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Veckobladet 
nr 4/03 nådde prenumeranterna 
först med tre dagars försening. Vi 
beklagar det inträffade som denna 
gång inte berodde på posten eller 
redaktionen. 

Tillgänglighet 
"Nu har du kommit till vänster
partiet i Lund. Idag är det torsdag 
den 30 januari. Expeditionen är 
stängd på grund av sjukdom .. . " 

Detta budskap avlyssnades på 
vänsterpartiets telefonsvarare den 
Il februari . Det ger lite relief åt 
diskussionen på partiets årsmöte 
nyligen om partiexpeditionens 
(bristande) tillgänglighet. 

Röda Kapellet 
höll ett välbesökt årsmöte i sön
dags. 

Det konstaterades att den ekono
miska framtiden är en smula oviss. 
Sänktakommunala bidrag har fått 
studieförbunden att minska de 
anslag till kulturaktiviteter som 
av tradition har varit orkesterns 
viktigaste inkomstkälla. Upp
dragsgivarna står inte i kö för att 
erbjuda betalda spelningar. Kul
tur-nattsprogrammen har samlat 
god publik och gett orkestern (och 
vänstern) goodwill men kostar 
eftersom det är fritt inträde, och av 
tradition spelar Röda Kapelletgra
tis åt vänster- och solidaritetsgrup
per, i motsats till sin köpenhamn
ska motsvarighet Rf')de Horn . 

Ett principiellt beslut som fatta
des var att inte längre låta överskott 
av lägerverksamhet gå till orke
sterns ordinarie aktiviteter utan 
helt återföra dem tilllägerkassan. 

Det mesta av diskussionen var 
framåtsyftande. Både Irakkrisen 
och EMU-kampanjen väntas ge 
anledning till många spelningar 
även om formerna ännu är oklara. 
Det finns tankar om att utveckla 
den traditionella appellmötesfor
men utan att fördenskull överge 
"hemmaarenan" Mårtenstorget 
Notarkivet ska heldigitaliseras, ett 
stort och tidskrävande arbete. 

En enkel skiva kommer för
modligen att inspelas, kanske uti
från det Sjostakovitjprogram som 
just nu tränas in. Det bör vara en 
liveinspelnjng och gärna med rik
tiga torgljud i bakgrunden, men 
förslaget att förstärka det autenti
ska intrycket genom medvetna 
felspelrungar avvisades. 

Till styrelse valdes Bengt Hall , 
Erik Kågström och Edvin Svens-
son . 
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Herman Schmid, åter från Irak: 

Europeisk aktivitet kan stoppa kriget 
De tretti EV-parlamentarikerna 
återvände i förra veckan från sin 
uppmärksammade resa till Irak. 
Med i delegationen fanns Herman 
Schmid (v), en av tre svenskar. 
Eller rättare sagt en av fyra: dele
gationen hade fått med ett tiotal 
journalister varav en svensk, per
so ner som inte skulle ha fått inrese
tillstånd om de hade ansökt in di vi
duellt. Resan betalades av de 
grönas och vänsterns parlaments
grupper som för övrigt har mycket 
frikostiga reseanslag. Tre social
demokrater (ingen svensk) deltog 
också men sannolikt utan stöd av 
sin grupp. 

- Ett syfte med resan var att för 
irakierna understryka kravet på 
öppenhet och samarbete med FN. 
Gav det något resultat? 
-Det irakiska parlamentets talman 
som vi träffade först betonade tufft 
den officiella ståndpunkten. Den 
general som är FN-inspektörernas 
närmaste motpart visade öppenhet 
för förslag från Per Gahrton i vår 
grupp. Däremot avböjde vi attträffa 
utrikesmimster Tariq Aziz. Vi be
dömde att ett sådant möte inte 
skulle stärka fredsansträngrung
arna i nuvarande fas. 
-Kunde ni på egen hand skaffa er 
någon bild av läget i landet och 
blockadens verkningar? 
- Man kunde inte undgå att se de 
effekterna redan efter en timmes 
vistelse i landet. Varmvattnetfunk
adeinte på vårt fina hotell: armatu
rerna var tysktillverkade och re
servdelarfår inte importeras. Skol
orna kör med dubbla klasser, tåg 
och bussarfungerar illa. Mänruskor 
är utfattiga: en gymnasielärare tjä
nar sex- sju dollar i månaden, och 
då talar vi ändå om medelklassen. 
- Det kan man väl inte överleva 
på ? 
- N ej, och då får man ta till annat, 
till exempel sälja sina tillgångar 
till den som händelsevis kan köpa. 
Det fanns mängder av gatuför-säl
jare och ovanligt många av dem 
hade sliten kavaj , vit skjorta och 
slips. Medelklassen utarmas alltså. 
- Hur kan då landet hålla ihop? 
-Genom en stark och effektiv stat-
sapparat. Hjälporgarusationernas 
representanter berättade för oss att 
de aldrig hade upplevt en så väl
skött och korruptionsfri lokal admi
rustration. Biståndet enligt pro
grammet "olja för mat" når ve r kli
gen fram- samtidigt som det rui
nerar ekonomin. 

