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Länge har Iran varit ett enda 
stort politiskt mörker i Mel-
lanöstern. Man förtrycker 
oliktänkande i det egna lan-

det, finansierar terrorism och försöker destabi-
lisera hela regionen med sin extremism. I Syri-
en håller man en diktator som mördar sitt eget 
folk – Bashar al-Assad – under armarna. 

Dessutom har ledande företrädare för den 
teokratiska statsbildningen torgfört antisemi-
tism på ett sätt som satt landet i den internatio-
nella skamvrån. Förre presidenten Mahmoud 
Ahmadinejad var en uttalad förnekare av För-
intelsen – nazisternas folkmord på judar under 
andra världskriget. Denna var en myt som väst-
makterna skapat. Mullorna lät honom hållas.

Den nyvalde presidenten Hassan Rohani tycks 
vara av en annan uppfattning. I en inter-
vju med CNN sa han uttryckligen att ” Alla 

brott som begås mot mänskligheten genom 
historien, inräknat brottet som nazisterna 
genomförde mot judarna och icke-judar, är 
förkastliga och värda att fördöma”. 

Rohani har också visat tydlig vilja att bryta 
omvärldens isolering av landet. Detta har nu 
lett fram till att stormakterna med USA och EU i 
spetsen ska träffa Iran i Genève i mitten av  
oktober för att diskutera det omstridda kärnen-
ergiprogrammet. Och USA har för sin del lovat 
att om det är så att Iran visar god vilja så kan det 
gå mycket snabbt att lyfta sanktionerna.

Alla tecken på töväder och tillnyktring från 
Irans sida är välkomna, så länge de följs upp av 
konkreta handlingar. Det är alldeles för tidigt 
att säga att Iran är på väg in i värmen igen, 
men valet av Rohani visar i alla fall att landets 
verkliga härskare – det muslimska prästerska-
pet – den här gången har börjat tänka efter.

Det finns all anledning att hoppas att det politiska tövädret i Iran fortsätter

Ett litet ljus i det stora mörkret

Polisens registrering av romer förvånar inte

i
lska, upprördhet och för-
våning. Det är några av re-
aktionerna på avslöjandet 
om Skånepolisens register 
över romer.

Upprördheten kan jag förstå 
och instämma i. Förvåningen har 
jag däremot svårt att dela.

Kanske när jag en större miss-
tänksamhet mot myndigheter än 
svensken i gemen. Det är sunt att 
ha ett stråk av rätthaverist i blo-
det. Men bara i lagom dos, för en 
utpräglad rättshaverist är ett pro-
blem både för sig själv och omgiv-
ningen. Han eller hon bidrar föga 
till samhällsutvecklingen och be-
höver psykiatrisk hjälp.

Vi lär av historien att vi inget lär 
av historien. Ordspråket kan leda 
till resignation. En uppgiven-
het och ett konstaterande är att 
det inte är någon mening med 
att titta bakåt. Men det är just 
genom att se till historien och dra 
slutsatser och vara efterklok som 
vi slipper bli framåtdumma.

Efter andra världskriget gjorde 

Sandlerkommissionen upp med 
den åsiktsregistrering som Säker-
hetspolisen bedrev. Socialminis-
ter Gustav Möller som hade an-
svar för polisen underrättades så 
gott som dagligen om kontrollen 
som genomfördes.

Ett av de många register som 
upprättades under kriget var den 
så kallade ”Englandslistan”.  I 
november 1942 fanns 60 svenska 
medborgare på denna krigsfalls-
lista. Personerna skulle omhän-
dertas om Sverige kom i krig med 
England. Motsvarande listor fanns 
för andra krigsscenarier.  I ett an-
nat register finns 1 877 medlem-
mar i Kämpande Demokrati och 
1 306 registerkort över personer 
som bland annat prenumererat 
på antinazistiska Trots Allt! eller 
köpt V-nålar. 

Därutöver finns register över 
12 990 nazister och 58 056 kom-
munister. Det kunde räcka med 
att ha figurerat i någon tidning 
för att bli registrerad. Polisen för-
mådde inte ens skilja på syndika-

lister och kommunister och an-
vände såväl telefonavlyssning som 
brevöppning för att få fram namn.

 En långtgående registrering 
bortom lagar och regler har vi 
även sett exempel på i modern tid. 
Under 1960-talet kunde det räcka 
med att ha lämnat bidrag till Viet-
nam för att hamna i säkerhetspo-
lisens register. Därtill fanns den 
utomrättsliga spionorganisatio-
nen IB, Informationsbyrån, som 
kartlade vänstern bland annat 
genom att utföra inbrott.

Det är i detta historiska sam-
manhang man ska se registren 
över romer. Oavsett om det kom-
mer att visa sig att det var motive-
rat att i en utredning av brott upp-
rätta registren var det oförsvarligt 
att de inte togs bort. Registrering-
en av avlidna och barn eller perso-
ner med vaga kopplingar till po-
litiska organisationer visar också 
hur register tenderar att leva sitt 
eget liv och hur även ovidkom-
mande uppgifter – bra-att-ha-in-
formation – sparats.

Det finns ingen anledning att 
bli förvånad nästa gång någon av 
våra tillsynsmyndigheter eller en 
nitisk reporter avslöjar ett register 
där personer registrerats enbart 
på grund av sin politiska åsikt, et-
niska tillhörighet eller religiösa 
övertygelse. 

Däremot finns anledning att bli 
förbannad när det händer igen, 
för det är inte en fråga om. Att re-
agera och inse att myndigheter 
med långtgående befogenheter 
att ingripa i enskildas liv och in-
tegritet ständigt måste stå under 
övervakning.
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Den nyvalde presidenten Hassan Rohani. 
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FN:s klimatpanel visar att 
det är möjligt att klara det 

viktiga tvågradersmålet men att 
det är extremt bråttom att klimat-
säkra och utveckla våra samhäl-
len världen över. 
Lena Ek, miljöminister (C), kommenterar fredagens klimatrapport.
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