
Sidorna 4-5

Sverigedemokraterna i Norr
tälje blev portade av Folkets 
Hus. Nu vill lokalavdelningen 
ha kompensation för  
kontraktsbrottet.

Dagens Nyheter beställde 
fabricerade historier
När Dagens Nyheters nuvarande 
chefredaktör Peter Wolodarski till
trädde som politisk redaktör 2009 
klargjorde han sin målsättning att 
ändra tidningens verksamhet till att 
bli ”agendasättande”. Den agenda
drivna journalistiken har visat sig i 
påhittade ”rasist”historier, ointres
se att följa upp polistips när förö
varna hade utländsk bakgrund och 

rena lögner. Till och med bransch
kollegor kallar den tidigare ansedda 
dagstidningen för ”ett propaganda
organ” och beskyller den för att 
”slira på sanningen”.

Många seriösa journalister har 
tvingats sluta eller förflyttats till en 
nedgången lokal utanför staden, 
den så kallade ”frysboxen”.

Nya Tider
Nya medier tar vid där gamla sviker.      Vecka 38, År 2016

Sidorna 8-9

SD får inte 
hyra lokal

Sidan 7

Filippinernas president Rodri
go Duterte visar ”järnnäven”, 
vilken blivit till symbol för 
hans skoningslösa kamp mot 
korruption och droghandel. 
Nu kräver han att amerikansk 
militär lämnar delar av  
önationen.

Sidan 10

Lyxfartyget Ocean Gala hyrdes av Migrations
verket för uppåt 1800 asylsökande, men 
användes aldrig. Ägaren menar att han blivit 
lurad av både kommunen och verket, och vill 
nu ha betalt enligt avtal, 800 000 kronor per 
dygn.

Historia: Världens första skriftspråk är europeiskt
Om tolkningen av de nya fynden stämmer måste historien om civilisationens uppkomst skrivas om. 
Skrivtecken äldre än Mesopotamiens kilskrift och Egyptens hieroglyfer har hittats i Bulgarien.

Sidan 14

PÅ PLATS: Sanna Hill har följt svenska frivilliga som strider mot Islamiska staten och rest 
runt på den irakiska landsbygden tillsammans med nunnan syster Hatune Dogan för att besöka 
riktiga flyktingar, sådana som Europa inte hjälper eftersom de vill stanna i sitt land.

Sidan 6RIKSDAGEN: Vänsterfeminist ersatte präst vid Riksdagens öppnande i Storkyrkan.

Foto: Nya Tider

DAGENS NYHETER och dess chefredaktör Peter Wolodarski. 
Foto: Nya Tider, stillbild SVT

”Amerikaner 
måste bort”

KRÖNIKA:

För exakt 
tre år sedan 
sköts min vän 
journalisten Ruhila 
Adatia-Sood 
ihjäl av terrorister 
på Westgate 
köpcenter i Kenya. 
Trots att hon var 
muslim.

”

Sidan 11

Sidorna 12-13

Kultur och 
marknad 
är båda 
beroende av 
yttrandefrihet.

Stefan  
Torssell

Kräver 250 miljoner 
i hyra för tom båt
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Välkommen till nyhetstidningen Nya Ti-
der. Du har just öppnat det specialnum-
mer som delas ut gratis på Bokmässan 
i Göteborg i 8 000 exemplar. Läs och 
bilda dig en egen uppfattning om årets 
mest omdiskuterade nyhetstidning. 

Nya Tider är en bred nyhetstidning som star
tades hösten 2012. Den är politiskt obunden 
och nischar in sig på att skriva om nyheter 
som ges en orättvis rapportering i etablerad 
media. Tidningen har vuxit snabbt, redan 
året efter grundandet erhöll Nya Tider stat
ligt presstöd. År 2014 var vi den tidning som 
växte snabbast i Sverige.

Genom att våra professionella reportrar 
skärskådar och granskar nyhetsflödet kan vi 
i varje nummer påvisa grova vinklingar och 
rena lögner. I detta nummer presenterar vi ett 
helt uppslag om hur Dagens Nyheter konse
kvent vilsefört sina läsare utifrån en ideolo
gisk agenda.

Vi räds inte att gå utanför det politiskt 
korrekta, det som AnnCharlotte Marteus 
på Expressen så väl beskrev i sin självkritiska 
krönika ”Det är jag som är åsiktskorrido
ren”, där hon beskrev hur hon varit med om 
att censurera, mörka och tillrättalägga. Sedan 
dess har det dock inte blivit bättre – tvärtom 
ljugs det som aldrig förr. Att man angripit 
Nya Tider så hårt de senaste veckorna, bara 
för att tidningen för fram den information 
som man velat undanhålla allmänheten, är 
ett tydligt tecken på detta.

Nya Tider har också en omfattande 

utrikes  rapportering. Vi har besökt bägge 
sidor i Ukrainakonflikten och rapporterade 
både från upproret på Majdan och sedan Do
netsk i östra Ukraina, där civilbefolkningen 
besköts med artilleri. Vår viceredaktör har 
besökt frivilliga svenskar som strider mot Is
lamiska staten och färdats med den kristna 
hjälporganisationen Hatune Foundation på 
den irakiska landsbygden för att rapportera 
om riktiga flyktingar, sådana som Europa 
inte hjälper för att de inte vill lämna sitt land. 
Senast besökte hon utsatta kristna i Egypten.

Vi har flera gånger varit först i Sverige med 
avslöjanden, ibland först i hela västvärlden. 
Bland annat har vi långt före andra kunnat 
berätta att västvärlden köper olja från Isla
miska staten via Turkiet, att Ukrainas guld
reserv flögs ut från Kiev av USA och nu är 
spårlöst försvunnen. Vi har granskat ”rasist
mordet” som ledde till att rörelsen Black Li
ves Matters grundades i USA och där det vi
sade sig att amerikansk liksom svensk media 
okritiskt förde vidare propaganda från den 
PRbyrå som offrets familj anlitat.

Förutom grävande reportrar och orädda 
utrikeskorrespondenter publicerar Nya Tider 
regelbundet debattinlägg och analyser av ex
perter inom sina områden. Bland våra åter
kommande krönikörer kan nämnas professor 
KarlOlov Arnstberg som forskat inom etno
logi och då speciellt om minoriteter såsom 
romer, Alf Ronnby som är doktor i sociologi 
och docent i socialt arbete, samt Rolf Hille
gren, före detta kammaråklagare.

Du håller i ytterligare ett fullspäckat num
mer av Nya Tider, en tidning som ruskat om 
det svenska etablissemanget. De har all anled
ning att vara oroliga.

LEDARE

Stöd fri media – prenumerera!

Sanningens röst i ett 
förljuget medieklimat
CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

Vávra Suk
chefredaktör

vavra.suk@nyatider.nu

Få tidningen direkt i brevlådan:

HELÅR: 545:

HALVÅR: 285:

KVARTAL: 149:

EUROPA HELÅR: 1100:

VÄRLDEN HELÅR: 1 495:
Sätt in prenumerationsavgiften på 
bankgironummer 1080357, 
mottagare AlternaMedia. Ange Din 
adress i meddelanderutan. 

PrenumereraNYA TIDER erbjuder en samman
ställning av nyhetsveckan med 
fokus på händelser som påverkar 
den vidare utvecklingen, både i 
Sverige och utrikes. Vårt mål är 
att hitta den röda tråden i nyhets
bruset och ge en samlad och 
objektiv bild av vad som faktiskt 
hänt.

Nya Tider är en obunden 
nyhetstidning och är inte knuten 
till någon organisation eller något 
parti. Erhåller sedan oktober 
2013 statligt presstöd.

T
emat för årets Bokmässa är yttrandefrihet. Men vad har yttrandefrihet 
för praktisk betydelse, hur påverkas vi av mer eller mindre yttrandefri
het i samhället?

I forna Östblocket trodde de flesta människor att om de bara inte 
kritiserade maktapparaten och det kommunistiska partiet så kunde de 

leva sina liv i fred. Alla drabbades dock mer än de kanske insåg. Jag vill här peka på 
en viktig aspekt som drabbar oss i Sverige i dag, och det är den ökade faran för grova 
brott och övergrepp till följd av att vissa samhällsproblem inte får diskuteras fritt.

I Norge har man mycket högre i tak. Exempelvis har norska medier och polis varit 
öppna med vilka grupper det är som begår de flesta sexövergreppen. Åren 20062008 
kunde polisen i Oslo konstatera att samtliga överfallsvåldtäkter begicks av migranter 
från länder där kvinnan har en underordnad ställning. Att man beskriver verklig
heten som den är, innebär också att man kan vidta åtgärder. Man införde snabbt 
utbildning för män från dessa regioner om kvinnans ställning i nordiska samhällen 
och vilka lagar som gäller.

Det hade man kunnat göra i Sverige också, där problemen är mångdubbelt större. 
I stället har hela Norge beskyllts för att vara rasistiskt. I detta nummer presenterar vi 
en sammanställning av hur Dagens Nyheter systematiskt har vilsefört sina läsare, men 
problemet är utbrett i alla systemmedier. Det är först i år som förslag om obligatorisk 
sexualundervisning väckts i Sverige, efter att alternativ media avslöjat de omfattande 
sextrakasserierna på musikfestivaler – något systemmedia för övrigt också försökt 
dölja, men misslyckats. Fortfarande har dock inte dessa åtgärder genomförts, efter
som det i media heter att det skulle innebära ”att en hel grupp kände sig utpekad”.

Som vi tidigare beskrivit i Nya Tider är till och med polisen rädd att gå ut med 
ordentliga signalement efter att de flera gånger pekats ut av media som ”rasister”. 
Brottslingar kommer undan bara för att signalementen blir så vaga att de blir helt me
ningslösa. Det betyder dock inte att man i media är helt färgblind, tvärtom. När det 
i början av förra året anmäldes en gruppvåldtäkt på Finlandsfärjan Viking Amorella 
var systemmedia snabbt ute med braskande rubriker som ”Åtta svenskar gripna för 
våldtäkt”. När Nya Tider skrev att de gripna hade namn som Abdulla och Ahmed 
backade systemmedia till att de menat att det rörde sig om svenska medborgare. Det 
var också en lögn, Nya Tider avslöjade snabbt att de gripna var medborgare i Soma
lia och Irak. Det var alltså så viktigt för media att kunna hävda att de var svenskar, 
att de var beredda att ljuga om det.

Det stämmer inte alls som det ibland påstås att systemmedia avstår från att publi
cera etnicitet eftersom det saknar relevans för nyheten. De avstår att publicera etnici
tet bara när det passar deras agenda, och är lika noga med att lyfta fram etnicitet när 
signalementet omfattar till exempel ”blont hår”.

De stora mediehusen lever fortfarande i föreställningen att de kan lura läsarna 
och forma opinionen som de vill. Men människor genomskådar det här i dag. Det 
är inte konstigt att journalister har lägst förtroende av alla yrkesgrupper i Sverige år 
efter år. Eller nästan, 2010 lyckades man faktiskt ta sig förbi bilhandlarna, men sedan 
halkade man ned till en sistaplats igen.

Människor vill ha korrekt information, de vill veta vad som händer, och det är 
därför alternativ media växer, hur mycket de än kallar oss för olika skällsord.

Reaktionerna från systemmedia på våra avslöjanden är rent hysteriska. Men jag 
förstår dem. Har man lurat befolkningen i decennier och skapat ett samhälle som slår 
världsrekord i antalet våldtäkter har man mycket att svara för.

De pratar mycket om demokrati och alla människors lika värde, men i praktiken 
betyder detta ”lika värde” att flickorna som blir sextrakasserade i Kungsträdgården 
av organiserade gäng, är mindre viktiga än att en viss grupp inte ska känna sig ut
pekad.

Hur bra kan demokratin fungera om människor inte 
får korrekt information om verkligheten? Systemme
dia kan kalla oss det ena och det andra för att vi 
avslöjar vad de ljuger om, men sådana påhopp slår 
bara tillbaka på dem själva. Mitt samvete är rent, 
men hur sover de själva på nätterna?50

nr/år!

Nya Tider
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B
okmässans tema 2016 är 
Yttrandefrihet och inte 
begränsad yttrandefri
het som en del har tyckts 

tro. För de flesta är yttrandefrihet 
ett positivt laddat värdeord och 
en princip som gäller universellt, 
men yttrandefrihet värnas inte i 
alla läger.

Attila, Djingis Khan och mo
gulhövdingarna hyllade troligen 
inte principen om människors rätt 
att få yttra sig. Den som på ett hu
moristiskt och medryckande sätt 
hade försökt sig på att skildra 
dåtidens förhållanden gjorde nog 
sin sista betraktelse. Begränsad 
yttrandefrihet och inskränkt ytt
randefrihet tillhör normalförhål
landet i mänsklighetens historia.

Inom klosterväsendet är tyst
nad en dygd. Att tala är silver, 
men tiga är guld, är ett upplock
at uttryck som införlivats i den 
svenska bondekulturen. Liknande 
tänkesätt finns i Bibeln, ”Tiga har 
sin tid, tala har sin tid” (predika
ren 3:7).

Den nya vänstern har sin vari
ant: att förtala är silver, att för
tiga är guld.

Nej, det är vi kloka männis
kor i vår tid som allra mest hyllar 
principen om yttrandefrihet. Prin
cipen har inget egenvärde utan är 
kopplat till ett samhälleligt behov. 
Utan yttrandefrihet skulle det mo
derna samhället inte fungera, men 
det är inte yttrandefriheten i sig 
som skapar de goda värdena. Ytt
randefriheten är en konsekvens 
av, dels den liberala marknads
ekonomin, dels kulturen.

I tider av jägarsamhälle, feo
dalvälde, bondesamhälle, hie
rokratier (präststyre) eller skrå
samhällen fyllde yttrandefriheten 
ingen större funktion annat än för 
den bildningshungrige. Rätten att 
tala var mer kopplat till gruppen 
eller klanen än för den enskilde. 
Livegenskapen gällde i Ryssland 
till 1866 och i Sverige upphörde 
den sista resten av husaga 1920 
för anställda ynglingar under 
18 år. Innan dess hade husaga 
av tjänstefolk varit tillåten. Där 
fanns ingen självklar rätt att yttra 
sig i tid och otid.

Men ett marknadssamhälle 
kan inte fungera utan de borger
liga friheterna: tryckfrihet, ytt
randefrihet, mötesfrihet, organi
sationsfrihet och näringsfrihet. 
Tidigare sålde varje hantverkare 
och bonde till konsumenten, men 
i och med industrialismen blev 

produktionen ämnad för en ano
nym marknad. Nu gällde det att 
marknadsföra sig, producenter 
organiserade sig inte längre i var 
sitt skrå, som endast valde in dem 
man ansåg passa. Nu var man 
tvungen att mötas, diskutera och 
tävla.

Även arbetare måste få organi
sera sig. Det kräver mötesfrihet, 
organisationsfrihet, yttrandefri
het och tryckfrihet. Företagaren 
har behov av samma friheter plus 
näringsfrihet.

Bort med skrån, klerker och 
överhet. De ska inte ha någon rätt 
att begränsa andra människors 
friheter. Yttrandefriheten är alltså 
en nödvändighet i ett modernt 
produktionssamhälle där miljoner 
beslut ska fattas dagligen för att få 
samhället att fungera.

Jag är övertygad om att tog man 
bort dessa rättigheter, så kommer 
det att avskaffa marknadseko
nomin. Informationsfriheten är 
till exempel nödvändig för att få 
balans i tillgång och efterfrågan, 
annars kan man inte fatta rätt pro
duktionsbeslut.

Men det är inte bara markna
den som kräver yttrandefrihet. 
Kulturen är en lika stor pådriva
re. Berättelsen har alltid varit ett 
mänskligt behov. De bildnings
hungriga statarungarna stod och 
läste på väggarna i statarlängorna 
som var tapetserade med gammalt 
tidningspapper. Jag minns själv 
hur jag som yngling läste varenda 
bok i Sjömansbiblioteket. Det var 
bärbara träskåp, aningen större än 
en kabinväska för flyget. Där rym
des 35–40 böcker. Det sista jag läs
te på en båt ur en sådan låda var en 
liten tunn bok om kyrkorummets 
utformning. Allt slank ner. I Su
ezkanalen fick vi från Norska Sjö
manskyrkan en film som vi skulle 
ta med till Indien. Vi spände upp 
vita lakan och kväll efter kväll såg 
jag en fladdrande Laurence Olivier 
upprepa samma repliker utan att 
jag visste att jag betraktade det 
yppersta av den europeiska världs
kulturen. Allt gick in.

