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Katarina Mazetti sa bl a på Stortorget i lördags: 

- Det finns flera USA! 
Vadfinns detför alternativ? Så sa 
man en gång i tiden till dem som 
demonstrerade mot Vietnam
kriget. "Om Vietnam faller (dvs 
blir självständigt) så faller det ena 
landet efter det andra i Asien så 
därför måste vi angripa". 

Många av dagens nära fyratusen 
demonstranter har säkert en gång 
i tidendemonstreratmot Vietnam
kriget och hört samma slitna och 
felaktiga argument som idag. "Vad 
finns det för altemati v?" "Alla som 
äremotkrigetärUSA-hatare" osv. 

V ad finns det för 
alternativ? 
"Vadfinnsdetföraltemativ"- den 
frågan är en avsiktlig strategi för 
att förvända synen på folk, precis 
som en gång i Vietnam. Som om 
man måste välja mellan ett 
amerikanskt bombkrig mot !raks 
civilbefolkning och ett Saddam
lett krig mot hela världen. Men 
altemivet till att bomba Irak är 
naturligtvis att inte göra det, att 
inte utsätta Irakför vad Per Gahrton 
kallar "kollektivt dödsstraff' . Alla 
alternativ är bättre än att också 
militärt angripa detta land som 
redan plågas i dubbelt skruvstäd 
av Saddam och FN-sanktionerna. 
Riskerna är enorma,förutom alla 
förluster i människoliv nu och i 
framtiden (på grund av användan
det av utarmat uran mm), vår 
miljöförstöring, risken för insta
bilitet och kaos i hela regionen, 
samt risken att man driver !raks 
folk att sluta sig samman runt Sad
dam. Dessutom finns den själv
klara risken att om Irak verkligen 
har de massförstörelsevapen de 
påstås ha - så lär de komrna till 
användning om de angrips. Att 
USAnupekarpåhurfarligSaddam 
är låter mer än ihåligt. När han 
begick sin fruktansvärda attack på 
den kurdiska befolkningnen i Ha
labja hade han tex ännu USA:s 
fulla stöd! Och varför lade USA 
beslag på !raks redogörelse i FN 
för sina vapenaffärer innan de kom 
till offentligheten om inte för att 
censurera det faktum att just ameri
kanska företag beväpnat honom? 

Hata USA? 
Och säg mej , hur skulle vi kunna 
hata USA? Det finns ju inte ett 
USA utan flera: Ett USA som äger, 
som tjänar på att sälja vapen, som 
har råd att köpa en president och 
ett USA som är fattigt och som 

kommer att få känna av de enorma 
kostnader ett krig sk medför. För 
detta andra USA innebär ett krig i 
Irak ytterligare nedrustning av 
amerikanska skolor, sjukvård, 
välfård etc. Problemethar förresten 
aldrig varit ett USA-hat, snarare 

tvärtom vi har lärt oss uppleva 
USA som hjältarna i alla krig, efter
som det är den bild Hollywood 
matat oss med i alla år, liksom 
bilden av att det faktiskt var USA 
som vann andra världskriget åt 
oss . Men var det 230.000 stupade 
amerikaner som vann kriget eller 
20 miljoner ryska krigsoffer Hur 
många krigsfilmer har ni sett om 
dem? 

FN:s alternativ 
Vad har FN för alternativ? Om de 
vill behålla sin trovärdighet måste 
de nu stå emot de amerikanska 
påtryckningarna. Och hittills har 
FN: s vapeninspektioner lett till en 
nedrustning i Irak under nittitalet 
till en i modem historia okänd 
nivå, enligt fredsforskaren Milan 
Rai i Krigsplan Irak. Han menar 
att det är USA och Storbritannien 
som under hela nittitaletmotarbetat 
och saboterat inspektörernas ar
bete, mera än Saddam en bild som 
även f.d. FN-inspektörschefema 
ScottRitterochRolfEkeus instäm-

meri. Så länge de oblodigainspek
tionerna fortsätter utgör Irak inget 
hot. Men det var en skam för FN 
att man täckte över Picassos Guer
nica när Colin Powell skulle tala 
den bilden visade vad som händer 
när en militär stormakt får lust att 

prova sina senaste vapen, och kan
ske är det ocksåett av skälen till att 
USA:s krigsiver är så stor? En 
chans att under fältmässiga för
hållanden prova det där svarta 
flygplansmonstret som inte syns 
på radar men som vi alla sett på 
teve. 

