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Ska Sverige gå nted i Nato? 
Är alliansfriheten omodern? Ska 

Sverige gå med i Nato? Detta var 
frågorna på en seminariedag förra 
veckan som Folk och Försvar ord
nade förra veckan i Stockholm. 
Sveriges säkerhetspolitiska eta
blissemang , eller i varje fall dess 
underhuggare, var där och till där
utöver utländska försvarsattache
er, gamla toppmilitärer, någon 
udda politiker och enstaka med
borgare. Lite ovant förvisso, men 
det har sin charm att i kaffekön 
höra förnamn som Hodder. 

Sverige allianslöst! 
Det är väl lika bra att klara av 
rubrikens fråga direkt. Ska man 
tolka stämningen på den här kon
ferensen, så ska Sverige ska inte 
gå med i Nato. Den som starkast 
talade för Nato-anslutning var 
överste Bo Hugemark, framstå
ende militärhistoriker och känd 
säkerhetspolitisk debattör. Han är 
också ledande inom Svenska 
Atlantkommitten, en organisation 
som betonar att den inte är en 
kampanjorganisation för svenskt 
Nato-medlemsskap men somna
turligtvis är just det, även om den 
föredrar att tala i termer om be
hovet av ett transatlantiskt band. 

Hugemark ville att vi skulle 
vända på språkbruket och tala om 
allianslöshet snarare än allians-

frihet och då trodde han svenska 
folket skulle ändra åsikt. Mycket 
av hans argument handlade också 
om att Sverige var fripassagerare: 
vi har under många år åtnjutit N a to s 
beskydd gratis, men nu när vi inte 
behöver vara rädda för Sovjet så 
borde vi passa på och gå med, vi 
vet ju ändå var vi hör hemma. Om 
vi är med blir dessutom hjälpen 
vid anfallmycket effektivare. Och 
till detta kommer den aktuella 
Östersjöpolitiken: när de baltiska 
länderna ska in i N a to behövs Sve
rige som bas för ev. militärt stöd 
till balterna. 

Varför, varför? 
Tja, argumenten var alltså inte sär
skilt olika de Tingsten och andra 
anförde i Nato-kampanj kring 
1950. Intressantast är kanske det 
självklara "vi vet var vi hör hem
ma". Jovisst, Sverige hör hemrna i 
en västlig ekonomisk och kulturell 
krets, men är det säkert att vi känner 
oss hemma i det sällskap som 
utformar den amerikanska utrikes
politiken? Vi känner väl oss inte 
ens riktigthemma i den europeiska 
utrikespolitiken med dess ekon av 
koloniala intressen. Nato-ivrarna 
tycks ta för givet att vår innersta 
önskan är att gå med, vi har bara 
inte vågat ta steget. 

Till detta kommer den centrala 
frågan : varför skulle det i så fall 
vara aktuellt nu? Alla tycks näm
ligen vara eniga om att det finns 
inget militärt hot öster ifrån på åt
minstone tio års sikt: den tidshori
sont det svenska försvaret använder 
i sina bedömningar. Den ryska björ
nen mister rentav allt mer av sin 
slagkraft för varje dag som går. 
Men då skulle vi alltså passa på och 
gå in i Nato? Man hade kunnat 
begripa argument som att det skulle 
bli billigare, men det är det ingen 
som har påstått. 

Vad säger då den svenska re
geringen i dag? Dess talesman var 
Håkan Juholt, riksdagsman (s), 
journalist från Oskarshamn, och 
uppenbart socialdemokraternas nya 
stjärnainom försvarspolitiken. Han 
är ordförande i Försvarsberedning
en,just den som vatje år ska bedöma 
läget och säga om det är dags att 
rusta upp försvaret igen och i så fall 
hur. 

Nej, det är ingen ko på isen nu, 
det gäller bara att bereda sig på 
andra former av hot än de tra
ditionellt militära: det handlar om 
terrorister och hackare och liknan
de. Och till det kommer så kris
hanteringen med en bataljon till 
EU:s förfogande+ JAS , ubåt och 
kustkorvett och de ska kunna 
skickas i väg utan att man först hör 

statyer och svartrockar 
I Sydsvenskan läser jag att "nu är 
beslutet tagit". En staty för 900 
000 kr skares as söder om domkyr
kan föreställande Henrik Schartau. 

Jag vet inte mycket om kyrko
historia och vad denne, för ett kvart 
millenium sedan födde gubbe 
egentligen var för person eller vad 
som var kärnan i hans lära, men 
jag är uppvuxen i Göteborg och 
med släkt och vänner i Västergöt
land och Bohuslän och jag inte 
kunnat undgå viss kontakt med 
schartauanismen. 

Jag vet inte vad som låg bakom 
min morrnors upprepade budskap 
till mig: Akta dig för svartroc
karna! I mitt hem fick jag ofta höra 
historier om kvinnoförtryck och 
dubbelmoral i schartauanismens 
namn. En väninna till min mamma 
gifte sig på en av öarna, och var en 
av de första i bekantskapskretsen 
som skilde sig. Efter en förlossning 
vägrade hon att låta sig "kyrktagas" 
under vad hon upplevde som 

förnedrande former. Hon blev 
utfrusen och hennes liv på ön blev 
olidligt. 

