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Sommarlov 
Detta VB-nummer är detsistaföre 
sommaren. Nästa nummer ut
kommer fredagen den 11 augusti 
och produceras två dagar tidigare. 
Ni är välkomna med bidrag. 

Gissningsvis kommer VB :s 
• .l • långa EG-?eb~tt a~t fortsä.ttll i olika 

former. Runhgtv1s får VI även se 
mer av Skånedebatten. Vänster
partiet medverkar just nu i ett 
flerpartiinitiativ för att få till stånd 
ett enhetligt Skåneparlament, med 
borttagen gräns mellan L och M 
län, sammanslagna landstings
funktioner m.m., allt i syfte att 
vinnarationaliseringsfördelar men 
framför allt att stärka landsändan 
inför beslutsfattare i Stockholm 
och Bryssel. Men därmed kommer 
man in på frågor om Skånes 
historia och identitet, och därom 
finns olika åsikter. 

Detta nummer skickas utöver 
till vanliga läsekretsen till övriga 
v-medlemmar i Skåne, med ett 
undantag. Vi har glädjande nog 
fått in bidrag från flera skribenter 
utanför Lund och har information 
om sommaraktiviteter som kan 
vara till glädje för många. 

F.ö. kan nämnas att VB sen 
förra numret har omnämnts 
positivt i så väsensskilda publi
kationer somArbetet (ober s) och 
Methodological Studies on Lung 
Deposition. Vi tackar. 

Mårtenstorget 
På initiativ av grönsakshandlarna 
och blomsterförsäljarnahar fastig
hetsnämnden beslutat att tygla 
övrig torghandel, den som brukar 
finnas längs torgets nordsida. 
Hädanefter skall torgstadgan strikt 
tillämpas, vilket effekrivt hindrar 
största delen av all försäljning 
utomjustblommorochgränsaker. 

Visserligen har det ibland blivit 
v ä! vildvuxet, och det säljs mycket 
lcrimskrams, men det finns också 
seriösa konsthantverkare som nu 
berövas sin möjlighet till expo
nering. Trevliga saker som skivor 
och gamla böcker ryker också. 
Det enorma folklivet längs det 
norra stråket visar ju faktiskt att 
försäljningen där uppskattas av 
Lundaborna. Det hela känns trist, 
och som ett påtagligt utslag av de 
nu så populära särintressena. 

För den som vill reagera mot 
beslutet kommer namnlistor att 
finnas tillgängliga just på nord
sidan av torget nu på lördag. 

Cloe 

EG-sa~tal med Bodil Boserup 
Un.der pmgsthelgen deltog v.'· tr~ åstadkomma förändringar som på 
kvmnor från v änsterpartlet 1 något sätt begränsar kapitalets 
Malmö, i e~ studieresa till EG- frihet. Till och med små ändringar 
parlamentet 1 Strasbo~g . Med på stöter på stora problem. Bodil 
resan var också Bod1l Boserup. nämner som exempel ett förslag 
Bodil representerade Socialistisk från 1979 om arbetares rätt till 
Folkeparti i parlamentet 1979- insyn i och information om före-
1989. Holger .~· Nielsen, ~~ : s tagens planer som avslogs därför 
nuvarandeordforru:de, varpoht1sk att det stred mot kapitalets frihet. 
sekreterare åt Bod1l under hennes om att utarbeta Romtraktaten. Det Många socialdemokrater som 
först.a år där. . enda ställe i traktaten där hon kan säger ja till EG gör det därför att 

V1 talade mycket med. Bodll sespär av socialdemokratiskpolitik de vill ha en politisk motkraft till 
under resan, om hennes år 1 paria- är i § 119 som handlar om att marknadskrafterna. Vi bad Bodil 
menter och om hennes syn på EG/ "kvinnor ska hasanuna rättigheter kommentera detta. 
EU. Här följer ettlitet referat av och lika lön som män". Hon svarade: Socialdemokrater 
detta samtal. SålängeEG-byggerpåettsådant menar ofta att man kan lösa 

Efter alla dessa år med erfa- fundament blir det omöjligt att problem med hjälp av gemen-
renheter av EG-sam~.bet~ ty~ks samma regler för arbetets orga-
h~m h~ en mycket knusk mställ- nisation, för rättigheter på arbets-
nmg till EG/EU. V1 frågar henne marknadensomrört.ex. arbetstid, 
varf?.r. .. ... . semester, sjukförsäkring, arbets-

Darfor att SJälva fundamentet 1 miljö och rätten att bilda fackfö-
Romtraktaten är den fria konkur- reningar. Många problem kan 
rensen, sv ar ar Bo di!. Där talas om lösas på det sättet, men det verkar 
kapitalets frihet, dvs. om friheten konsrverande på det nuvarande 
att utväxla kapital, varor, tjänster samhället eftersom det inte påver-
och arbetskraft, det som brukar kar kapitalets rätt att leda och 
~allas ?e fyra fr~.ete!l'a . Där ~tår fördelaarbetet. Visst gerdetbättre 
mgentmg om marm1skors fnhet villkor för arbetet, men dessa 
från fattigdom och sj~~dom. gemensamma regler för att säkra 