USA:s alternativ 
Vad har USA för alternativ? Alla, 
ser det ut som. Världens starkaste 
militärmakt kan nu utan motstånd 
hota och angripa vem de vill. De 
kan hota, och har hotat, alla som 
inte stöder dem med ekonomiska 
sanktioner, de ska sluta köpa 
franskt vin och sluta investera i 
Tyskland och Ryssland, etc. Men 
det finns en egendomlig likhet mel
lan det amerikanska och irakiska 
folket idag: i bägge länderna för
söker man ångestfullt förbereda 
sej för en katastrof. Medan irakier 
hamstrar mat och försöker finna 
fungerande vattenpumpar köper 
man i U SA skyddsdräkter och gas
masker för att skydda sej mot terra-

Veckobladet 
nr 5 blev citerat och kommenterat 
i Svenska Dagbladet, närmare be
stämt vår intervju med Herman 
Schmid efter Irakres a. Fiendepress 
javisst, men vi tackarföruppmärk
samheten. F.ö. refererade SvD i 
samma nummer Dagens Forsk
nings kritik av USA:s fotobevis 
mot Irak som Göran Persson var 
okritisk mot. Och skrev positivt 
om Populär Astronomi vars redak
tör är volontär på VB. 

En mängd angelägna texter fick 
lov att ställas över till nästa vecka. 
Det fanns helt enkelt inte plats. 
Men håll ut, kära läsare och skri
benter! 

Grundlagsvidrigt 
I höstas påpekade jag det grund
lagsvidriga i att Cecilia Waden
bäck på eget bevåg stoppade VB :s 
utgivning. Förrförra veckan gjorde 
hon det igen! Tydligen har CW 
åter blivit störd av något förment 
förgripligt i texterna och självs
våldigt stoppat distributionen av 
bladet, därmed brytande mot både 
grundlag och sina instruktioner 
som anställd, därtilllämnande en 
hungrig läsekrets utan sitt livorgan. 
Vad säger riksåklagaren? Som för
ra gången har styrelsen fått ingripa 
och i efterhand själv ombesörja 
di-stributionen av avisan. Nu är 
tid för styrelsen att ta sitt plåg
samma ansvar och fjärma denna 
självutnämnda censor. Den fria 
debatten får inte strypas, VB är 
enda debattforum på den kanten 
ochhärförs en tidvis mycket spän
nande och vital debatt. Tryckfri
hetsförordningen är grundlag. Den 
ska garantera tryckta mediers fria 
utgivning. Låt så ske! 

Håkan Olsson 

ristattacker i samband med kriget. 
Två folk i ångest och fasa för en 
mäktig minoritets krigshets! Ä ven 
i Europa, liksom tidigare i den 
fattiga världen, håller vi nu på att 
förlora bilden av USA som demo
kratins och fredens förkämpe. 
Folken i många länder är radikalare 
än sina ängsliga regeringar det gäl
ler i Sverige såväl som i alla de 
länder där man idag demonstrerar 
mot kriget. I Italien, med påven. l 
Paris, med veteraner från Kuwait
kriget. I Belgien, Tyskland och 
Storbritannien. Och Vietnamkriget 
lärde oss att det lönar sig att 
protestera, åtminstone i längden. 
Om USA angriper ska vi gå ut i 
fackeltåg och protestera om och 
om igen. För oss finns inget annat 
alternativ! 



NEJ TILL KRIG MOT IRAK! 
att kriget bryter ut. Motsvarande 
manifestationer genomförs i alla 
de andra städerna. 

Den stora kraften i lördagens de
monstration i Lund fanns i dess 
demokratiska och civila karaktär. 
Drygt 3000 människor, män och 
kvinnor, gamla, unga och barn 
samlades för att uttrycka sitt mot
stånd mot det hotande kriget. 

En lokal och global 
demonstration 
Alla gjorde sig detta besvär fri
villigt, var och en tog risken att 
demonstrera sin egen åsikt efter 
eget huvud, ingen organisation 
drev på, ingen föreskrev någon 
dogmatiska ståndpunkter, alla 
promenerade helt enkelt i vänlig 
stillsam beslutsamhet genom 
Lunds gator med sina barnvagnar 
och käppar. 

De yttre arrangemangen var 
små. En liten orkester, en svag 
högtalare, ett fåtal banderoller, 
högst två megafoner, få demon
strationsvakteL En högst amatör
mässig demonstration. Bara 3000 
människor. Civilt, beslutsamt gick 
de där, såg med värdighet sina 
vänner och bekanta på trottoarerna 
i ansiktet, gladde sig åt det gemen
samma syftet och hoppet om att 
genom denna handling något lite 
bidra till fred. Den kloka demon
strationstalaren Katarina Mazetti 
ansträngde sig till det yttersta med 
den svaga högtalaren för att nå så 
många som möjligt med sitt väl
formulerade budskap. Och folk an
strängde sig för att höra. 

Det handlar om förtroende . De
monstranternas förtroende för var
andra och för arrangörerna. Arran
görernas förtroende för demon
stranterna, deras omdöme, deras 
kunskaper, deras förmåga attsjälv
ständigtlösa problem. Demonstra
tionen tillhör demonstranterna. 
Arrangörernas uppgift är att ge 
människorna tillfålle att demon
strera. Vill de inte så blir det ingen 

demonstration. Det viktiga för var 
och en är att uttrycka sin protest 
motkrigetoch upplevaden gemen
skapskänsla som uppstår när 
man upptäcker att tusentals 
andra vill uttrycka samma 
protest. 