Sådana seder fanns inte kvar i 
Göteborg på femtiotalet när jag 
insisterade på att jag ville konfir
meras. Det gjorde ju alla andra, 
och man skulle ha "gått fram" för 
att räknas som vuxen. I min iliek
konfirmandgrupp i Vasakyrkan 
fick jag alla fördomar bekräftade 
med råge. Det var katekes
rabblande och domedagsförrna
ningar. Jag minns attjag under en 
lektion fick ställa mig på stolen. 
Prästen frågade om jag kunde lyfta 
upp honom på stolen, vilket jag 
naturligtvis inte ens försökte. Men 
jag kan lätt lyfta ner dig sa han, 
och gjorde det. Och sensmoralen i 
den följande utläggningen var att 
det var lättare att själv bli 
neddragen (i ondskan) än atthjälpa 
någon upp. Så mycket för det 
kristna kärleksbudskapet, tänkte 
jag redan då. 

Minnet är lite förbryllande. Kan 
det verkligen varit så? Jag har för 
mig att den kyrkliga dogmatismen 
ofta kombinerades med en politisk 
radikalitet. Men med en sa konkret 
pedagogik var det svårt att inte tolka 
konfinnationsprästens foreställning 
som ett socialt budskap. När det 
gäller kvinnafientligheten behöver 
man inte tveka. Min mamma 
brukade säga:- Får inte kvinnorna 
får prata i kyrkan så behöver inte 
dom inte mig som lyssnare heller. 
Hon hann bli döv innan det fanns en 
kvinnlig präst i Göteborg. En staty 
av Schartau kan inte precis uppfattas 
som stöd till de kvinnliga prästerna 
och en tolerant kyrka. 

Så för mig personligen har alltid 
Schartau framstått som Svartrocken 
med stort S. Annars har min anti
kyrklighet blivit avslipad med åren 
i solidaritetsrörelserna. Genom åttio 
och nittiotalen var det var de kristna 
medlemmarna som dominerande i 
många afrikagrupper och i andra 
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riksdagen, det tar ju bara tid. Den 
som blir officer ska i framtiden 
också vara beredd att bli skickad 
utomlands . Men Nato-med
lemskap är det inte tal om, 
alliansfriheten består. 

Kampen om historien 
Som bekant gäller det i politiska 
strider att ha historien på sin sida. 
Synen på det förgångna påverkar 
i betydande utsträckning synen 
på framtiden. Det är därför Sve
riges roll under andra världskriget 
fortfarande är så kontroversiell. 
Sedan några år går det knappt en 
dag utan att det skrivs att Sverige 
inte alls var neutralt och allians
fritt under kalla kriget - någon 
bevisföring ges inte, bara lite vif
tande till sådant som alla förväntas 
veta. På den tiden det utspelades 
var det vänstern som pekade på 
övertrampen och hur lätt Sverige 
böjde sig för USA:s påtryckningar 
medan högern förnekade eller 
försvarade dem. Nu är det tvärt
om: läs ledarartiklarna i Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet och 
sydsvenskan därdet ständigt sägs 
att vi ju ändå aldrig var neutrala 
utanalltidjobbadeihopmedNato. 
Då kan vi åtminstone gå med i 
Nato så här i efterhand, är väl 
tanken. På samma sätt finns det 
säkerhetspolitiska debattörer som 
ännu slutet av 80-talet gav ut 
böcker som sade att den svenska 

Forts. på sid. 2. 

solidaritetsorganisationer. Och 
även nu tycker jag kyrkorna är 
bättre än vänstern på att arbeta 
för internationell solidaritet. Inte 
minst märker jag det nu med mitt 
arbete i den parlamentariska 
utredningen för utarbetande av 
en svensk politik för global 
utveckling. Jag fårmångainbjud
ningar från kyrkliga organisa
tioner, medan jag har svårt få 
igång en diskussion inom vänster
partet som jag representerar. 

Och nu ska man tillverka en 
staty av Schartau. Om det hade 
funnits en staty undangömd i 
någon garderob skulle man 
kanske inte blivit så förvånad. 
Men att betala nästan en million 
för att låta göra en! Och sedan 
låta den ta plats i det offentliga 
rummet! Mig kommer en staty 
att provocera och förta gläd j en av 
att vistas i det vackra stadsrummet 
söder om domkyrkan. Får mark
ägaren, dvs kyrkan, fritt bestäm
ma över det offentliga rummets 
utforrning? Nog måste väl ett 
beslut också tas i byggnads
nämnden? 

Ann 



Ska Sverige gå med ... ? 
Forts. fr. sid l . 
utrikespolitiken i själva verket 
styrdes från Moskva men som nu 
hävdar att vi hela tiden stod Nato 
nära. 