Kulturen har samma skriande 
behov som marknadsekonomin av 
fria uttrycksformer. I teokratiska 
samhällen är konsten upplysande 
och idealiserande, därmed givet
vis falsk, men kan vara gudom
ligt vacker och därmed fylla sin 
stora funktion. När Giotto under 
1300talet fick in perspektivet i 
sina målningar och Petrarca gestal
tade känslan så framträdde män

niskan. Kulturen har fortsatt att 
skildra människan, men ständigt 
utifrån nya aspekter. När han
delskapitalismen skapade de stora 
förmögenheterna i ett fåtal händer, 
utvecklades porträttmåleriet med 
Frans Hals och Rembrandt.

All kultur behöver en organi
sationsstruktur för att få sin platt
form. Den nation eller det sam
hälle som inte förstår det får den 
gyckelkultur den förtjänar. Vår 
tids kultur ska inte avbilda eller 
förhärliga. Kulturens, eller låt oss 
säga konstens uppgift, har blivit 
att förskjuta perspektivet och ut
mana tanken. Salvador Dalis rin
nande klockor är ett utmärkt sätt 
att skildra ett freudianskt tänkande 
där människan inte är den hon sy
nes vara eller tror sig vara.

Produktionen är fri och kon
sumtionen är fri. Då måste också 
kulturen vara fri. Den nation som 
först inskränker den kulturella 
friheten går under först. Vi måste 
därför ha förstånd att försvara 
konstnärlig frihet och människors 
rätt att uttrycka sig.

Ett bra exempel är Pridefesti
valen i Stockholm. Jag ogillar per
sonligen själva företeelsen, men det 
skulle aldrig falla mig in att hur 
vulgärt det marscherande tåget än 
synes vara, ens komma på tanken 
om förbud. Alla människor har 
rätt att uttrycka sin åsikt vad den 
än må vara och i vilken form den 
än tycks ta. Att jag för min del an
ser att det är ett tecken på ett deka
dent samhälle är mitt problem och 
ingen annans. Men jag ska också 
ha rätt att uttrycka min åsikt.

Det är alltså bara i det öppna 
marknadsliberala samhället som 
demokrati och kultur har frihet. I 
ett marxistleninistiskt samhälle där 

proletariatets diktatur ska skapa 
den nya människan blir såväl kul
turen som demokratin kraftigt 
kringsnärjd. Även ekonomin blir 
lidande. Likaså i ett kristet eller 
islamskt teokratiskt samhälle. Om 
allt ska underkastas gud, vars vilja 
uttolkas av ett prästerskap, bör 
nog de flesta konstnärerna och för
fattarna fundera på att lägga ner 
penseln eller pennan.

Det var inte ett friskhetstecken 
när Bokmässan beslutade att Alter
naMedia och Nya Tider inte skulle 
få medverka på årets Bok och Bib
lioteksmässa. Vad man inte hade 
uppmärksammat var att Alterna
Media, som nytt bokförlag, hade 
givit ut sin första egna bok M/S 
Estonia – Svenska statens haveri. 
Att på en bokmässa som har ytt
randefrihet som tema förklara en 
bok för Liber non gratus – en icke 
önskvärd bok, hade varit mag
starkt i överkant. Förhoppnings
vis var det också vad Bokmässans 
ledning insåg, att utestänga en 
bok händer bara ett par gånger 
per århundrade i Sverige och får 
alltid oanade konsekvenser.

Yttrandefriheten gäller alla
Yttrandefrihet är inte resultatet av ett beslut eller ens av demokrati. Yttrandefrihet är en produkt av en levande kultur. Det menar veckans 
debattör Stefan Torssell, som skriver att det i första hand inte är yttrandefriheten som gett utrymme för kulturen, utan att kulturen ständigt 
framtvingar denna frihet.

NyT. Debatt: 

LIBER NON 
GRATUS. Stefan 
Torssell signerar 
sin nyutgivna bok 
om M/S Estonia på 
boksläppet i Stock
holm. Bokmässan i 
Göteborg stoppade 
först boken genom 
att porta förlaget 
AlternaMedia, men 
ändrade sig sedan.
Foto: Nya Tider

Åsikter på denna sida representerar inte nödvändigtvis tidningens ståndpunkt.

Stefan Torssell är författare, sjökapten och 
f d byrådirektör på Sjöfartsverket. Hans bok 
M/S Estonia – Svenska statens haveri gavs ut 
på AlternaMedia förlag 1 augusti 2016. Boken 
skildrar mörkläggningen av 852 människors 
död och hur svenska staten lyckades undvika 
att Estonias förlisning genomgick en rättslig 
prövning. Boken skildrar hur mörkläggningen 
gick till, vilka som låg bakom den och varför. 
Boken är en fackbok byggd på fakta, men 
beskrivs som en thriller. Läsaromdömena har 
varit översvallande. Förlaget avser att anmäla 
boken till Augustpriset.

Stefan Torssell
stefan.torssell
@nyatider.nu

”Nej, det är vi  
kloka  
människor i vår  
tid som allra  
mest hyllar  
principen om  
yttrandefrihet. 
Principen har 
inget egenvärde 
utan är kopplat  
till ett  
samhälleligt  
behov. 
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Lyxkryssaren Ocean Gala har stått 
tom i hamnen i Härnösand i över 
tre månader. Kommunen har ställt 
sig tveksam till att Migrationsver
kets flytande förläggning ska ankra 
just i deras hamn, och i början av 
juli lyckades man avstyra projek
tet. Länsstyrelsen i Härnösand 
hade då konstaterat att Utansjö 
hamn inte kan ta att emot passa
gerarfartyg eftersom den saknar 
giltiga miljötillstånd.

Floating Accomodations, som 
äger fartyget, anser dock att man 
ska ha betalt enligt avtalet med 
Migrationsverket, det vill säga 
800 000 kronor per dygn som bo
endet skulle ha kostat, med avdrag 
för bland annat mat. Nu övervä
ger man att stämma verket på 250 
miljoner kronor. Hittills har man 
skickat tre fakturor utan att vare 
sig få betalning eller ens ett svar. I 
stället har Migrationsverket anlitat 
advokaten Hans Backman, tidiga
re ordförande för sajten Lexbase, 
för att föra striden mot företaget. 

Floating Accomodations vd 
Kjell Tandberg säger till Nya Tider 
att han har rätten på sin sida:

– Vi kommer att få betalt till 

slut, det är helt säkert. Antingen 
genom att Sverige frivilligt för
handlar sig fram till en lösning och 
betalar, eller att vi måste gå till 
rättssak i Sverige och få det erkänt 
av svensk domstol, eller så får vi i 
värsta fall gå till Europadomstolen. 
Det är redan helt klart att de har 
brutit mot internationella konven
tioner. De är redan ersättningsplik
tiga enligt svensk lag. Det är sant 
att myndigheter har gjort olika 
krumsprång för att slippa betala, 
men det kommer inte att hålla i 
längden.

Strider om tillstånd och 
sjöfartsskydd
Turerna kring Ocean Gala inled
des i februari i år, då Floating Ac
comodations skrev ett avtal om att 
leverera en båt för att användas 
som asylboende för 1 800 perso
ner. Man ville först förlägga det ut
anför Timrå, men denna kommun 
sade nej, varpå uppmärksamheten 
riktades mot Härnösand. Även där 
var kommunens politiker negativt 
inställda och hävdade att Migra
tionsverket hade lovat dem att inte 
låta ett sådant enormt asylboende 

placeras där. I juni lade fartyget 
till i privatägda Utansjö hamn i 
Härnösand, där det fortfarande 
ligger. Därefter har Mark och 
miljödomstolen i Östersund slagit 
fast att Ocean Gala måste lämna 
Utansjö, vilket Floating Accomo
dations vägrar göra. Samtidigt 
har företaget skickat hem drygt 
hälften av den 140 personer sto
ra personalstyrkan. Den privata 
hamnägaren polisanmäldes av det 
socialdemokratiska kommunal
rådet Fred Nilsson för brott mot 
sjöfartsskyddet, eftersom hamnen 
saknade de tillstånd som behövdes 
för att ta emot ett så stort fartyg. 
Sedan dess har olika konflikter 

utspelats kring allt från tillstånd 
till vem som är ansvarig för av
loppsvatten. 

Kjell Tandberg ger sin bild av 
situationen:

– Allt det du har läst om till
stånd, miljö och bygglov är fel. 
Transportstyrelsen klargjorde för 
Migrationsverket och kommunen 
redan i februari att ett bemannat 
fartyg inte kräver något bygglov. 

Dubbla tungor
Tandberg berättar att det var 
Migrationsverket som sökte upp 
honom, samt en handfull andra 
stora leverantörer i världen, och 
att kontakterna till en början 
verkade lovande. Den 5 januari 
träffade Floating Accomodations 
representanter för Migrations
verket, som signalerade att de be
hövde någonting snabbt som ga
ranterat skulle behöva användas 
i två år, kanske upp till fyra år. 

Floating Accomodations titta
de på ett antal olika städer, för att 
slutligen fastna för Härnösand, 
där man träffade kommunalrådet 
Fred Nilsson som inledningsvis 
var mycket tillmötesgående:

– Fred Nilsson talade med dub
bel tunga. Samtidigt som han log 
och sade ”kom in”, förberedde 
hamnplats, ville samarbeta och 
så vidare, vände han sig privat 
till Morgan Johansson [justitie 
och migrationsminister] och sade 
att han tyckte att det var vansin
nigt att Migrationsverket skulle 
använda boendeenheter på sjön 
och att det var mycket bättre att 
använda något i kommunal regi. 
Han bad Morgan Johansson att 
ingripa och stoppa Migrations
verket. Migrationsverket kunde 
inte dra sig ur upphandlingen, 
utan gick vidare med den, men 
det var helt klart att Morgan Jo
hansson vid denna tidpunkt inte 
var så tänd på idén som Migra
tionsverket självt hade haft.

Kjell Tandberg menar att det 
var i detta skede som diskussio
nen om hamnen drogs igång:

– Nu försöker de att säga att 
hamnen inte är godkänd, men 
hamnen var godkänd när fartyget 
kom in och det är inte heller till
låtet att göra en förändring ret
roaktivt i Sverige, och inte heller 
internationellt.

Det har varit många turer kring 
kryssningsfartyget Ocean Gala 
sedan företaget Floating Ac-
comodations skrev avtal med 
Migrationsverket. Inga kom-
muner har velat ha ett asyl-
boende för 1 800 personer på 
den egna orten, och strider om 
olika tillstånd, miljölagstiftning 
och bygglov har pågått sedan 
kontakterna inleddes i början av 
året. Företagets vd Kjell Tand-
berg anser att han ska ha betalt 
enligt avtalet, 800 000 kronor per 
dygn, även om båten stått tom. 
För Nya Tider beskriver han 
hur turerna runt asylboendet 
har präglats av dubbelspel från 
både Härnösands kommun och 
Migrationsverket.

Vill ha 250 miljoner från 
Migrationsverket
– trots att inte en enda migrant bott på asylfartyget

TILL VÄNSTER: Fred Nilsson (S), 
kommunstyrelsens ordförande i 
Härnösand. Foto: Privat
Till höger: Kjell Tandberg, vd 
Floating Accomodations. 
Foto: Floating Accomodations
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Behovet av platser 
minskade
Samtidigt minskade Migrations
verkets behov av platser efter 
att vissa restriktioner på områ
det införts av regeringen. Enligt 
Tandberg frågade han vid ett 
möte i april rent ut om Migra
tionsverket ville dra sig ur kon
traktet, men fick då beskedet att 
allt skulle fortsätta. Skälet ska 
ha varit att Migrationsverket 
bedömde en omförhandling som 
alltför kostsam:

– Det är så illa att vi har 
upptäckt i dokument att Mig
rationsverket den 25 april fick 

besked från Morgan Johanssons 
kontor att släppa kontraktet och 
ta sig ur det, medan de samtidigt 
sade till dem som hade skepps
kontraktet, inte bara Floating 
Accomodations, utan även de 
fyra övriga att man skulle fort
sätta som nu. De skrev samtidigt 
i ett dokument att om de spelar 
taktiskt så kan de få det till att 
det är leverantörens fel, vilket 
kommer att kosta Migrations

verket mindre. Så de planlade 
en aktivitet som innebar att de 
skulle försöka förvanska situa
tionen så mycket som möjligt, så 
att leverantören inte skulle klara 
att leverera och att de då skulle 
slippa att betala. Om detta var 
i det privata näringslivet skulle 
det ses som en kriminell aktivi
tet, menar Tandberg.

Kjell Tandberg menar att om 
man hade fått ett riktigt besked 
redan i april, hade fartyget kun
nat användas till någonting an
nat. Bland annat hade man fått 
ett erbjudande om att bistå med 
bostäder vid OS i Rio de Janeiro. 
Han sammanfattar situationen:

– Hur länge vill politikerna 
sticka huvudet i sanden och för
söka lirka sig ur en situation som 
de har gått in i? Det är ju helt 
otroligt att ha den uppfattningen 
att man kan upphandla fem far
tyg och mena att fartygen ska 
segla till Sverige, ta på sig kost
nader för besättning, bygga om 
efter Migrationsverket specifika
tioner, och att Migrationsverket 
sedan ska kunna säga nej, att ”vi 
gillar inte färgen på korridoren” 
eller ”nu har vi ändrat oss och 
vill ha ett annat boende”. Det 
är inte så det fungerar i världen. 
Där är det så att har du beställt 
något så betalar du. Om förhål
landena har förändrats så möts 
man och förhandlar om en lös
ning. De har kanske fått råd om 
hur man ska slingra sig ur ett 
avtal av Hans Backman, men ju
ridiskt så gäller kontraktet ännu.

Kan bli 
studentbostäder
Kjell Tandberg öppnar nu upp 
för att försöka få det tidigare 
kryssningsfartyget Ocean Gala 
uthyrt som studentbostäder i 
stället för till Migrationsverket. 
Enligt egen uppgift ska han ha 
inspirerats av en ledare i Sunds
valls Tidning, där socialdemo

kraten Susanne Sjöstedt menar 
att fartyget är otillräckligt för 
asylanter, men duger gott åt stu
denter:

”Hur många veckor skulle 
det ta innan det började kännas 
som ett fängelse? Hur lång tid 
skulle det ta innan trångboddhe
ten och sysslolösheten ledde till 
osämja och otrygghet?

Men tanken med att använda 
kryssningsfartyg till annat än 

nöjesresor är förstås inte dumt. 
Det är storskaligt och kostnads
effektivt. En akut boendekris 
kan lösas i ett nafs.”

Tandberg pekar på att före
taget tidigare har använt båtar 
som olika typer av boenden, 
bland annat till just studenter 
efter orkanen ”Katrina” i USA 
2005. Till Sundsvalls Tidning 
sade han den 4 september:

– Enligt universitetets under
sökningar visade det sig att stu
dieresultatet för de som bodde 
på vårt fartyg då blev bättre än 
de jämförbara studenterna på 
land.

Tandberg använder dessutom 
den stora mängden asylsökande 
i Sverige som ett argument, då 
den leder till att bland andra 
studenter trängs ut från bostads
marknaden.

Tystnad från Härnösand 
och Migrationsverket
Nya Tider har kontaktat Fred 
Nilsson för att han ska kunna 
bemöta Kjell Tandbergs påståen
den och krav på ersättning, men 
han avböjer med hänvisning till 
en eventuell rättsprocess:

– Jag tror att jag inte vill kom
mentera vad Kjell Tandberg an
klagar mig för och jag har skäl 
för det, eftersom han signalerar 
att han vill gå till en rättslig tvist 
med oss. Det har han i alla fall 
gjort i media. I det läget avstår 
jag från att bemöta Kjell Tand
berg i andra medier. 