- Hur då ? 
-Pengarna från programmets olje-
export får inte användas för inrikes 
inköp, bara för import. De importe
rade livsmedlen konkurrerar ut de 
inhemska. Mängder av unga män 
överger jordbruket som inte ger 
dem någon inkomst utan beger sej 
till städerna och förstärker arbets
lösheten där. 
- Biståndsarbetarnas rapporter 
bekräftade alltså era egna intryck? 
-Ja. Vi träffade representanter för 
ett tiotal orgarusationer som verkar 
i Irak och frågade ut dem samlat 
och enskilt. Alla sa i princip att den 
långvariga blockaden genom sina 
verkrungar var värre än ett krig. 
- Hur har reaktionerna på resan 
varit efter hemkomsten? 
- Vikomnysssåjagharintehunnit 
registrera så många. De stora parti
ernas parlamentsgrupper är väl sura 
ännu, men såvitt jag kan se ifråga
sätts inte vår resa på samma sätt nu 
som innan vi for. Det är sannolikt 
att den tidigare klyvningen mellan 
höger och vänster i Irakfrågan nu 
förstärks med en uppdelning efter 
nationella linjer. Och den resolution 
om Irakkrisen somBU-parlamentet 
antog före vår avresa var något mer 
radikal än jag hade väntat och bra 
att ha i ryggen. 
- Lasse Berg har DN nyss hävdat 
att USA:s arrogans pekar på be
hovet av att EU förstärks till en 
makt som kan utgöra en verklig 
motvikt. Håller du med? 

-Det håller jag inte alls med om. 
Vad vi behöver är en upplösning 
av blocken, och naturligtvis en 
upplösrung och demoralisering 
inom USA. Där finns en växande 
fredsopiruon som inte uppmärk
sammas tillräckligt men som det 
gäller för oss i Europa att stödja. 
- Tror du att det kan stoppa kri
get? 
- Tyvärr är jag pessimist. Upp
laddrungen har gått så långt och 
det är så mycket som står på spel 
för USA som genom att kontrol
lera det central t belägna Irak skul
le behärska Mellanöstern, var
igenom man hoppaskunnast.ärka 
sitt inflytande i hela Asien. Aven 
i Irak tror man att kriget är svårt 
att undvika. Men än har det inte 
brutit ut och än finns det alltså 
hopp. 

Herman hade när intervjun gjor
des (den 10) ännu inte bestämt 
om han skulle nu på lördag skulle 
fredsdemonstrera i Aten, Malmö 
eller hemstaden Köpenhamn. Han 
skulle resa till Grekland på ett 
uppdrag dagarna innan och där är 
opinionen mot ett krig mycket 
stark: det väntades att en halv 
miljon människor skulle delta i 
en marufestation. Men vart man 
än kommer i Europa den 15 fe
bruari lär det finnas möjlighet att 
ansluta sej till protester. 

Gr 

Nej till krig mot Irak! 
Demonstration i Lund den 15 februari 
Samling Stortorget 12.30. Avmarsch 13. Musik Röda Kapellet 
Talare Katarina Mazetti 
Inget svenskt stöd till USA:s krigsmakt! 
Inget missbruk av FN för krig! 
solidaritet med Iraks folk för fred och demokrati! 
Organisationer som stöder 
demonstrationen: 
ABF Lundabygden och Skåne, Al
Mandeiska föreningen, Attac Lund 
och Skåne, Centrum för marxistiska 
studier i Lund, EGIS - Entrea
grupperna i Sverige, Föreningen 
Ordfront Malmö/Lund, Grön ung
dom, Internationella s-föreningen i 
Lund, IKFF - Internationella 
kvinnoförbundet för fred och frihet , 
KPMLr, Kvinnor för fred, Lunds 
FN-förening, Mandeiska kultur-

föreningen, Miljöpartiet de gröna, 
MOLO - Vänskapsföreningen med 
Östra Kap, RKU, Svenska freds
och skiljedomsföreningen, Social
demokraterna i Lund, SSU Frihet, 
Svenska kvinnors vänsterförbund, 
Svensk-kubanska föreningen, 
SKFB - stödföreningen för kurdi
ska barn, Söder om åsen - LS av 
SAC, TWIGA, stödkommitten för 
Centralamerikas folk, Vänster
partiet, U ng vänster 

Efter demonstrationen samling i Stadshallen. Jan 0berg 
föreläser: "Efter kriget?" Kaffeservering. 
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Oppenhet tecken pa styrka 
Det händer att vi som arbetar med 
VB får höra att vi måste vara galna. 
Folk utanför vänstern som ser 
tidningen skakar först misstroget 
på huvudet, jämför med sina egna 
slätstrukna medlemsblad och 
undrar sen om de verkligen kan få 
lov att prenumerera. Det får de. 