Diplomatisk elegans 
Sverker Åström var en central ge
stalt i svensk utrikespolitik under 
det kalla kriget och den främste 
kännaren av svensk utrikespolitik 
under dessa år. Han framträdde här 
med överklassdiplomatens själv
klara elegans och gav sitt omdöme 
om den förda politiken. Vårpolitik, 
med de klassiska formuleringen 
"alliansfrihet i fred syftande till 
neutralitet i händelse av krig" måste 
anses ha varit framgångsrik, även 
om den inte sattes på all varligt prov. 
Vi var inte bundna till neutralitet 
som Schweiz och Österrike, men 
vi hade en handlingsfrihet. Vårt 
andra syfte var att bidra till lugn 
och stabilitet i norra Europa och 
stabiliteten måste ha anses ha varit 
god. Svenska utrikespolitik under 
andra delen av 1900-talet skulle 
därmed förtjäna ettpositivt slutom
döme. Neutralitetskommissionen 
som granskat de mest kritiska åren 
kom också till slutsatsen att den 
förda politiken i allt väsentligt var 
konsekvent och hederlig. Visst 
fanns det omfattande militärt in
formationsutbyte med väst, men 
det var nödvändigt i vår situation. 
Allt detta enligt Sverker Åström. 

Vad tyckte då Åström om 
Sveriges nu aktuella politik? Jo, 
neutralitetsformule-ringen kunde 
gott försvinna, den behövdes inte. 
Skulle det komrna till en kris mellan 
Ryssland och Baltikum skulle vi i 
dag inte förklara oss neutrala utan 
icke krig-förande, som i förhållande 
till Finland under Vinterkriget 1939. 
Men alliansfriheten borde vi ta vara 
på, den ger oss handlingsfrihet. 

Var vi stod i dag med Nato
samarbete, EU m.m.? Jo, menade 
Åström, vi hade inte överskridit 
alliansfrihetens Rubicon, men vi 
bivackerade vid dess strand! Å an
dra sidan: Rubicon kan torka ut 
och då kanske vi kan vandra torr
skodda över, strax efter Ryssland ... 
Det är tydligt att man bör vara klas
siskt bildad för att förstå de finare 
nyanserna i de säkerhetspolitiska 
kretsarna. 

Kristian Gerner, numerahistorie
professor i Uppsala och en upp
buren medlem av skrået Rysslands
kännare, tittadeockså i backspegeln 
och menade att den svenska alli
ansfriheten självfallet var en för
svarsreaktion gentemot Ryssland. 
Den svenska alliansfriheten kunde 
ses om en sorts frivillig VSB-pakt, 
alltså en parallell till den fmska 
bistånds- och vänskapspakten med 
Sovjet. Sverige hade i århundraden 
territoriella intressen i de baltiska 
länderna, intressen som ryssarna 
sedan övertog- det handlade ju om 
handeln med Ryssland. Den ryska 
politiken från 1939 och framåt må
ste betecknas som en rationell stor
maktspolitik. Gerner framträdde 
som en lätt cyniskrealpolitikermen 
distanserade sig tydligt från Nato
anhängarna. 

stabil majoritet mot 
UlfBjereld, professor i statsveten
skap i Göteborg och en av dem som 
kontinuerligt följer opinionsut
vecklingen kring försvars- och ut
rikespolitik i Sverige, karakterise
rade debattläget Han menade att 
Sveriges säkerhetspolitiskaläge al
drig hade varit bättre och då finns 
det inte särskilt konkreta behov av 
förändringar. Det som präglar de
batten blir i stället ideologisering 
(en tydlig sparkmotNato-ivrama!). 
Bjereld pekade på denmycketstar
ka uppslutningen bakom allians
friheten, en uppslutning som är i 
majoritet bland sympatisörer till 
alla partier utom moderatema (allt
så även i folkpartiet som ju ensamt 
gått ut och tagit ställning för N ato
anslutning!). Vad är då skälen till 
denna uppslutning? Jo i huvudsak 
tre: Nato är ett system associerat 
med krig och våldsanvändning och 
en anslutning skulle snarare öka än 
minska riskerna för att Sverige blev 
indraget i krigshandlingar. Vidare 
är sympatierna mycket begränsade 
för Natos kärnvapendoktrin som ju 
säger att man känner sig fri att 
använda kärnvapen när man finner 
det befogat. Och slutligen hemhör
igheten: Sverige med sin speciella 
historia med rötter i en relativt fri 
hetlig, antifeodal tradition och dess 
nuvarande hyllande av jämlikhet 
har ingen överväldigande värde
gemenskap med Natos och USA:s 
politik. 

Sympatiernaför Nato-anslutning 
följer höger-vänsterskalan och det 
är inte alls så att motståndarna är 
någon sorts inbitna nationalister 
och isolationister. Tvärtom, de visar 
sig i mätningarna ha en avsevärt 
mer positiv hållning till svenskt 
bistånd och flykting-mottagande . 

Vi är inte alliansfria 
Dethar blivit mycket prat om Nato 
här, men det mest intressanta är 
ändå den s .k. krishanteringen i EU
regi. Den som talade klartext om 
det var en influgen fransk säker-

hetsforskare Yves Boyer. Allians
fria, vad då vad ärdetni snackar, sa 
han. Ni är inte längre alliansfria, ni 
är medlemmar i EU. EU har t.ex. 
en politik för medelhavsfrågor och 
den har också militära inslag. Ni är 
med, och vi i Europa håller på att 
bygga upp något eget, vi ska inte 
längre vara så beroende av USA. I 
vissa avseenden är vi på god väg: 
se på alla satelliter vi har skjutit 
upp med Arianeraketer, se på fram
gångarna för Airbus! 