Efter lite betänketid återkom
mer han dock i skriftlig form 
med som enda kommentar: 
”Samtliga dessa påståenden är 
falska.”

Även Willis Åberg, chef för 
Migrationsverkets boendeenhet, 
är förtegen: 

– Jag har inga som helst kom
mentarer, eftersom det här kan 
bli en process och då vore det 
dumt av mig att uttala mig. 
NyT: Men tycker du själv att 
ni har skött den här upphand-
lingen på ett bra sätt? 

– Vi hade ett behov och det 
är ju det som bottnar. Då måste 
man ju i så fall greppa hela den 
invandring som var förra året, 
och utifrån det perspektivet så 
hade vi det här som en lösning 
bland många andra. Man kan 
inte ta ut det här som en enskild 
företeelse, för då blir det tokigt. 
Det här har med hela förmågan 
att kunna ha tak över huvudet 
för våra boenden att göra och 
det har vi löst på ett utmärkt 
sätt.
NyT: Resultatet kan ju bli att 
Kjell Tandberg får rätt och 
då kan svenska skattebetalare 
komma att betala 250 miljoner 
för ingenting.

– Jag har inga kommentarer 
runt det.

N
är det onsdagen den 31 augusti blev känt att Nya Tider 
och bokförlaget AlternaMedia behåller den kontrakts
bundna monterplatsen för att ställa ut på Bokmässan, 
twittrade Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg 

följande:
”Besked idag: Efter juridisk överprövning får Nya tider ställa ut på 

mässan. Nu gäller det att tänka ut roligt bus. Kom med förslag!”
Åsa Linderborg försöker här på ett vid första anblicken smålustigt 

men egentligen lömskt och subtilt sätt förmå sin mindre nogräknade 
svans av stalinistiska och andra våldsförhärligande följare att störa 
Nya Tiders och AlternaMedias verksamhet på Bokmässan. Då ”bus” 
i vänsterns ordbok betyder allt från så kallad aktivism till grov miss
handel och mordbrand så är det djupt problematiskt att kulturchefen 
ägnar sig åt dylik suggestiv uppvigling.

Åsa Linderborg kommer säkert att försvara sig med att ”bus” be
tyder det hon skrev i en trött text i Aftonbladet samma dag. I texten 
stämplar hon först Nya Tider med olika epitet – hon har uppenbar
ligen inte läst ett enda nummer av Nya Tider – och försöker sedan 
ploja fram idéer om gristrynen, bibliotekarier, hånglande homosexu
ella och allt vad det är.

Den antidemokratiska svansen 
av ofta maskerade ”aktivister” är 
dock inte så plojiga. De busade 
till exempel sönder hela Avenyn 
under Göteborgskravallerna 
2001.

Så hennes propagandistiska 
tweet kan få vidriga och i värsta 
fall sorgliga konsekvenser för 
utställare och besökare på Bok
mässan.

Tack vare all ovärderlig – och 
alldeles gratis – exponering i 
media de senaste veckorna antar 
jag att Nya Tider och AlternaMe
dias monter kommer att bli en av 
Bokmässans mest välbesökta.

Det höga antalet läsare visar på 
att behovet av alternativ media är 
stort.

Nya Tider är en bred nyhetstidning på papper. Det prasslar så gott 
vid köksbordet när läsaren kan ta del av aktuella händelser samt 
fördjupande featurematerial och analyser. 

Kom därför till vår monter och bilda er en egen uppfattning om 
vad vi är för något. Taskspelarna med redan stabila fundament 
och volymstarka megafoner gör sitt bästa för att smutskasta oss, 
men folk är inte så lättlurade längre. Den som till äventyrs tror att 
vi enbart bevakar migration och konflikter lär bli överraskad. Den 
innehållsmässiga bredden i Nya Tider är häpnadsväckande.

I absolut och total avsaknad av blygsamhet och självdistans kan 
jag nämna att jag själv bland annat skrivit om hur Lenin på sin tid 
beställde lok från Trollhättan, om alternativmedicin på Vidarklini
ken, fårull som isolering, fotbollsmålvakter, Almedalen, spårnings
sändare i hyrbilar, flyktingar från Ingermanland, Annelie Sjöberg och 
Therese Larsson, kreditkort vs. kontanter, Göteborgs handelsvinster, 
min nykterhet och IOGTNTO:s SDskräck, att vara pappa till tvil
lingar, militära övningsområden, religiösa högtider, Marcus Birros 
comeback i Göteborg, sockerberoende, Monsanto i Indien, kärn
kraft, Disneybutik i Sverige, tunnelbygge mellan Finland och Estland, 
asatro, FBIchefens webcam, Sara Mohammad samt Pokémon Go 
och skador på mobiltelefoner.

Mina fantastiska kollegor som arbetat längre på Nya Tider än jag, 
har hunnit med så mycket mer. De är drivna och initierade och leve
rerar varje vecka alster med högt läsvärde. Allt från rättegångsrap
portering och dödsföraktande bevakning från konfliktområden till 
historiska betraktelser, natur och teknikreportage och avslöjanden 
om mygel och myndighetsmissbruk.

Slutligen: Det kommer att finnas kvinnor 
och barn i vår monter på Bokmässan. Jag 
håller Åsa Linderborg personligen ansvarig 
om någon skadas.

Perra Winberg
perra.winberg@nyatider.nu

KRÖNIKA:
Jag håller Åsa Linderborg ansvarig

Skribent och kåsör 
Tobias Svensson

tobias.svensson@
nyatider.nu

Linderborgs 
anhängare 
”busade” till 
exempel sönder 
hela Avenyn 
under Göteborgs
kravallerna 2001.

”

NÄR OCEAN GALA byggdes 1982 var det världens största kryssnings
fartyg. Foto: Floating Accomodations

KRYSSNINGSFARTYGET var 
tänkt som boende för upp till 1 800 
asylsökande och skulle hyras ut till 
Migrationsverket för 800 000 kronor 
per dygn. Foto: Nya Tider
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Riksdagsledamöternas sommar
ledighet är nu officiellt över efter 
att kung Carl XVI Gustaf den 13 
september förklarade Riksmötet 
öppnat. Dagen inleddes klockan 
11.00, då ett upprop av riksdagens 
ledamöter genomfördes i kamma
ren, men det officiella riksmötet 
startade först 14.00, när kungen på 
talmannens inbjudan höll ett anfö
rande som avslutades med orden 
”Härmed förklarar jag 2016/2017 
års Riksmöte för öppnat”.

Migrationsvågen i 
regeringsförklaringen
När det därefter blev Stefan Löf
vens tur att läsa upp regeringsför
klaringen, innehöll talet som för
väntat allmänna resonemang kring 
ekonomi, arbetsmarknad, miljö 
och utrikespolitik, där bland annat 
migrationsvågen berördes:

– Sverige driver på för ett fung
erande asylsystem i EU. Ansvaret 
för människor på flykt ska bäras 
solidariskt av alla medlemsländer. 
Regeringen har gjort och kom
mer att fortsätta att göra det som 
krävs för att klara mottagande och 
etablering i Sverige, upprätthålla 
en reglerad invandring och värna 
asylrätten.

Även migrationens inrikespoli
tiska aspekter togs upp, dock utan 
några konkreta förslag:

– Nu växer Sverige med många 
nya invånare. Människor på flykt 
som fått rätt att stanna tillhör vårt 
land precis som du och jag. Vi är 
alla en del av samma samhälls
bygge. Nu ska nya medmänniskor 
börja studera och jobba för att bi
dra till samhället. Väldigt många 
kommuninvånare, anställda och 
frivilliga, gör i dag stordåd i det 
syftet. Vi ska tillsammans bekäm
pa segregation och diskriminering. 
Vi ska stå sida vid sida, för män
niskovärde och demokrati. Och vi 
ska stå upp mot rasism, extremism 
och splittrande hat!

Trots det uttalade stödet för 
asylsystemet, passade Stefan Löf
ven också på att fördöma invand
ringspolitikens konsekvenser:

– Unga tjejer ska inte behöva 
tveka inför att besöka festivaler 
eller konserter. Kvinnor och män 
ska kunna känna sig säkra också 
efter mörkrets inbrott. Kvinnors 
säkerhet måste öka – både i hem
men och i det offentliga rummet. 
Det är inte upp till män att be
stämma var kvinnor får vara, eller 
hur de ska klä sig […] Skjutningar, 
bilbränder och knarkhandel ska 
inte få förstöra människors trygg
het. Krafttag tas under året för att 
bryta trenden och bekämpa den 
organiserade brottsligheten. Mer 
resurser än någonsin har satsats på 
Polisen de gångna åren […] Ter
rorismen ska övervinnas. Polisens 
nationella insatsstyrka ges möj
lighet att ta emot utländskt stöd. 
Säkerhetspolisen ges mer resurser. 
Terrorismresor och deltagande i 
terrorismutbildning har kriminali
serats. Ytterligare åtgärder mot ra
dikalisering och extremism vidtas.

Präst byttes ut mot 
vänsterfeminist
Riksmötets öppnande föregicks 
som vanligt av den så kallade riks
dagsgudstjänsten i Storkyrkan, 
men predikan som sedvanligt hålls 
av en präst byttes i år mot ett tal av 
vänsterfeministen Gertrud Åström. 
Hon talade om förföljelse av kvin
nor i världen, men nämnde även 
surrogatmammor i samma ande
tag som slaveri och könsstymp
ning, något som många reagerade 
över. Den moderata riksdagsleda

moten Niklas Wykman meddelade 
att han nu skulle gå ur kyrkan och 
twittrade: ”Lider med de barn, 
vars föräldrar i dag, i din kyrka, 
likställts med slavhandlare. Du är 
skyldig dem en ursäkt.”

Den kristna tidningen Dagen 
reagerade över att man strukit pre
dikan ur gudstjänsten:

”Varför hoppa över predikan 
i Storkyrkan och ersätta med ett 
högtidstal av jämställdhets¬expert 
Gertrud Åström? Det kan säkert 
ha varit bra, men i utvecklingen 
med alternativ samling hade det 
onekligen varit naturligt att låta 
gudstjänsten vara gudstjänst.”

Gudsfri ceremoni
De som inte nöjde sig med att pre
dikan strukits i Storkyrkan kunde 
som alternativ gå till en sekulär 
ceremoni som anordnades av för
bundet Humanisterna, där bland 
andra svenska Amnestys general

sekreterare Anna Lindenfors höll 
tal. Cirka femtio personer deltog, 
varav flera riksdagsledamöter in
klusive de tre socialdemokratiska 
statsråden inrikesminister Anders 
Ygeman, barn, äldre och jäm
ställdhetsminister Åsa Regnér samt 
justitie och migrationsminister 
Morgan Johansson.

En av de mindre och mer oför
argliga skandalerna skapades av 
den socialdemokratiska riksdagsle
damoten Monica Green, som tyd
ligen spelade Pokémon Go på sin 
mobiltelefon under Stefan Löfvens 
tal och på Twitter glatt bjöd på den 
något ofullständiga deklarationen:

”Nämen titta en Pokémon 
bakom prins Daniel när statsmi
nistern”

Det blev en gudstjänst även i år vid Riksmötets öppnande, 
men predikan ersattes av ett tal av ”jämställdhetsexperten” 
Gertrud Åström. De riksdagsledamöter som trots det inte 
ville vistas i Storkyrkan kunde i stället delta i Humanisternas 
alternativa ickereligiösa riksdagsöppnande, då det sedan 
2012 inte är obligatoriskt att närvara i Storkyrkan.

Vänsterfeminist ersatte prästen 
vid Riksmötets öppnande

GERTRUD ÅSTRÖM har varit ord
förande för Sveriges Kvinnolobby samt 
förlaget Ordfronts vd. År 2004 utsågs 
hon till regeringens jämställdhetspo
litiska särskilda utredare. Åström är 
även styrelseledamot i Kvinnouniver
sitetet i Norden samt ledamot i LRF:s 
Jämställdhetsakademi. Foto: Wikipedia

KUNG CARL XVI GUSTAF förklarar den 13 september Riksmötet öppnat. 
Foto: Kungahuset.

MIGRATION  Ett nytt lagförslag 
från regeringen, som ska gälla från och 
med nästa år, ska tillåta undantag i 
plan och bygglagen för att göra det lätt
are att bygga asylboenden. Som tänk
bara undantag anges slopade krav på 
bygglov när exempelvis ett bostadshus 
ska göras om till asylboende, en idrotts
hall bli ankomstboende eller tältförlägg
ningar uppföras på statlig mark. Lagen 
är dessutom tänkt att gälla retroaktivt 
och omfatta projekt som har inletts så 
tidigt som i september 2015.

En del av bakgrunden till detta lagför
slag är att kommuner, som till exempel 
Stockholm, tvingades bryta mot lagen 
under det särskilt stora migrantinflödet i 
höstas, då bland annat idrottshallar hu
serade asylsökande utan bygglov. Den 

nya lagen kommer att legalisera den 
typen av lösningar. Problem uppstod 
också när Stockholm skulle placera ut 1 
300 bostäder i så kallade modulhus, ett 
projekt som försenades av överklagan
den och protester. Dessa boenden var 
dock avsedda för personer vars asyl re
dan var beviljad, medan den föreslagna 
lagtexten specifikt nämner asylsökande.

Liberalerna i Stockholm har länge 
krävt liknande undantag för att kunna 
underlätta placering av asylsökande. 
Oppositionsborgarrådet Lotta Edholm 
(L) säger till lokaltidningen Mitt i:

– Det är i huvudsak otroligt bra att 
förslaget nu kommer. Men det visar 
också på att vi behöver regelförenkling
ar när det gäller det vanliga byggandet. 
Vi har en lagstiftning som är för tung
rodd på byggområdet. Den här krislag
stiftningen skulle inte behövas om det 
var lite enklare att bygga bostäder, eller 
omvandla befintliga lokaler till bostäder 
i Sverige.

Regeringen vill göra 
det lättare att bygga 
asylboenden

Nyheter i korthet

INNOVATION Det finns anledning att 
sträcka på uppfinnarhalsarna. I årets rapport 
från The Global Innovation index placerar sig 
Sverige strax efter Schweiz som för sjätte året i 
rad rankats som den mest innovativa ekonomin 
i världen. Detta rapporterar nättidningen The 
Swedish Wire.

Överlag var det de europeiska ekonomier
na som dominerade på listan, men även Kina 
klättrar snabbt uppför den prestigefulla ste
gen. Rapporten är en gemensam studie gjord 
av Cornell University, Insead Business School 
och World Intellectual Property Organization 
(WIPO).

– Att investera i innovation är avgörande 
för att öka den långsiktiga ekonomiska tillväx
ten, berättar Francis Gurry, generaldirektör vid 
WIPO för amerikanska nyhetskanalen CNBC.

Denna den nionde upplagan av Global 

Inno vation Index, belyser CERN, den europe
iska organisationen för kärnforskning, som ett 
exempel på ett framgångsrikt, regionalt inno
vationsinitiativ. De senaste nio åren har rap
porten GII etablerat sig som en ledande referens 
på innovation. Dess ranking över världens eko
nomier, innovationsförmåga och resultat har 
blivit ett referensverktyg för företagsledare och 
andra beslutsfattare. Rapporten belyser hur 
innovation påverkar ekonomisk tillväxt och 
utveckling, samt undersöker skillnaden mellan 
nationella och globala innovationsprocesser.

Temat för årets Global Innovation Index är 
”vinna med global innovation”. I rapporten vi
sas på hur det gränsöverskridande flödet av hu
mankapital och forskning, samt kunskap och 
tekniköverföring på internationella skalor bi
drar till innovationsprocessens globala vinster.

De europeiska ländernas fördelar beror på 
att här finns jämförelsevis starka och stabila in
stitutioner samt en välutvecklad infrastruktur.
Kina återfinns på plats 15. På sista och 128 
plats hittas Jemen. Somalia är inte ens med på 
listan.