Kommentarer 
Många vill kommentera 
ett sånt här arrangemang. 
Flertalet kommentarer 
var enkelt positiva, i 
sornligafall tacksamma. 

Ett par barn lekte 
demonstration hemma 
efteråt: "Nej till kriget, 
hopplala!", ropade de. 

Någon var nöjd med 
uppslutningen men miss
nöjd med organisationen. 
Talkörerna hade inte fungerat 
alls. Människorna borde ha 
ställts upp i kolonner redan på 
torget. Vakterna borde varit 
många fler. Ordning och reda. 

En annan tyckte att demon
strationen haft en alltför aggres
siv prägel och att det hade stött 
bort folk. Talkörerna hade varit 
för militanta och hatiska. "Det 
tyckte flera av åskådarna". 

En kvinna önskade att de
monstrationen skulle ha varit tyst 
och att alla demonstranter skulle 
ha vinkat med vita näsdukar som 
en fredssymboL 

En ung romantiker menade att 
vi underskattade publiken när vi 
lät Jan 0berg hålla sin (utmärkta 
och uppskattade) föreläsning i 
konsertsalen i stället för på Stor
torget. "I Latinamerika kan fol
ket stå i timmar och lyssna på 
Fidel eller till och med på poeter". 

En ung man lovade att åter
komma med siffror som bevisade 
att dagens demonstration varit stör
re än Vietnamdemonstrationerna. 
Alla dessa kommentatorer var 

Ett folk på 01arsch 
Närfredsdemonstrationens tätmed förvisso större men varen nationell 
blåsorkestern (där jag själv gick) manifestatio~ och bör inte räknas; 
nådde ut på Kyrkogatan från Klo- Men fackeltaget efte.r ~ordet pa 
s tergatan vandrade en del av tåget Olof Palme var makhgt. Och 
fortfarande norrut. Lunds största politiska demonstfa-

Något liknande hade jag inte tionen i "modern tid".var k~nske 
varit med om sen förstama j-de- trots ~lt4oktobermanifestatwn~n 
monstrationen 1980. Den gången mot .. lontagar[on?e: 1983 .. I varJe 
såg vi svansenjust försvinna in på fall ar den stor~t 1 si.tt slag 1 Stock-
SanktPetrikyrkogata, fast då gick h olms nyare histona med 75 000 
vi inte fyra och fyra utan sex och d~l~gare . Det kan vara en n~ttlg 
sex, om jag minns rätt på förslag panu~nelseom vaddenandrasidan 
av Mats Olsson, då aktiv i ung- formar. .. . 
domsförbundet Det är kanske dags ... Rapporterna .strom~ade m ~m 
att bredda demonstrationerna igen Jattedemonstratwner pa andra håll: 
om det här ska fortsätta. 35 000 1 Stockholm, over 20 000 1 

3 200 fredsdemonstanter i höjd '?ö te bor~, s. 00~ i Malmö (enjäm-
med biblioteket, det är mycket. forelsev1~ lag. Siffra trots allt). ~n 
Flera veteraner började undra om dryg rmlJon I Ron; oc.h MacJ;id: 
det var den största Lundademon- Absoluta rekord pa manga hall 1 
strationen i modem tid. V pk nådde Västeuropa eller i. nivå med mar-
alltså 3 100 toppåret 1980 och so- schernamot~er~~ngll ochkryss-
daldemokraterna har knappast ~gs~?botar1 bolJan ~v 1980-talet. 
varit så stora sen Bengt Lidforss Fred . tycks vara en~~~ starkare 
dagar. Barsebäcksdemonstra-tio- mobiliserande paroll an Sohdan-
nen 1979 som gick till Lund var tet". 

dock eniga om att det varit rätt att 
demonstrera. Det skulle bara ha 
gjorts bättre. 

Då räcker det inte med ett tre
personersutskott som Lena Chabi, 
Ulf Nymark och jag själv. Inför 
den kvällen måste alla vara med! 

Vår partiförening måste inve
stera i facklor som vi kan sälja 
inför manifestationen på torget. 

Det måste ske genast! Redan 
då är det önskvärt med en 
starkare högtalaranlägg
ning. Redan dessförinnan 
måste arbetsmöten orga
niseras för att tillverka 
banderoller med de fyra 
huvudparollernas text. 
Dessutom borde flera 
fårdiga plakat till verkas. 
Det finns gott om me
ningsfulla arbetsupp
gifter för kamphungriga 

aktivister. 
All denna utrustning behövs 

direkt, även lördagen efter fackel
manifestationen, då en stordemon
stration under mottot STOPPA 
KRIGET! enligt nätverkets planer 
ska genomföras i hela landet och 
världen. 