Historiens makt 
Men intressantast är reaktionen 
från vänsterpartis ter. Den är blan
dad och det hänger i viss utsträck
ning samman med partiets historia. 
Som har framgått av säkerhets
tjänstkommissionens rapport har 
vänstern under mycket lång tid 
varit utsatt för övervakning av sina 
politiska motståndare. Det ledde 
länge till ett hemlighetsmakeri, och 
det var t.ex. inte okontroversiellt 
när man på 1960-talet öppnade 
partikongresserna för utomstående 
åhörare och journalister. Skulle 
verkligen detta lilla och margina
liserade parti förse sina motstån
dare med ammunition? Inte skulle 

man väl blottställa sig så genom 
visa upp sina inre motsättningar 
och strider? Tanken att öppenhet 
är ett tecken på styrka har aldrig 
riktigt gått hem hos en del gamla 
inbitna partigängare och för den 
delen inte hos nya heller. 

Åsiktskoalitioner 
Men så är det förstås . Inget är 
sämre än att bygga på hemligheter 
och förtiganden, ingen utom mot
ståndare vinnerpå att problem och 
åsiktsskillnader sopas under mat
tan. Det är sant att i en första 
omgång kan offentlighetens ljus 
kännas plågsamt, men i längden 
vinner man. Vänsterpartiet var en 
gång ett kaderparti, ett parti för en 
elit som kvaUficerade sig för att 
bli medlemmar. Såärdetinteläng
re: det är sedan längeettmassparti, 
som den tekniska termen lyder, ett 
parti där envar som sympatiserar 
med partiet kan bli medlem. Då 
måste man också visa upp sig som 
man är och visa att i partiet ryms 

Från Stadshallens sessionssal: 

Bostäder och färdtjänst 
BostadspoUtiken vållar nu politisk 
strid i Lund. Äntligen, kan man 
säga. U n der den förra mandatpen
oden var det ju snarast bristen på 
bostadspolitik som ledde till poli
tisk strid. Än så länge är det dock 
mindre innehållet i bostadspoliti
ken tvisten gäller, det är mera for
merna som rört upp känslorna på 
den borgerliga sidan. 

LundaBo U 
Vid Kommunstyrelsens (KS) sam
manträde i förra veckan ville den 
rödgröna majoriteten tillsätta en 
politisk styrgrupp - en bostads
delegation för att utarbeta ett bo
stads- och utvecklingsprogram för 
Lund- LundaBo U. De borgerliga 
ville inte ha någon sådan styrgrupp 
och röstade nej . När de rödgrönas 
förslag segrat i omröstningen före
slog man från det hållet att styr
gruppen skulle utgöras av presi
dierna i KS samt Tekniska nämn
den och Byggnadsnämnden. Bor
gerligheten lade som motförslag 
att KS arbetsutskott skulle utgöra 
styrgrupp. Rödgrönt förslag vann. 
Och nu är borgama sura, framför 
allt för att en grupp har bli vit tillsatt, 
men delvis också för att samtliga 
borgerliga partier inte blir repre
senterade i styrgruppen. Modera
terna funderar därför på att bojkotta 
styrgruppens arbete. Möjligen är 
den egentliga orsaken bakom 
bojkottankarna det enkla faktum 
att moderatema saknar bostads
politik. För man tror fortfarande 
blint på att Marknaden ska fixa 
bristen på bostäder, fast Markna
den själv om och om igen visat att 
man inte klarar av att tillfredställa 
bostadsefterfrågan. 

Mark till LKF 
Två altemati va modeller, som u tar
betats av kommunkontoret, för hur 
kommunen ska betrakta och be
handla sitt eget bostadsföretag, 
LKF, var uppe till beslut. Det ena 
alternativet var att LKF ska 
betraktas som vilket bostadsbolag 
som helst och agera som vinst
maximerare på marknaden. Kon
sekvensen av denna syn är, vilket 
kommunkontoret också tydligt 
framhöll, att det inte finns några 
som helst skäl till att kommunen 
ska vara ägare till LKF. 

Det andra alternativet var att 
betrakta LKF som ett bostadspo
litiskt redskap i kommunens hän
der, och där ägaren genom direktiv 
anger bostadspolitiska målsättnin
gar. I detta synsätt blir det naturligt 
att kommunen tilldelar LKF mark. 
Givetvis förespråkade moderater
na marknadsmodellen medan de 
rödgröna på enig front föresprå
kade det andra alternativet, som 
också vann majoritet i KS. 

I praktiken förändas LKFs roll 
inte mycketjämfört med hur det är 
i dagsläget. Men det är nu tydligt 
uttalat vad som gäller för mandat
perioden: LKF är ett viktigt verk
tyg för en aktiv bostadspolitik och 
kraven på ägarens, dvs. kommu
nens, styrning blir tydligare. 