Sverige god tvåa 
bland världens mest 
innovativa ekonomier

Tobias Svensson
tobias.svensson@

nyatider.nu
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Svensk invandringspolitik och dess konsekven
ser. En objektiv sammanfattning. 198 sidor, 
pocket. Populär att ge bort! 149 kr

Nötskalet, Arnstberg & Sandelin
Direkt från 
tryckpres-
sarna! Boken 
skildrar inte 
bara ett 
märkligt  
fartygshaveri 
utan också hur  

mörkläggningen av 852  
människors död genomfördes. 
En gripande bok som inte lämnar  
någon oberörd. 414 sidor, inbun
den. 249 kr

M/S Estonia  
– Svenska statens haveri 
av Stefan Torssell

Nyhet!

En grundlig genomgång av romernas svenska  
historia, deras levnadssätt och förhållande till 
majoritetssamhället. 345 sidor, inbunden. 260 kr

Romer i Sverige,
KarlOlov Arnstberg

Del 1: Invandringskostnader, invandrad kriminalitet, 
Miljöpartiets extrema invandringspolitik samt mång
kulturism som religiös ideologi. 412 sidor, häftad 
254 kr
Del 2: Succéboken följs upp av en  andra del: 
”Invandring och mörkläggning II – Fördjupningar 
och förklaringar”. I den försöker författarna besvara 
frågan ”varför blev det så här?”. 383 sidor, häftad. 
247 kr

Paketpris för båda: 400 kr

Invandring och mörkläggning 
Gunnar Sandelin och Karl Olov Arnstberg

Våra aktuella bästsäljare!

Belyser detta och ger underlag till läsaren för 
egna reflektioner och andra slutsatser än den 
obligatoriska entusiasm för omfattande invand
ring som reguljära media propagerar för. 320 
sidor, inbunbden. 217 kr

Låsningen, Jan Tullberg

Böcker för den självtänkande. 
Fler boktitlar finns på AlternaMedias hemsida, www.alternamedia.se

ANNONS:

BESTÄLL IDAG!  
Sätt in beloppet på BG 
1080357 och ange kund
nummer om Du är  
prenumerant, är Du inte 
prenumerant skriver Du 
namn och adress. Frakt 
ingår. Tack!

Ryska Anastasia var ett med den karga naturen. Hon 
vill öppna våra själar för kärlek, glädje och skapande 
och få oss att se vad som är viktigt i våra liv. 207 
sidor, häftad. 259 kr

Anastasia 
Vladimir Megré

Författades omkring år 98 e.Kr. av romaren Cornelius 
Tacitus, och får ses som ett av de mest omfattande 
verk vi känner till om Germanien och dess befolkning. 
Ett litterärt guldkorn. 52 sidor, häfte. 60 kr

Germania, Tacitus

Svea Rikes regentlängder, 110 regenter på 1 500 år. 
Tonvikt läggs på scheman över dynastier och släkt
band, där varje regent tillägnas en kort beskrivning. 
260 sidor, inbunden. 335 kr

Från Oden till Vasa 
Lars Ulwencreutz

Runornas historia, germanska runalfabetet, nord
iska runalfabetet, valkyrior, runornas magiska bety
delse och mycket mer. 82 sidor, inbunden. 240 kr

Runorna, Alex Thrand

Nyhet!

Samlade populära 
krönikor och betrak
telser om ett Sverige 
i förändring.

242 sidor, häftad. 210 kr

Landet som  
försvann 
av Julia Caesar

Den danske journalisten Mikael Jalving tar sig 
bakom fasaden och beskriver ett helt annat Sve
rige än det föregångsland som normalt populari
seras och studeras. 252 sidor, häftad, 289 kr

Absolut Sverige, Mikael Jalving

Ett klassiskt fornnordiskt äventyr, en spännande be
rättelse om härnadståg och livsöden. Den isländska 
sagan är ursprungligen muntliga berättelser som 
nedtecknades ca år 1200. 106 sidor, häftad. 169 kr

Jomsvikingasagan

Vad döljer sig bakom den s.k. ”Kreugerkraschen” 
och det påstådda självmordet som Ivar Kreuger 
ska ha begått? 478 sidor, inbunden. 370 kr

Sanningen om Kreuger-kraschen
Nikola Majstrovic

Torsdagen den 8 septem
ber skulle den kände tidi
gare Ny Demokratiprofilen 
Ian Wachtmeister föreläsa 
i Norrtälje norr om Stock
holm. Tanken var att 
Wachtmeister skulle hålla 
en timmes föredrag om läget 
i Sverige och hur medierna 
hanterar Sverigedemokrater
na. En lokal hade bokats för 
ändamålet av SD Norrtälje i 
Folkets Hus och allt verkade 
vara i sin ordning tills 48 
timmar innan föreläsningen, 
då Folkets Hus utan förvar

ning drog tillbaka bokningen 
med hänvisning till att man 
inte delade värdegrund med 
Sverigedemokraterna. Den 
utlösande faktorn verkar 
vara att flera av hyresgäs
terna i Folkets Hus, bland 
andra ABF och Socialdemo
kraterna, hotat med att säga 
upp sina hyresavtal.

Dennis Ekström, vice ord
förande för SD:s lokalavdel
ning, berättar för Nya Tider 
att Lars Sundberg som sitter i 
socialnämnden för Socialde
mokraterna kontaktade SD 

och berättade att man hade 
fått påtryckningar från riks
organisationen Folkets Hus 
och Parker och att SD inte 
längre var välkomna i deras 
lokaler. Det handlade kon
kret om ett policybeslut som 
tagits inom Folkets Hus och 
Parker om att inte hyra ut till 
”rasistiska eller främlings
fientliga organisationer”.

Ekström finner beteendet 
väldigt märkligt, då Folkets 
Hus flera gånger kontaktat 
partiet för att höra om de 
vill ha fika eller något annat 

till föreläsningen, och då inte 
uttryckt några som helst för
behåll.

SD Norrtälje har skickat 
en faktura till Folkets hus på 
de extrakostnader man haft 
och överväger att vidta juri
diska åtgärder på grund av 
kontraktsbrottet. Ekström, 
som själv sitter i Kultur och 
fritidsnämnden, planerar att 
lägga ett förslag om att Fol
kets Hus i Norrtälje mister 
det anläggningsbidrag på 
200 000 kronor de får av 
kommunen.

– Vi kommer att gå vi
dare med detta rättsligt, 
detta vansinne måste få ett 
slut, säger Dennis Ekström 
till Nya Tider, och menar 
att det är frågan om rena 
rama Nordkoreafasoner.

Vad gäller anläggnings
bidraget berättar han att 
det är villkorat med att 
Folkets Hus ska vara till 
för alla och det är möjligt 
att de till och med kan bli 
återbetalningsskyldiga.

– Vi kommer aldrig låta 
dessa demokratifiender 

stoppa oss, säger han.
Ian Wachtmeisters fö

reläsning hölls i stället på 
Hotell Roslagen och flera 
hundra åhörare kom för att 
lyssna på honom. Nya Ti
der har utan framgång sökt 
Folkets Hus i Norrtälje samt 
riksorganisationen Folkets 
Hus och Parker.

Sverigedemokraterna i Norrtälje hade bjudit in till en föreläsning med den 
kände opinionsbildaren Ian Wachtmeister, men 48 timmar före drog sig 
Folkets Hus ur. Man hänvisade till ett policybeslut som plötsligt förhindrade 
dem från att hyra ut en lokal till partiet. Partiets lokale vice ordförande Den-
nis Ekström är starkt kritisk, inte minst då lokalen bokats en månad i förväg, 
men han säger att man aldrig kommer att låta sig stoppas av ”dessa demo-
kratifiender”. Föredraget genomfördes till slut i en annan lokal.

Folkets Hus nekar 
SD att hyra lokal

IAN WACHTMEISTER fick inte föreläsa på Folkets Hus i Norrtälje. Foto: Roger Sahlström, Folkets Hus

Roger 
Sahlström
roger.sahlstrom

@nyatider.nu
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Allt fler är i dag kritiska till den 
förda migrationspolitiken, även 
regeringen har fått införa olika 
begränsningar trots att man tidi
gare hårdnackat avfärdat diskus
sionen om hur mycket invandring 
Sverige egentligen klarar av som 
”rasistisk”. Dagens Nyheter fort
sätter dock att lyfta fram olika på
stådda fördelar med en i historiskt 
perspektiv extrem invandring. En 
snabb googling om DN och in
vandring ger följande träffar:

”Svenskar fortsatt positiva till 
invandring” (2 augusti 2016), 
”Nästan alla vinner på invandring
en” (DN Fokus 26 april 2016), ”Vi 
punkterar de vanligaste myterna 
om invandringen” (21 mars 2014), 
”Många svenskar välkomnar in
vandringen” (17 januari 2015).

Detta är en medveten agenda. 
Mer konkret har direktivet från 
chefredaktören Peter Wolodarski 
inneburit att journalisterna valt 
bort nyheter som visar en bild av 
migrationen som kan göra män
niskor negativa. Även citat, formu
leringar och detaljer har valts ut 
utifrån om det gynnade de åsikter 
som Wolodarski själv förespråkar. 
I en intervju med den egna tid
ningen 21 mars 2013, kallade han 
förändring för ”agendasättande 
journalistik” där fokus inte längre 
skulle vara att leverera nyheter 
utan att driva en agenda.

Nu, sju år senare, har tidning
ens rykte solkats ned betydligt. 
I sin iver att få fram nyheter som 
passar agendan har medarbetarna 
pressats till att ljuga. Detta har fått 
statsvetare, branschkollegor och 
före detta anställda att ta kraftigt 
avstånd från DN. Nya Tider har 
sammanställt några av de tillfällen 
där tidningens medarbetare blivit 
påkomna med att hitta på egna 
historier och förfalska rapporter, 
och låtit publicisten kommentera 
framtiden för Dagens Nyheter.

Henrik Brors på DN  
avslöjades med att ljuga 
om rapport
En av tidningens mest uppmärk
sammade, och genanta, felsteg 
är Henrik Brors artikel från den 
13 juni 2013 om en rapport från 
OECD. Rapporten undersökte in

vandringens ekonomiska effekter 
på mottagarländerna. I rapporten 
framgår att svenskar jobbar mer, 
får markant mindre ekonomisk 
hjälp och bidrar till samhället 
cirka sju gånger så mycket som en 
genomsnittlig person född utom
lands. Detta är speciellt anmärk
ningsvärt om man betänker att 
and ra européer arbetar i lika hög 
grad som svenskar och därmed 
drar upp denna statistik avsevärt 
för andra invandrargrupper. Vi
dare att invandringen varit en 
enorm ekonomisk nettoförlust för 
samhället.

Trots det tydliga innehållet satte 
DN rubriken ”Invandrare en vinst” 
och Henrik Brors skrev i artikeln 
att ”invandrare ger mer till svenska 
samhället än vad de får tillbaka”. 
Bland många möttes artikeln in
ledningsvis med stor glädje, och 
fick spridning på sociala medier 
när kändisar, debattörer och po
litiker skickade länken mellan sig. 
Integrationsminister Erik Ullenhag 
tvittrade: ”Får ofta frågan här på 
Twitter om invandringens kostna
der. Även OECD ger nu stöd för 
det svar jag brukar ge”. Någon 

länk till rapporten fanns dock inte 
i politikerns inlägg. Bara en hänvis
ning till DN. Han var långt ifrån 
ensam – bland de glada utropen 
om OECD:s slutsats verkade ingen 
själv ha läst vad där stod.

Lyckan över rapporten fick dock 

redan vid lunchtid samma dag ett 
tvärt slut när en länk till OECD:s 
rapport började cirkulera på nätet. 
Henrik Brors hade inte förstått när 
han skrev artikeln att en spegling 
av innehållet blivit tillgänglig på 
nätet och att alla kunde kontrol
lera hans påståenden. Det visade 
sig att Brors förfalskat innehållet 
för att bättre passa agendan. Från 
att DN:s artikel delats ungefär 
30 gånger per minut, avstannade 
länkningen nästan helt. SVTtext 
ändrade sin rubrik om att invand
ringen var lönsam enligt OECD, 
till att den var lönsam enligt DN.

Tämligen snart hade också 
national ekonomen Tino Sanandaji 
gått ut och sågat det han kallade 
DN:s vilseledande påståenden. Se
nare instämde ekonomiprofessor 
Jan Ekberg i kritiken.

Golnaz Hashemzadeh 
hittade på självupplevd 
rasisthistoria
DNkolumnisten Golnaz Hashem
zadeh ville skapa så kallad agen
dajournalistik. Den 3 juni 2014 
berättade hon i en ledare om sin 
upplevelse av den svenska rasis

men. Historien kretsade kring en 
man som uppfyllde alla stereoty
per av en svensk rasist. Han var en 
äldre man från Norrland och hade 
ett typiskt mansdominerat jobb: 
brandman i Boden. Enligt Has
hemzadeh trodde mannen att alla 

invandrare var terrorister och han 
tyckte det var bra att man satte al
lihop på ett och samma ställe så att 
”man vet var man har dem”. Han 
berättade också, enligt Hashem
zadeh, hur en invandrare försökt 
bli en del av det svenska samhället 
och börjat arbeta på brandstatio
nen. Men denna invandrare hade 
de mobbat och trakasserat så att 
han tvingades sluta, hade den äldre 
mannen skrutit om, enligt Has
hemzadeh.

Det var bara ett litet problem 
med denna historia som skulle il
lustrera den svenska vardagsra
sismen som den invandrade DN
skribenten påstod sig möta så ofta. 
Den var påhittad av henne själv. 
Hashemzadeh hade aldrig träffat 
någon brandman från Norrland. 
Men vem skulle kunna kontrollera 
det?

Bluffen uppdagades emellertid 
av misstaget att historien var för 
detaljerad. Brandstationen i Boden 
fick höra talas om texten och de
menterade DN:s påståenden. Det 
hade aldrig jobbat någon invand
rare på stationen bortsett från en 
vitryss som dock fortfarande job

bade där och lät hälsa att han triv
des alldeles utmärkt.

DN gjorde en halv pudel, de lade 
till en rad om att historien inte 
skulle tolkas bokstavligen, men 
lät den i övrigt stå kvar oföränd
rad. Pinsamheten har inte stop
pat skribenterna från att fortsätta 
publicera egenupplevda historier. 
Fortfarande med den gemensam
ma nämnaren att det saknas övriga 
vittnen till händelserna, som alltid 
råkar bekräfta deras egen världs
bild, att inget offer trätt fram, att 
polisanmälan saknas och, sedan 
fiaskot för Hashemzadeh, att plat
ser och tider numera alltid bara är 
diffust angivna. Händelserna har 
numera alltid ägt rum på ”mor
gonbussen i Stockholm” eller ”ut
anför stan”.

DN har i efterhand försökt få 
bort resultat på Google om lögnen 
från deras medarbetare.

Fick veta att tafsarna var 
invandrare – då tappade 
Hanne Kjöller intresset
Efter fjolårets anstormning av asyl
sökare som lockats till Sverige av 
människosmugglare med löften 

Peter Wolodarski har inte varit någon succé för Dagens Nyheter sedan han tillträdde som 
politisk redaktör 2009. Upplagan sjunker liksom förtroendet för tidningen. Detta som en 
direkt följd av det första krav han ställde som ny chef, att journalisterna skulle skriva på 
ett sätt som gjorde svenskarna mindre negativa till invandring.

Dagens Nyheter beställde 
påhittade historier
– Nu vänder sig även branschen mot tidningen

PETER WOLODARSKI tillträdde som politisk redaktör på DN år 2009 och 
blev chefredaktör år 2013. Han lanserade ”agendajournalistik” som arbetsmetod, 
vilket bland annat tog sig intryck i något som till och med branchkollegor beskrev 
som en propagandakampanj under migrantvågen 2015. Foto: Wikipedia
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om bidrag och villiga blondiner, 
har tafsningar och övergrepp ökat 
explosionsartat. Vid varje festival 
har det rasat in anmälningar från 
förtvivlade flickor som berättar 
om hur unga män omringar dem 
för att tafsa och försöka få av dem 
kläderna.

