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Hösten 1959- med klarblå himmel, 
gula löv och många getingar på Gö
taplatsen- följde jag en föreläsnings
serie om första världskrigets utbrott 
av Erik Lönnroth. 

Han utgick från mordet på Öster
rikes tronföljare Franz Ferdinand och 
dennes maka den 28 juli 1914 i den 
då serbiska staden Sarajevo. Förövare 
var den serbiske nationalisten Gavrilo 
Princip. Österrike utfårdade ett icke 
förhandlingsbart ultimatum till Ser
bien och krävde svar inom 48 timmar. 
Bland villkoren fanns krav på österri
kisk medverkan i polisutredningen om 
dådet och fangslande av de serber som 
stödde Princip. Efter fyra veckor av 
diplomatiska f,)rvecklingar och väx
ande chauvinis,.. , i Österrike, Ryss
land, Tyskland och Frankrike mar
scherade Europas soldater sjungande 
till slagfalten, där åtta och en halv 
miljon av dem stupade. Förödelsen 
födde nazism och kommunism. "Och 
kanske," sa Erik Lönnroth vid föreläs
ningsseriens slut, "orsakades första 
världskriget i själva verket inte av den 
orsakskedja vi studerat utan av att 
sommaren var het och Europa styr
des av gamla män med högt blod
tryck." 

Nitton år senare, 1933, samma år 
jag föddes , inträffade den tyska 
riksdagshusbranden. Den anlades den 
22 februari, antingen av den neder
ländske kommunisten Marinus van 
der Lubbe eller av nazistiska terroris
ter. Branden utlöste en folklig vrede 
som nazisterna underblåste. De 
skyllde på kommunisterna och införde 
undantagstillstånd. Alla medborger
liga och mänskliga rättigheter upphäv
des. Så började Hitlers tolvåriga 
diktatur. 

Nu är det 2001. Attacken mot 
World Trade Center riktade sig mot 
symbolen för den globaliserade 
kapitalismen. Men den var ett mass
mord på civila. Den genornfördes med 
kirurgisk precision på bästa tevetid, 
helt enligt den amerikanska katastrof
filmens scenario. USAs sorg och 
vrede hotar att utkristalliseras som 

Forts. på sid. 4. 

Gudrun Schyman i Lund: 

Sorg behöver inte innebära hat 
Vid ett v-möte på Lunds Konsthall 
förra torsdagen talade Gudrun Schy
man och Karin Svensson Smith. Saima 
Jönsson refererar här några viktigare 
avsnitt av Gudruns tal. 

- Det råder stor nervositet över vad 
som kommer att hända efter terror
attackerna i USA, inledde Gudrun 
Schyman. Vi tar avstånd från terro
rismen. Men när vi gör det och he
drar de offer som skördas måste vi 
också se framåt. Den internationella 
terrorismen berör världssamfundet 
och måste behandlas där. Det som be
hövs för att slå vakt om det öppna 
samhället är ett utvecklat globalt 
säkerhetsarbete, inte militär makt. I 
stället för vedergällning behövs sam
arbete för att möta terrorismen. 

Det finns inget försvar för terror
handlingar, inget försvar för fanatiska 
ledare, men det finns omständigheter 
som skapar terror och fanatism, de 
sociala orättvisor som finns i världen, 
till exempel gapet mellan västvärldens 
människor och andra. Den internatio
nella rätten måste stärkas och terro
rister ska straffas enligt denna. 

Vedergällningsattacker skruvar 
upp våldsspiralen. Att känna sorg be
höver inte innebära att känna hat. 

Vi är inte nöjda 
- Skuggan från det som skett faller 
över Sveriges ekonomi, som just har 
debatterats i riksdagen. Att driva po
litiken till vänster har varit vår ambi
tion. Vi är inte nöjda, även om vi vet 
att vi med tolv procent av väljarna inte 
kan nå ett hundraprocentigt resultat. 
Men skillnaderna är tydliga i samhäl
let och alldeles för stora. Detta måste 
lyftas fram under det år som återstår 
till nästa val. 

Vi ser två klara linjer. För det för
sta blir samhället mer och mer av en 
marknadsplats. Vi köper det vi ska ha, 
lägger till pengar när vi behöver 
välfårdstjänster, betalar för valfrihet 
inom barnomsorg, skola och annat. 
Vitsen är att det ska råda konkurrens. 
Har man inte råd får man hålla till 
godo. Detta är ju individens fria val, 
säger man. Det är upp till dig att forma 

ditt liv. Det är din privatsak, det är inte 
Persson och Schyman som ska be
stämma utan du själv. Då behöver du 
pengar - alltså ska skattema sänkas, 
resonerar högern. 