Men de som har sknvll traktaten arbetskraftens rättigheter behöver 
är ju. inga onda märmiskor, menar vi inga överstatliga beslut för. De 
Bod!l. De är politiskt övertygade kan fattas i de enskilda länderna. 
om att deras syn är den rätta; om Om de rika nordiska fackföre-
man.bara~ermarknadenfu~l ~rihet ningarna vill solidarisera sig med 
så b hr alltmg bra. Det är tradnwnell arbetarna i andra länder så är det 
borgerlig politik . Det tror hon inte fullt möjligt utan EG/EU. 
på. Men just nu finns det tyvärr Ulla Browne 
majoritet för en sådan politik. Elisabeth Hellman 

Man kan förundra sig över att Inga Malmros 
franska socialister har varit med 

Lönsbodalägret tar form 
- Har vänstern ett svar pä 
dagens kris? 

Den frågan tänker sig arrangörerna 
av skånedistriktets sommarläger 
i Lönsboda ska löpa som en röd 
tråd genom årets politiska och 
ideologiska samtal på lägret. 
Förmiddagens diskussioner börjar 
ta form. Inledarna är vidtalade. 
Följande är något av innehållet. 

Vänstern i södra Skåne har en 
egen folkhögskola i Kvarnby av 
betydande format och i häftig 
tillväxt. Vad vill vi med den? 
Skolans rektor Bengt Hall leder 
en diskussion. 

Carin Högstedt, partistyrelsele
damot och kommunalpolitiker 
från Växjö, berättar om det par
tiövergripande projektet Bacchi 

döttrar i Växjö: "Kvinnligt nätverk 
-en strategi för förändring". 

Vi hoppas också få höra mer om 
utåtriktad vänsterpolitik i Växjö, 
eftersom Carin tillsammans med 
Lennart Värmby tilbringarenkväll 
på lägret. 

Jörn Svensson, sommarboende 
på rimligt avstånd från Löns bo da, 
ger sin syn på partiets nuvarande 
kurs, "Vem ska nu ta ledningen 
och makten?" 

Vilka lärdomar kan man dra av 
Socialistisk Folkeparti i Danmark? 
Viimer Andersen belyser partiets 
uppgång och utförsbacke, splitt
ringen i EG-frågan och samarbetet 
med vänsterpartiet i Malmö. 
Eventuellt besöker en av SF:s 
folketingsledamöter Lönsboda
lägret. 

Samhälle för alla eller bara för 
några. Bernt Lundgren leder med 
utgångspunkt från den statliga 
handikapputredningen en diskus
sion om resursfördelning och 
ekonomiska ramar i en ekonomi i 
kris. 

Formen är som vanligt dis
kussioner under tältduk på för
middagarna, där de ovan nämnda 
fungerar som inledare. Men även 
kvällarna har sina givna tillfällen 
till intressanta utvikningar. Läger
arrangörerna tror sig om att kunna 
bjuda på allsång med dragspel, 
spökrunda, fest, något om den 
malmöitiska högerns härjningar 
och dessutom spana in hur det är 
att driva en bokhandel. 

Eftersläntare kan anmäla sig till 
Lars Nilsson, tel 046 - 14 96 14. 
Lägret börjar lördagen den 24 juli 
och slutar söndagen l augusti. 



~KOMMENTAR 
Ormbo eller spaghetti 
Lucifer beklagar sig över motor
vägslandskapet vid Höjebromölla 
i förra VB. Vi är de första att hålla 
med om hans saknad ö v er jordkilen 
nermot Hö je å, som gav kontinuitet 
med jordbrukslandskapet mellan 
Malmö och Lund. 

Men vi kan inte dela hans upp
fattning att vänstern och de gröna 
inte gjort något för att förhindra 
ormboet. Ty vägverkets behand
ling av arbetsplanen för 'Trafik
plats Höjebromölla" har fått lida 
av grus i maskinerietmånga gånger 
till följd av v ärtsterpartiets agerande 
i kommunalpolitiken. V änsterpar
tiets besvär avgjordes inte förrän 
av regeringen, och vägen dit var 
ingalunda rak. 

När arbetsplanen för ormboet 
var uppe för yttrande i byggnads
nämnden, fick Thomas Schlyter 
(v) majoritet för en protest mot att 
cykelvägen i gamla Malmö v äg ens 
sträckning skulle försvinna och att 
en vägport skulle fyllas igen. 
Nämnden åberopade, på Thomas 
förslag, att det kulturhistoriska 
sambandet mellan Lund och 
Malmö i den gamla allen skulle gå 
till spillo, och att cykel v ä gen skulle 
bli mycket längre. 

Vägverket brydde sig inte om 
v ad Lunds byggnadsnämnd sa, och 
eftersom tjänstemän på stadsarki
tektkontoret tyckte det v ar pinsamt 
att bråka, såg de till att nämnden 
inte överklagade länsstyrelsens 
beslut. 