Polisen har pekat ut gärnings
männen som asylsökare som ut
ger sig för att vara barn. PerArne 
Eriksson, stationsbefäl i Karlstad 
berättar för nättidningen Fria Ti
der den 2 juli 2016 efter att stadens 
festival invaderats av tafsare att 

”tjejerna beskriver det som att det 
är utländska killar och att en del är 
från Afghanistan. Det trodde i alla 
fall tjejerna”.

I polisrapporten ”Lägesbild över 
sexuella ofredanden samt förslag 
till åtgärder” från den 16 maj 2016 
skriver myndigheten att: ”I de fall 
där brotten utförts av gärningsmän 
i en större grupp på offentlig plats 
och i simhallar har gärningsmän
nen främst varit ungdomar som sö
ker eller nyligen fått asyl i Sverige”. 
Vidare: ”De flesta saknade svenskt 
personnummer och i anmälningar
na framgick det att de tillhör grup
pen asylsökande pojkar.”

När Hanne Kjöller på DN fick 
tips om stora gäng som dragit runt 
på festivalen We Are Sthlm förra 
sommaren för att begå övergrepp 
tog hon kontakt med polisen och 
påbörjade en nyhetsartikel. När 
det gick upp för henne att gängen 
uteslutande bestod av asylsökande 
muslimer valde hon dock att av
bryta jobbet. DN bedrev samtidigt 
kampanjen ”refugees welcome”, 
där man med bilder på kvinnor och 
barn i nöd i Syrien försökte överty
ga svenskar om att ta emot välbär

gade män från Afghanistan. Nyhe
ter om hur dessa män tillbringade 
sina första dagar i Sverige med att 
ofreda svenska tjejer skulle rimma 
illa med den pågående kampanjen.

När massövergreppen slutligen 
blev kända försökte DN att skylla 
ifrån sig och anklagade polisen för 
att ha mörkat. Man ville till och 
med lura läsarna att det faktiskt var 
DN som avslöjat tafsningarna, och 
inte alternativ media. Man försökte 
bland annat ta åt sig äran genom 
att skriva: ”I polisens officiella ver
sion utåt förlöpte festivalen lugnt 

– men DN:s granskning visar att 
interna larmrapporter har tystats 
ned.” Polisen besvarade anklagel
sen med att offentliggöra sms som 
visade hur de flera gånger försökt 
få DN att skriva om massövergrep
pen. Att Kjöller först varit intresse
rad men slutade svara när det gick 
upp för henne att nyheten inte pas
sade ihop med agendan.

Kjöller har tidigare skrivit att 
hat riktat mot svenskar är något 
som svenskar bör acceptera på ett 
annat sätt än rasism riktad mot 
invandrare. Att offren för tafsarna 
blir kallade svennehora är inte nå
got som Kjöller tycker är störande 
bortsett ordet hora. Detta eftersom 
invandrare tillhör en grupp med 
”större rätt” att ge sig på svenskar 
än tvärtom, skrev hon i krönikan 
”svennetilltal är inte rasism” den 
18 mars 2014.

Helge Øgrim vid det norska 
journalistförbundets facktidning 
Journalisten undersökte hur den 
svenska tidningen censurerat bort 
nyheten om massvåldtäkter och 
övergrepp i huvudstaden av asyl
sökare från muslimska länder, och 
kunde i ett reportage den 13 janu

ari 2016 bekräfta de uppgifter som 
tidigare bara figurerat i alternativa 
medier, att Kjöller var medveten 
om övergreppen men valt att avslu
ta sin artikel om dem. Då bransch
tidningen frågade DN om censuren 
hävdade DN att man inte hade tid 
att bemöta anklagelser från ”en hö
gerpopulistisk hatsajt”.

Den nya agendasättande takti
ken har märkts i hur tonläget skru
vats upp också i den så kallade opi
nionsdelen. Efter att resultatet blev 
känt i Brexitomröstningen publi
cerade DN den 24 juni 2016 en 
osignerad ledare som var kritisk till 
att britterna röstat på vad de ansåg 
var bra för deras eget land och inte 
för ”Europas bästa”. Tidningen 
konstaterade att väljarna röstat nej 
för att hindra ytterligare invällande 
av unga män från muslimska län
der, och den 25 juni 2016 kallade 
DNredaktören Peter Wolodarski 
Englands premiärminister David 
Cameron för ”en nolla” som till
låtit att folket ska få avgöra viktiga 
frågor.

Wolodarskis vapendragare på 
DN, Ulrika By, har även hon valt 
att tala öppet om sin syn på hur 
journalister bör välja bort nyhe
ter om dessa kan få människor att 
tycka ”fel”. I DN den 22 maj 2013 
förklarar hon med anledning av in
vandrarupploppen i Husby att det 
inte gick att berätta hela sanningen 
eftersom det var viktigare att för
hindra att svenskar fick ”fel” åsik
ter. ”Konsekvensneutralitet är ju 
bara nys i de här sammanhangen: 
jag tycker rakt av att journalistiken 
ska sträva efter att inte spä på främ
lingsfientlighet”, skrev hon.

”Sektstämning” och ”mobb-
ning” – DN-journalisten 
Niklas Orrenius anmäldes 
för ofredande
Wolodarski har anklagats för 
att göra DN till en sekt. Äldre 
journalister har sparkats ut och 
tongivande har istället blivit per
soner med bakgrund i den extre
ma vänstern eller asylaktivister. 
Vittnen berättar hur Wolodarski 
använder sadistiska metoder för 
att tvinga bort besvärlig perso
nal, detta i sådan omfattning att 
även branschmedia under 2015 
kommit att uppmärksamma den 
utstuderade mobbningen som på
gick på redaktionen. Oönskade 
medarbetare har enligt vittnen 
blivit flyttade till den så kallade 
frysboxen. Det är en nedgången 
lokal utanför staden, långt ifrån 
DN:s vanliga lokaler.

Även avhoppare söks upp och 
trakasseras i de fall de sprider in
formation av sådant slag som DN 
anser bör censureras. Påfallande 
ofta är det äldre kvinnor som DN 
riktar in sig på, troligen eftersom 
de anses enklast att skrämma och 
förväntas göra mindre fysiskt 
motstånd när de blir uppsökta. 
En av dem är den före detta med
arbetaren och numera pensione
rade DNskribenten som i dag 
bloggar under signaturen Julia 
Caesar. DN gjorde upprepade 

oannonserade besök i hennes 
hem efter att hon skrivit mer än 
200 invandringskritiska krönikor 
på den danska bloggen Snapha
nen. När kvinnan inte ville ha 
med dem att göra tog Niklas Or
renius från DN sig olovligen in på 
hennes fastighet, tittade in genom 
fönstren och ropade hennes namn 
i 30 minuter. Julia, som är 71 år, 
blev chockad och polisanmälde 
DNreportern för ofredande.

Rasar i förtroende 
efter lögnerna
Den propagandistiska prägeln 
som DN antagit under senare år 
har fått flera även i den annars 
så kollegiala branschen att ta 
kraftigt avstånd från publikatio
nen. Däribland Sakine Madon på 
Norran som i en ledare 14 juni 

2014 använder begreppet ”slira 
på sanningen” när hon beskriver 
den påhittade historien om den 
rasistiske brandmannen. Hon 
skriver att frågorna är många om 
publiceringen men att ”av DN:s 
chefredaktör Peter Wolodarski 
får jag inget svar”.

Johan Hakelius skrev den 21 
december en kolumn i Aftonbla
det, där han kallade DN för ett 
propagandaorgan i samband med 
tidningens kampanj för ökad in
vandring: ”DN valde demonstra
tivt att sälla sig till aktivisterna 

och volontärerna. Det kritiska 
uppdraget övergavs. Man slutade 
i praktiken att vara en riktig tid
ning. Det löpte rakt igenom hela 
bladet: ledare, nyheter, kultur.”

I en mätning som det norska 
undersökningsföretaget Sentio 
låtit utföra och som publicerades 
i nättidningen Nyheter Idag den 
29 april 2016, visade det sig att 
så många som närmare 70 pro
cent av svenskarna anser att den 
en gång ledande dagstidningen 
numera ägnar sig åt lögner.

”Tendentiös och lögnaktig 
vänsterliberal agenda-
journalistik”
Julia Caesar menar att det bara 
finns ett sätt att beskriva Dagens 
Nyheters utveckling sedan Peter 
Wolodarski blev chefredaktör i 
mars 2013: tidningen befinner sig 
i ett snabbt moraliskt och journa
listiskt förfall.

– Alla journalistiska ledstjär
nor som sanning, objektivitet, 
opartiskhet, källkritik och kon
sekvensneutralitet har övergivits, 
säger hon till Nya Tider.

Istället driver tidningen en 
starkt tendentiös och lögnaktig 
vänsterliberal agendajournalis
tik, menar hon, som dels vittnar 
om fullkomligt samvetsbefriade 
publicistiska intentioner, dels om 
total brist på respekt för läsarna. 
Desinformationen är satt i sys
tem.

– För mig som tidigare anställd 
på tidningen i 22 år (19701992) 
är tidningens förfall oerhört sorg
ligt och skrämmande. Vad vill Pe
ter Wolodarski egentligen uppnå 
med sin lögnagenda? Att han helt 
saknar lojalitet med Sverige och 
svenska folket är uppenbart. Var 
finns hans lojalitet? Vad är det 
han försöker åstadkomma?

Julia berättar att bygga en bra 
tidning som vinner läsarnas för
troende är en långvarig process. 
Det hade DN lyckats med under 
nästan 150 år. Att förstöra en tid
ning och förbruka läsarnas för
troende går däremot snabbt. För 
Peter Wolodarski har det bara ta
git tre år att knuffa DN utför en 
nerförsbacke som leder allt snab
bare mot publicistikens absoluta 
botten.

– En tidning som inte bara 
pepprar läsarna med lögner både 
på ledarsidan och nyhetsplats 
utan dessutom med Stasimetoder 
förföljer och hänger ut tidigare 
medarbetare, som DN gjorde 
med mig för ett år sedan, förtjä
nar inget förtroende men desto 
fler uppsagda prenumerationer, 
säger Julia.

Under Wolodarskis ledning 
kommer förfallet bara att fort
sätta, är hennes slutsats, ända 
tills det svider så hårt i familjen 
Bonniers plånbok att de sparkar 
honom.

Vávra Suk
vavra.suk

@nyatider.nu

JULIA CAESAR var journalist under 
22 år på Dagens Nyheter. När hon 
efter pensioneringen började blogga 
invandringskritiskt blev hon trakasse
rad av Niklas Orrenius i sitt eget hem. 
Foto: Privat

Wolodarski har 
anklagats för 
att göra DN till 
en sekt. Äldre 
journalister har 
sparkats ut och 
tongivande har 
blivit personer 
med bakgrund 
i den extrema 
vänstern eller 
asylaktivister.

Foto: Nya Tider
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Filippinernas president Rodrigo 
Duterte sade måndagen den 12 
september att han vill ha bort ame
rikanska styrkor från sitt lands 
oroliga södra delar. Duterte be
skyllde Washington för den pågå
ende konflikten och säkerhetshotet 
från militanta muslimer i landets 
södra delar. Han menade även att 
USA:s militära närvaro där ökar 
risken för västerlänningar som be
finner sig på Filippinerna.

”De måste bort”
– [De amerikanska] specialstyr
korna, de måste bort, de måste 
lämna Mindanao, sade en bestämd 
Duterte. Han påminde om att det 
finns många västerlänningar där, 
varav en del är bofasta.

– Om de [terroristerna] ser en 
”americano”, kommer de att döda 
honom. De kommer kräva lösen
summa och sedan döda honom, 
sade Duterte. ”Americano” på fi
lippinska betyder amerikan, men 
beskriver alla vita människor oav
sett varifrån de kommer.

Amerikanska soldater finns i 
staden Zamboanga och dess om
givningar i västra Mindanao, en 
stor ö i söder, för att stödja de 
filippinska säkerhetsstyrkorna i 
deras operationer mot muslimska 
terrorister. Eftersom Filippinernas 
konstitution förbjuder utländska 
trupper från att delta i direkta 
stridsinsatser, så ägnar sig de ame
rikanska soldaterna åt att bistå den 
filippinska militären med utbild
ning och underrättelseinformation. 

Nya Tiders källor med insyn på 
plats påpekar att de flesta ameri
kanska ”soldater” i södra Filippi
nerna egentligen tillhör olika un
derrättelseorganisationer, även det 
civila CIA.

Ny självständig 
utrikespolitik 
Duterte förklarade sig närmare i 
ett tvsänt tal dagen efter där han 
berättade att ett ”paradigmskifte” 
nu skett av landets utrikespolitik 
och i hanterandet av önationens 
allierade.

– Vi kapar inte våra allianser – 
inte militära heller. Men definitivt 
kommer vi att följa en självständig 
hållning och självständig utrikes
politik, förklarade Duterte inför 
tvkameror och församlade militä
rer i samband med en ceremoni där 
statstjänstemän avlade ed.

Amerikanska krigs-
förbrytelser tände gnista
Presidenten visade också bilder 
från Bud Dajomassakern, där 
muslimska Mororebeller och ci
vila slaktades av amerikanska 
styrkor under Mororevolten 
som pågick i södra Filippinerna 
fram till 1913 efter det Filippinsk
amerikanska kriget 18991902. 
Spanjorerna, som tidigare haft 
Filippinerna som koloni, kallade 
de muslimska invånarna på öna
tionen för Moros. Dessa var mes
tadels bosatta på södra Mindanao 
och i Suluarkipelagen.

Foton visade amerikanska sol
dater och högar av döda Moros, 
inklusive kvinnor och barn. Om

kring tusen filippinska muslimer 
rapporteras ha mer eller mindre 
avrättats under bara den massa
kern, som ägde rum 1906 på Jolo 
– den ö som i dag utgör ett starkt 
fäste för militanta islamister. Du
terte har upprepade gånger påtalat 
att det var de amerikanska grym
heterna där som tände den gnista 
som ända fram till våra dagar 
förtärt tiotusentals människoliv i 
konflikten mellan Manila och mus
limska separatister.

USA:s framfart i Filippinerna 
har av historiker beskrivits som 
rasistiskt motiverad och mycket 
grym. Vattentortyr som inte an
vänts sedan medeltiden var en av 
de metoder de amerikanska solda
terna blev ökända för att använda.

”USA är en hycklare”
Duterte visade upp bilderna från 

massakern även på Aseanmötet i 
Laos den 68 september, där USA:s 
president Barack Obama deltog. 

 – Titta på liken här... Så länge 
vi är med Amerika, kommer vi ald
rig att få fred i den delen av landet. 
Vi kan lika gärna ge upp, sade en 
synbart upprörd Duterte. 

– Se hur soldaterna trampar på 
en kvinnas nakna bröst... De gjor
de även ett vykort av det, tillade 
Duterte förargat medan han visade 
upp en bild på grymheterna.

– Den amerikanska tystnaden i 
frågan står i kontrast med landets 
moraliska hållning och mot bak
grund av de åtgärder som vidtagits 
i det förflutna av tyskarna som 
erkänt och gjort gottgörelser för 
Förintelsen, och Japan som betalat 
skadestånd för de grymheter de be
gick mot folken de erövrade, till
lade talesmannen Ernesto Abella.

– USA är en hycklare, konstate
rade Duterte.

USA ”exporterar terrorism” 
Uttalandena väckte stor uppstån
delse på Filippinerna och utom
lands. Önationen, som närmast 
betraktats som en modern vasall 
till USA och dess främsta allierade 
i Ostasien sedan lång tid tillbaka, 
har sedan Duterte tillträdde som 
president den 30 juni i år haft en 
obekväm relation med USA. 

Den filippinske presidenten har 
upprepade gånger ondgjort sig 
över att den amerikanska reger
ingen lagt sig i landets inre ange
lägenheter och moraliserat om 
mänskliga rättigheter. Kritiken 
från Washington har främst gällt 
Dutertes hårdföra krig mot droger. 
Sedan Duterte tillträdde har cirka 
3 000 misstänkta narkotikabrotts
lingar dödats utomrättsligt, varav 
nästan hälften av civila medbor
gargarden.