Detta är ett resonemang som byg
gerpå att vi förverkligar oss själva ge
nom att köpa pry !ar, vård och omsorg 
i ett kommersialiserat samhälle. Be
hovet av gemenskap och kärlek ex
ploateras. Längtar jag efter något ska 
jag köpa det. Den längtan som vi bär 
på är lätt att exploatera- att översätta 
till varumärken - i den andliga nöd 
där vi lever. "Att vara vinnare" är kod
ordet. Det gäller att ha rätt tele
operatör, rätt el bolag, rätt fond och så 
vidare. Det är inte roligt att vara för
lorare. 

Men alla kan inte vara vinnare. In
dividerna är vinnare och förlorare i det 
kommersiella samhället. 

Det solidariska alternativet 
-Alternativet är ett samhälle som ut
går från oss människor men som ser 
på mänsklig frihet som något grund
läggande med respekt för varje män
niskas lika värde. Det är en frihet som 
hänger samman samman med solida
ritet. solidaritet innebär inte bara med
kännande, vilket är något som den 
nya, medkännande högern driver. Vi 
måste se till att människor har rättig
heter i kraft av att de är människor, 
inte bara när de presterar. De ska ha 
rätt till utbildning, frihet, arbete, bo
stad ... 

När rättigheter ska omsättas i prak
tiken säger vi att vi måste ta ett ge
mensamt ansvar. Därför tar vi in skatt. 
Då skapas resurser så att alla får lik
värdiga skolor, sjukvård och annat. 

Synen på rättigheter och skyldig
heter är den stora skillnaden mellan 
högern och vänstern. Ett samhälle 
som marknadsplats är ett samhälle 
med människor som konsumenter. 
Mot det sätter vi ett samhälle med 
generella välfårdssystem, med solida
ritet och gemenskap. Det här blev tyd
ligt inför den senaste budgeten där vi 
vill höja taken för att åstadkomma 
generell välfård. 

Vänsterpolitik och samarbete 
- Vår ambition att fortsätta driva 
vänsterpolitik och fortsätta samarbeta. 
Nu säger vi att vårt mål är 20 procent 
av rösterna. Förra gången sade vi 10 
procent och det blev 11 ,2. 

Men det fmns problem på vägen. 
Vi behöver vara fler för att nå ut med 
vår politik. Inte minst behöver vi fler 
kvinnor som medlemmar. Cirka 60 
procent av vänsterpartiets väljare är 
kvinnor men bara cirka 40 procent av 
medlemmarna. 

Vänsterpartiet driver en kvinna
kampanj. Man ska inte behöva byta 
kön för att få högre lön. Arbeten do
minerade av kvinnor är lägst betalda. 
Högerns recept lyder: bryt de offent
liga monopolen, konkurrens ger hö
gre lön. Inom bristyrken som sjukskö
terskor fungerar detta - men titta på 
snabbköpskassörskan. Vilka arbetsgi
vare konkurrerar om henne? 

Kvinnor arbetar på deltid, ringer 
och springer. Samtidigt är det är män
nens vanor som styr hela utvecklingen 
inom ett så centralt område som trafi
ken. Många män har bil subventione
rad av arbetsgivaren och betald par
kering. Ensamstående kvinnor med 
små barn - de som hämtar och läm
nar- har lägst bilinneha v. 

Vänsterpartiet har inte minst beto
nat trafikpolitiken i budgetförhand
lingarna. Trafiken är i mycket en 
livsstilsfråga - äntligen får jag vara i 
fred. J ag får visserligen sitta i bilkö 
en timmes medan pendeltåget tar 
tjugo minuter, men jag sitter i ett eget 
rum. J ag har råd, jag visar min potens. 

Men: egna rum och potens får 
klaras av på annat sätt. Vi måste med 
hjälp av lagstiftning bryta den makt
struktur som innebär överordning och 
underordning. 

~e~emsmöte(v) 
Tisdag 4 oktober kl. 19 
Vårfruskolan 

Motioner kan lämnas till styrelsen 
som kopierar och förmedlar dem till 
mötet. 
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Etiopien 1998-2000 i en svår kris. man. Deras anhöriga demonstrerar mot re-
19 000 unga eritreanska soldater dö- Kriget stoppade Eritreas ekono- geringen i Asmara. Regeringen häv

I ett ledarstick i SDS 21/9 kommen- dades på slagf<ilten. Närmare 200 000 miska utveckling. Mycket av det som dar att det inte är fråga om någon 
teras det faktum att ATT AC i Göte- av en befolkning på 3,5 miljoner be- under stora uppoffringar hade åstad- deportation utan ett normalt exempel 

Att blanda bort korten 

borg som av SDS stavas Attac (sic) 
lämnat en polisanmälan mot polisen 
för tillslaget mot Hvitfeldtska gym
nasiet i samband med EV-toppmötet 
14-16/6. 