ESS-anläggningen 
Lunds kommun är medlem i en 
organisation, ESS-Scandinavia
konsortiet, som lobbar för att ESS
anläggningen ska placeras i Lund. 
Avtalet med konsortiet löpte ut 
vid årsskiftet. På KS bord fanns nu 
förslag om en ny avtalsperiod som 
sträcker sig fram till sistadecember 
i år. Vänsterpartiet som (i likhet 

ett brett spektrum av åsikter. Det 
är väl känt att parti väsendet be
finner sig i en kris. När man försö
ker övertyga människor att de ska 
gå med i ett parti får man ofta till 
svar att de kan inte ställa upp på 
allting. Nej, och det kan ingen. 
Partier är åsiktskoalitioner, de be
står av människor som helt enkelt 
finner att de har fler och viktigare 
saker som förenar än som skiljer. 

Gamla sluggers 
Kanske är det här också platsen att 
kommentera språkbruk och pole
misk stil. I hård polemik yttras 
förvisso överord och sådana kan 
nog ha förekommit i Veckobladets 
historia. Det har väl hänt att redak
tionen har avvisat insänt material 
på sådana grunder, men vanligt är 
det inte: här är ordet i princip fritt . 
Vad gäller personangrepp har vi 
förståttatt Ung Vänster har stadgar 
som inte tillåter sådana. T. ex. anses 
det vid personval vara direkt stad
gevidrigt att uttala sig förklenande 

med Miljöpartiet) är starkt kritisk 
till ESS-anläggningens tänkta pla
cering röstade emot förlängning 
av avtalet. Vänstern menade att 
det inte är hållbart att samtidigt 
som kommunen lobbar för att an
läggningen ska placeras här hävda 
att man inte tagit ställning för pla
ceringen. V och m p röstade därför 
emot fortsatt medlemskap i lobby
gruppen, men majoritetens i KS 
ville förlänga avtalet. 

Det verkar dock som om luften 
i ESS-ballongen harpyst ut. Dagen 
efter KS-mötet kunde lokaltidnin
garna meddela att Tyskland nu 
dragit öronen åt sig och inte längre 
är så intresserat av att en anlägg
ning kommer till stånd. Och utan 
tyskamas medverkan lär den inte 
bli av i brådrasket. Ett definitivt 
beslut om anläggningens placering 
lär i varje fall inte komma i år. 

Färdtjänstsöversyn 
Färdtjänstens sätt att (inte) fungera 
har ju varit ett hett debattämne i 

om en kandidat; det är bara tillåtet 
att uttala sig positivt om den som 
man själv föredrar. Man kan kan
ske säga ligger en vacker tanke 
bakom, men Veckobladet hyllar 
den inte utan känner sig på den 
punkten mer som arvtagare till 
gamla lokala vänstersluggers som 
Axel Danielsson och Bengt Lid
forss. 

Toleransens Lund 
Den lokala vänstertraditionen, ja, 
det är den vi vill anknyta till. Vi 
var inte med på Strindbergs tid, 
men det finns ju också en tradition 
från 60- och 70-talen som i Lund 
präglades av hård polemik mellan 
olika grupper men samtidigt av en 
tolerant gemenskap. Vi kunde 
samsas om ett Bokcafe som inte 
var knuten till en enskild organi
sation utan till ett löst samman
hållet kollektiv, vi kunde ge ut 
tidskrifter som Zenit och Arkiv 
och vi kunde alla arbeta i Vietnam
rörelsen. Det är mot bakgrund av 
denna tradition som Veckobladet, 
utgivet av vänsterpartiet i Lund, 
står öppet för den breda vänstern. 
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Lund under flera år. Kommunala 
handikapprådet har i en skrivelse 
till kommunen föreslagit att hand
läggningen av färdtjänsttillstånd 
ska tas bort från Tekniska nämn
dens ansvarsområde och flyttas 
till Socialnämnden, medan ansva
ret för själ va utförandet skulle ligga 
kvar på den Tekniska nämnden. 
Nu var frågan uppe för behandling 
i KS. I en skrivelse från kom
munkontoret påpekades att oav
sett hur den organisatoriska lös
ningen ser ut måste en "översyn 
av fartjänstreglerna och utveckling 
av befintligarutineroch arbetssätt 
göras samt sättas tydligakvalitets
krav vidupphandling av fårdtj än st
trafik". I total politisk enighet över 
alla partigränser beslöt KS att Tek
niska nämnden tillsammans med 
Vård- och omsorgsnämnden och 
Socialnämnden i vår ska se över 
och lämna förslag på organisation 
och regler för färdtjänsten, och att 
dessa ska förankras hos brukarna. 

u n 



Mindre moderat miljönämnd 
Det var mandatperiodens första 
sammanträdeiden icke-offentliga 
miljönämnden. Om man ska spana 
på den lite hemliga nämnden ge
nom fönstret i vinterkylan, kan det 
medföra flera komplikationer: man 
blir väldigt kall om fötterna och 
man riskerar att missuppfatta vad 
som sägs. I förra rapporten missade 
vi att folkpartiets Rune Nordström 
faktiskt ville utreda miljökonse
kvenserna av Lidl-köpladan på 
Norra Fäladen och inte tillstyrka 
den ovillkorligt, som min kollega 
skrev i VB:sjulnummer.VB:s ut
sände klär ut sig ochsmyger in 
Den här gången ville jag vara med 
inne i sammanträdesrummet. Man
datperiodens första sammanträde 
var ett bra tillfälle. Många nya 
ledamöter var där för förstagången 
och det var svårt att se om någon 
icke förtroendevald rapportör hade 
smugit sig in. Jag förberedde mig 
noga. Letade igenom min mång
subkulturella garderob; skulle jag 
välja den kritstrecksrandiga kos ty-