Duterte som tidigare anklagat 
USA för att ”exportera terrorism” 
till Mellanöstern menade att USA, 
som underlåtit sig att ta tag i det 
egna eskalerande polisvåldet som 
kostat många oskyldiga amerika
ner livet, inte ska peka finger på en 
fattig nation som försöker bekäm
pa knarklangare och andra grova 
brottslingar. Han tog återigen upp 
USA:s förbrytelser mot länder som 
Irak och Libyen samt påminde om 
USA:s långa historia av att ostraf

fat begå illdåd i mängder av olika 
länder runt om i världen.

Kontroversiella uttalanden
Duterte och Obama skulle ha träf
fats vid Aseanmötet i Laos, men 
det ställdes in efter att Duterte 
kallat Obama för en ”horunge”. 

– Du måste vara respektfull. 
Inte bara kasta omkring frågor och 
påståenden. Horunge, jag kommer 
förbanna dig i detta forum [Asean
mötet], ska Duterte ha sagt enligt 
nyhetsbyrån AFP.

Han har tidigare kallat USA:s 
ambassadör Philip Goldberg i Ma
nila för samma sak samt med till
lägget att han är ”bög”. Envisa och 
elaka rykten om den ensamstående 
60årige ambassadörens eskapa
der med unga män har länge flo
rerat i Manila, både bland diplo
mater och hos lokalbefolkningen, 
men det saknas bevis för detta 
och Goldberg själv är inte uttalat 
homo sexuell.

Mången filippiner hävdar upp
rört att Dutertes uttalanden är 
felöversatta och att han vare sig 
kallat någon för ”horunge” eller 
”bög”, utan att det handlar om 
i landet vanligt förekommande 
kraftuttryck som snarare har en 
innebörd motsvarande svenskans 
”skitsnack” och ”fan också”. De 
hävdar att internationell media dri
ver en medveten smutskastnings
kampanj mot Duterte.

Filippiner vi rådfrågat menar 
att det kan tolkas på båda sätt och 
att det oavsett är i sammanhangen 
opassande ordval även om det inte 
behöver handla om rena förolämp
ningar.

Stoppar patruller med USA
Duterte valde att tämligen omgå
ende i september demonstrera att 
han menar allvar med sina utfäs
telser om att bedriva en oberoende 
utrikespolitik. Presidenten med
delade att han i syfte att undvika 
eventuella konfrontationer med 
Kina kommer att stoppa gemen

samma marina patruller med USA. 
I april började den filippinska 

flottan genomföra marina patruller 
med amerikanska örlogsfartyg i det 
omdiskuterade Sydkinesiska havet 
för att svara på Kinas utbyggnad 
av konstgjorda öar över omtvistade 
rev. De initierades av Washington 
och godkändes av Filippinernas då
varande ledarskap månaden innan 
Duterte vann en jordskredsseger i 
presidentvalet den 9 maj.

Kina och Ryssland bjuds in
Presidenten nöjde sig dock inte 
med detta utan deklarerade att Fi
lippinerna nu kommer att vända 
sig till Kina och Ryssland för att 
införskaffa nya vapen, så att landet 
kan förbättra sin förmåga att be
kämpa terrorism i landet. Duterte 
berättade också att de två länderna 
redan lovat att ge Filippinerna för
delaktiga lån som löper över 25 år 
för att kunna göra större inköp av 
krigsmateriel.

– Vi vill köpa vapen där de är 
billiga och det inte finns dolda krav 
och det är transparent, sade den fi
lippinske presidenten.

Enligt Stockholms internationel
la fredsforskningsinstitut (SIPRI) 
har cirka 75 procent av Filippiner
nas vapenimport sedan 1950talet 
gjorts från USA. Ryssland och Kina 
har under denna tidsperiod ute
stängts vid anbudsförfrågningar.

– Låt oss nöja oss med propel
lerdrivna flygplan som passar väl 
för upprorsbekämpning. Jag behö
ver inga jetplan, F16 – de är inte 
till någon nytta för oss... vi har inte 
för avsikt att kriga med något land, 
förklarade presidenten.

Det finns goda skäl att anta 
att minerna inte blev muntrare i 
Washington efter dessa utspel.

Filippinernas president Rodrigo Duterte anklagar amerikanska soldater för att genom his-
toriska krigsförbrytelser ha startat konflikten med muslimerna i de södra delarna av önatio-
nen. Han menar även att amerikanernas närvaro i dag gör mer skada än nytta och vill därför 
att de omedelbart lämnar området. Presidenten lägger även om utrikespolitiken på ett sätt 
som troligen förargar Washington mer än tidigare uppseendeväckande verbala utspel.

Duterte vill ha bort 
amerikansk militär

Filippinerna går egen väg:

ANKLAGAR USA. President Rodrigo Duterte sade måndagen den 12 sep
tember att han ville få bort amerikanska styrkor från sitt lands oroliga södra delar 
och beskyllde USA för de militanta muslimernas ”bångstyrighet” i regionen. Något 
han menade tog sin början redan under Spanskamerikanska kriget 1898 när 
USA invaderade den dåvarande spanska kolonin och det efterföljande Filippinsk
amerikanska kriget 18991902. Han visade upp foton på offren för amerikanska 
massakrer av filippiner. Sammantaget tros 1,5 miljoner av den dåvarande filip
pinska befolkningen på sex miljoner ha dödats eller dött av umbäranden under en 
tidsperiod av 15 år efter att amerikanerna besegrade spanjorerna i Manilabukten 
1898. Det är många fler än de döda som kan tillskrivas spanjorernas 377-åriga 
kolonialstyre mellan åren 15211898. Foto: PPD, Toto Lozano

AMERIKANER POSERAR i sina 
karaktäristiska hattar vid högar av 
dödade filippiner. Bud Dajo-massakern 
fick sitt namn av vulkanen, i vars krater 
den ägde rum 1906. Den kände sam
tida författaren Mark Twain beskrev 
hur det Filippinskamerikanska kriget 
förvandlade honom från en livslång 
patriot till antiimperialist och en britt 
beskrev kriget med orden ”Detta är 
inte krig, det är helt enkelt massaker 
och mordisk slakt”. Foto: Wikipedia

Christer Ericsson
christer.ericsson

@nyatider.nu
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W
estgate är numera 
öppet som vanligt, 
men många kenya
ner har ännu ärr i 

själen efter det som hände. Trots 
ökad säkerhet med kenyanska ar
mén och även internationella sä
kerhetsagenter som patrullerar i 
och runt Westgate betraktas områ
det fortfarande som en kyrkogård. 

Israels förre viceambassadör, 
musikern Gilad Milo, har i tre år 
gjort det till sin uppgift att hjälpa 
landet att läka efter det nationella 
traumat. I juni i år organiserade 
han en konsert kallad ”Westgate 
Live, Celebrating Life and Music”.

– Westgate är det säkraste köp
centret i Kenya just nu. Jag om 
någon borde veta eftersom jag bor 
alldeles bredvid. Jag älskar Kenya 
så otroligt mycket eftersom landet 
har varit mitt hem i över tio år och 
jag vill att alla ska veta att de fort
farande kan komma hit och hand
la, berättar Gilad för mig. 

Men uppslutningen på konser
ten var inte maximal. Några gick 
dit för musiken medan andra mest 
var nyfikna. En av konsertbesökar
na berättar att hon försökte få sina 
vänner att följa med henne, men 
vännerna var tveksamma. 

– De har skickat sms till mig se
dan jag kom hit. De vill veta om 
jag är OK, säger hon. 

Det är en förståelig reaktion. 
Många kenyaner minns hur de på 
tv kunde se en fyra dagar lång be
lägring av Westgate som slutade 
med att den kenyanska armén de
molerade stora delar av köpcen
tret.

Kenya har sedan dess fått er
fara ytterligare terrorattacker sig
nerade alShabaab. Bland andra i 
Mpeketoni i Lamu, en attack 2014 
som resulterade i 60 döda, Garissa 
University, en attack 2015 med 79 
mördade studenter och i januari 
år skedde ett överfall på en keny
ansk armébarack i somaliska Ceel 
Cado, då dödades 63 soldater. 

Kenyanska regeringstjänstemän 
hävdar att många av morden och 
attackerna utförts av alShabaab 
som vedergällning för Operation 

Linda Nchi, en samordnad militär 
aktion med somaliska och kenyan
ska styrkor som inleddes i oktober 
2011, då soldater från Kenya kor
sade gränsen till konfliktområdena 
i södra Somalia. 

Enligt kenyanska säkerhetsex
perter är huvuddelen av alSha
baabs attacker utförda av radika
liserade kenyanska ungdomar som 
rekryterats för ändamålet. 

Terroristverksamheten påver
kar Kenyas turistnäring, i och med 
att många länder i främst västvärl
den utfärdat varningar för sina 
medborgare att resa in i landet. 

En ”norsk” man ursprungligen 
från Somalia var en av terrorister
na, och liksom de övriga sköts han 

ihjäl i eldstrid med poliser. Den 
23årige Hassan Abdi Dhuhulow 
syntes på flera övervakningsfilmer 
där han gick omkring på köpcen
tret och sköt människor med en 
Kalasjnikov. Enligt tillgänglig mo
biltrafik kan han ha varit ledare för 
gruppen under attacken.

Dhuhulow stod faktiskt åtalad 
för mordet på en somalisk jour
nalist, men friades i en rättegång i 
Mogadishu året före Westgatemas
sakern. Han föddes i Somalia, men 
han och hans familj anlände till 
Norge som flyktingar 1999. Dhu
hulow flyttade sedan tillbaka till 
Somalia 2009 och hade ingen kon
takt med sin familj i Norge igen 
bortsett från en gång då han kon

taktade dem och hävdade att han 
var illa ute och bad om hjälp att 
ta sig ut ur det krigshärjade landet.

Dhuhulows familj och släkt har 
hela tiden hävdat att Hassan blivit 
hjärntvättad. En släkting lär till 
och med ha yttrat att det inte ens 
är Hassan som syns på bilderna 

och filmerna från övervakningska
merorna.

En före detta granne i norska 
Larvik, Morten Henriksen, som 
efter Westgateattacken uttalade sig 
för norsk media, sade att Hassan 
Dhuhulow ofta var i trubbel som 
tonåring. 

– Han var ganska extrem och 
pratade om Koranen hela tiden. 
Han tyckte inte om vårt sätt att 
leva här i Norge. Han råkade illa 
ut och hamnade i slagsmål.

Min vän, journalisten Ruhila 
AdatiaSood, var en populär ra
dio och tvpersonlighet här i Ke
nya. Hon blev skjuten på Westga
tes takparkering, där hon befann 
sig för att vara med och anordna 
en matlagningstävling för barn. 
Hon var gift med Ketan Sood, som 
arbetade i USA:s hjälpprogram i 
Nairobi. Dessutom var hon gravid 
i sjätte månaden. Hon fördes till 
Aga Khansjukhuset, men dödför
klarades vid ankomsten.

Vi arbetade tillsammans på Ra
dio Africa och fyra månader innan 
hon mötte sitt öde där på taket till 
Westgate hade Ruhila och jag flera 
näradödenupplevelser under ett 
uppdrag i Nigeria. Vi överlevde 
kraftig turbulens på en flygning 
från Lagos till Port Harcout. Vi 
överlevde raketattacker när vi 
eskorterades av armén från Port 
Harcout till Bayelsa i Nigerdeltat. 
Vi riskerade att kidnappas av milis 

som siktade in sig på att röva bort 
ljushyade. Ruhila var kenyanska 
med indiska rötter, men hon var 
lätt att förväxla med en vit kvinna.

Jag minns tydligt när vi efter det 
där Nigeriauppdraget landade igen 
på Jomo Kenyatta International 
Airport i Nairobi. Ruhila kramade 
flygvärdinnorna och tackade dem 
för att de fört oss tillbaka hem. 
Hon sade också:

– Jag tackar Gud för säkerheten 
i mitt land.

När jag först läste på nätet om 
hennes död, så trodde jag att det 
var en bluff. Jag ville inte tänka 
mig att någon jag kände kunde dö 
på det sättet. Att dö i en olycka, i 
malaria eller av att drunkna, visst, 
men av en bomb, en granat eller ett 
skott? 

Nej, inte mina vänner. Så jag 
ignorerade den statusuppdate
ringen jag nyss läst på Facebook 
och somnade om. Några timmar 
senare väckte en kollega från ett 
annat mediehus mig och grät. Men 
när hon hörde min röst blev hon 
samtidigt lättad. Någon hade sagt 
att jag också dog i terrorattacken.

Min kollega bekräftade att Ru
hila var borta. Men det var ju inte 
bara Ruhila, som just hade firat 
sin ettåriga bröllopsdag, som var 
borta. Hennes ofödda barn dog ju 
också. Jag började ringa runt till 
tidigare kollegor på Radio Africa, 
där Ruhila och jag jobbade tillsam
mans, för att bekräfta den tragiska 
nyheten för dem.

Jag försökte även skicka ett 
meddelande till Ruhila på Whats
App och hoppades att hon skulle 
svara, men uppenbarligen får folk 
inte ta med sig sina mobiltelefoner 
upp till himlen!

Ruhila var den mest sprudlande 
glada person jag kände, men inte 
ens hennes leende kunde rädda 
henne från att dö av skottskadan. 
Inte ens det faktum att hon var 
muslim. Terroristerna hävdade 
att de dödade ickemuslimer, men 
de dödade en av sina egna. Ibland 
undrar jag om Ruhila när hon läm
nade sitt hus på morgonen, visste 
om att hon skulle skulle dö för 
en annan muslims hand? Kanske 
hon trodde att hon skulle delta i 
matlagningseventet, sedan gå till 
spa för en massage och bege sig 
hem och göra middag åt sin man? 
Kanske gå över till marknaden och 
handla kläder åt sitt ofödda barn? 
Jag kommer aldrig att få reda på 
det eftersom Ruhila är död. Döda 
människor pratar inte. Vila i frid 
Ruhila. Vila i frid min vän!

Lördagen den 21 september 2013, Nairobi, Kenya. Fyra islamister från den so-
maliska terroristorganisationen al-Shabaab anfaller intet ont anande besökare i 
köpcentret Westgate. Så många som 71 människor dödas i den utdragna attacken. 
Män, kvinnor, barn och angriparna själva. Nya Tiders korrespondent Cate Mukei har 
pejlat stämningen i sin hemstad nu tre år efter massakern, men hon minns också 
sin väninna, Ruhila, som dödades i Westgate när hon var med och anordnade en 
matlagningstävling för barn.

Kenya försöker gå 
vidare efter Westgate

KRÖNIKA: Nya Tiders korrespondent i Kenya, Cate Mukei, uppmärksammar 
treårsdagen den 21 september av massakern i köpcentret Westgate i Nairobi.

DE TRE VÄNNERNA. Grayce Kerongo, Ruhila AdatiaSood och Cate på Radio 
Africa. Ruhila hade delvis indiska rötter, vilket gjorde att hennes utseende kunde 
misstas för en västerlännings, men hon var muslim. Foto: Privat

Min vän, 
journalisten 
Ruhila Adatia
Sood, var 
en populär 
radio och tv
personlighet här i 
Kenya.

”

Cate Mukei
cate.mukei

@nyatider.nu

HASSAN ABDI DHUHULOW, 23, den ”norske” terroristen, var en av de fyra 
som attackerade köpcentret den 21 september 2013. Foto: Privat, övervakningskamera
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Den gröna vägskylten blänkte i 
solen. Mosul, Islamiska statens 
starkaste fäste i Irak. Staden har 
kontrollerats av terrorgruppen 
sedan 2014, en stad som varje 
person med rätta undviker. För 
att komma till bergen i Sinjar, via 
den kurdiskdominerade staden 
Dohuk, måste vi dock passera det 
fruktade området. Bilen vi åker i 
har hål i golvet, dörren får man 
hålla i så att den inte öppnar sig 
under färd. Man kan inte låta bli 
att fundera vad som skulle hända 
om vi får motorstopp. Till vän
ster om mig tornar berg upp sig. 
Lastbilar med olja åker ut från 
Mosul. 