Thomas gick då själv in till rege
ringen, tillsammans med en rad 
boende i de s k Bergströmshusen, 
med överklagande vari byggnads
nämndens yttrande åberopades . 
Givetvis avslogs besvären, efter
som borgare, sossar och bönder i 
Slaffanstorps kommun villehaspa
ghettiröran. Det har Thomas fått 
då v ar ande kommunikationsminis
ter Georg Anderssons (s) namn
teckning på. Det är ett par år sen 
nu. 

Om detta skrevs pliktskyldigast 
smånotiser på Malmötidningarnas 
lundasidor, möjligen också i VB. 
Sannolikt gav det trots allt mer 
grus i maskineriet än om vänsterns 
ledarnöter hade lämnat samman
trädena i protest. Att inte mass
media eller allmänheten reagerar 
hårdare än de gör, måste bero på 
bristande kulturhistorisk bildning, 
inklusive en alltför positiv inställ
ning till bilismen. 

Järnväg istället -tro det? 
Den grädde p~ vägmoset i form. av 
jämvägssatsnmgar som de_ ol~a 
storstadspaketen utlovar är gtvetvts 
inte annat än ägnad att blanda bort 
korten. Särskilt tydligt visas detta 
när nattåget mellan Malmö och 
Gäv le ska försvirrna helt till hösten. 
Det blir att ta flyget eller byta tåg i 
huvudstaden i arla morgonstunden. 

Lite tankspridda anteckningar från 
Folkuniversitetet 
på Skeppsholmen i Stockholm 20-22 maj 1993 
Strax före klockan tio utanför Blå 
Teatern samlas vi i sommarsol och 
böljeskvalp. Vi som för tjugo åz: 
sen var i blomman av vår ålder; VI 

haver nu changerat, blivit gamla, 
halvgamlaoch urgamla. "Var blev 
ni av, ljuva drömmar" osv? Tja
här är den: den socialistiska 
drömmen - grånad, böjd och 
orkeslös. 

Men det var sprutt på blås
orkestern som konserterade. Med 
inlånade förmågor från Lund 
meddelades det. Av Torbjörn 
"Pang loss" Tärmsjö, som höll små 
presentationer av blåsorkesterns 
musikstycken och fyndigt knöt an 
musiken till föreläsningsåhörar
nyttan. LenaGranhagen l~stedikter 
ur ett gulnat häfte -om soctahsmens 
nödvändighet. Poetens namn 
uppfattade jag inte, menjag gissar 
på någon av DD:s dåtida dissi
denter. . . 

CH 
Såblev detdagsförC.H. Herrnans
son att "inviga" Sommaruniversi
tetet och föreläsningarna drog 
igång. Tillsammans med ett fyrtio
tal andra pensionärsliknande pe~
soner hörde jag CH tala under rubn
ken "Vad blev det av socialismens 
ideer?" Bra fråga, som man säger 
nutilldags. 

Herrnansson drog partihistoria; 
varför då? Vi som satt där, var 
redan insatta. Av socialismens ider 
fanns kvar - enligt föreläsaren -
iden om arbetarrörelsen som ett 
"alternativ till det kapitalistiska 
klassamhället". Mådä? 

Israel 
Samma dag på eftermiddagen -
Joachim Israel om Martin Buber. 
Det gav nånting att bita i. 

Om Martin Buber vet jag fortfa 
rande just ingenting.lntresset väck
tes ganskanyligen genom en artikel 
om honom av just Joachim Israel. 
Han har också skrivit en biografi, 
Martin Buber, utkommen av 
trycket under detta år. Filosof och 
socialist- ja- men därtill troende 
och förespråkare för en människans 
dialogmeddetgudornliga.Joac~ 
citerade: "Socialism utan religi
ositet är som en kropp utan själ; 
religiositet utan socialism är som 
en själ utan kropp." 

Välformulerat och fyndigt. Det 
brukar göramig misstänksam, men 
detta svalde jag. sekulariseringen 
har farit illa fram med oss; gjort oss 
enbenta eller kanske träben ta. 

MartinBubers "credo" som heter 
Jag och ju kom ut 1923 och på 
svenska 1963. Där säger han bl.a. 
att inget jag kan existera utan ett 
du, som också är ett jag. Och 
uppfattas som ett jag . Jag och det 
är en vanlig, högst tillåten o~h 
önskvärd kombination i derrna ud 
som styrs av nyliberala ideer: att 
maximera egennyttan och 

fördetliga (förtingliga, sa Marx): 
en arbetande märmiska blir arbets
kraft. 

Vem hade trott detta bara för 
några år sen? Att man en gång 
under ett marxistiskt sommar
universitet skulle få lyssna till en 
troende jude och marxist som talar 
om nödvändigheten av att leva ett 
rättfårdig t liv. 

Therborn 
"Den internationella arbetarrörel
seninför2000-talet"var ärrmet för 
Göran Therborns föreläsning som 
började med en återblick på det 
snart fösvurma århundradet, av 
Therbom kallat arbetarrörelsens 
sekel. Han underströk sambandet 
med franska revolutionen, sa att 
förutspådda proletära internationa
lismen inte blivit av, vilket gör 
arbetarrörelsen till en europeisk 
företeelse. 