J a, Per Gahrton hade inte kunnat 
säga det bättre: EU har ambitioner 
som liknar dem en stormakt har. 
även om det inte är tal om att vara 
supermakt. Och som påpekades i 
frågestunden, Europas politikkom
mer naturligtvis att understödjas 
av de franska kärnvapnen som kan
ske överlämnas i gemensamma 
europeiska händer. Där får Sverige 
något att bita i, vi med vår syn på 
kärnvapennedrustning. 

Vad kan vi göra? 
Ja, det fanns förvisso ett antal före
drag till men de var antingen dåliga 
eller a v mindre intresse. Självtyck
te jag att frågeställningarna klar
nade . Somjag uppfattar detkan vi 
välja mellan fyra huvudvägar. 

-Vi kan gå med i Nato. Folk
majoriteten är klart emot, men vi 
vet sedan EU -omröstningen att den 
är ytterst manipulerbar. I de borger
liga partiemas ledningar (möjligen 
med undantag för centerpartiet) 
finns det starka sympatier för detta. 
I de svenska militärakretsarna fmns 
också samma sympatier: i den rnili
tära logiken skulle detta naturligtvis 
stärka det svenska försvaret. Och 
det är förstås inte oväsentligt att 
man äntligen fick man komma med 
i den stora världen med stimule
rande kommenderingar till Bryssel 
i stället för Eksjö och Boden (även 
om man hellre skulle falla död ner 
på slagfältet än att erkänna att så
dant spelar roll). I flyget och flot
tan skulle mången finna det helt 
bedårande och verkligen känna att 

Så går 
det till i 

krig, 
menar 
Go ya. 

de äntligen kommit hem, eller 
snarare bort. 

-Vi kan glidainiNato. Vi håller 
på att göra det nu och jag hoppas 
verkligen vänstersossar, miljöpar
tister och vänsterpartister är upp
märksamma.Jagvetintehurmånga 
officerare vi har vid N ato-högkvar
teret nu, men Nato har önskat sig 
50 i sambandsrollen och vill krigs
placeradem där. Material- och sam
bandsanpassningen pågår för fullt 
under Partnership for Peace. 

- Vi kan binda upp oss i EU:s 
militära styrkor. Det är vad vi fak
tiskt har gjort och det är naturligtvis 
livsfarligt. Hänvisningarna till FN
mandat blir svagare och svagare 
och fredsbevarande aktioner blir 
lätt fredsframtvingande (vilken 
vidrig term förresten). Här kan man 
vara rädd för att kammen sväller på 
EU när man redan har 60 000 man 
att sätta in och snart det dubbla och 
det var inte bara amerikaner som 
entusiastiskt hejade på i det kata
strofala Kossovakriget eller som 
fortsätter bomba Irak. En av risk
erna här är att folk som von Sydow 
och Göran Persson kommer så i 
gasen av upplevda utrikespolitiska 
betydelse attomdömet sviktar. Och 
när borgama tar över regeringen, 
vilket det finns chanser för i nästa 
val så kan det bli ännu värre. 

- Vi kan stå helt utanför. Men 
det är väl inte möjligt? Jo, se på 
Schweiz som härom veckan ännu 
en gång sa nej till ED-medlem
skap. Vi är redan med, men det är 
inget som tvingaross in på de även
tyrligheter som nu är på gång. Se 
på Danmark, de står helt utanför. 

Vänsterpartiets roll 
J ag hoppas att vänsterpartiet ägnar 
stor uppmärksamhet åt säkerhets
politiken och håller fast vid Sve
riges i princip alliansfria hållning. 
Det kommer då att fungera som 
företrädare för en majoritet av det 
svenska folket och det skulle 
vara en betydelsefull insats. 

Sten Henriksson 



Vänsterpartiets årskonferens: 

Arvodesstrid gav ordförandeskifte 
Denna rapport kornmer en smula sent men kan ändå 
vara av värde som komplettering till förra veckans 
notis förden sominte varmed i Svedala. En personlig 
kornmentar ges också. Avvikande synpunkter är 
givetvis välkomna till kommande VB-nummer! 

Den längsta debatten på vänsterpartiets skånska årskonferens 
i Svedala den3-4mars väckte frågan om distriktsordföranden 
skulle få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, i praktiken 
ett arvode, som möjliggjorde cirka en dags politiskt arbete i 
veckan. Debatten och röstningen, som i hög grad men inte helt 
följde generationslinjer, utmynnade i att något arvode inte 
skulle ges. Då förklarade avgående distriktsordföranden 
Maria Hagberg att hon inte ställde upp till omval. Efter en 
halvtimmes ovisshet lyckades valberedningen skaka fram en 
ny ordförande, Kjell Kvist från Malmö. 

Utgången ledde även till att re
gionrådet Ann-Mari Campbell och 
veteranen Hans W ende l avstod från 
distriktsstyrelsen, som därmed blev 
starkt förnyad. 