Motiveringen för anmälan är att 
polisen "kränkte demonstrations- och 
mötesfriheten och att insatsen var 
orimligt stor och våldsam". 

När nu SDS skall referera anmä-
lan skulle man kunna förvänta sig att 
det höll sig till saken, d. v.s . polisens 
insats mot Hvitfeldtska gymnasiet. 
Men det undviker SDS ledarskribent 
nogsamt. 

Genom att i stället tala om kra
vallerna och skadegörelsen på Avenyn 
kan SDS blanda bort korten. Indigne
rat skriver man om en 25-årig tysk 
man och vad han hade för sig. Efter 
att ytterligare en gång ha kuperat le
ken och definitivt lämnat Hvitfeldtska 
beskrivs en "maskerad demonstrant" 
som kanske har skjutit mot en polis
man med en pennpistol. 

Nu har "illusionisten på SDS" nått 
målet att förmå läsarna titta åt andra 
hållet och att misstänkliggöra AT
TAC-Göteborg för att negligera och 
t.o.m. anklaga polisen för "att Hvit
feldtska gymnasiet vandaliserades". 

Rubriken över kommentaren lyder: 
"Bristande självkritik". 

Självkritik var ordet - när får vi 
uppleva det i SDS? 

Stilla aktion 
- Vad gör vänsterpartiets ledning in
för det hotfulla vapenskramlet? löd 
(ungefär) en fråga som Gudrun Schy
man fick på mötet den 20. 

- Vadgör ni självahäri Lund? mot
frågade Gudrun. 

Det gav upphov till en stilla aktion 
på Mårtenstorget nu i lördags, under 
banderolltexten FOLKRÄTT, INTE 
HÄMND. Förhoppningsvis fortsätter 
aktionen samma tid (kl. 11) lördagarna 
framöver. 

flnner sig fortfarande i fålt. Många av kommits raserades. Demokratiser- på den samhällstjänst som är obliga
dem är familjeförsörjare. Eritreanerna ingen och effektiviseringen av den torisk för eritreansk ungdom. 
i utlandet skickar hem pengar och civila administrationen avstannade. Den 18 september arresterades 
gåvor till sina släktingar, men det finns Det val som skulle ge landet en kon- flera av de femton oppositionella. 
många som saknar sådan hjälp. Pri- stitutionell regering måste uppskjutas. Bland de arresterade återfinns bland 
serna på livsnödvändiga varor har sti- andra två före detta utrikesministrar. 
git brant. Opposition och repression Samtidigt stoppades den fria pressen. 

Krigets verkningar 
Det nyligen utkämpade kriget hotade 
Eritreas existens som oberoende na
tion. Den etiopiska arme som anföll 
var större och bättre utrustad än nå
gonsin tidigare. De väldiga slagen, 
som tredagarsslaget vid Tsorona i 
mars 2000, var blodigare och hänsyns
lösare än under befrielsekriget. Inter
nationellt stod Eritrea isolerat. Inte ens 
uppenbara brott mot de mänskliga rät
tigheterna som den etniska rensningen 
av eritreaner ut ur Etiopien påverkade 
världsopinionen. l krigets slutskede i 
maj 2000 bröt den etiopiska armen 
igenom de eritreanska linjerna och 
ockuperade ett stort område i nord
västra Eritrea med städerna Baren tu, 
Agordat och Tessenei. 

Den 20 juni undertecknades avta
let om vapenvila. Gränsen mellan län
derna skulle demarkeras av FN-
experter och en demilitariserad zon in
rättas. Så småningom anlände en 

Bil ... 
Den 24 invigde Vägverkets chef den 
nya fyrfåltssträckan på E22-an förbi 
Hurva. Sydsvenskans huvudledare 
var närmast lyrisk: "Ett stort steg för 
den skånska vägstandarden." 