Therborn visade på fyra anled
ningar till arbetarrörelsens upp
komst: 

l . Individualisering - min rätt 
att kräva min rätt. 

2. sekularisering - min rätt att 
att kräva min jordiska rätt, inte 
bara hoppas på frälsning. 

3. Etnisk homogenitet - inom 
Europa. 

4. Den förborgerligade staten. 
Inför nästa århundrade uppstår i 

Europaennyklasstruktururmass
produktionssamhället. Ur överflö
det väljer märmiskan själv efter 
sina behov. I Brasilien formas nu 
en arbetarrörelse i traditionell be
märkelse och av massformaL I 
Sydafrika pågår en sn_ab~ facklig 
utveckling och orgarusauonsgra
den liggerpåcirka40 %. I Sydkorea 
har under senare år uppstått en 
militant arbetarrörelse. 

Remarkabelt är att religiösa 
rörelser på olika håll i världen 
allierar sig med arbetare. 

Myrdal 
En historisk tillbakablick först -
svårt för mig att hänga med -
tyskmotv il j an har verkat härrunan
de på intresset för landet. ~et är 
just sånt som är vänstern~ misstag, 
enligt Jan Myrdal. MotvilJangJor
de att vi avhöll oss från att läsa vad 
högern skrev och många f~rblev 
okurmiga. "Det är nödvändigt att 
läsa Hitler", sa ~yrda!. . 

Redan det btsmarckska nket, 
som sen blev ett preussiskt rike, 
hade ambitionen att dominera 
Europa. Tyskarna förlorade första 
världskriget men det förändrade 
ingenting- egentligen. Målet var 
ett arganisrat Europa u~der tysk 
ledning. Tyskland av tdag har 
uppnått målet från första vär!ds
kriget, Frankrike pretenderar mte 
på att vara Europas stormakt. 
England har hamnat i periferin. . 

På en fråga om nynaZismen 1 

Tyskland, svarade Myrdal: "Jodå, 

det firms högerextre m is ter, men de 
är inte så farliga ... Tysklandmåste 
reproducera sig genom invandring 
och därför kan in v andrarfient
ligheten inte tillåtas bli dominant. 
V AM finns i Sverige, men de är 
ingen politisk kraft." 

Jörn 
Jörn Svensson började sin före
läsning om "Det moderna klass
samhället" med att påminna om 
den "mekaniska marxismens" syn: 
ett samhälle avlöser ett tidigare 
~sin tur sen, som en ''hi~ t-! 
rtt'a~äiidighet" , övergår ull . ett 
aJ}ij~. Så går det inte till . Det är 
människors aktivitet eller, för all 
del, märmiskors brist på aktivitet 
som bestämmer vad för sorts 
samhälle som skall komma i stället. 

Påståendet att arbetarklassen 
minskar är dubiöst. Det beror på 
hur man räknar. Färre industri
arbetare -javisst- men de repro
ducerande måste också räknas in. 
Det firms tydliga skikt i samhället 
som saknar klasstillhörighet, men 
tendensen är att de faller neråt. 

Ett nytt fenomen är "eliternas 
konvergens" - oavsett politisk 
tillhörighet ingår de förbund, tycker 
likadant. Inställningen till EG är 
ett bra exempel. Socialdemokrater 
i topp omfattar samma tankar som 
näringslivet. 

Det här är inte något specifikt 
svenskt. I Frankrike är det fullt 
synligt. Vad vi ser är uppkomsten 
av en ny överklass. 

Tillväxten av denna nya över
klass understöds av medieindu
strins folk . Det är elitemas värde· 
ringar som dominerar: man utgår 
från elitens synvinkel. Eftersom 
den nya tekniken för med sig krav 
på självständigt tänkande, på 
kurrniga arbetare, finns det skäl för 
förhoppningen att en grund läggs 
för en humanistisk och socialistisk 
ideologi. 

Om jag nu hörde rätt, taladeJ öm 
om "överklass" och "underklass". 
I så fall skulle mellanskiktet för
svinna och till största delen "falla 
neråt". Genom den nya under
klassens storlek, dess tilltagande 
kunskaper och goda utbildning 
skulle grunden för en socialistisk 
utveckling kurrna läggas. Ingen 
dum utveckling - om jag nu inte 
"glädje"-tolkar . 

Emma 

En restplats 
till gamla priset, dvs. drygt2000 kr 
för färd- och sov biljetter, finns till 
vandringen i Cevermerna den 4-
18 juli. V andringssektionen samlas 
för ett nytt planeringsmöte hos 
Ingrid Andre, Karl Xl-gatan 10, 
måndag 14.6 kl. 20. 