Lund mot förslaget 
Förslaget om arvodering hade lags 
av den avgående styrelsen i dess 
budgetförslag. Motiveringen var att 
uppdraget som ordförande numera 
var så betungande att det var svårt 
att förena med ett heltidsjobb och 
ettrimligt privatliv. skånedistriktet 
är numera partiets tredje största 
efter Stockholm och Göteborg, 
vilka hel- respektive halvtidsarvo
derar sin ordförande. Mats Åstrand 
vittnade om att hans erfarenhet från 
fem år som ordförande var att upp
draget inte kunde skötas väl av en 
person med annat arbete på heltid, 
och han fick stöd av åtskilliga. 

Mot detta invändes att förslaget 
var sent inkastat (saknades i verk
samhetsplanen), att det var princi
piellt fel , att problemet med ar
betsbelastningen kunde lösas ge
nom en bättre arbetsfördelning i 
styrelsen och att pengarna bättre 

behövdes exempelvis till studier. 
Det var bland annat Anders Neer
gaard och Niklas Selberg från Lund 
som drev den linjen, som stöddes 
av de flesta i Lundadelegationen 
och i övrigt av främst ungdomar. 
Röstsiffrorna blev 25-18. 

Den nye distriktsordföranden 
kunde av naturliga skäl inte ge 
någon omfattande programför-kla
ring, utom att han förutsatte ett 
helhjärtat arbete från alla i styrelsen. 

Gudrun höjde rösten 
Gudrun Schyman besökte konfe
rensen på lördagen. Liksom andra 
i riksdagsgruppen och partistyrel
sen hade hon nyss varit på turne för 
"dialog med väljarna" och andra, 
och hennes intryck var mycket po
sitiva. Som vanligt inskärpte hon 
att vänsterpartistema måste mini
mera organisationsarbetet och de 
interna mötena, och i stället ge sej 
ut i den praktiska politiken och till 
allmänheten för att lyssna och lära. 

-Det är inte alltid roligt att vara 
i allians med socialdemokraterna 
men det är möjligt, sade Gudrun 
om det aktuella parlamentariska 

arbetet. Skulle vänsterpartiet bryta 
samarbetet om det inte gjordes 
konkreta framsteg i arbetstids
frågan? Nej , svarade hon, och det 
handlade inte om s-partiet utan om 
motståndet från bland annat LO 
och TCO. Utan medverkan från 
facket kan inget väsentligt göras i 
frågan, påminde hon. Men hon såg 
en positiv utveckling: nu hade både 
de stora fackorganisationerna och 
Aftonbladet anslutit sej till vänster
partiets uppfattning attdet inte räck
te med avtal utan behövdes lag
stiftning för att få kortare arbetstid. 

Gudrun talade också om nylibe
ralismens klyvning av samhället 
och om att de som marginaliseras 
lätt kan fångas av högerextrema 
ideer. Mot detta invändes, med ex
empel från bland annat Norge, att 
det (enligt klassisk kommunistisk 
analys) är småborgarna som är 
högerextremismens stora rekryte
ringskälla. Vänsterpartiets positiva 
syn på småföretagattdet var därmed 
problematisk, och det påpekades 
att partiet i Skåne just nu bedrev en 
kampanj mot privatiseringen. 

Då höjde Gudrun rösten. Hon 
hade nyss besökt det privatiserade 
sjukhuset i hemstaden Simrishamn 
där en anställd berättat: under mina 
25 år i jobbet har de dyra konsul
terna kommit och gått, nu har någon 
äntligen efterlyst mina egna ideer 
om hur verksamheten kan skötas 
bättre. Så länge som det offentliga 
är så usel arbetsgivare, inte utnyttjar 
de anställdas kraft och dessutom 
ger dem usel lön, vägrade Gudrun 
att att kritisera dem som gav upp 

Från en ''stilla" årskonferens 
Som "stilla" rubricerades i förra VB 

vänsterpartiets årskonferens. Och visst, 
av det närmare trettitalet skånska års
konferenser som jag bevistat har många 
varit bråkigare. Men nog fanns det dra
matik under ytan. 

Klassiska Svedala 
Men ytan var behaglig. Det vill säga 
Folkets hus i Svedala, ett klassiskt of
fentligt rum för arbetarrörelsen på en 
klassisk skånsk industriort. Om de yttre 
formerna fanns inget väsentligt att an
märka, även om det är tråkigt att det 
åter ska behövas två dagar för att ge
nomföra konferensen. En konsekvens 
är arbetsbelastade partiaktivister i min
dre lokalorganisationer tycker att det 
blir för mycket och stannar hemma. 
Flera sådana organisationer var inte re
presenterade. 

På bokbordet som distriktsexpe-di
tionen ställt iordning fanns ett antal 
nyttiga skrifter. Dock inte partiets nya 
studiehandbok, trots allt tal som före
kom just om studier. 

Det går smidigt att komma från Lund 
till Svedala: 42 minuter med pågatåg 
utan byte i Malmö. Lundaborna kom så 
gott som mangrant med tåg liksom dele
gater från Eslöv, Kävlinge och Perstorp. 