Till priset av ett antal miljoner 
kronor och hektar god åkerjord har 
vägsträckan fått fyra filer, breda 
slänter och ett vajerstängsel i mitten. 
Den senare är den stora vinsten för 
trafiksäkerheten i och med att den 
hindrar frontalkrockar. Det kom en 
dyster illustration till detta förhållande 
i lördags när en man omkom i en 
frontalkrock vid Fogdarp på den del 
av E22 som ännu saknar mitträcke. 
Men tolv timmar senare kom ett 
motbevis: en dödlig frontalkrock på 
den del av samrna Europaväg som 
redan har full motorvägsstandard . 
Ungefår samtidigt körde en man ihjäl 
sej på en motorvägssträcka i Öster
götland. 

Och samtidigt som den ovannämn
da sträckan fick fyra filer höjdes den 
tillåtna hastigheten från 90 till l l O km/ 
h. Farten är som bekant den största 
riskfaktorn i vägtrafiken och tycks ha 
legat bakom flera av den gångna 

I maj 200 l gick femton ledande med- Både arresteringarna och ingreppet 
lemrnarurregeringenochdetstyrande mot pressen strider mot konstitu
partiet PFDJ (Partiet för demokrati tionen. 
och rättvisa) ut med skarp kritik mot Kampen för demokrati och konsti
landets president Isayas Afeworki. tutionellt styre i Eritrea har hårdnat 
Flera av de femton har besökt Sverige, men är ännu inte avgjord. 
som till exempel Bereket Habte Selas
sie, ordföranden i den eritreanska 
författningskommissionen, som ta
lade vid en fredskonferens i Lund 
1988, och Adhanom, eritreansk am
bassadör i Sverige 1997 till2000. Den 
senaste ambassadören, HebretBerhe, 
har också slutit sig till kritikerna och 
avgått från sin post på ambassaden. 
De femton kritiserar presidenten för 
att ha utövat makten på ett okonstitu
tionellt sätt, nonchalerat det kollektiva 
ledarskapet och underlåtit att sam
mankalla den lagstiftande försam
lingen. 

Också studenter vid universitetet i 
Asmara har protesterat. Presidenten 
svarade med att arrestera deras ledare 
och deportera ett tusental studenter till 

helgens dödsolyckor. Väg- och trans
portforskningsinstitutet prognosti
cerar i sin senaste bulletin 615 för
olyckade på vägarna till årets slut. 
Hört talas om nollvisionen? 

... flyg ... 
Den 15-16 arrangerade vänsterpartiet 
kommundagar i Sveriges mittersta 
stad, Östersund, för partiets numera 
många landstings- och kommun
politiker. Det var en lyckad tillställ
ning, rapporteras det. 

Resorna till och från Östersund 
finansierades i huvudsak genom rese
utjämning. Particentralen skickade ut 
riktlinjer till deltagarna: åk i första 
hand tåg! Bara om ni inte använda 
annat färdmedel får ni flyga. Bakom 
anvisningarna låg naturligtvis ekono
miska överväganden- en resa Skåne
Östersund är minst dubbelt så dyr med 

Första gångenjag besökte Eritrea var 
1981, under befrielsekriget mot Etio
pien. 1987 representerade jag EGIS, 
Eritreagrupperna i Sverige, vid EPLF
kongressen i det befriade området. 
Där antogs ett demokratiskt partipro
gram, som senare utvecklades till en 
demokratisk konstitution. Som ob;:er
vatör medverkade jag vid den folk
omröstning som avgjorde Eritreas 
oberoende 1993. Min avsikt var att 
också observera det första valet och 
övergången till konstitutionellt styre 
i Eritrea. Det skulle ha genomförts 
1998, men då kom kriget. Nu är det 
utsatt till december 2001, men risken 
är stor att det åter uppskjuts. 

Gunnar Stensson. 
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flyg som med tåg, enligt en erfaren 
resebyråman som vi konsulterat. Men 
vänsterpartiets miljö- och trafikpolitik 
spelade förhoppningsvis in. 

Tyvärr måste vi berätta att en 
majoritet av de skånska regionpoli
tikerna (Anders, Ann-Mari, Mats E., 
Mary och Mats Å.) struntade i den 
rekommendationen, trots att de skulle 
hinna i god tid till följande dags 
aktiviteter med nattågets hjälp. Bara 
Kitten och Saima från Lund tog det 
billiga och miljövänliga tåget. 

o 
... täg 
Apropå tåg skrev jag 1999 imponerat 
(i Gamla Lunds årsbok) att lokal
resenären nu hade hela 84 ( var)dagliga 
tåg att välja på Lund-Malmö. En 
summering i nu gällande tidtabell ger 
siffran 106. Det går framåt! 