Den rödgröna majoriteten vill 
inte ha en ny köplada på Norr 
som drar till sej elaka bilar. 

men med det fejkade rotarymärket 
på kavajslaget tillsammans med 
de högpolerade svarta skorna? eller 
murarjackan (som aldrig varit i 
närheten av något mureri) tillsam
mans med slitnajeans och sanda
ler? eller de konventionella Kapp
Ahlklädema? eller t-tröjan med 
den stora röda stjärnan på bröstet? 
allt beroende på vilket parti (eller 
fraktion av parti) jag skulle låtsas 
representera. 

Mindre moderat 
miljönämnd 
Min plan lyckades. Ingen tog mig 
för något annat än en förtroende
vald. Kunde först konstatera att en 
markant vänstervridning hade 
skett. Där fanns tre vänsterpar
tister, två miljöpartister och ett 
stort antal socialdemokrater i rum
met. Dessutom fanns detinte mind
re än tre folkpartister (varav två 
ordinarie). Det var längesen jag 
såg en så stor grupp folkpartister. 
Allt detta är förstås glädjande för 
en vänstersinnad människa. Mode
ratemas dominans i nämnden är 
nu bruten. K var som ordinarie mo
derat finns enbart den gamle ordfö
randen som dessutom är ganska 
moderat för att vara moderat. 

Nej till ytterligare köplada 
Det återremitterade ärendet om 
Lidl-köpladan på Norra Fäladen 
togs upp igen. En majoritet bestå
ende av s, mp, v och c avstyrkte 
denna, medan övriga ville att mil-

jökonsek v enserna ytterligare skul
le utredas. Moderater och folk
partister reserverade sig mot be
slutet attavstyrka planerna påLidl
affären. 

Nya vänsterpartister höjer 
kompetensen 
När en reviderad delegationsord
ning behandlades, ställde någon 
av de borgerliga en fråga till miljö
chefen.? J ag har tyvärr inte med 
mig avfallsförordningen, svarade 
han.? Men det har jag, sade väns
terpartiets Pinar Dal och tog fram 
en mycket tjock pärm ur väskan. 
Sedan letade hon tillsammans med 
miljöchefen snabbt fram aktuell 
lagtext och frågan klarades av på 
mindreänenminut.Närfråganom 
luftföroreningar i Lund diskute
rades, kunde inte moderaten Tran je 
Danielsson låta bli att berätta att 
mätningar, på hans gård i Dalby, 
visade högre ozon koncentrationer 
än i centralorten. Han ville antag
ligen med detta göra det troligt att 
luftföroreningarna kommer utifrån 
(det vill säga från andra kom
muner) och inte från Lund. Väns
terpartiets Sven-Inge Cederfelt 
berättade då för honom att luft
kemin när det gäller ozon är kom
plex och att andra luftföroreningar 
"äterupp" ozonetiförorenad stads
miljö. Det är därför helt normalt 
att ozonhaltema är högre på lands
bygden utanför tätorter än inne i 
tätorterna.! Lund är det så att en 
stor del av de luftföroreningar vi 

utsätts från kommer utifrån, 
samtidigt som en stor del av de 
luftföroreningar som bildas här, 
transporteras till andra kommuner. 
Det här vet naturligtvis miljö
nämndsmoderater eftersom de ofta 
deltar i konferenser och seminarier 
om miljöfrågor. Menjag tror att i 
nästan alla kommuner så hävdar 
moderatema att luftföroreningarna 
kommer från andra kommuner än 
just den som de själva har något 
inflytande över, varför det enligt 
dem aldrig någonstans är menings
fullt att göra något åt förorenings
alstringen så länge inte finns en 
global åtgärdsplan. Detta gör de 
mot bättre vetande. Men det är 
nog helt i överrensstämmelse med 
det uppdrag de fått av sina väljare: 
det vill säga alla de som h ä v dar att 
den frihet som privatbilismen ger 
de bilburna, övertrumfar både de 
välbelagda hälso- och miljöeffek
terna och kommande generationers 
livsmiljö. Nu har moderatemas 
väljare blivit färre. Och det ger 
förstås hopp inför framtiden både 
för Lund och landet som helhet. 

Mer offentlig miljönämnd? 
Förmiljönämndens del kanske rna
joritersförändringen till och med 
kan komma att innebära en ökad 
offentlighet så att VB:s utsända i 
framtiden inte behöver stå lutade 
med ett fruset öra tryckt mot sam
manträdeslokalens fönster eller klä 
ut sigoch nästlasig in på samman
trädena. 