De andra kom bilandes, trots allt vad 
partiet säger om mil j ön när det högtids
talar. Det gällerinte minst Malmöborna. 
Ann-Marie Campbell rattade den för
måns-Vol v o som Region Skåne håller 
henne med. Viimer Andersen körde 
trots att han bor några hundra meter 

från hållplatsen Östervärn varifrån det 
eldrivna tåget tar en kvart till Svedala. 
Sten Lundström (ersättare i distrikts
styrelsen, riksdagsledamot från Malmö) 
urskuldade sej med att han samåkte 
men verkade besvärad av kritiken. 

Fel vs. rätt 
- Men hur ska jag ha tid att vara di
striktsordförande? hördes Kjell Kvist 
undra när han ansattes av valbered
ningen. 

-Lugn! Det kan du sköta på jobbet, 
försäkrade honom( enligt vår sagesman) 
hans kollega Anton Flink. 

Att en distriktsordförande deltids
arvoderas är alltså principiellt fel , i 
Skåne om än inte i Stockholm och 
Göteborg. Men att uppdraget klaras av 
till priset av att en facklig funktionär 
oundvikligen misskötersittarbete väck
er tydligen inte samma betänkligheter. 

Kjell Kvist ska naturligtvis inte dö
mas i förväg. Min enda erfarenhet av 
honom är ett förstamajtal som han höll 
ute på den skånska vischan. Det var ett 
tal med många starka utfall och rätt
framrna formuleringar, även om det 
inte gjorde samma intryck i uppläst 
form som när Anton Flink hade hållit 
det utan manus på ett annat möte ett par 
timmar tidigare. 

Sen kan man undra med vilken energi 
en ombudsman i Transport kornmer att 
driva krav på en kraftfull Överflytming 
av godstransporterfrån väg tilljärn väg. 

Skatt vs. skatt 
Längsta debatten på årskonferensen 
handlade alltså om ordförandens even
tuella arvodering. Näst längst diskute
rades en "parti skatt". Det beslöts om en 
sådan, nämligen att personer med upp
drag på regionnivå, och om jag förstod 
deträtt även skånska riksdagsledamöter, 
ska avstå 10 procent av arvodet till di
striktskassan. Frivilligt visserligen, men 
ska det bli någon ekonomisk effekt 
måste det väl finnas någon form av 
markering mot de tredskande. Får vi 
lov att publicera namnen här i VB? 

Fast någon ekonomisk effekt är kan
ske inte nödvändig eftersom distriktet 
fortfarande har mer pengar än det kan 
göra meningsfullt bruk av. Avgiften 
bör i stället ses som framför allt prin
cipiellt motiverad, vilket också fram
gick av många debattinlägg. 

Vi är dock inte där än. Först ska 
formen för partiskatten utredas. Sten 
Lundström försäkrade att skatten var 
avdragsgill i deklarationen och att det 
fanns prejudikat från både riksdags
gruppen och socialdemokraterna. 

Jag är lite undrande införden uppgif
ten eftersom jag sitter (på distriktets 
uppdrag) i en länsskattenämnd och vet 
hur sådana ting brukar betraktas. Men 
vi får se. T.v. kan vi konstatera att det är 
häftigt att betala skatt till partiet men 
inte till stat och kommun. 

Vad är det för fel på Lenin? 
Det är tyvärr sant att Lenin var en 
slaktare, att han byggde en imperialism-

och i stället startade en egen 
verksamhet av något slag 

Dubbelt från Lund 
Med skärpa svarade Gudrun 
Schyman också på en fråga från 
Daniel Sestrajcic, som kritiserade 
att partiet inte hade någon central 
facklig-politisk sekreterare som till 
exempel kunde ha samordnat 
vänsterpartistemas agerande på den 
senaste LO-kongressen. En sådan 
funktionär ska snart tillsättas, be
rättade hon, men bristen borde inte 
ha hindrat LO-delegaterna att själva 
ta kontakter och ordna ett möte. 
Vänsterpartistema måste lära sej 
att handla självständigt, inte bara 
vänta på initiativ uppifrån. 

Årskonferensen antog, trots vad 
Gudrun hade sagt, ett uttalande mot 
privatiseringarna inom vården och 
dessutom tre andra: om kvinna
lönerinför 8 mars, fören "diagonal" 
järnväg mellan Sydvästskåne och 
Kristianstad samt för det palestin
ska folket. VB fårförsökasamman
fatta dem senare i mån av plats. 

Lund fördubblade sin represen
tation i distriktsstyrelsen genom 
att Monica Blomqvist blev ersättare 
medan Niklas Selberg kvarstår som 
ordinarie. I övrigt består den nya 
styrelsen av Jeanette Fors, Britta 
Berg, Sven-Erik Sjöstrand, Razica 
Vukadin, Anders Andersson, Paula 
M ulinari och Mariette Brafors, med 
Sten Lundström, Bernardo Espino
za och Karolina Ennarp som er
sättare. 
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modell som historien avslöjade som 
ohållbarochatt hans partimodell visade 
sej katastrofal undericke revolutionära 
förhållanden i både Sovjetunionen och 
övriga världen. Men han var en stark 
och fascinerande skribent som hade ett 
antal slagkraftiga boktitlar (bl.a. "Ett 
steg framåt, två steg tillbaka" och "Vad 
bör göras?", som visserligen varett lån 
från Tjernysjevskij)ochbegrepp. T.ex. 
"nyttig idiot", beteckning på en person 
som placeras i exempel vis en styrelse 
eller valberedning och kanske inte bar 
förutsättningar att rätt förstå sin roll 
men lydigt gör som han blir tillsagd. 