Syster Hatune påpekar vik
ten av att inte dra till sig någon 
uppmärksamhet, särskilt inte när 
vi passerar kontrollstationerna. 
Rykten sprider sig fort, och nå
gon kanske känner någon som 
sympatiserar med Islamiska sta
ten, och då blir hemresan mindre 
angenäm. Något ironiskt är dock 
att syster Hatune själv vevar ned 
rutan med ett decimeterstort trä
kors runt halsen. 

Bergsstaden Sinjar
Vi passerar Mosul utan problem 
och spenderar natten hos en 
kristen familj i Dohuk innan vi 
ger oss av mot sönderbombade 
gränsstaden Sinjar. I staden sked
de en massaker för två år sedan, 
när den strategiskt viktiga staden 
intogs av Islamiska staten som 
slaktade civila, planterade mi
nor och sprängde sönder stadens 
kyrka och stadskärna. Flera tusen 
personer från den jezidiska mino
riteten miste livet, man talar om 
mellan 4 000 och 5 000 personer. 
Ett par månader tidigare hade 
den kurdiska militären Peshmer
ga hjälpt jeziderna att ta tillbaka 
staden tillsammans med kurdiska 
YGP och PKK. Islamiska staten 
har dock inte velat släppa grep
pet om staden och de kringlig
gande områdena, och strider har 
förts i området sporadiskt sedan 

dess. En av dem som var med och 
slogs i Sinjar var svenske Tony, 
som jag några månader senare 
besökte i staden Daquq. Han till
hör Peshmergas frivilligstyrka. 

Att ta sig in i Sinjar var inte 
det lättaste. Syster Hatunes främ
sta mål med resan upp var att ta 
med förnödenheter till de många 
jezidiska familjer som sitter fast 
i flyktingläger i de kyliga bergen. 
För detta behövde hon tillåtelse 
att köra in med en stor lastbil, 
och i kontrollstationen innan 
Sinjar ställde man frågor. Visste 
syster Hatune om faran med att 
åka dit? Om hon är kristen nun
na, varför vill hon då riskera livet 
för att hjälpa en minoritet med 

en annan religionstillhörighet? 
Vad finns det i lastbilen? Efter en 
timme fick vi dock passera. 

Vi var glada, vägen var öppen, 
vi var på väg. Vår förare, Falah, 
var en tystlåten man, allvarligt lagd 
och broder till en jezidihjälte som 
stridit mot IS och vunnit. Falah 
skruvade upp den arabiskinfluera

de musiken i bilen, syster Hatune 
skrattade och vevade ned rutan. 
Synen som mötte oss var dock inte 
en munter sådan. Vi kantades av 
minor, som hade märkts ut med 
röda pinnar. Ingen byggnad var 
intakt. Jag kunde se krigsscenerna 
utspela sig i mitt huvud – soldater 
som skrek, tog skydd bakom en 
fasad, såg sina kamrater bli sårade 
och dödade. Order som gavs, va
pen som avfyrades. Krigets brutala 
verklighet. 

– Från det där berget kastade 
sig 20 jezidiska unga kvinnor ut 
mot sin död. De klarade inte av 
våldtäkterna längre, sa vår chauf
för och pekade. Berget var vackert, 
högt och täckt av morgonsolen. 

Att den här vackra platsen hade 
blivit skådeplatsen för så mycket 
ondska och sorg tycktes ofattbart.

Vi stannade bilen. Hälsade på 
några soldater. En av dem kom 
fram till syster Hatune och visade 
ett svårläkt sår på huvudet. För
modligen ett resultat av Islamiska 
statens kemiska vapen. Hatune gav 
soldaten en tub med kortisonsalva. 
Här kunde jag ta av mig slöjan, 
vinden svalkade. Det var kyligt 
uppe i bergen. 

Flyktingläger på bägge sidor om 
oss. Vi hade åkt några kilometer 
upp för bergskedjan, barn sprang 
vid sidorna och vinkade till oss. På 
nätterna blev det minusgrader, och 
i tälten blev det kallt. Därför hade 
Hatune packat lastbilen full av ex
tra varma filtar, tillsammans med 
tvättmedel och tvål. Barnen lekte 
glatt med kartongerna som två
larna hade legat i. Skratten ekade i 
bergen. Vi blev inbjudna att äta till
sammans med Falahs broder, hans 
livvakt och soldater. Med benen i 
kors satte vi oss på marken – i dag 
hade jeziderna slaktat ett lamm så 
att vi skulle få något extra gott att 
äta. De jezidiska soldaterna pocka
de fram sina cigaretter efter maten, 
drog ett bloss och började prata om 
Europa. De tyckte att det var lus
tigt att vi inte kontrollerade vilka 
vi släpper in i landet, och undrade 
varför vi släpper in faran när de 
kämpar mot den varje dag. Förstod 
vi inte vad som skulle hända om 
grupper likt Islamiska staten skulle 
växa sig starka i de europeiska stä
derna? Samtidigt passade man på 
att ge en känga åt USA, som man 
menade ”spelar på bägge sidor” i 
kriget för att hålla igång en konflikt 
man ser som ekonomiskt fördelak
tig. 

Massgravar och förstörd 
stadskärna
Vår chaufför ville visa oss stadskär
nan. Det var en surrealistisk syn, 
alla byggnader var sönderbom
bade, barrikaderna var kvar och 
däck låg vid vägarna. Ingen civil 
bor kvar, istället rör sig soldater på 
gatorna, äter mat på plaststolar vid 
en bombad byggnad som fick fung
era som kök. Framför oss, kanske 
sex kilometer bort, ser vi svart rök 
stiga mot skyn. Islamiska staten 
hade skickat in en bomb, troligen 
en kemisk sådan, en timme tidi
gare. 

Falah sa åt oss att vara tysta. Vi 

befann oss precis vid frontlinjen 
mot IS, och passerade jezidernas 
fästningar där de höll span. Vi stan
nade bilen vid en stor byggnad som 
tidigare hade tjänat som badhus. 
Här hade 400 kvinnor och barn 
gömt sig när IS intog staden. De 
som vägrade konvertera på plats 
dödades. Delar av huvuden och 
hår stack upp ur den gräsbeklädda 
marken. Vi åkte till en annan mass

Under våren åkte Nya Tiders viceredaktör Sanna Hill 
till krigets Irak och det oroliga Turkiet tillsammans med 
tyskturkiska nunnan Hatune Dogan. De var tvugna att 
åka förbi områden tillhörande Islamiska staten för att 
ta sig upp till Sinjar, där tusentals sitter fast i bergen 
och där endast tappra jezidisoldater står mellan dem 
och terrorstaten. Dagarna på resande fot i IS fotspår 
skildras här av Sanna Hill.

En resa i krigets 
brutala verklighet

Nya Tiders Sanna Hill med Hatune Foundation i Irak:

MOTORSTOPP UNDANBEDES. Hatune Dogan visar upp bilen som blev flitigt 
använd under resan. Den höll hela vägen. 

MOSUL NÄSTA. För att ta sig till bergsstaden Sinjar fick Hatune Dogan och 
Sanna Hill åka förbi Islamiska statens fäste Mosul. 

SANNA HILL, här på väg till Sinjar. 

Det var en 
surrealistisk syn, 
alla byggnader 
var sönder
bombade, 
barrikaderna var 
kvar och däck 
låg vid vägarna. 

”
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grav två kilometer bort. Tankarna 
som for genom huvudet var hur 
viktigt det är att kämpa för det 
goda i tider av vidrig ondska, att 
det onda först kan segra när goda 

män inte gör någonting. Falah blev 
otålig, om vi bli påkomna av fel 
personer skulle vi sluta våra dagar 
som personerna i massgraven. 

Ett nytt problem uppstod. 

Mörkret började sänka sig över 
området, och vi hade biljetter till 
Turkiet under natten. Att åka förbi 
Mosul under dagtid var vågat nog, 
men under natten – Falah skakade 
på huvudet och sa att han inte 
skulle göra det för hundra miljo
ner kronor, men att han inte kunde 
säga nej till Hatune, som offrat så 
mycket för hans folk. Tysta åkte 
vi genom natten. Falah såg spänd 
ut. Han hade inget tjänstevapen 
med sig, för att vi inte skulle få 
några problem i kontrollerna. Nu 
önskade han att han ändock hade 
chansat. 

”Du ser ut som en rättrogen 
muslim!”, log Hatune när vi var 
framme. Vi hade klarat resan utan 
några problem. 

”IS hjälper turkarna”
Vi begav oss till Turkiet för att 

besöka syriska flyktingar och ut
satta minoriteter i kurdiska om
råden. Väl där åkte vi med hyrbil 
till en förort utanför staden Cizre, 
där barrikader och sönderskjutna 
lastbilar mötte oss. En ambulans 
hade blåljusen på, turkiska mi
litärfordon åkte på gatorna. Vi 
hade hamnat mitt i något som un
der kvällstid förvandlades till ett 
inferno. Två kurder vi talade med 
sa att Islamiska staten sedan en tid 
tillbaka var i området och hjälpte 
turkarna att slåss mot kurderna. 
”De dök upp här med sina långa 
skägg”, sade en ung man uppgi
vet. 

Förfasande och 
stärkande resa
Trots krig, elände och världens 
mest brutala terrorarmé nära inpå 
var det fascinerande att se hur var

dagen flöt på för de många per
soner som tvingas göra det bästa 
av situationen, såväl i Irak som i 
Turkiet. I Dohuk sov vi över hos 
en kristen familj där deras dot
ter Rema och jag kollade på film 
under kvällen och drack otaliga 
koppar te, pratade om hårfärg, 
kläder och relationer. Hon hade 
precis förlovat sig, men berät
tade att det tog flera år för den 
stackars killen att övertala henne 
att han var den rätta. Hon fnis
sade förnöjt. I Erbil träffade jag 
en familj där pappan hade dödats 
av IS föregångare alNusra i Mo
sul för ett antal år sedan. Sonen 
i familjen var en blyg men char
merande ung man på 18 år. Han 
hade fått flera hot av personer 
som påstod sig vara från IS, men 
stod alltid på sig. Dock var han 
för blyg för att låta sig fotografe
ras ensam, utan ville ha sin syster 
med sig. 

En resa i krigets tecken både 
förfasar och stärker. Det gör en 
starkare i övertygelsen att vi be
höver fler personer som vågar, 
som ifrågasätter, som agerar. 
Vi behöver fler Hatune, fler je
zidisoldater, fler unga män som 
kämpar, fler unga kvinnor som 
inte låter sig nedslås. 

I Europa, och särskilt i länder 
likt Sverige och Tyskland, får kri
tiker av den förda invandrings
politiken ständigt höra hur onda 
de är. Själv har jag svårt att se 
hur dagens prioriteringar skulle 
kunna räknas som goda, när det 
vi gör är att ta av Ulandsbudge
ten för att ge till det i förhållande 
fåtal som tar sig till Sverige. Flyk
tingarna i Sinjars berg får ingen 
hjälp, inte heller de kristna flyk
tingar jag besökte i Erbil. Skulle 
de lyckas få tag på pengar för att 
kunna komma till Sverige är de 
rädda för att tvingas bo i asylbo
enden där radikal islam frodas. 
En jezidiman berättade att han 
aldrig skulle våga låta sin familj 
åka med flyktingsmugglare, för 
får de reda på att familjen inte 
är muslimer gör de helt enkelt 
hål i båten. Syster Hatunes kri
tik av radikal islamism stämp
las rätt och slätt som ”ondska” 
av etablissemanget, ändå kallar 
flyktingarna i bergen henne för 
”sin ängel”. Att politiker i Sve
rige resolut vägrar ålderstesta 
invandrare som påstår sig vara 
ensamkommande barn i Sverige 
gör inte deras tält varmare under 
nätterna. 

Tre månader efter att jag kom 
hem från Sinjar åkte jag ned till 
Peshmerga i Irak och följde de 
västerländska frivilliga i Daquq. 
Varför överger personer bekväm
ligheten hemma för att strida 
mot världens mest fruktade ter
rorarmé? Detta skrev jag om i 
Nya Tiders v. 23/2016. 

UTANFÖR TURKISKA STADEN CIZRE. Hatune Dogan och Sanna Hill 
begav sig vidare till Turkiet, där de talade med kurder som hävdade att Islamiska 
staten numera hjälper turkarna att slåss mot kurderna. På bild en sönderskjuten 
lastbil.

JEZIDISOLDATER TAR EN RÖKPAUS. Dessa jezidimän kämpar mot Isla
miska staten i Sinjars berg. De var mycket gästvänliga och hade slaktat ett lamm 
dagen till ära.

FLYKTINGPOJKE I ERBIL. Denna pojke tillhör en kristen familj som 
tvingades fly från sitt hem. Nu bor han i en barack.

Sanna Hill
sanna.hill@nyatider.nu

Text & foto:

SOLDAT I STADSKÄRNAN I SINJAR. 
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”Ex oriente lux” lyder ett gammalt 
latinskt ordspråk, som från början 
syftar på att solen går upp i öst 
men med tiden fått bibetydelsen att 
civilisationen kom österifrån. Nu 
ser det ut som om ordspråket får 
återgå till sin äldre innebörd − allt 
mer tyder på att det första skrift
språket uppkom i Europa, vilket i 
så fall slutgiltigt kullkastar teorin 
om Mesopotamien som civilisatio
nens vagga.

Det senaste fyndet dök upp när 
arkeologer höll på att gräva ut 
det gamla romerska vägfortet Ad 
Putea i norra Bulgarien. Under de 
romerska lämningarna stötte man 
på en bosättning från koppar
stenåldern och hittade där bland 
annat ett föremål av keramik, av 
allt att döma ett fragment av ett 
lerkärl. Vad som gjorde arkeolo
gerna upphetsade var att föremålet 
tycks innehålla skrivtecken. Fyndet 
är 7 000 år gammalt och därmed 
nästan 2 000 år äldre än den äldsta 
kända kilskriften från Mesopota
mien och de äldsta egyptiska hie
roglyferna.

Volodya Popov, chef för histo
riska museet i Pleven och expert 
på förhistorisk arkeologi, anser att 
fyndet bevisar att det första skrift
språket uppstod på Balkan. Popov 
citeras av den bulgariska nyhetsby
rån BTA och hävdar att de tecken 
som går att känna igen på ett ler
kärl med skrivtecken tyder på att 
det användes för religiösa ritualer. 
Att avkoda vad skriften faktiskt 
betyder kommer troligtvis att bli 
svårt eftersom man i stort sett sak
nar kunskap om det språk som an
vändes.

− Dessa piktogram är kodad in
formation, som antingen användes 
för att föra budskap mellan män
niskor, eller var ett försök att föra 
fram budskap från samhället till 
gudarna, sade arkeologen till bul
garisk TV.

Popov är övertygad om att värl
dens första skriftspråk uppfanns 
på Balkan, och påpekar att detta 
inte är det första fyndet av förmo
dat skriftspråk i området − minst 
120 föremål med vad många anser 
vara skrivtecken har hittats.

− All denna information ty
der på att den protoskrift som 

sedan utvecklades till Sumers lin
jära skrift [den tidigaste typen av 
kilskrift, red. anm.] och Egyptens 
hieroglyfer 2 000 år senare började 
här, säger han.

Kan avgöra gammal strid
Fyndet är inte det första i sitt slag. 
Redan 1875 grävde den ungerske 
arkeologen Zsófia Torma fram ett 

antal keramikföremål vid Tordos 
i Rumänien med vad som föreföll 
vara skrivtecken. Liknande före
mål grävdes fram i Vinča, en för
ort till Serbiens huvudstad Belgrad, 
år 1908 och daterades till mellan 
4000 och 4500 f.Kr. Majorite
ten av arkeologer avfärdade dock 
tecknen som enbart dekorativa.

Debatten blossade upp igen 

1961 då man fann de så kallade 
Tărtăriatavlorna i Rumänien, som 
daterats till 5300 år f.Kr. År 1969 
hittade man de så kallade Gradesj
nitsatavlorna, daterade omkring 
5000 f.Kr, i samma område i nord
västra Bulgarien som det i dag ak
tuella fyndet. Under 1970talet och 
framåt har man grävt ut en sten

åldersbosättning, också den om
kring 7 000 år gammal, vid Telish 
i Plevendistriktet, där man hittat 
ett altare och lerkärl med liknande 
tecken. I södra och östra Bulgarien 
har ytterligare fynd gjorts, och i 
Grekland hittades år 2004 en ler
tavla med liknande tecken, daterad 
till 5260 f.Kr.