Gr 



Någon gång i början på 1960-talet dök 
det upp en ny gäst på några med
lemsmöten med Socialdemokratiska 
studentklubben i Lund. Han hette 
Arne Pettersson, var ombudsman på 
s-partidistriktet i Malmö och hade 
visst jobbat i partiet nordpå i många 
år. Jag vill minnas attjag fann honom 
lite väl smord i käften. Jag vet inte var 
han blev av sen, menjag har just läst 
en bok där han förekommer mycket 
flitigt. Boken heter Vitbok (Hjal
marson & Hög berg) och är skriven av 
Enn Kokk, en annan gammal bekant 
från 60-talets socialdemokratiska 
studentförbund. Den är resultatet av 
den socialdemokratiska partistyrel
sens önskan om att städa upp i den 
sörja av påståenden och anklagelser 
som riktats mot partiet: hur var det 
egentligen med IB, var det inte en 
socialdemokratisk organisation, en 
militär underrättelsetjänst riktad mot 
de egna medborgarna? 

Bratt & Guillou var först 
Det här är alltså inte den stora under
sökningen, den som liknar en san
ningskommission i att den har fått 
förhörsrätt och som ska kartlägga de 
stora mönstren: inbrotten, olaglig
heterna, spioneri i tredje världen för 
USA:s och Israels räkning etc. Det vi 
redan vet där kommer från Guillou
Bratts avslöjande 1973. Nej, just den 
här boken handlar bara om frågan hur 
nära hopflätade socialdemokratiska 
partiet och IB var. Enn Kokk har bara 
haft tillgång till partiets egna arkiv och 
intervjuvilliga personer. 

Hur som helst: Arne Pettersson var 
tydligen en av nyckelfigurerna i 
socialdemokraternas kamp mot kom
munisterna och en viktig länk mellan 
parti och IB. Parti stridigheter var inget 
konstigt: i en del fackliga organisa
tioner var det en årlig strid mellan 
socialdemokrater och kommunister 
om att få besätta styrelseplatser. 
Typiskt var det så på områden som 
Metall, Byggnads, Grov och det gärna 
i Göteborg, Stockholm och Malm
fälten. På många andra håll var det inte 
så: antingen fanns där inga kommu
nister eller också stod man över sånt. 
Jag minns väl hur den socialdemo
kratiska majoriteten av metallarbetare 
på Fläktfabriken, Jönköpings största 
arbetsplats, i många år valde om 
Lennart Engdahl, välkänd kommunist 
och en utomordentlig fackförenings
man, som ordförande i verkstads
klubben. 

Den här typen av strider utmärks 
av mobilisering av folk till valurnor 
och årsmöten. Och visst, ska man 
mobilisera folk kan man kanske också 
behöva namnlistor. Men det anmärk
ningsvärda var att i början av femtio
talet så satte man igång med att samla 
sådana namn i centrala register på För
svarsstaben under socialdemokratisk 
ledning. Drivande i detta var uppen-

Vitt och rött 
hariigen Sven Andersson, tidigare 
partisekreterare och sedan försvars
minister och under årens lopp medver
kade i sammanhanget personer som 
Torsten Nilsson och Sten Andersson. 
De anställda i denna inrikesverksam
het var hela tiden socialdemokrater: 
partiombudsmän som Ingvar Paues, 
SSU-are och studentförbundsmed
lemmar som Sture Ericsson och Inge
mar Engman. Central registrator var 
!ng-Britt Löfberg, hustru till en SSU
ordförande. 

SF-hotet 
J a, sådant här reder Enn Kokk ut i sin 
bok, han beskriver historien och redo
visar ett sextiotal intervjuer med in
blandade . Han skriver naturligtvis 
också om det sammanhang det hela 
ska ses i: det uppfattade hotet från 
Sovjetunionen och många kommu
nisters stora lojalitet med Sovjet. När 
kommunisterna kring 1960 hade 
minskat till en obetydlighet fanns 
organisationen och då kunde den 
användas till att möta nya hot. Ett av 
dem var uppkomsten av konkur
rerande vänsterpartier: 1959 hade 
Aksel Larsen i Danmark lämnat det 
tungt sovjetlojala DKP och öppnat 
eget med SF, Socialistisk Folkeparti. 
Aksel Larsen var i Lund flera gånger 
och spred budskapet. Jag minns hur 
han spred sitt budskap från scenen i 
Stora Källarsalen på AF där han satt 
med ett gipsat ben efter en olycka som 
gjorde honom särskilt hjärtknipande 
i TV. En nya och farlig konkurrent till 
S var på gång och frågan är om inte 
Arne Pettersson hade som särskild 
uppgift att i Skåne bevaka vad som 
hände på den fronten. Alvar Alsterdal, 
en utomordentligjournalist som dess
värre inte blev chefredaktör på Arbe
tet, sattes in på samma front. Och 
längre fram på 60-talet kom nyvän-

stern för att inte tala om Viet-nam
rörelsen och smågrupperna, r-ama och 
SKP och strejkrörelserna mm. Nu 
kunde man visserligen inte hävda att 
SKP-arna var Albaniens lejda verktyg, 
men visst var de lite farliga, bäst att 
registrera. 