Daniel Sestrajcic heter en ung parti
funkrionär i Malmö som inte är helt 
obekant för VB-läsarna. Som en del 
andra i sin generation och lokalorga
nisation gillar han den kommunistiska 
traditionen. Därför trodde jag att han 
skulle vara glad över att leninska be
grepp åter kom till användning i parti
debatten. Men tvärtom fräste han att 
han undanbad sej att bli kallad idiot! 
(Man bör kanske påminna om att även 
Lenin sparade sina fränaste invektiv till 
kolleger i rörelsen och inte slösade bort 
dem på klassfienden.) 

Distriktets studier måste förbättras , 
ansåg konferensmajoriteten och ansåg 
att det behövdes mer pengar till ända
målet, en halvtidtjänst i stället för en 
kvartstid. JustDaniel hartidigare jobbat 
halvtid med att organisera studierna. 
En alternativ modell vore att ha en 
dubbelt effektiv organisatör så att en 
kvartstid skulle räcka. 

Gunnar Sandin 
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Nystart för samarbetet 
Lund-Admara 
"Visst är det problem kring de
markationslinjen, Vi hoppas ändå 
att de kan hanteras och att vi får en 
varaktig fred." Orden kommer från 
Eritreas ambassadör Hibret Berhe, 
som talade inför en uppmärksam 
krets av Lundabor på Kulturen i 
lördags. FN-trupp finns nu på plats, 
men de etiopiska trupperna som 
ska lämna Eritrea grälar om vilken 
gräns de ska acceptera. Det var 
just gränsdragningen mellan de 
två länderna som gav uppov till 
det över två år långa kriget, med 
minst 100 000 döda och många 
fler internflyktingar i det lilla Eri
trea. 

från Operation Dagsverke. Nu ska 
den få miljövänliga toaletter (hit
tills finns inga alls för de tvåtusen 
barnen och deras lärare) och 
regnvattensamlare (idag saknar 
skolan vatten). Går allt väl blir 
skolan en modell för andra skolor 
i landet, och miljöundervisning 
läggs in på schemat. 

Majoriteten av Lundaborna på 
mötet var från Eritrea. Deras in
tresse var inte att ta fel på- sent i 
höst hålls de första demokratiska 
valen i landet, och ingen vågar väl 
ännu gissa hur många partier som 
kommer att finnas på plats . En 
läcker fotoutställning från Eritrea 
under de senaste femton åren in
vigdes av fotografen själv. Donald 
Boström. Den hänger en månad 
och guidade visningar för skol
klasser kan ordnas. 

Intresserade av vänortsföre
ningen kan vända sig till Elsa Grip 
eller Gunnar Stensson, bägge i 
Lund. 

Bertil Egerö 

Gräsrötter ryter: 
Stopp för Mc 
Donald' s drive
in! 
I måndags beslöt byalaget på Norra 
Fäladen att planera för en mani
festation mot McDonald' s befara
de drive-in-restaurang på Skarp
skyttevägen. Onsdagen den 28 
mars 16.30-17.30 sker manifesta
tionen. Politiker och allmänhet in
bjuds att uppleva kaos. 

Anledningen är att kommun
styrelsen på sitt sammanträde den 
5 april förväntas ta beslut om 
McDonald' s etableringsplaner. 
Byalagets främsta argument är att 
kaos kommer att drabba Ting
vallens bostadsområde när tusen
tals bilar och andra fordon - stora 
tunga lastbilar, motorcyklar, cyklar 
och barnvagnar - hullrar och 
bullrar tilllångt in på natten. Det 
villman visapolitikeroch "allmän
het". 

Sätt ett kryss för kaos! Onsdag 
28.3 16.30-17.30 i hörnet Skarp
skyttevägen-Svenshögsvägen. 

Vänortsföreingen Lund-Asma
ra menar dock att tiden är mogen. 
När Elsa Grip besökte Asmara i 
februari togs hon emot med öppna 
armar. Raskt identifierades två 
projekt för samarbetet: cykel
planering och miljöorienterad 
reglering av byggandet i landet. 
Båda borde passa Lund, som ju 
faktiskt har norninerats till bästa 
cykelstad i Sverige. Kanske kan 
projektet få även kommunens 
högsta ansvariga att börja cykla? 

Miljöfrågorna fångas upp även 
av skolsektorn. Godafiskolan i 
Asmara har byggts ut med pengar 

I nästa VB-nummer bl.a. rapport från Östtimor, fortsatt 
presentation av vänsterpartiets lokala styrelse, referat av 
debatten mellan Lars Leijonborg och Gudrun Schyman 
samt förhoppningsvis några fräna debattinlägg. 