Gunter W 

UsA-imperialismens uppgång, nedgång och fall 
Historikerna är ense om att civi
lisationer och imperier förr eller 
senare går under. Ä ven om den 
västliga civilisationen och USA
imperiet skiljer sig en del från 
tidigare civilisationer så finns det 
ingenting som talar för att slutet 
skulle bli annorlunda. Men inget 
tidigare imperium har varit så 
världsomfattande. Och medan im
perierna förut var kejsardömen 
med hierarkisk uppbyggnad är 
maktstrukturen i det västliga im
periet annorlunda eftersom demo
krati är den politiska formen. 

I sin bok The Grand Chess
board ger den amerikanske geo
strategen Zbigniew Brzezinski en 
brabeskrivning av USA-imperiet: 
"Den till synes samstämmiga 
amerikanska hegemonin inbegri
per en komplex struktur av 
sammankoppladeinstitutioneroch 
procedurer, som allahartill uppgift 
att frambringa konsensus och 
skymma asymmetrin när det gäller 
vem som har makten och inflytan
det. Den amerikanska globala 
överhögheten stöds av ett fulländat 
system av allianser och föreningar 
som bokstavligen omringar hela 
jorden. "Och han hymlar inte om 
sitt lands imperialistiska ambi
tioner. I USA:s militärdoktrin 

"Joint vision 2020" uttrycker han 
sig så här: "USA:s strategiska mål 
är att dominera världen och kan 
inte tolerera uppkomsten av någon 
som helst stormakt på den europe
iska och asiatiskakontinenten som 
kan utgör ett hot mot dess stor
maktsställning ". 

Enligt historikerna genomgår en 
civilisation, efter en varierande 
inledning, en fas av inre stridig
heter åtföljd av en fas av universellt 
imperium och därefter förfall och 
invasion av annan livskraftigare 
civilisation. 

Väst i utförsbacken 
Den västliga civilisationen anses 
ha nått höjdpunkten av makt 
ungefär vid det förra sekelskiftet. 
År 1920 kontrollerade Väst när
mare 90 procent av jordens land
yta. Bara de ryska, japanska och 
etiopi ska civilisationernalyckades 
behålla ett meningsfullt obero
ende. Under 1900-talet minskade 
Västs makt i relation till övriga, 
framför allt när det gäller kontrol
len över landområden. Många 
kolonier gjorde sig fria. Efter andra 
världskriget flyttade det hegemo
niska inflytandet från Europa till 
USA. Pax Britannica blev Pax 

Americana. Under 1900-talet 
upphörde de inre striderna i Väst 
som sålunda kan anses ha trätt in i 
sin universella imperie fas, som 
kanske i en framtid kommer att 
kallas vår guldålder. Och redan 
görs det förutsägelser om en före
stående undergång för vår civil i
sation eller i varje fall för USA
i mperialismen. 

Fredsforskaren Johan Galtung 
gav USA 25 år, bara 20 om Bush 
får fortsätta (DN 6.2.03). Andra 
tror att det bara rör sig om l O år 
(The Japan Times 26.1.03). Hun
tington är inte heller särskilt opti
mistisk beträffande sitt lands fram
tid om inte politiken ändras radi
kalt. Historikerna har en del att 
som säga om orsakerna till impe
riers undergång. earroll Quigley 
betonar vikten av hur överskottet i 
ett samhälles produktion hanteras. 
En civilisation blomstrar om 
överskottet investeras i nya 
teknikeroch produktivitetshöjande 
infrastruktur. En civilisation tynar 
bort när överskottet går till privat 
elleroffentlig konsumtion. Och det 
sker när de sociala grupper som 
kontrollerar överskottet använder 
det för improduktiva och ego-till
fredsställande syften. 

Maktberusning 
En annan orsak är överskattning 
av den egna militära och ekono
miska styrkan. Några lättvunna 
segrar på slagfälten och vid för
handlingsborden kan leda till 
maktberusning och militaristisk 
aggressivitet. En annan faktor är 
bristande legitimitet. Imperier fal
lernärde inte längre anses legitima 
i andras ögon.! detta sammanhang 
kan de politiska ledarnas person
liga egenskaper spela roll (Gal
tung) Till detta kommer inre 
problem med social upplösning 
som yttrar sig i kriminalitet, våld, 
drogmissbruk, sjunkande arbets
moral, låg tillväxt i ekonomin, 
arbetslöshet etc. Dessutom kon
flikter med allierade, konflikter 
mellan grupper i det egna sam
hället. Stark makt utlöser motkraf
t er, både inre och yttre. Felbe
dömning av styrkan hos dessa mot
krafter kan bli ödesdiger. 

Mycket av detta stämmer med 
den bild man kunde få av världen 
när Huntington skrev sin bok år 
1996. Det som hänt under de se
naste åren snarast förstärker bilden 
av ett imperium på katastrofkurs . 
Mer om detta i nästa nummer. 