Inte lång tid därefter är det dags 
för 8 mars. Pågår krig och ockupa
tion då, kommer motståndet mot 
kriget mot Irak att vara en viktig 
del av demonstrationen på kvinna
dagen. Detsamma gäller l maj, då 
USA:s krig mot Irak kan bli ett 

dominerande tema. 
Arbetet med att rusta upp 

{~j 1\ vår förening med ny högtala-
1 re, nya banderoller,kanske nya 

banderollstavar, facklor och 

Förberedelser 

,_.,..___....- tryckta eller textade plakat måste 
alltså inledas omgående. Detkom
mer att vara till nytta vid många 
tillfållen i vår. Och för en gångs 

Vi går mot en demonstrationsvår. 
Mycket talar för att Bush snart 
släpper loss krigets hundar. Nät
verket mot krig planerar i så fall en 
samling med facklor på stortorget 
klockan 18 samma dag vi får veta 

Visst är det skönt att vara med i 
en stor folkrörelse, i ordets bo stav
liga mening. 

Ett 6,9-procentsparti 
Samtidigt meddelade den senaste 
Sifomätningen att vänsterpartiet 
är nere i 6,9 procent av sympatierna 
och är landets femte största parti. 
Det verkar på något sätt bekant. 

Jag menar inte bara siffrans 
storlek och denrelativa positionen. 
J ag tänker också på de stora de
monstrationerna och den växande 
radikalismen i min närmiljö kontra 
vänsterns försvagade ställning i 
opinionen. Tankarna går till det 
stora barrikadåret 1968 och riks
dagsval efter vilket vänstern hade 
två platser kvar i riksdagen: C.H. 
Hermansson och Eivor Marklund. 

Inmarschen i Tjeckoslovakien, 
invänder ni. Visst. Men jag tror, i 
likhet med valanalytikern Anders 
Sannerstedt, att det inte var hela 
sanningen. I orostider sluter folk 
gärna upp bakom en nationell 
ledare: då Erlander, nu Göran 
Persson vars parti ökade ungefär 

skull upphör uttrycket "plakat
politik" att vara ett skällsord. 

Goda förberedelser är alls inte 
oförenliga med den lugna, demo
kratiska och civila prägel vi vill ge 
fredsdemonstrationerna. 

Gunnar Stensson 

så mycket som vänstern förlorade . 
Gudrons deklarationer, säger ni. 
Jodå. Men fortfarande inte hela 
sanningen, utförsbacken var in
ledd. 

Vad jag vill ha sagt är att jag 
hoppas att de unga i vänstern inte 
blir alltför besvikna när de möter 
de breda reaktionerna. Där är 
alltför lätt attextrapolera s tärningar 
som man själv är djupt inne i. Par
adexemplet är KFML där man efter 
sin fantastiska första valrörelse 
1970 var bergsäker på att man 
skulle klara fyraprocentsspärren. 
Det blev fyra promille. 

Kontraproduktivt? 
Blir det ett lyft med EMU-kam
panjen? Själv tänker jag delta.Men 
med min buckliga bastuba kommer 
jag nog att förstärka vänster
karaktären och därmed försvaga 
nejsidanJute mej emot, jag hoppas 
vi förlorar. Marx gillade införandet 
av riksmark i hela det enade Tysk
land trots att det var preussarna 
som bestämde. Ochjag är marxist. 

Gunnar Sandin 



Inte mer salt 
i såren! 
VBs spalter har 
en viktigare uppgift 
I helgen provade vi Kungsmarkens 
golfbana. I trots av varningsskyltar 
som "Beträd inte greener med rim
frost" lät vi skidorna dra eleganta 
spår överrimfrostbelagd skarsnö i 
det mjuka landskapet. Vänsterns 
kamp mot golfbanan kunde inte 
hindra mig från att se vilken till
gång välklippta golfbanor kan vara 
i den sparsmakade skånska vintern. 

Det gäller atthitta till detpositiva 
i en situation av motgång. Vecko
bladets reportage (i nr 4) från par
tiets årsmöte lyckas nästan ingen
stans med detta. Bättre balans hade 
bladets ledarkommentar, skriven 
av sign. SH. Den är det veterligen 
första inslaget i VB som mer seriöst 
diskuterar möjliga implikationer 
av det nya läget. Fler sådana behövs 
-VB är ju det i särklass viktigaste 
organet för en sådan diskussion, 
eftersom det både drivs av och 
ännu når fram till "icke-traditiona
listerna". Måtte VB få leva vidare 
så att den diskussionen nu kan ta 
fart. 

Lundautvecklingen speglar ju 
en mycketpositiv trend bland unga 
människor i Sverige. Alldeles för 
många av dem saknaren plattform 
för att uttrycka sin frustration, nå 
gemenskap i konstruktiv kamp för 
ett annorlunda samhälle. Ung 
Vänster har lyckats nå kontaktmed 
unga, och de har svarat med ett 
deltagande som troligen är starkare 
än något annat partis ungdoms
förbund kan redovisa. Att dessa 
unga vill ha en starkare förändring 
än vad vänsterpartiet står för idag 
är helt självklart. Att de tvärtemot 
benämningen "traditionalister" in
te är annat än retoriskt upphängda 
på en kommunistisk tradition bor
de också stå klart. Få av dem har 
den skolningen, det intresset. De 
har inte utvecklat ett manifest eller 
program. Det verkar realistiskt, 
för det är ju först nu de kan pröva 
på vad praktisk politik är, ta ställ
ning i sak mer än i opposition. Nu 
måste de också visa att de klarar 
den politiska praktiken bättre än 
alla de erfarna medlemmar de 
röstat bort utan öppen debatt. 