Röda Kapellet i vår: 

Musik om mat och pengar 
Som Attac-orkester ville Röda 
Kapellet framställa sej denna vår 
med Sverige som ordförandeland 
iEU. Någotmateriellthardetblivit 
av detta ännu, men två större ma
nifestationerväntas i samband med 
ministermöten då både Attac och 
orkestern väntas vara med på ett 
hörn: i Malmö den 21.4 och i Göte
borg den 14.6. När finansmini
stramamöts tänkerman spela bl.a. 
"Money, money" ur "Cabaret" och 
"Banana Boat Song", som en på
minnelse om EU :s nykolonialisti
ska bananpolitik. Därmed tangeras 
också den nu så aktuella matfrågan. 
I notarkivet finns t.v. "Någonting 
att äta", "Varm korv boogie" och 
"Konserverad gröt" . 

Ej för trallare 
Än råder dock uppladdning och 
träning. Förra helgen bedrevs den 
på vandrarhemmet i Brantevik; 
Ostersjön hördes men syntes inte 
för dimman låg tät. Stämningen 
var god, även när man övade på 
föga trallvänlig musik av den 
nutida italiensk-amerikanske ton-

sättaren Persichetti. Dessutom spe
lades första satsen i en blåsamonett 
av Nino Rota (som samarbetade 
med Fellini) och ett antallåtar av 
finnen Kaj Chydenius som lär 
komma till användning i olika sam
manhang. Och den (tyvärr) stän
digt aktuella "Sida vid sida" alias 
"Staten och kapitalet". 

K vällsdiskussionen handlade 
bl. a. om huruvida Kapellet skulle 
ombildas till ett lösare musikkol
lektiv, en "koncern", som hade 
fler öppningar och ansikten mot 
omvärlden. Svaret blev dock ett 
ganska bestämt nej . En diversifie
ring skulle ofrånkomligen gå ut 
över den gemensamma övnings
tiden som behövs för att Kapellet 
ska kunna fortsätta att utvecklas 
musikalisktmed sin politiskaegen
art i behåll. Men det gavs inga 
tydligaalternativa lösningar på det 
problem som var diskussionens 
utgångspunkt: det rekryterings
problem som delas med många 
andra liknande orkestrerar. Det är 
bara i basregistret som det råder en 
viss embarras de richesse. 

Nya/nygamla blåsare/trummare 
är alltså hjärtligt välkomna, som 
vanligt. 

Det blåser i Stockholm 
Från systerorkestern i Stockholm 
rapporterades om en konflikt som 
bl. a. har lett till att dess (och kören 
Trots Allts) gästföreställning i 
Lund med Weillprogrammet "Ett 
skepp med sju segel" tyvärr inte 
blir av. 

Kusinorkestern R!llde Horn i Kö
penhamn far för sin del till N!~~r
resundbro på Jylland för att mani
festera mot nazister lördag den 
24.3,isambandmedarrangemang
et "N!Ilrrebro far til Skansen" -
diverse föreningar i denna radikala 
Köpenhamnsstadsdel räknar med 
attfylla ett extratåg för att solidari
sera sej med den lokalbefolkning 
som demonstrerat i ett år nu. A v
gång K!~~benhavn H 11.45, sven
skar välkomna, lämplig anslutning 
från Lund C l 0.21. 

Men framför allt ordnar dan
skarna tillsammans med Röda Ka
pellet ett musikläger i T!llllfllse på 
Själland veckanefter midsommar. 
Både musikprogrammet och för
läggningen (ett slott) verkar högst 
imponerande. 
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8egränsad eftersändning. 
vid definitiv adress-
3.ndring sänds tidningen 
re tur till Veckobladet. 

Gentlemannens frukost.· 

Subventionerat 
blodsocker 
För ett dussin år sen började en 
liten VB-serie om hur man i Lund 
lämpligen äter en urban frukost 
bestående av ostmacka, wiener
bröd och kaffe. Den upphörde så 
småningom, dels för att de många 
nya kaffehusen inte alltid för den 
gamla svenska standarddieten utan 
excellerar i bagels och muffins, 
dels för att priserna sköt i höjden 
så att det inte längre var så in
spirerande att besöka närings
ställena och än mindre skriva om 
dem. 

Hur trevligt var det då inte att 
göra en utflykt till kafeet på Skåne
huset i Kristianstad, säte för den 
imponerande regionbyråkratin! 
Hederligt bondkaffe , en hal v 
franskbulle med en lätt svettig ost
halva sådan man minns den från 
förr och ett oklanderligt wiener
bröd med dekorränder a v choklad. 
För 16 kr, rena sjuttitalspriser! 

Det är alltså inte bara förrnåns
bilar somregionen subventionerar 
utan också wienerbröd. Det senare 
finner jag djupt sympatiskt. Be
slutsfattare kan behöva en blod
sockerkick. Att även blodfettvär
det stiger får man acceptera. 
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KOMMUNALPOLITK. Må. 19.3 kl. 19: 
"Lund och studenterna?" Diskussion 
med Vänsterns Högskoleförbund. Inför 
Tekniska nämnden 21.3 m.m. 
RÖDA KAPELLET. Sö. 18.3 kl. 18.45 
rep. med Joakim: 157, 164, 172,241, 
376-378, 384-386 =stommen i vårens 
mötesprogram, ev. + Mascagnis lilla 
klassiska pärla. Weillföreställningen 
24.3 inställd. Om antinazistisk manifesta
tion på Jylland 24.3 kontakta Elisabeth, 
tel. 2115069. Se !.ö. särskild artikel. 
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