Erik Kågström 
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Blom Karin 02 12 

Simrisbanan 
Nja, Gunnar Sandin, din skenkär
lek må vara lika stor som din krea
tiva fantasi. Men att köra pågatåg 
Dalby-Malmä-Lund för att man 
ska få glädjen att åka tåg istället 
för buss!? Jovisst, jag (som en av 
få) gör det lika gärna som du. 

Dock, din tidtabell på 30 minuter 
är nog lite snäv. Men framförallt 
så ska den ställas mot dagens bus
sar som gör Dalby-Lund C på l 8-
22 minuter. Hur många pendlare 
väljer att åka 4 mil med i och för 
sig bekvämare tåg på 30 minuter 
när de är vana att ta bussen från 
by kärnan dryga milen in till Lund 
C på cirka 20? 

Det aningen perifera stations
läget nedanför backen blir förstås 
riktigt intressant när vi även skaffar 
bekväm spårvagn Dal by Centrum
stationen-Lundalänken-Lund C. 
Och när Simrisbanan återupp
byggs österut till Veberöd-Sjöbo
Tomelilla och får kontakt med 
Tomelilla-Simrishamn. Närresan 
Simrishamn-Malmö/Lund går på 
under timmen. När alla orterna får 
tillgångtill riktigt snabb, miljövän
lig, säker resa. 

Då blirdet fråga om en ordentlig 
regionförstoring, vilket innebär att 
periferin i öster får tillgång till ar
betsmarknad och studier i vårt 
överhettade område. Och naturligt
vis motsvarande trafik i motsatt 
riktning. 

Sjöbo kommun växerredan med 
utflyttade pendlare på en tillprop
pad riksväg. Det nya Sjöbo är inte 
bara positivttill Simrisbanan, man 
både kräver det och ställer pengar 
till förfogande. 

Och där har vi den extra ideella, 
ja ideologiska poängen med nya 
Simrisbanan. Låt den byggas upp 
snabbt igen så att när invignings
tåget når Fyledalen vi kan tuta 
ordentligt från tåget när vi passerar 
den gamle järnvägshataren Svin
Olles hus! Jag anmäler mig till 
hedersuppdraget att sköta tutan. 

Håkan Olsson 

KOMMUNALPOLITISKT MÅNDAGs
MÖTE 17.2. kl. 19. Lunds kommunala 
fastighetsbolag presenterar sin verksam
het. Diskussion. Obs! På LKF:s lokal, 
Lilla Tvärgatan 21. Deltagande endast 
efter föranmälan . 
RÖDA KAPELLET. Lö. 15.2 kl. 12 gen
rep inför demonstration, avmarsch stor
torget kl. 13. Sö. 16.2 kl. 18.45 rep . med 
Joakim, Sjostakovitj m.m. 

Uardavägen 0 :85 
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Träff med nordiska vänsterpartier: 

Varför inte i regeringen? 
Är det lönt att fortsätta med det 
nordiska samarbetet inom ramen 
förNordiska rådet? De länder som 
är med i EU visar ju allt mindre 
intresse för Norden. 

Frågan ställdes av representan
ter för Sosialistisk venstre på en 
sammankomst den 4 februari där 
vänsterpartiet hade inbjudit sina 
nordiska broder/systerparti er: för
utom norrmännen Vänsterförbun
det från Finland samt Socialistisk 
Folkeparti och Enhedslisten från 
Danmark. Norge är ju ensamt om 
att stå utanför EU, fast SV känner 
sej lite klämt just nu eftersom det 
för tillfallet finns en majoritet för 
ED-anslutning i de norska opi
nionsmätningarna. 

Annars går det bra för SV just i 
opinionen. Man har på kort tid 
kommitupp i 18 procent, och parti
ledaren Kristin Halvorsen är lika 
populär som Gudrun Schyman en 
gång var hos oss. 

Svenskt mellanting 
Det konstaterades att de nordiska 
vänsterpartierna har en gemensam 
syn i de viktigaste frågorna men 
att det också finns profilfrågor. 
Och framför allt tycks man se olika 
på frågan om regeringssam verkan. 
Vänsterförbundet har ju deltagit i 
flera regeringar som även inne
hållit borgerliga partier. För SF 
och VS var det en naturlig strävan 

att få del av regeringsmakten. Poli
tik handlar ju om att få maximalt 
inflytande, sades det. Och den 
svenska mellanformen med upp
görelser i departmenten väckte 
konstitutionella betänkligheter. 
Hur går det med allmänhetens/ 
väljarnas insyn? 

En annan skiljelinje går mellan 
å ena sidan de norska och danska 
partierna som har lyckats integrera 
röda och gröna frågor så väl i sin 
politik, att det motsatt förhållandet 
i Finland och Sverige inte har bli vit 
utrymme för något större grönt 
parti. 

De nordiska vänsterpartierna är 
för sin del beredda att fortsätta 
utbytet av ideer och erfarenheter. 
Och att slå vakt om vad man i ett 
europeiskt perspektiv ser som en 
nordisk profil: den trots allt stora 
offentliga sektorn och utbyggda 
välfärdsstaten och den trots allt 
gröna dimensionen. 