Huspostilla för vänstern: 4 
Häromdagen citerade den borgerliga Dagens Nyheter den 
ännu borgerligare International Herald Tribune som sa 
ungefär så här: Den våldsamma och ökande arbetslösheten i 
västvärlden tyder på att det är något grundläggande fel med 
samhällssystemet, men vi vet inte vad. Det behövs en ny Karl 
Marx, dvs. en tänkare som kan ta ett stort, både teoretiskt och 
moraliskt grepp, på världen. 

Detta kan vara en lämplig ingress 
till sista avsnittet av historikern 
Lars-ArneNorborgs "Huspostilla", 
ursprungligen författad för ett 
appellmöte i Lund den 8 maj. 

Vemhar inte-medeller utanhjälp 
av namnkunniga historiefilosofer 
-någon gång funderat över frågan 
om historiens innebörd. Det jag då 
tänker på är den Stora Historien, .. . ' 

. ,. ''':\. y,.~.;, 1'"':", l 

tens 
, ett 
eller 
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som stegvis realiseras? I vår 
västerländska kulturkrets, sedan 
många århundraden präglad av 
judisk -kristen apokalyptik, har det 
sista alternativetvanligen do mine-

rat. Många av oss har mött det i 
Viktor Rydbergs tolkning i Jubel
festkantaten 1877: 

Ur nattomhöljda tider 
emot ett mål fördolt för dig, 
o Mänsklighet, du skrider 
i seklen fram din ökens tig. 

Bland dem som trodde så, fast 
på ett lite annat sätt, var ju också 
Karl Marx. Vägen utstakades från 
urkommunismen, ett slags para
disisk men outvecklad jägarsten
ålder, över slavsamhället i Hellas 
och Rom med en liten avstickare 
till det asiatiska produktionssättet 
kring de stora flodsystemen och 
vidare över den medeltida feoda
lismen och den moderna kapitalis-

men fram till socialismen och det 
stora slutmålet, det klasslösa 
kommunistiska samhället. Israels 
barn var framme i Kanaan. 

Det är lätt att avfärda Marx 
vision av historien med hjälp av 
lättfångna modeord. "Mekanistisk 
speglingsteori", "utopi", "metafy
sik"- det är bara att välja. Låt oss 
bara inte glömma den betydelse 
som myten faktiskt har i männi
skomas värld och att den marxis
tiska historiesynen inte bara har 
svagheter utan också en enorm 
inneboende styrka. 

Den gav mening och samman
hang åt historien, blev en nyckel 
till rationella förklaringar av 
samhällsförändringar. För historie
vetenskapen blev den det stora 
lyftet, som hjälpte den att ta steget 
från beskrivning till analys, från 
krönika till vetenskap. Den blev 
en hjälp att upprätthålla det som 
Ernst Bloch kallade "hoppets 
princip". Tack vare dialektiken, 
tanken att framsteget sker genom 
kamp och övervunna motsättning
ar, kunde marxismen förklara 
historiska bakslag utan att ge upp 
tron på att mänskligheten "går 
framåt". 

Men naturligtvis fanns det också 
svagheter i den marxistiska visio
nen. Den visade sig helt enkelt inte 
till alla delar stämma med verklig
heten. Kapitalismens livskraft 
underskattades (däremot inte dess 
förmåga att skapa rättvisa och 
jämlikhet). Möjligheternaatt bygga 
socialismen överskattades också i 
motsvarande mån. Det blev inte så 
bra i de socialistiska modelländer
na. Vi kom tomhänta hem från den 
andfådda jakten på realiserade 
utopier. Oktoberrevolutionen visa
de sig inte v ara det stora språnget 
framåt i världshistorien, och före
ställningen att den v ar det skapade 
hos många en falsk och ödesdiger 
lojalitetmot Sovjetunionen. Utopin 
blev en dystopi, lyckodrömmen en 
mardröm. Uppvaknade till verklig
heten vände många socialismen 
ryggen. Egentligen var detta föga 
underligt. De enda som, ställda 
inför den stora demokratiska revo
lutionen i Europa 1898/90, kunde 
hålla fast vid socialismen, var de 
som insett att socialism och demo
krati, socialism och frihet är 
oskiljaktiga, att socialism utan 
demokrati och frihet inte är någon 
socialism. 

LAN 

Aktuella subsidiaritetsfrågor 
Universitetsbyggnadenhar fått upp 
sina sfinxer eller v ad de nu är och 
jag antar att donatom har förtjänst
medaljen som i en liten ask. Det är 
en märklig byggnad och till det 
mest fascinerande hör de båda 
balartSerande instrumenten i fasad
en: klockan och barometern. De 
kan uppfattas som symboler för 
vetenskapens huvudlinje: här 
sysslar vi i första hand med saker 
som kan mätas. Jag har funderat 
på om man skulle vilja tillföra 
någon ytterligare symbol för 
universitetets verksamhet. I så fall 
skulle man kunna tänka sig en 
indikator på från vilket håll det 
blåser - helt enkelt en vindflöjel. 
Den kan få symbolisera att univer
sitetetinte är doktrinärtprincipfast 
utan kan vara nog så följsamt i 
tidens frågor. Men det är lika 
angeläget på detpersonliga planet. 
Ofta har ju vinden fritt spelrum här 
på lundaslätten och det sliter och 
drar i klädesplaggen. En vindflöjel 
skulle kunna vara många av oss 
akademiker till hjälp när det gäller 
att vända kappan rätt. 

