Motioner nr 1533-1539 år 1973

Mot. 1973

1533-1539

Nr 1533
av herr MAbrink m. fl.
angående anslaget till Anpassningsåtgärder för invandrare, m. m.

D en grekiska fascistjuntan under ledning av Papadoupolos bedriver
en systematisk förföljelse av oliktänkande människor i Grekland. De
människor som grips av den fascistiska polisen - många gånger genom
ett oskyldigt yttrande om någon juntaman - kastas i fängelse och utsätts för omänsklig tortyr.
De personer som döms för något brott mot fascistsystemet erhäller
orimliga fängelsestraff och få r dessutom tillbringa sin tid i fängelserna
under omänskliga förhällanden. Ett av många brutala exempel är Panagoulis som nu försmäktar i Papadoupolos fångelsekryptor. Tusentals
grekiska medborgare har flytt från grekjuntans system. Många av dessa
flyktingar befinner sig i Sverige. Men inte ens i vårt land kan dessa
människor känna trygghet. Grekjuntans spioner och tortyrspecialister
finns på plats och använder sig av olika metoder för att tysta all kritik
mot juntan. De som inte kan tystas antecknas av juntamännen och rapporteras till fascisterna i Grekland.
Naturligtvis förekommer inte bara tortyr och godtyckliga fångelsestraff mot oliktänkande i Grekland. Fascistjuntan använder skolundervisning till att indoktrinera skolbarnen från första till sista årskursen i
fascistisk propaganda. En lärobok som används heter "Politiskt uppförande". Denna bok är en gedigen och grundlig lärobok i antikommunism och åsiktsförföljelse. Där får man lära sig att bli angivare och hur
man beter sig för att bli en god samhällsmedborgare.
Man har också koncentrerat sig på historieböckerna. Förut redogjorde dessa inte för det senaste världskriget och händelserna därefter. Den
skadan har juntan reparerat på sitt eget sätt. Man beskriver i avskräckande termer den ondska som kom från öst och den frihet som kom
från väst. Därtill framställer man fascistöverstarna som Hellas befriare
och bevarare av de sanna värdena. En annan bok som används i skolundervisningen heter "Medborgarnas bok". Ur den kan bl. a. citeras:
" . .. om kommunister och deras sympatisörer": "Det är fråga om abnorma individer, mest homosexuella. Människor som går vid sidan av
naturen kan på intet sätt ha vare sig självrespekt eller hämningar.
Kvinnorna som följer dem är oftast nervsjuka. De kan på grund av sina
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anskrämliga utseenden inte njuta av livets naturliga glädje och försöker
därför på annat sätt skapa balans. Deras motiv är ofta pseudohumanism." " ... om den grekiska rasens överlägsenhet": "Utan den grekiska
rasen skulle dagens civilisation inte existera ..." " .. . om Albanien":
" Norra Epyros (södra delen av Albanien) bör återlämnas till Grekland
av historiska och nationella skäl."
Detta är klart stridande mot de demokratiska värdena och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Alla lärare kontrolleras innan de anställs och alla som har ett demokratiskt förflutet erhåller inte anställning.
Juntan nöjer sig inte enbart med undervisningen i Grekland. Även
i Sverige bedrivs denna fascistiska skolundervisning av lärare som sänds
hit av juntan i Grekland. Denna undervisning sker så att först går de
grekiska barnen i svensk skola därefter går de direkt till juntans s. k.
frivilliga undervisning. Detta förhållande har tidigare påpekats av vpk
i en fråga till utbildningsministern. Stockholms skoldirektion har därefter vägrat uthyrning av skollokaler för denna juntaundervisning. Trots
detta fortsätter undervisningen i andra lokaler.
Religiös verksamhet bedrivs också i Sverige för grekiska invandrare;
även denna aktivitet kontrolleras av juntan genom väJ utvalda präster.
En starkt juntakontrollerad församling är S:t Johannes Teologens grekisk-ortodoxa församling i Stockholm. Prästen för denna församling har
att ombesörja ett antal platser i landet för att dels förkunna religionen,
dels bedriva propaganda för juntan. För detta ändamål erhåller ovan
nämnda församling 5 000 kronor av statens invandrarverk. Summan
skall användas för som det heter församlingsprästens tjänsteresor. Invandrarverket har bemött kritiken mot de som protesterar mot anslaget
med att hänvisa till församlingens stadgar, som man menar skulle vara
en garanti mot juntakontroll. Men verkligheten är att juntan helt kontrollerar verksamheten. Det är inte bara det att grekisk-ortodoxa biskopen i Sverige är juntans man och att församlingsprästen är utlånad från
det grekiska försvarsdepartementet. Värre är att demokratiskt sinnade
greker kastas ut ur församlingen - t. o. m. med den svenska polisens
hjälp.
Det intressanta i det här sammanhanget är inte storleken på den summa som erhålls från invandrarverket utan det förbållandet att invandrarverket finner det riktigt att ge pengar till den typ av verksamhet som
den juntakontrollerade S:t Johannesförsamlingen bedriver.
De 5 000 kronorna inryms i propositionen 1973: l Bilaga 13 punkten
C 3 under rubriken Anpassningsåtgärder för invandrare. Beloppet under denna rubrik föreslås utgå med 4 505 000 kronor under budgetåret
1973/74.
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Med hänvisning till det anförda hemställs
l. att riksdagen till Kungl. Maj :t ger till känna vad som anförts
i motionen,
2. att anslaget i propositionen 1973: l Bilaga 13 punkten C 3 på
4 505 000 kronor nedräknas med 5 000 kronor avseende anslag
till S: t Johannes Teologens grekiska-o rtodoxa försa mling i
Stockholm.
Stockholm i januari 1973
BERTIL MABRINK (vpk)
PER ISRAELSSON (vpk)

LARS-OVE HAGBERG (vpk)

JöRN SVENSSON (vpk)
i Malmö

KARL HALLG REN (vpk)
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