Gunnar Sandin 

som intervjuade Karin Svensson Smith 
och även frågade om de tio riksdags
männen som gjorde ett upprop för 
Jonas Sjöstedt. Karin, Sten Lundström 
och Sven-Erik Sjöstrand var bland de 
tio . Varför inte den fjärde skåningen, 
Tasso Staftlides? 

-För att han ville ha Ingrid Burman 
kvar som ordförande i socialutskottet 
och var rädd att det inte gick att förena 
med en post i partiledningen. 

Bistånd åt kurdiska barn 
stödföreningen för kurdiska barn 
håller årsmöte i Lund söndag 16 
februari (kl. 14 på Gernandtska 
lyckan), tillsammans med Svenska 
kommitten för kurdernas mänsk
liga rättigheter. 

stödföreningens ordförande är 
HelenaSvantesson, barnreumato
log och mångårig medlem i vän
sterpartiet. Föreningen bedriver 
utifrån FN-konventionen om bar
nets rättigheter arbete för främst 
föräldralösa, medellösa och han di
kappade barn och ungdomar i det 
autonomakurdiskaområdet i norra 
Irak. Nya medlemmar och ekono
miska bidrag är mycket välkomna 
(pg 4311920-5) . 

Föreningens stödarbete är kon
centerat till Sulamanya. För att 
exemplifiera vad det konkret han
dlar om citerar vi ur verksamhets
berättelsen: 

Vid årets slut bestod barngruppen i 
Sillarnanya av 35 barn och ungdomar 
i åldern 7- 21 år, 18 flickor och 17 
pojkar. Den unge Sarbast blev under 
våren färdig lågstadielärare med goda 

betyg. Han har gift sig, fått lärartjänst 
på annan ort och flyttat från sina sju 
yngre syskon. Familjens äldsta flicka, 
20-åriga Beri van, har n u det största 
ansvaretför syskonskaran. Hennes 19-
åriga syster Tara genomgår el-utbild
ning på tekniskt institut och de yngre 
syskonen fmtsätter sin skolgång. -
Den äldste i hela gruppen, Rebwar, 
som är handikappad och har benprotes, 
arbetar sedan en tid som oavlönad 
praktikant på ett snickeri. Rebwars 
18-åriga syster Chro går i en treårig 
yrkesskola, el-linjen. Syskonen bor 
tillsammans. - De !S-åriga flickkusi
nema Avan och Kwestan, som båda 
som spädbarn förlorade sina föräldrar 
under giftgasbombningarna i Halabja 
1988, har tidigare levt åtskilda men 
bor nu tillsammans hos A vans bror 
och dennes fru i sularnanya .. . Ett av 
många problem är att det råder stor 
brist på skolböcker och att barnens 
skolresultat blir lidande därav. 

Krigshotet har skapat oro bland 
människorna och dollarns värde 
har sj unkit mot den irakiska 
dinaren vilket tyvärr också har 
devalverat biståndsmedlen till 
hälften. 

3egränsad eftersändning. 
/id definitiv adress
lndring sänds tidningen 
retur till Veckobladet. 

Game over? 
President Bush brukar säga att nu 
är hans tålamod slut, nu har tiden 
runnit ut, nu närmar sig slutet etc. 
Senast uttalade han sig i dataspels
termer och sa "Game over, Sad
dam!" Vad kunde då vara mer 
lämpligtänatthänvisaVB-läsama 
till det ironiska dataspelet "Gulf 
War 2" som man når via www. 
idleworm.com. Vi hittadeden med 
den häftigaste vänstersajten på 
webben, www.counterpunch.org 
bakom vilka står Jeffrey St Clair 
och Alexander Cockburn (det må
ste vara sonsonen tilllegendariske 
Claude Cockburn) som dagligen 
pumpar ut ett halvdussin artiklar. I 
övrigt: Nätverket mot krig hittar 
man på www. motkrig.org, fast det 
handlar än så länge mest vad om 
som händer i Stockholm. SH 

Gifternas Lund 
På Ideonområdet finns det ett före
tag som använder metylenklorid i 
sin produktion. Det är ett ämne 
som är förbjudet att använda, han
tera och transportera i Sverige. 
Undantaget från detta är använd
ning inom forskninglutveckling 
och undervisning. Företaget har 
övergått från forskning/utveck
ling, för vilket de alltså får an vända 
ämnet, till ren produktion. Företa
get har fått dispens från Kemikalie
inspektionen (antagligen för att 
denna myndighet inte förstått att 
användningen övergått till produk
tion). Lunds miljönämnd har av
styrkt att denna produktion ska få 
ske på Ideon området. Efter en dom 
i miljödomstolen har företaget fått 
rätt att fortsätta sin produktion där. 
Miljönämnden överväger nu om 
den ska överklaga detta beslut. 
Många människor arbetar och bor 
i närheten. Dessutom finns det ett 
dagis på Ideonområdet 

Gunter W r--- ---- -., 
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