Oacceptabelt 
Cafe Finn, det nya innestället vid 
Konsthallen, har föranlett en livlig 
arkitekturdiskussion i Sydsvens
kan. Jag var inne om som hastigast 
häromkvällen och tyckte det var 
fmt, speciellt med takhöjden som 
ger en tydlig ölhallskänsla. 

Men vad jag vill varna för är det 
historiska arvet, som kan bli nog så 
ödesdigert på en offentlig mötes
plats som denna. Det är således 
inte till att tänka på att här nypa 
främmande märmiskor, säg av 
motsatt kön, i armen eller låret, 
med repliken "jag trodde det här 
var köttbesiktningen". Sånt kan 
bara inte accepteras. 

Vänstern och EU 
Säga vad man vill men "Lunda
vänster för EG" har fått igång 
diskussionen. Och den här gången 
är det inte de vanliga europa
entusiasterna av liberalmoderat 
snitt eller ens Timbrovänstem som 
är på gång utan människor som 
man delar värderingar med. 

Jag kan acceptera en del av de 
argument som framförs från EG
v ännerna. Det gäller då inte 
kontakter med hädangångna 
("Marx skulle ha gillat EG") eller 
hänvisningar till Världsanden och 
Historien som nu skulle ha tagit sin 
boning i Bryssel. Nej, det är plan
hushållningsargumentet som jag 
är sv ag för. Det är v ä l klart att med 
en europeisk union kan man i prin
cip driva t.ex. en miljö- och trafik
politik eller en ekonomisk och mo
netär politik i stor skala i stället för 
att hatta med små nationalstater. I 
denmeningen är EU ettsocialistiskt 
projekt. Det finns väl ingen an
ledning att förneka attdet appellerar 
till v änstems teknokratiska sida. 
Det är ingen tillfällighet att Jacques 
Delors kallar sig socialist och det 
är så klart denna sida som hatas av 
Thatcher m.fl. 

Menväns tern har ju också andra 
traditioner, inte minst sådana som 
lyftes fram kring 68. Där finns 
inslag av anarkism och hyllande 
av småskalighetoch de tendenserna 
pekar åt rakt motsatt håll. Om man 

fäster vikt vid demokrati och 
folkligt inflytande, hur reaktionärt 
det än må vara till sitt innehåll, så 
är Brysselstrukturen med dess 
tjänstemannavälde bara inte till att 
tänka på. 

Optimistiskt 
Vilka sidor av den socialistiska 
traditionen man betonar spelar 
alltså sin roll i ställningstagandet. 
Men frågan är om inte det också 
handlar om temperament och 
erfarenhet. Jag kan bara sucka av 
avund inför trons styrka när jag 
hör att EU skulle göra Europa 
socialistiskt eller ens socialdemo-

kratiskt. Finns det något som tyder 
på att vänsterkrafterna skulle vara 
bättre på attutnyttja det spelrum en 
Europaunionkan erbjuda? Kanske, 
men jag ser det inte . Kapitalet har 
ett så enormt försprång i förmågan 
att agera tvärs över de vittrande 
nationsgränserna att vi inte hinner 
fatt i första taget. J ag fruktar att vi 
får en halvt ostyrbar 400-miljo
nersstatdär kapitaletoch en isolerad 
politisk klass kan härja utan folklig 
kontroll. Det är tråkigt att behöva 
säga; det måste vara roligare an 
vara optimist. 

Lucifer 

Copacabana på Gotland 
ABF och vänsterpartiet arrangerar 
ettnordisktseminarium på Gotland 
den 21-23 juli kring ekologi, miljö 
och kretsloppstänkande. Där läggs 
inte bara grunden för vänsterns 
Agenda 21 . Riokonferensens 
slutsatser konkretiseras också kring 
den nödvändiga resurshushållning 
som vi alla kan bör j a tillämpa redan 
idag. Programmet innehåller 
många godbitar: 
-Växthuseffekten och ozonskik
tets uttunning beskrivs av meteor
olog Tom Hedlund. 
- Karin Lönn från Lund berättar 
om arbetet med V:s Agenda 21-
handbok. 
- Bo Wirnan från Lund om hur 
svensk energipolitik måste bli 
långsiktigt hållbar. 
- Steen Gade, SF i Danmark om 
nordiskt jordbruk. 
-Hur bilismen i Norden ska mins
kas avslöjar Mikael Hård från Göte
borg. 

-Hur konsumtionen i Norden ska 
kurrna bli hållbar - Erik Solheim, 
SV, Norge. 
- Frihandel kontra global rättvisa 
och god miljö- Kenneth Hermele. 
- Kretsloppstänkande i produk
tionen - Kerstin Gustavsson, 
Perstorp AB . 
- Fackligt perspektiv på hållbar 
utveckling- Sven Nyberg, LO 
- Ungdornsperspektiv på Agenda 
21-Q2000. 