VB-reportagen förvånar i sin 
tendens att personifiera frågeställ
ningen. Anders Neergaard i all 
ära, inte spelar han väl pipa så 
vackert att många unga börjar 
dansa utan att veta vad de gör? 
Ung Vänster står idag, med sina 
perspektiv ochdriv krafter, för den 
generationsförnyelse partietmåste 
ha om det ska hävda sig på sikt. 
Alltfler av de gamle når pensions
ålder och bör därför fundera över 
hur de kan definiera sin fortsatta 
roll i förhållande till de yngres 
förnyelseenergi. 

Säkert väntar några år av 
minskat politiskt inflytande för 
vänsterpartiet. Kanske är det 
ofrånkomligt, och kanske kan den 
nedgången få de yngre och de äldre 
att hitta fram till ett mer givande 
samtal. Mig förefaller det klart att 

Klichens makt över eftertanken 
Media hedrar oss vid återkom
mande tillfållen med att dela in oss 
i flyglar, fraktioner och tendenser. 
Höger, vänster, dogmatiker, stali
nister, förnyare, gammelbolsjare, 
modernister and all thatjazz. Visst 
har journalisterna för det mesta 
fel, men vi gör ju själva vårt bästa 
för att partiet ska framstå i andras 
ögon som en tvångsfederation av 
afghanska krigsherrar. Vet vi i 
grunden vad alla klicheer betyder, 
särskilt som VB-skribenter stän
digt hittar på nya (ex. "traddare" 
och "kuppingenjör")? Tillåt några 
frågor från en gammal medlem, 
årgång 1966. 

Jag är anhängare av partiets 
samverkan med socialdemokratin. 
Jag ser det som en del i ett lång
siktigt strategiskt perspektiv. Och 
jag vill att vi i en reaktionär vind 
maximerar allt progressivt mot
stånd. Ar jag då "höger"? Ja, enligt 
vissa. Och vad är då "vänster"? Ar 
vi så svagt politiskt skolade, att vi 
inte kan bevara en socialistisk 
identitet samtidigt som vi arbetar 
inom ett bredare spektrum? Dags 
för studiecirkel. 

Demokrati och ämbetsmanna
välde går inte ihop. En riksdags-

•• 

majoritet har berövat vårt parla
menträtten att granska statens eko
nomiska förvaltning. De flesta i 
partiets riksdagsgrupp hjälpte de 
borgerliga att rösta igenom denna 
begränsning av folkstyret. Var det 
"höger" eller "vänster " eller "mo
dernt" eller bara en "sakfråga" utan 
förankring i värderingar? 

Tänk efter! En gång skrev vi: 
"Partiet slåss för varje utvidgning 
och bekämpar varje inskränkning 
i folkets demokratiska rättigheter". 
Fast det var 30 år sen. Det var väl 
bara "dogmatism" ! .. 

Vad betyder "förnyelse"? Ar det 
bara detsamma som att ändra sig? 
Kan man "förnya" sig både framåt 
och bakåt? Knappast. Då ska man 
kanske vara sparsam med ordet. 
Att anpassa politiken efter gamla 
marknadsekonomiska teorier, som 
saknar relevans i nutida ekono
mier, är inte att "förnya". Att sälja 
ut hal va Telia och lura småspararna 
på 60 procent av aktievärdet, är 
visserligen något nytt i partiets 
historia men knappast något "för
nyande". 

Är Karin Svensson Smith "hö
ger"? En del säger det. Men att 
slåss för en resursbevarande trans-

portstruktur och en god stadsmiljö, 
är för mig "vänster". Ett gott arv 
från det 70-tal, när feminismen 
började gå framåt, när vi trängde 
ut APK-arna och när fantasin 
ibland tycktes vara på väg till 
makten. 

Någon gång får jag frågan "Är 
du kommunist?" Ett möjligt svar 
är "Vad menar du med det?" Frå
garen råkar då i förvirring och kan 
i regel inte förklara sig. Ibland far 
f-ni mig ochjag svarar"Ja,jag är 
kommunist i Rosa Luxemburgs 
anda." Frågaren vet sällan vem 
Rosa varoch vadhon stod för. Hur 
många i partiet vet det? 