Bra sångböcker, men ... 
Tyvärr är Enn Kokks bok inte så bra, 
och det av två skäl. Det ena är att den 
är för lång, 492 sidor, och det blir den 
därför att det fmns en massa omtag
ningar och hänvisningar som är gan
ska tröttande. Den kunde med fördel 
ha skurits till hälften och gärna då 
också ha gjorts språkligt något spän
stigare. Det andra är Enn Kokks posi
tion. Inte person, han är en sympatisk 
vänstersosse och har t.ex. givit ut ett 
par utomordentliga sångböcker, loe 
Hills sånger och Upp till kamp. Men 
han är sedan 1968 anställd på social
demokratiska partistyrelsen och har 
inte onaturligt en stark lojalitet med 
partiapparaten. Det färgar av sig på 
allt han skriver. Självklart är han 
nedsättande mot Bratt och Guillou, 
men också mot Kanger och Guru
meson som har skrivit en mycket mer 
läsvärd bok i ämnet, Kommunist
jägarna. 

Nu försäkrar han oss att det fanns 
ingen organiserad samverkan mellan 
IB och SAP som satt sina spår i pro
tokoll och handlingar. Nej, det tror fan, 
inte kan man väl vänta att de satte så
dant på papper. Men så gott som alla i 
IB kom från den socialdemokratiska 
partiapparaten och hade ständiga kon
takter med denna också sedan de bytt 
arbetsgivare. 

En ursäkt som brukar framföras är 
att det väl var bättre att kommunist
registreringen sköttes av socialdemo
krater som åtminstone hade visst 

Några !B-agenter i arbete med registreringen. 

politiskt omdöme till skillnad från 
Säpo. (Plats för klassisk anekdot: "Ja
så ni är antikommunist? Jag ger väl 
fan i vad för sorts kommunist ni är!"). 
Hur som helst gick alla IB:s kommu
nistregistreringar vidare till Säpo, 
rivaliteten fanns på fåltet, men man 
delade på resultaten. 

Bara femtusen 
En uppgift som är intressant är att de 
aktiva registren hos IB bara omfattade 
storleksordningen 5000 namn. Nej, 
det var alltså aldrig i Sverige som i 
Norge där varje partimedlem, öppen 
sympatisör eller tidningsprenumerant 
registrerades. Och de 22 000 social
demokratiska arbetsplatsombuden satt 
alltså heller inte uppkopplade mot IB 
som en del har antytt. Omedelbara 
rapportörer var kanske bara ett par per
soner per län, ofta folk med förtro
endeposter. Och jag får plötsligt en 
förklaring till en historia min far be
rättade. Det var på 70-talet och min 
far som var s-politiker kommunalt och 
facklig ombudsman hade brutit mot 
gängse konventioner och ställt upp för 
att informera om avtalsrörelsen på ett 
vpk-möte. Några dagar senare ringer 
en socialdemokratisk riksdagsman i 
länet och ber att få höra vilka som var 
där och vem som sa vad. Min far blev 
först häpen och sedan störtförbannad 
och hamnade sedan i allvarlig motsätt
ning till riksdagsmannen. Det är en 
kvalificerad gissning att där hade vi 
en IB-stringer. 

Vem utnyttjade vem? 
Enn Kokk vill i sin bok göra gällande 
att den militära underrättelsetjänsten 
utnyttjade socialdemokratin. Sin bok 
har han gett undertiteln "Militärens 
hemliga nätverk i arbetarrörelsen". 
Jag kan inte se att hans material ger 
underlag för ett sådant omdöme. Stats
makten ville samma sak som s-appa
raten: bekämpa kommunisterna och 
eftersom sossarna var bäst på det an
ställdes de av statsapparaten för att 
göra jobbet. Och i toppen på stats
apparaten satt dessutom samma s
parti. 