Ett antal forskare har under 
årens lopp hävdat att dessa fynd vi
sar att det första skriftspråket och 
den första högkulturen uppstod på 
Balkan, men hittills har de arbetat 
i motvind. Trots att omkring 700 
tecken är kända − ungefär lika 
många som de egyptiska hierogly
ferna − har teorin haft svårt att få 
genomslag bland arkeologer och 
historiker. Vissa har till och med 
försökt förklara överensstämmel
sen med att folket på Balkan skulle 
ha kopierat den sumeriska skriften, 
trots att deras skrift alltså är myck

et äldre än de första kända inskrip
tionerna från Mesopotamien.

− De är delvis emot det eftersom 
det vore för sensationellt, det skulle 
helt enkelt krossa deras världsbild, 
menade den tyske lingvistikprofes
sorn och Mesopotamienexperten 
Harald Haarmann, som hört till 
de starkaste förespråkarna för vad 
han kallar Donauskriften, i en do
kumentärfilm år 2014.

− Det finns så mycket sensatio
nell kunskap om Donauskriften 
och Donaucivilisationen, och den 
behöver vägas in för att skapa ett 
nytt paradigm inom civilisations
forskningen, sade Haarmann vi
dare.

Även den litauiska arkeologen 
Marija Gimbutas, världskänd som 
upphovskvinnan till den så kallade 
Kurganhypotesen, ansåg att Do
nauskriften var ett verkligt skrift
språk som hon kallade forneuro
peisk skrift och inte ansåg direkt 
besläktad med de indoeuropeiska 
skriftspråk som användes av de 
grekiska och romerska civilisatio
nerna. I likhet med Volodya Popov 
ansåg hon också att den uppfun
nits för religiösa syften även om 
den senare utvecklades till ett sys
tem för räkenskaper och andra 
praktiska ändamål.

Vad det är med den senaste 
upptäckten som gör att Volodya 
Popov anser det vara ett genom
brott för teorin om Donauskriften 
har ännu inte avslöjats, men teck
nen på föremålet ska enligt uppgift 
innefatta två piktogram, en svasti
ka och en grupp andra skrivtecken. 
Än så länge har bara arkeologer 
fått se fyndet, men det kommer att 
visas för allmänheten efter en kon
ferens som ska hållas tidigt nästa 
år vid nationella institutet och mu
seet för arkeologi i Bulgariens hu
vudstad Sofia.

Utgrävningarna av det romers
ka fortet Ad Putea har under tiden 
lagts på is. Istället kommer arkeo
logisk expertis att koncentrera sig 
på att gräva ut bosättningen som 
man hittade under den, med bör
jan nästa år.

En 7 000 år gammal lertavla från Bulgarien kan bevisa att den skrivna 
kommunikationen inte uppfanns i Mesopotamien som man hittills lärt 
ut, utan i Europa, närmare bestämt på Balkan. Om det stämmer måste 
historien om civilisationens uppkomst skrivas om.

”Världens första 
skriftspråk” är 
europeiskt
− Nytt fynd kan avgöra gammal strid

All denna informa
tion tyder på att 
den protoskrift som 
sedan utvecklades 
till Sumers linjära 
skrift och Egyptens 
hieroglyfer 2 000 år 
senare började på 
Balkan.

− Volodya Popov,
arkeolog

”

TARTARIA-TAVLORNA från Rumänien är ett av de bästa exemplen på 
vad många tror är världens första skriftspråk. Man har identifierat omkring 700 
tecken, ungefär lika många som de egyptiska hieroglyferna, men trots detta 
har teorin om ”Donauskriften” ännu inte ersatt teorin om Mesopotamien som 
skriftens och civilisationens vagga. Foto: Stillbild från dokumentären ”The Mystery of the 
Danube Script”

Dan Malmqvist
dan.malmqvist@nyatider.nu

RIKA GRAVGÅVOR har återfunnits på flera av de platser som tillsammans kallas Donaucivilisationen. 
1972 grävde arkeologerna fram ett praktfullt gravfält i Varna, nära Bulgariens Svartahavskust, som bland 
annat innehåller världens äldsta guldskatter, från omkring 4600 år f.Kr. Allt fler forskare tror att även det 
första skriftspråket uppfanns på Balkan, kanske så tidigt som 5300 f.Kr. Foto: Varnas arkeologiska museum

DEN FORNEUROPEISKA civilisationen, även kallad Donaucivilisationen, 
sträckte sig för omkring 7 000 år sedan från det som i dag är Grekland i söder 
till Polen i norr, Österrike i väster och Svarta havet i öster. Här uppfanns bland 
annat kopparsmidet och man stoltserade med världens första tvåvåningshus, 
omkring två årtusenden före de sumeriska och egyptiska högkulturernas 
uppkomst. Kartbild från symposiet ”NeoEneolithic Literacy in Southeastern 
Europe” vid universitetet i Sibu, Rumänien, 2008.
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Det är inte bara i politiken som 
etablissemanget önskar sig kor
rekthet (PK) av oss. I dag krävs 
det tydligen även medicinsk kor
rekthet (MK). Vecka 14 läste vi i 
Nya Tider om Vidarklinken (VK), 
den antroposofiska vårdenheten i 
Järna, där man använder biverk
ningsfri medicin. Enligt min källa 
är dess verksamhet hotad. I och 
för sig inget nytt, ty kliniken har 
ständigt gått på nåder, kanske för 
att läkemedelsjättarna vill vara 
ensamma om marknaden? Offi
ciellt är statens avoghet grundad 
på antagandet, att antroposofisk 
läkekonst inte skulle vara veten
skapligt belagd. ”Vetenskap och 
beprövad erfarenhet”, så lyder 
en välkänd slogan. Båda behövs. 
Men det första ledet har ej säl
lan ett ”bästföredatum”, det 
vill säga vetenskapen kan ändra 
sig, vartefter nya upptäckter görs. 
Det andra ledet, ”beprövad erfa
renhet”, är mer tidlöst. Det VK 
har i myckenhet är just beprövad 
erfarenhet, alltså den viktigaste 
delen. Kliniken har hittills erhållit 
regeringsdispens. Nu är den för
längd med fem år för dokumenta
tion och ansökan om registrering. 
Därefter ska denna vårdform, 
enligt ett påbud från EU, istället 
förankras i nationell lagstiftning. 
Den ska antingen tillåtas eller helt 
förbjudas. Sverige har valt att till

låta. Bra så långt. Här kommer 
dock Läkemedelsverkets åsikt in 
i bilden. Denna myndighet kan 
sätta käppar i VKhjulet om den 
så vill. Sålunda har verket före
slagit en skyhög avgift vid regist
rering av VK:s läkemedel. Och 
registrering är ett måste för de 
viktigaste medicinerna, om de ska 
få användas efter dispensens ut
gång. Om oturen är framme kan 
”Makten” ganska lätt strypa VK, 
utan att behöva gå förbudsvägen. 
Men EUdirektivet hade nog inte 
denna ”biverkan” i åtanke. Re
geringen tycks alltså misstolka 
påbudet. 

Ordföranden i National Health 
Federation Sweden, Sara Boo, har 
på en video talat in ett öppet brev 
till regeringen i denna sak. Läs 
texten på www.thenhf.se. Den 
som vill veta mer om kliniken kan 
gå in på www.vidarkliniken.se.

 I. Nilsson

SKICKA DIN INSÄNDARE TILL: insandare@nyatider.nu
eller till: Insändare, AlternaMedia, Box 79, 195 22 Märsta
Åsikter på denna sida representerar inte nödvändigtvis tidningens ståndpunkt.Insändare & Debatt.

Veckans recept:

Till alla äppelälskares stora glädje är det ett riktigt äppelår 
i år. Så det är bara att frossa i äpplen. Vill man ha äpplen 
i brödet man bakar går det alldeles utmärkt. Här är ett 
recept på ett supernyttigt och gott bröd, som dessutom går 
väldigt fort att baka. 

Bröd med äpplen och hallon

2 dl rivet äpple
1 dl frysta hallon
1 ½ dl bovetemjöl
2 ½ dl mandelmjöl
2 msk fiberhusk
1 dl skalade och krossade 
sesamfrön
½ dl chiafrön
1 msk olivolja
3 tsk bakpulver
2 dl havremjölk
salt efter smak

Ingredienser: 

Sätt ugnen på 175 grader. Blanda alla torra ingredienser i en bunke. Skala 
och riv äpplena. Blanda ner de rivna äpplena, de frysta hallonen, oljan 
och havremjölken. Rör om väl. Klä en brödform med bakplåtspapper och 
häll ner smeten. Grädda i mitten av ugnen cirka 55 minuter.

Gör så här:

Kan skyhög avgift  
stoppa Vidarkliniken?

Har nu läst Stefan Torssells bok M/S Estonia, 
Svenska statens haveri utgiven på AlternaMedia. 
Om inte den boken får Augustpriset så är det inget 
annat än en skandal. Från första till sista sidan är 
den oerhört välskriven. Det verkar som Stefan har 
vägt varje ord och mening på guldvåg. Boken hand
lar om alla turer runt Estonias förlisning och hur 
myndighetssverige lurar, ljuger och bedrar anhö
riga och svenska folket och behandlar de anhöriga 
som skit. Stefan drar fullständigt ner brallorna på 
politiker, chefer inom olika myndigheter och Svens
ka kyrkan.

Att det finns så många ruttna människor inom 
makten har jag inte trott, men så är det. Svenska 
staten ruttnar verkligen inifrån och Stefan belyser 
det på ett utmärkt sätt. Att exempelvis Carl Bildt 
och Mona Sahlin är skitstövlar har varit känt länge, 
men att de utan problem bokstavligen gått över lik 
för att skydda sina egna intressen har jag svårt att 
förlika mig med. Estonia är ingen bok man slölä
ser. Jag har suttit rakt upp och ner vid köksbordet 
med penna och linjal i handen, strukit under, gått 

tillbaka och läst vad jag strukit under för att för
söka förstå vad som har pågått. Läst några sidor, 
gjort paus och gått ett par varv i lägenheten för att 
smälta vad jag har läst, fortsatt läsa och upprepat 
proceduren. Jag har aldrig i hela mitt liv blivit så 
oerhört berörd av en bok, det har gjort fysiskt ont 
att läsa den. Jag har haft en hand kramandes om 
mitt hjärta när jag läst. När jag inte trodde att nå
got i boken kunde bli värre, så blev det värre. Sista 
80 sidorna var jag tvungen att ha på vacker klassisk 
musik för att dämpa alla känslor av ångest, van
makt, ilska och sorg.

Någon skrev en kommentar till mig att jag aldrig 
kommer att bli densamma efter att ha läst boken. 
Jag håller med. Jag kommer aldrig mer att tro på 
vad våra ryggradslösa politiker och myndighetsper
soner säger. Fjällen har fallit från mina ögon. Det 
värsta är att samma spel försiggår inom en massa 
myndigheter: Migrationsverket, Polisen, Arbets
förmedlingen, Försäkringskassan med flera. Vem 
granskar dem? 

Något är riktigt sjukt i detta land och jag har 
svårt att se att Moder Svea kommer att tillfriskna.

Tack Stefan Torssell för din bok. Att du hade 
modet att klä av makten in på bara skinnet.

Irina Olovsson

Ett stort tack till  
Stefan Torssell

Onsdagen den 7 september råkade jag se reprisen 
av Gomorron Sveriges Kulturpanel och trodde inte 
mina öron när jag hör DN:s kulturchef Björn Wi
man kalla Nya Tider för nazister. Han påstår på 
fullt allvar att Bokmässan släppt in nazister i sin 
utställningslokal. Han presenterar inga belägg över 

huvud taget för de grova anklagelserna och har up
penbarligen aldrig bläddrat i något nummer av Nya 
Tider. Det hela lät så absurt att jag knappt trodde 
det var sant att han verkligen påstod detta. Är det 
dylikt förtal och förvrängningar av sanningen som 
våra licenspengar går till? Det är skandal att SVT 
upplåter utrymme åt dessa kulturmarxister och att 
de ensidigt och obesvarat får lov att komma med 
grova anklagelser. Det är som om SVT vore upp
köpt av George Soros och att Björn Wiman är hans 
megafon. 

Thorsten Bodekull

Lågvattenmärke av 
Gomorron Sveriges 
Kulturpanel

ALTERNATIV medicin kan bli 
stoppad genom att den helt enkelt 
blir mångdubellt dyrare genom sky
höga registreringsavgifter. Foto: Privat



Vaktar vårt land
Bortom ”Utvandrarnas väg”, med utblick över 
havet och det gamla fortet på andra sidan, i 
Karlshamn, står en stor, högrest sten till minne 
och heder av dem som försvarade vårt land 
under kriget 1939-1945. På stenen är en dikt 
av den värnpliktige sergeanten Georg Haag  
ingraverad. Det är första gången jag läser 
den och jag blir förvånad hur väl den passar 
också i vår tid. Intill vajar den vackra svenska 
flaggan i vinden. Här är vi hemma!

Alf

LÄSARBREV:

NAMN:

GATA:

TELEFON:

E-POST:

Vänligen texta tydligt!

Skicka talongen till:  Nya Tider, Box 7029, 907 02 Umeå 
eller e-posta till kund@nyatider.nu

POSTNR:                       ORT:

Prova på Nya Tider: 3 nummer gratis!
NYA TIDER är tidningen som skriver 
om verkligheten som den är – utan 
politiskt korrekta skygglappar. NyT är 
en veckotidning som är fristående 
från partier och organisationer. Nu 
erbjuds Du tre gratisnummer, helt 
utan kostnad eller förpliktelser. Passa 
på! Tidningen skickas väl förpackad 
i skyddande kuvert.

Jag vaktar mitt land
För att hålla det borta från den Helvetesbrand
som rasar ute i världen
Jag vaktar vår Rätt att säga Fritt
att svart är svart och vitt är vitt
Jag vaktar den egna härden
Ibland, när mitt ensliga pass, jag går
från ekarnas susande kronor når
mig en stillsam och lågmäld stämma
Den sjunger ur Mörrumsåns glittrande band
Den tonar från Ryssbergets blånande rand
Här är du hemma, hemma!
Sen sekler är aldrig den rösten stum
Våra fäder har hört vid Asarum
samma manande stämma
Den har stigit med sol över Listerland
Den har ljudit ur vågor vid Östersjö strand
Här är du hemma, hemma!
För frihetens heliga tempelgård
För landet som gavs oss till arv och vård
Må yttersta offret bringas
Ej böjande nackar att köpa sig frid
Kan aldrig till träldom tvingas.

Georg Haag
VPL sergeant

Visste du att…
Egendom efter den som dör utan arvingar eller ett skrivet testa-
mente tillfaller Allmänna arvsfonden, som i sin tur forslar vidare 
dessa pengar till utvalda projekt. Till dessa hör under det  
senaste året:

Föreningen Hidde Iyo Dhaqan (för somaliska kvinnor) 6 573 782 kr 

Sociala Resursförvaltningen för projektet Våra Liv med Malmö 
stad, Spiritus Mundi, Islamakademin, Flamman Ungdomens Hus  
4 180 000 kr

Romska Ungdomsförbundet 3 480 000 kr

Raoul Wallenberg Academy för ett projekt för att ”motverka 
främlingsfientlighet och rasism” 3 297 000 kr 

Ensamkommandes Förbund 2 457 600 kr

Somaliska Riksförbundet i Sverige 2 261 000 kr

Assyriska Riksförbundet i Sverige 1 475 000 kr

Kulturskolan gör skillnad för att ge nyanlända unga bättre upp
växtvillkor 1 449 000 kr

Somali Dialogue Center 1 257 000 kr

Ándale, projekt för ”papperslösa” 1 201 000 kr

Afrosvenskarna i Stockholm 820 000 kr

Listan avser nya och fortsättningsprojekt från och med december 2015.
Källa: www.arvsfonden.se

Veckans ros:

Helår
545 kr
BG 108-0357