Med dessa rapsodiska exempel 
försöker jag säga följande. Vi 
kanske ska vara litet försiktigare 
medklicheemainnan vi tänktöver 
vad de egentligen betyder. Vad de 
står för kan man ju bara avgöra 
utifrån en hederlig diskussion om 
varför vi har partiet. Och om partiet 
vill något annat än det nuvarande 
samhället eller om vi böjt oss för 
den samling liberalekonomiska 
skrönor, somkallas pensee unique. 
Vi behöver inte bli eniga. Bara 
litet klarare i hjärnorna. 

Jörn Svensson 

Oppet brev till Anders Neergaard 
I och med att du hade mage att 
ställa upp till ordförandeposten i 
Vänsterpartiets styrelse i Lund, kan 
jag inte längre låta mej övertygas 
av alla som tror på metoden "stryka 
streck över fel och gå vidare". Det 
känns mycket svårt att vara kvar i 
ett parti som väljer till styrelse
ordförande en person som öppet 
förnekar denrepresentativa demo
kratins viktiga innebörd. För att 
undvika tidskrävande hårklyverier 
kring begreppsdefinitioner tänker 
jag nu använda mej av innebörden 
i representativ demokrati, dvs vad 
man menar med att man i politiska 
sammanhang låter någon eller 
några representerar en större grupp 
personer, som av praktiska skäl 
inte alla kan närvara vid möten, 
för att själva se till att deras röster 
blir hörda. 

Vid Lundavänsterns möte, för 
c: a ett år sedan, då vi skulle rösta 
fram vilken kandidat vi ville ha 
överst på riksdagslistan valdes 
Karin Svensson Smith med stor 
majoritet. Dessutom valdes ett 
antal personer ut, för att vid 
valkonferensen representera oss 
och framföra vår röst på Karin. 
Bland dessa personer ingick du 
Anders. När jag, efter ditt svek vid 

om vi något åldriga "förnyare" 
alls ska kunna delta i ett sådant 
samtal måste vi förstförsöka förstå 
de andra. 

Därför ska j ag nu gå ut och köpa 
Arena, det sägs att där finns en del 
att läsa om och av "de nya tradi
tionalisterna". 

Bertil Egerö 

valkonferensen då du INTE röstat 
på Karin, ringde dej och frågade 
hur det kunde ha gått till, gav du 
mej följande svar: l."Jag tror inte 
på centralstyrning" och 2."Jag 
trodde att alla visste att jag inte 
skulle rösta fram Karin." Angåen
de den första punkten tyckte jag 
att det var ett sympatiskt drag hos 
dej . Inte heller jag gillar central
styrning - just därför gillar jag 
representativ demokrati där varje 
liten enskild medlem har möjlighet 
att vara med och påverka, säga sin 
åsikt, som läggs ihop med övrigas, 
vilketibland leder till resultat, som 
är helt i överensstämmelse med 
det jag vill eller tror på, men som 
ibland leder fram till kompro
misser, eller i värsta fall beslut jag 
inte gillar. J ag böjer mej för 
majoritetsbeslut, så länge de är 
fattade på ett demokratiskt sätt! 
Men, hur kan du kalla en sådan 
process för centralstyrning? Ditt 
andra svar - att du trodde att alla 
visste att du inte skulle föra fram 
mötets majoritetsval, avslöjar 
ytterligare en ologisk kullerbytta: 
Varför skulle mötet rösta på en 
person, som de vet inte tänker 
framföra det resultat, de just be
svärat sej med att rösta fram? 

Fel om mp:s hemsida 
(VB nr 2) 

Undersökaren har tittat på miljö 
partiets gamla sida, inte den aktu
ella! Man hittar den lättast från 
www.mp.se 

Gunnar Håkansson 

Skulle jag först rösta fram det jag 
tycker och sen rösta fram en person 
att representera mej på valkonfe
rensen, fastjag vet att denna person 
inte kommer föra fram det jag 
tycker. Snälla kamrat Anders, an
tingen måste du erkänna att du 
lurades - i vilken grad det kan 
betecknas som oärligt vet bara du 
själv - eller måste vi alla medlem
maripartieterkänna att vi pinsamt 
nog valt till styrelseordförande en 
person som inte har tillräckliga -
logiska - förutsättningar för att 
representeraett parti, vars medlem
marförhoppningsvis tänkt till, lite 
mer än de flesta. 

J ag vet inte om ordförandevalet 
går att göra om, men helt otänkbart 
är det väl inte att du med tanke på 
partiets bästa- som jag förmodar 
att vi alla tänker på -avsäger dej 
uppdraget. Om du inte gör det, är 
det minsta man kan begära, att du 
medger att du gjorde fel och lovar 
att det inte ska upprepas! Annars 
känns det, minst sagt, inte bra att 
erkänna dej som ordförande. Att 
en av dina förespråkare vid års
mötet framhöll din förmåga att ha 
kontroll över medlemmarna bådar 
ju inte heller gott. 