Verkligheten är att i Sverige som i 
många andra länder fmns det ingen 
avgörande tydlig gräns eller skillnad 
i uppfattningar mellan socialdemo
krater och kommunister och sedan 
partisplittringen 1917 har grupper och 
individer rört sig mellan de båda, ut 
ur det ena och in i det andra. Det gör 
organisationer som det socialdemo
kratiska IB särskilt motbjudande 
Sveriges kommunister har förvisso en 
del svinaktigheter på sitt samvete. IB 
visar att socialdemokratin inte stått 
dem efter när det gällt lögner och 
angiveri. Men det hedrar faktiskt Gö
ran Persson att han genom att backa 
upp tillkomsten av den här boken 
försökt lämna skiten bakom sig. 

Sten Henriksson 



POSTTIDNING B 
VECKOBLADET Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. Prenume
rationsavgiften 200:-/år insättes på postgiro 1 74 59-9. 
Ansv. utgivare:Gunnar Stensson. Sättning och lay-out 
VB-red . på Vänsterpartiet, Svartbrödersg. 3. måndagar 
efter kl19 . Tel 046-13 82 13, e-post se redaktionsrutan 
nedan. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i insänt 
materiai.Tryck: KFS AB, Lund. Adressbyte: sänd e-post, 
el. använd postens adressändringskort . 

Blom Karin 
Uardavägen 85:0 
224 71 Lund 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet. 

mer från välbeställda familjer. Det 
finns andra dimensioner än den mate
riella, och religionen torde just nu vara 
den farligaste, värre än nationalismen. 

Vi grattar en tjugoåring! 

Det gäller (också) 
religiOnen 
En insändarskribent i Sydsvenskan nu 
i måndags delade vice talman Eva 
Zetterbergs (v) besvikelse över vän
sterpartiets resultat i kyrkovalet, som 
inte alls stod i paritet med styrkan 
inom väljaropinionen när det gäller 
val till exempelvis riksdagen. Men 
han pekade på ett skäl. Vänsterpartiets 
valsedel fanns inte tillgänglig överallt, 
och det gällde bland annat Lund och 
Malmö. "Vänsterpartiets underlåten
het i Malmö-Lund gör att förtroendet 
för partiets demokratiska övertygelse 
allvarligt rubbats", klagar skribenten. 

Själv förutsätter och hoppas jag att 
"underlåtenheten" denna gång inte var 
ett sjabbel utan ett medvetet ställ
ningstagande hos vänsterpartiets 
berörda styrelser och expeditioner. 
Händelser på sistone har nämligen 
aktualiserat religionsfrågan och vän
sterns ställning till den. 

För att citera Jesus ... 
De flesta i den svenska vänstern tycks 
när det gäller kyrkan och religionen 
följa Jesu ord "Låt de döda begrava 
sina döda". Det vill säga: religiositeten 
är ett successivt försvinnande feno
men som vi inte behöver bry oss om. 
Det talas visserligen om nyandlighet 
.1en den negativa statistiken över 
,amfundens medlemsantal och de 
kyrkliga förrättningarna talar sitt 
>:ydliga språk. En spegel är döds
annonsernas vinjetter där korsen är i 
minoritet. Häromdagen såg jag för 
första gången en buss som symbol. En 
naturlig konsekvens för många i vän
stern har varit att med en gäspning 
lämna kyrkan. Borta är därmed den 
militanta ateism som fanns i den tidiga 
arbetarrörelsen. Själv undrar jag om 
det inte är dags att åter inta en mer 
aktiv hållning mot religionen. 

Vänstern talar i dessa dagar med 
rätta om terrorns materiella grund
valar, om den globala fattigdomen 
som grogrund. Men Göran Persson 
har med rätta pekat på de miljoner och 
miljarder som terroristerna förfogar 
över, och att åtskilliga förövare kom-

Vi ser detta naturligtvis i det mus
limska Broderskapsrörelsen. Men det 
är också religiösa extremister som 
driver fram de israeliska bosätt
ningarna och motsätter sej en sekulari
serad stat i Palestina. I USA är den 
kristna fundamentalismen en viktig 
aspekt av milisrörelsen, och höger
kristna rörelser och predikanter 
åstadkommer mycket ont i Latin
amerika. 

Rationalism och materialism 
Det sägs ibland att de socialistiska 
ideerna har sina rötter i (ur )kristen
domens föreställningar, men framför 
allt är ju socialismen ett andligt barn 
av upplysningen och dess rationalism. 
Till den allmänna rationalismen fo
gade Karl Marx en handfast materia
lism, inklusive en materialistisk 
tolkning av själva fenomenet religion. 
Och är man rationalist och materialist 
kan man rimligen inte vara religiös. 