Seminariet är på Fröjelgården, 
200 meter från Gotlands eget 
Copacabana. Den 22 juli far 
deltagarna til Almedalen för att 
lyssna på Gudrun Schymans 
sommartaL 

Den som är intresserad att delta, 
kan anmäla sig till Vänstrepartiet, 
partikansliet, Kungsgatan 84, 
Stockholm eller kontakta Karin 
Svensson Smith, 046-148545. 
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Kruseli igen. 
Och 30 november 
Jag fortsätter att påstå att örjan 
Wikander i sitt första inlägg i frå
gan försöker sätta in dödsskjut
ningen av Mikael Kruseli i ett 
politiskt sanunanhang där den inte 
hör hemma. Polisingripandet mot 
det gäng Kruseli ingick i, gjordes 
inte för att störa en politisk me
ningsyttring av något slag, utan 
för att avbryta en misshandel. 
Tingsrätten konstaterade att poli
sen som sköt handlat i nödvärn, 
men betett sig oaktsamt genom att 
skjuta samtidigt som han sprang. 
Hovrätten menade att polisens 
handlande var försvarligt med 
tanke på omständigheterna, inte 
minst att han handlade under svår 
stress. Det är min uppfattning att 
tingsrättens dornslut är detriktig a, 
men det är ingen lätt fråga att 
avgöra. 

Hovrätten har säkert vägt argu
menten för och emot noga, innan 
man avgjorde saken. Måhändahar 
man tillämpat den betydelsefulla 
straffrättsliga principen in dubio 
pro reo, alltså "vid tvivel till den 
tilltalades fördel". Jag tror inte 
dornstolen vägt in betydelsen av 
att polisen skakunna ingripa reso
lutmotpolitiskt "farliga" element. 
Möjligen kan man ha tagit hänsyn 
till polisens förutsättningar att 
kunna ingripa mot brottslighet 
överhuvudtaget. sådanarättspoli
tiska ö verv äganden är det normalt 
högstadomstolensprivilegium att 
göra, men då de allra flesta mål 
aldrig når längre än hovrättema, 
kan man inte utesluta att dessa 
anser ett sådant förfarande ligga 
inom sin kompetens. Men detta är 
ren spekulation från min sida. 
Uppriktigt sagt tror jag inte det 
förhåller sig så, och fortfarande 
har det väldigt lite med yttrande
frihet att göra. 

För att övergå till något helt annat, 
så delar jag Orjans uppfattning att 
de tär fel attmed allamedel försöka 
stoppa 30-novemberföreningens 
fackeltåg. I första hand därför att 
jag är pluralist och demokrat, och 
anser att även meningsmotstån
dare ska ha rätt att framföra sin 
uppfattning - så länge den inte 
hamnar i strid med de lagar, t.ex. 
hels mol folkgrupp, som sätter en 
rimlig och acceptabel gräns för 
yttrandefriheten. I andra hand där
för att de grupper som verkar för 

att stoppa tåget, framför allt de 
som använder våld. skapar en ne
gativ bild hos allmänheten av be
greppet antirasist En antirasist blir 
en anarkist i rånarluva och skinn
kläder, som bryter upp gatstenar 
för att kasta på polisen, bygger 
barrikader och v andaliserar i s tör
sta allmänhet. 

Jag räknar mig själv som anti
rasist, men har inget till övers för 
de omognarevolutionsromantiker 
och spänningssökande "anar
kister" som inbillar sig att man gör 
en viktig politisk insats genom att 
stoppa tåget med våld. De flesta 
förnuftigamänniskor är säkerligen 
antirasister i sitt hjärta, men som 
förnuftiga människor tar de av
stånd från våldsverkare, vare sig 
de är högerextremister eller vän
sterextremister. För min egen del 
ser jag vänsterextremister som lika 
stora idioter som högerextremister, 
och som lika stora hot mot ett 
pluralistiskt, tolerant och demo
kratiskt samhälle som de senare. 

När det gäller 30-november
tåget, är det min dröm att alla 
antirasistiska krafter kunde enas 
om att inte försöka stoppa tåget, 
utan att kanta marschvägen och 
visa sin avsky genom att unisont 
bua och vissla ut ut rasisterna. En 
sådan manifestation tror jag skulle 
ge en klar och tydlig signal om 
v ad denöverväldigande ma jorite
ten lundabor tycker om Lars Hul
ten och hans anhang. Men detta 
lär väl förbli en dröm så länge 
Dum Vänster ochliknandeorgani
sationer har något att säga till om. 