Cecilia Salemark 

VILL DU BO 
i Lunds första kollektivhus 
mitt i stan? 2a till salu. 
046-18 45 87, B. Frostin 
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Vad bör göras? 
Veckobladet nr 4 hade tre olika 
upprörda artiklar om Vänsterpar
tiets årsmöte den l februari och 
valet av ny ordförande. Detta ger 
mig anledning att komma med 
några reflektioner om motsättning
arna i partiföreningen. 

Man talar om utrensningar. Det 
är ingen tvekan om att de val som 
gjordes av årsmötet inte främjar 
enheten i partiet. Men det är ingen 
ny företeelse inom Vänsterpartiet 
i Lund att en grupp lägger beslag 
på merparten av de viktiga pos
terna. Som signaturen SH påpekar 
har det förekommit förut, men då 
var det de s k "förnyarna" som var 
angelägna om ha enhetliga delega
tioner till kongresser och årskon
ferenser. För tio år sedan var mina 
chanser att bli ombud till en di
striktskonferens minimala, jag 
upplevdes inte som pålitlig. 

Frågan är om det är något att 
sträva efter att vara "pålitlig". I 
detta läge kanske det är mer 
"opålitlighet" som behövs ... 

Det är naturligtvis en förenkling 
att beskriva läget som att detfinns 
två enhetliga fraktioner som käm
par om inflytandet i (V) Lund. 
Men vi har ett läge där en grupp 
partikamrater som angett tonen i 
partiföreningen sedan slutet av 70-
talet inte längre har majoritet, och 
man har förstås svårt att hantera 
detta faktum. Den gruppen brukar 
ofta kallas (och benämna sig själ
va) förnyarnaeller "Lundalinjen". 

Bland "förnyarna" finns några 
av vår partiförenings duktigaste 
och mest hängivna kamrater. Den 
linje man drev stod från början för 
en aktiv partiförening och en skick
lig kommunalpolitik. Tyvärr har 
den linjen också präglats av en 
fixering vid den inre partikampen. 
Det allra viktigaste under 80- och 
90-talen var förberedelserna inför 
nästa partikongress, då man äntli
gen skulle kasta ut de där Hemska 
Traditionalisternaoch Kommunis
terna. Detta ledde ofta till en 
misstänksamhet mot n ya medlem
mar, man kunde ju aldrig riktigt 
veta vad de tyckte. Medlemstill
strömningen var inte speciellt stor, 
för tio år sedan var 30-åringarna 
bland de yngsta på mötena. 

Under slutet av 90-talet började 
Ung Vänster komma igång på all
var, och efterhand gick flera av 
deras medlemmar med i partiet. 
Vi började också rekrytera nya 
medlemmar med bakgrund inom 

socialdemokratin och LO. Natur
ligtvis ville dessa nya medlemmar 
ha inflytande i partiet. "Förnyarna" 
var vana vid att bestämma, och 
ovilliga vid att dela med sig av 
inflytandet. 

Detta ledde förstås till motsätt
ningar, och på årsmötena förekom 
ofta voteringar angående styrelse
poster. "Förnyarna" var noga med 
atthitta symbolfrågor därmankun
de profilera sig. För några år sedan 
försökte man t ex stoppa dåvarande 
partisekreteraren Lars Ohly från 
att tala i Lund l maj, han var ju en 
sådan där hemsk kommunist ... 
Efter kongressen 2000 tog styrel
sen med knapp majoritet ett utta
lande i vanlig stil om hur dåliga 
besluten var. Efterföljande med
lemsmöte fick nog och tog ett utta
lande om att man inte höll med 
styrelsen. 

Efter detta möte verkade mot
sättningarna minska. Det verkar 
som kamrater med olika uppfatt
ningar kunde respektera varandra, 
och inse att även kamrater med 
annan åsikt kunde komma med 
viktiga bidrag till partiets arbete. 
Det fanns naturligtvis fortfarande 
motsättningar, men också enighet 
i många frågor. 

Men våren 2002 ökade motsätt
ningarna igen i samband med no
mineringarna till riksdagslistan. En 
del av de tongivande bland de nya 
kamraterna hade fått en ide om att 
det skulle vara lämpligt att byta ut 
Karin Svensson-Smith mot någon 
annan kandidat. Man hade kanske 
inte räknat med att Karin hade ett 
stort stöd även utanför gruppen av 
"förnyare". Vi är många som tyc
ker att Karin gör ett bra jobb i 
riksdagen. Årsmötet nominerade 
Karin med stor majoritet. Trots 
det valde en del av våra ombud på 
valkonferensen att stödja en mot
kandidat som lanserades i sista 
minuten, och Karin flyttades ner 
till andra plats. 

Många av oss blev upprörda, 
och ett efterföljande medlemsmöte 
bekräftade denna upprördhet. Den 
efterföljande turbulensen med 
krysskampanj, utestängningar etc 
har behandlats tidigare i Vecko
bladet, så jag ska inte orda mer om 
detjust nu . . 