Många socialister säger sej ändå 
vara det och försöker på olika sätt 
förklara paradoxen. Ibland störs vårt 
perspektiv av att dessa "kristna so
cialister" är genuint goda och med
kännande människor. Men problemet 
med religionen är inte bara indivi
duellt, det är som ovan exemplifierats 
också socialt. 

Upplysning och löje 
Därför är det inte rätt att proklamera 
en högaktningsfull neutralitet i livs
åskådningsfrågor. Vi vill ju när allt 
kommer omkring att människorna ska 
"betrakta sin levnadsställning och sina 
ömsesidiga förbindelser med nyktra 
ögon", för att citera Kommunistiska 
manifestet. Däremot är det bra att inte 
legitimera religionen och kyrkan ge
nom att inte delta i kyrkliga val. Och 
för vår del bör avståndstagandet, i en 
tid av betydande muslimsk invand
ring, inte bara gälla den gamla stats
kyrkan och kristendomen. 

Det gäller inte bara att vara emot 
den religiösa extremismen. Vi kom
mer inte undan frågan om den religio
sitet som är extremismens grund. Vårt 
viktigaste verktyg bör som hos pion
järerna varajust upplysning. Kanske, 
som hos dem, med en liten tillsats av 
löje. 

Gunnar Sandin 

- Det är vi i vänsterpartiet som har 
drivit traflk:miljöfrågorna hårdast i de 
aktuella förhandlingarna med reger
ingen. Tyvärr har inte miljöpartiet haft 
samma sakkunskap och kraft. Ändå 
har det fått äran för de eftergifter som 
vi har avpressat Björn Rosengren & 
Co. Men det bjuder vi på. Miljöpartiet 
behöver all den positiva uppmärksam
het som det kan få just nu. Deras fort
satt existens i riksdagen är den bästa 
garantin mot en borgerlig regering 
efter nästa val. 

Ungefår så säger Karin Svensson 
Smith, just nu utmattad trafikför
handlare för vänsterpartiet. Vi på VB 
är kanske inte lika sardoniska- vi har 
alltid haft en viss svaghet för miljö
partiet som ju praktiskt taget föddes i 
Lund. Ack dessa tidiga sittningar på 
stadsbiblioteket då man som vänster
partist äntligen fick förstående och 
inkännande lyssnare för sina jere
miader över de borgerliga trafik
politikerna. Och visst har det varit ett 

Sarajevo 1914 .•. 
Forts. fr. sid. l . 

blind patriotism. Alla väntar på USA: s 
vedergällning. Den sköra freden rub
bas i en region med mer än en miljard 
människor och tre kärnvapenmakter. 
Bush och hans generalstab fungerar 
som terroristernas marionetter, när de 
laddar upp för vad som kan bli ett 
tredje världskrig. 

USAs krav på rättvisa (oändlig så
dan) motsvarar Österrikes 1914. Af
ghanistan och en rad andra muslimska 
länder befinner sig i samma situation 
som Serbien då. 

Många, även i USA, inser att det 
enda reella sättet att bekämpa terro
rism är att undanröja nöd och orättvi
sor. Det första som borde göras är att 
stoppa Israels krig mot Palestina. En 
insats motsvarande Marshallhjälpen 
skulle sätta den palestinska staten på 
fötter, ge palestinierna rimliga lev
nadsvillkor och utplåna den misär som 
är terrorismens grogrund. 

Blir 2000-talets första decennier 
lika katastrofala som 1900-talets? 
Idag vet ingen. Vi väntar. Det liknar 
somrarna 1914 och 1939. Men ännu 
är ingenting avgjort. Ännu kan vi 
agera. 

Gunnar Stensson 

äventyr att följa f.d. lundaborna Per 
Galmons och Kjell Dal1lströms poli
tiska karriärer. 

Vi känner Ung Vänstrare som inte 
förstår oss Mp-kramare och till dem 
kan vi bara säga att De Gröna prak
tiskt taget överallt i Europa är en 
vänsterkraft i sitt land och en viktig 
strategisk partner för den traditionella 
vänstern. Det märks inte minst i ED
parlamentet där Vänstern och De 
gröna är med i samma fraktion. Av
slutningsvis hoppas vi på ett måttligt 
men rubrikskapande ekologiskt sam
manbrott till sommaren så att de röd
gröna alliansernas fortbestånd säkr<.s . 
En riklig maskrosblomning skulle inte 
heller vara helt fel. 

SH&GS 
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