn Joachim
Hoffman vid Militärhistoriska forskningsinstitutet i Freiburg väckte 1983 uppmärksamhet med boken Tyska Riket och andra
världskriget: angreppet mot Sovjetunionen. Hoffmans överordnade, Wilhelm
Deist, försökte få Hoffman att vinkla sin
framställning i ”överensstämmelse med
grundtesen, att Sovjetunionen inte var en
aggressiv stat” och att den sovjetiska uppmarschen från 1940 bara var en reaktion
mot en tysk uppmarsch. Vidare uppmanades Hoffman att dölja MolotovRibbentrop-pakten och Sovjets delaktighet i likviderandet av Polen. Likaså skulle
det förtigas, att Stalin i sin deklaration av
29 november 1939 officiellt gjorde England och Frankrike ansvariga för krigets
fortsättande. Uteslutas skulle också ett citat av den sovjetiske försvarsministern och
marskalken av Sovjetunionen, Gretsjko,
att ”endast fronttrupperna, men alls icke
regeringen och de högre staberna, överraskades av det tyska anfallet”.
Slutligen begärdes av Hoffman att han
skulle framhäva de tyska krigsförbrytelser-

na och omsorgsfullt förtiga de sovjetiska.
Hoffman anklagades t.o.m. inför rätta i
Freiburg för dessa påståenden, men anklagelsen avvisades. Att Hoffman inte blev
isolerad berodde på den österrikiske professorn Ernst Topitschs 1985 utgivna bok
Stalins krig. Försök till kvalificerad historieförfalskning, alltså.
En annan myt, som tycks odödlig, är
den om den antikapitalistiska, tvångskollektivistiska och antiliberala tyska nationalsocialismen som en konservativ högerrörelse. En alls icke högerinriktad tidning,
Metallarbetaren, citerade Svenska Dagbladet från 1933, där den av Hitler ledda
regeringen kallades den ”tyska högerns
verkliga samling”. Det som förvånade mig
var att SvD kunde uppleva nazismen som
en högerrörelse varför jag i ärendet tillskrev Arvid Fredborg, som svarade: ”Att
någon i Svenska Dagbladet anno 1933
kunde beskriva vad som hände i början av
året som ’den tyska högerns verkliga samling’ är kanske inte så märkligt, om det
skedde i februari eller mars exempelvis.
Då hade många illusioner om vad som
skedde. Se exempelvis på Karl Schumachers tal i Augsburg 4 februari 1933, sid 323
i min bok Destination Berlin. Men naturligtvis vittnar Svenska Dagbladets formulering om ringa visdom”.
Sid 323 i Destination Berlin meddelar:
”En så intelligent man som dr Schumacher
(s) sade att Hitler endast hade skenet av
makt. Tidigare var han dekoratör, nu är
han ett dekorationsstycke. Kabinettet heter Adolf Hitler, men kabinettet är Alfred
Hugenberg.” Den politiska högern trodde
sig kunna tygla nazisterna, men blev själv
snabbt utmanövrerad. Än i denna dag benämnes politiska partier, där de för den
politiska högern signifikativa dragen marknadsekonomi och demokrati är skällsord,
av B-journalister som ”högerextrema”. (En
verkligt högerextrem regering skulle i
själva verket ha släppt marknadskrafterna
helt lösa, utan någon […] interventionism). I filmen ”Bron över floden Kwai”
bygger engelska krigsfångar under ledning av brigadgeneralen Nicholson en bro
till sina japanska fiender och fångvaktare.
Då bron skall sprängas, till förfång för
japanerna, försöker Nicholson förhindra
sprängningen av sitt verk (…).
Det är kanske samma fenomen som gör
att historiker och journalister inte vill medverka till att spräcka de många myter de
under långa tider omsorgsfullt odat.
Magnus Cappelin, antitotalitarist
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Palme privat
Palme privat är titeln på en bok,
vars författare heter Christer
Isaksson. Boken handlar om
Olof Palmes väg till makten,
om överklassynglingen från
Östermalm som blev socialist
och Sveriges statsminister. När
hans mor, som var av tyskbaltisk
adel och aktiv inom högerpartiet, fick kännedom om att sonen hade tagit steget över till
socialismen blev det en chock
för henne.
År 1953 började Palmes politiska karriär med ett utredningsuppdrag åt Tage Erlander.
För Erlander kom Palme att bli
oumbärlig, vilket tydligt framgår av en dagboksanteckning av
Erlander från 1960. Inför hotet
att Palme skulle anta erbjudandet att bli statssekreterare i
handelsdepartementet under
Gunnar Lange skrev Erlander,
att ”För mig blir det rätt besvärligt att klara mig utan Palme.
Han har betytt så oerhört mycket
för uppryckningen av partiet.
Mycket av min nuvarande position har berott på Palmes otroliga skicklighet att finna kon-