Det som hände på årsmötet har 
naturligtvis sin bakgrund i de mot
sättningarjag beskrivit ovan. Som 
ett försök att minska motsättning
arna lanserades Mats Olsson som 
en samlande kandidat till ordfö
randeposten. Han blev tyvärr inte 
vald, men årsmötet valde i demo
kratisk ordning Anders N eergaard 
till ordförande. Utslaget var klart 
och tydligt, 51 röster mot 39. Jag 
har svårt att se något kuppartat i 
detta. Diskussionen var öppen, de 
närvarande kunde bilda sig en upp-

fattning, och detta måste respek
teras! 

Det är naturligtvis inte bra att en 
stor grupp partimedlemmar som 
hamnade i minoritet känner sig 
sakna in fl ytan de över partiföre
ningens politik och verksamhet, 
men det är som sagt inte första 
gången detta händer. Men det är 
ändå viktigt att försöka upprätt
hålla en så god anda av samarbete 
som möjligt i Vänsterpartiet i 
Lund, och som ledamot i styrelsen 
ser jag som min uppgift att bidra 
till detta. 

Egentligen borde det vara ett 
guldläge för oss, vi har en spän
nande blandning av erfarna kam
rater och unga aktivister, det gäller 
bara att hitta ett sätt att kunna 
utnyttja detta! Vi har stora och 
viktiga arbetsuppgifter framför 
oss, och alla kamrater behövs i 
detta arbete, oberoende av vilka 
skilda uppfattningar vi kan ha i 
partiets interna diskussioner. 

Hans Persson 

Kära Veckoblad! 
Ett litet förtydligande, bara. Alex
ander Cockburn är liksom sina 
yngre bröder Andrew och Patrick 
barn, inte barnbarn tilllegendaris
ke Claud Cockburn, utgivare av 
lika legendariska The W eek, ett 
slags brittisk Le Canard Enchaine 
på sin tid, och författare bl a till 
"Be at the Devil" som av John Hus
ton användes som råmaterial till 
Humphrey Bogart-filmen med 
samma namn. Titeln "BeattheDe
vil" har Alexander f ö övertagit 
som rubrik för sin kolumn i pap
perstidningen The Nation (går ä
ven att hitta på nätet), där han 
gisslar samtiden varannan vecka. 
Andrew och Patrick, även de jour
nalister, gav för några år sedan ut 
"Out of the Ashes- the Resurrec
tion of Saddam Hussein", där de 
skärskådade irakiska oppositio
nens försök att avsätta nämnde 
Saddam, något som kan vara av 
intresse i dessa dagar då George 
W Bush tror att Irak ska kunna bli 
en demokrati efter det kommande 
kriget. Alla tre bröderna är omått
ligt stolta över fader Claud och 
moder Patricia Cockburn, ingen 
dåligjournalist och författare, hon 
heller. De är knappast mindre stolta 
över sin anfader, den brittiske ami
ralen sir George Cockburn, som 
1812 å engelska krigsmaktens 
vägnar brände ned Vita huset. 
Bilden av ett brinnande Vita hus 
valde Alexander som omslag på 
en samling artiklar som han pub
licerade i slutet av 1980-talet, 
"Corruptions of Empire". 

Vänligen i Malmö, 
BjömKumm 

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

Nu ska väljarna lära 
sig veta hut 
Vänsterns årsmöte i Lund har för
anlett en del kommentarer i VB. 
Fokus har kommit att inriktas på 
det i och för sig anmärkningsvärda 
faktum att årsmötesmajoriteten 
valde fortsatt och fördjupad splitt
ring inom organisationen genom 
att utestänga aktivister i Kryssa 
Karinkampanjen från styrelser och 
valberedning m.m. Detta förhåll
ningssätt gentemot en stor grupp 
partimedlemmar kan naturligtvis 
komma att få för organisationen 
ödesdigrakon sekvenser. Det mest 
förödande ställningstagandet från 
årsmötet har dock i efterdebatten 
kommit något i skymundan. Det 
gäller årsmötet budskap till väl j ar
na: Ni är ena besvärliga typer- vi 
ska minsann lära er veta hut! 

På annat sätt kan man inte tolka 
årsmötets ställningstagande att väl
ja arkitekten och den i Lund främ
sta drivkraften bakom den fiasko
artade personvalskampan-jen för 
Philip Maughan. Väljarna sa enty
digt nej till den politiska linje som 
Philip symboliserade och valde 
med förkrossande övervikt en kan
didat som uttalat stod för en fortsatt 
utveckling av partiet till ett brett 
och öppet vänsteralternativ. 

I en anda av vad som måste 
betecknas somkollektiv dödsläng
tan valde så årsmötesmajoriteten 
attgöra vänsterpartiet i Lundnågra 
snäpp smalare och mera dogma
tiskt. Demokratin snävas in. Andra 
åsikter och uppfattningar får inte 
finnas representerade i styrelse och 
valberedning. VäljaTföraktet skyl
tas öppet. Den kommunistiska re
staureringen fortskrider. Så ock 
raset i väljaropinionen. 

UlfNymark 
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