Peter "Pidde" Nilsson 

Om den tyska rasen. 
Svar till ett svar till ett ... 
Tertium non dalur skrev jag för
hoppningsfullt i VB m 19 - men 
det gjorde det tydligen. Jens Hen
riksson säger sig i m20 stå för sina 
ord: han betraktar mig fortfarande 
som rasist. Hur motiverar han då 
detta? "enligt mitt tycke finns det 
i artikeln en underliggande åsikt 
att EG är ett tyskt projekt, och vi 
vet ju vad tyskar vill .. . " 

JH:s mening är alltså den, att 
jag skulle hysa en särskild aversion 
mot den tyska rasen. Jag visste 
inte ens att det fanns en sådan. 
Han kunde med sanuna intellek
tuella skärpa ha hävdat, att jag 
argumenterar mot honom för att 
han råkar tillhöra den "social
demokratiska rasen" . Detta är 
ingen diskussion- det är gallima
tias, och på den nivån ser jag ingen 
anledning att for~ätta debatten. 

Orjan Wikander 

POSTTIDNING A 
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Norrskensflamman 
Man undrar lite över den avoghet 
motNorrskensflamman som visar 
sig då och då i Veckobladet. Jag 
minns fortfarande Rolf Nilsons 
benämning "fomtidslämning" och 
nu senast signaturen Anns hätska 
inlägg. Har vederbörande läst tid
ningen under senare år? I N fl finns 
numera en bred vänsterdebatt. 
Tidningen är inte knuten till något 
speciellt parti, men den allmänna 
linjen följer i stort sett vänster
partiet. Vänstern har idag inte så 
förfårligt många pressröster kvar. 
Jag tycker att det vore trist om 
Fianunan försvann ur debatten. 

Det talas ofta om att starta nya 
tidningar. Vänstern ska nog vara 
rädd om de få som finns kvar. Låt 
inte de historielösa förnyarna gå 
borgamas intressen till mötes ge
nom att kväva Flamman. Den 
revolutionära elden får inte tillåtas 
falna helt och hållet. Vänsterpar
tiets opinionssiffror är inte så upp
muntrande just nu. 

Berndt Lundin 

Förhävelse (s)? 
Till den förra socialdemokratiska 
partikongressen skrev Jens Hen
riksson tillsammans med två kam
rater en mäktig motion. Vi berörde 
den i VB och fann de framförda 
synpunktema intressanta och all
mänt sympatiska i sin radikalism. 
På en punkt opponerade vi oss. 
Motionsskrivamas perspektiv var 
en reformerad socialdemokrati 
som skulle återvinna sin gamla 
hegemoni i den svenska politiken. 
Vi trodde däremot inte att social
demokratin skulle kunna radika
liseras tillräckligt av egen kraft, 
men framför allt inte att den var i 
ståndatt uppnå en beståendemajo
ritet i dagens politiska landskap 
som ju grundligt skiljer sig från 
Erlanderepokens. 

Nu skriver Jens Henriksson att 
hans vision är ett "socialdemokra
tiskt Europa". Det må vara en legi
tim vision för en socialdemokrat 
men den öppnar sej för sanuna 
invändningar. Åtminstone om man 
ser till Västeuropas- EG-länder
nas- politiska karta finner man att 
distinkta radikala traditioner och 
ideer förutom av socialdemokrater 
upprätthålls av olika gröna och 
v ärrstersocialistiska partier - de 
senast i huvudsak f.d. kornmunist
partier som har fått se mycket av 
sin vision haverera men som fort
farande har egen identitet och eget 
berättigande. Europaparlamentet 
i Strasbourg visar åskådligtdenna 
"vänsterns" tredelning. 

Inte ens dessa tre strömningar 
tillsanunans är i dag starkanog för 

att knäcka den borgerliga majo
riteten. Men med hjälp av ny tids
anda och annat kan de nog bli det, 
och det är ett värdigt mål att arbeta 
för. 

Minegen visionärrödgrön, bå
de när det gäller Europa, Sverige 
och Lund. 

Gunnar Sandin 

JUlli 
i Lunds domkyrka. strejken 
vill man fästa uppmärksamhet 
särskilt på de irakiska flykting
amas situation i Saudiarabien och 
man formulerar fem krav: 

l. Att den svenska regeringen 
begär hos FN att lägret Al-Rafah i 
Saudiarabien ställs under FN:s 
kommando. 
2. Att svenska tidningar och andra 
medier undersöker förhållandena 
i lägret. 

3. Att en svensk undersöknings
kornmission granskar flyktingar
nas fysiska och psykiska kondi
tion. 

4. AttRädda B amen, RödaKor
setochandrahumanitäraorganisa
tioner bistår barnen iirakochflyk
tinglägrenmedmjölkochmedicin. 

5. Att dessa krav publiceras i 
den svenska pressen. 

För VB:s del är alltsådettahärmed 
uppfyllt. 

Arrangör: 
De demokratiska 

irakiernas förening 

RÖDA KAPELLET. Ingen aktivitet sö 
6.6. Ti 8.6: se Marianne & Tommys 
trevliga utskick- man kan komma direkt 
till skolgården; noter till studentsången 
utdelas på plats. Lö 12.6: dito. Nr 101 
och 250 utgår men 164 tillkommer med 
anl. av Skånska Teaterns förestående 
uppsättning av "Cabaret". Sen är 
vårterminen slut men vi ses på 
blåsarlägret ... 
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