struktiva lösningar eller i vart
fall täckande formuleringar.”
För den stora allmänheten
kom bilden av Palme att bli
mindre tilltalande. I en TV-debatt 1960 med Bertil Ohlin fick
tittarna för första gången stifta
bekantskap med Palmes drummelaktiga manér. En hånflinande, arrogant och sarkastisk
Palme försökte göra bort Ohlin,
men det försöket misslyckades
totalt. En krönikör i Sydsvenska
Dagbladet skrev efteråt: ”Nej,
det var inte trevligt att skåda
herr Olof Palme i TV-debatten
i tisdags mot herr Ohlin…Att
sitta och hånle och försöka vara
sarkastisk utan att ha täckning
för sarkasmen är ouppfostrat och
inte värdigt en person som fått
förtroendet att föra sitt partis
talan.”
Författaren säger om Erlander och Palme att bägge var
tydliga antikommunister. I Erlanders fall kan det påståendet
vara sant, men knappast vad
gäller Palme, vilken milt uttryckt kan klassificeras som
kommunismens medlöpare.
Palmes engagemang i vietnamfrågan visade med stor tydlig-

het var hans sympatier fanns.
När Palme 1968 demonstrerade
mot USA tillsammans med
Nordvietnams moskvaambassadör, gjorde han sig skyldig
till ett grovt övertramp och visade prov på ett synnerligen
dåligt omdöme.
Men inom det socialistiska
lägret blev Palme något av en
hjälte. Fackklubbar och arbetarkommuner gav honom sitt massiva stöd, vilket bäddade för
valet av honom till partiledare
året därpå. År 1975 besökte
Palme som förste västeuropeiske regeringschef Kuba. Detta
besök, som innebar en hyllning
till Fidel Castro och en sanktionering av hans politik, kan inte

betecknas på annat sätt än som
ett utslag av Palmes kommunistsympatier. En tydlig undfallenhet gentemot Sovjet kunde iakttagas hos Palmes. Denna undfallenhet synliggjordes exempelvis när ubåtskommissionen
hade framlagt en rapport 1983,
som utpekade Sovjet som ansvarig för ubåtskränkningarna.
En upprörd Palme försökte då
att mildra formuleringarna i rapporten.
Till skillnad från Erlander
intog Palme en antiisraelisk
hållning, vilket bland annat tog
sig uttryck i att han inbjöd PLOledaren Yassir Arafat till
Sverige. Det kan i detta sammanhang erinras om att PLOs
stadgar föreskrevs att Israel och
dess invånare skall förintas.
I ett av kapitlen berör författaren det hat, som av olika anledningar mötte Palme. Bokens
sista kapitel har rubriken ”Olof
Palmes hemlighet” och handlar
om ett tolvårigt förhållande till
en kvinna, som var fotograf.
Palme privat är en läsvärd
bok, men någon djuplodande
skildring av den kontroversielle
Palme har författaren inte åstadkommit.
David Stavenheim
Christer Isaksson: Palme privat. Ekerlids förlag.
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I kommande nummer av Contra ska vi titta på vilka rättigheter
”Storebror” tar sig i granskningen av medborgarna. Serien ”Det
kalla krigets hjältar” fortsätter, härnäst med rysk-ukrainaren
Piotr Grigorenko. En kuban i svensk exil lämnar kritiska synpunkter på sitt gamla hemland och Fidel Castro. Naturligtvis
kommer vi med sedvanliga notiser, insändare, bokrecensioner
och mycket mer.

...kommer i december
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