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Veckobladet 
Äntligen är de gamla rödtrycken 
slut och därmed antydan om att 
även Ung vänster i Lund står 
bakom Veckobladet vilket ju inte 
längre är fallet. Likaså är den för
virrande felaktiga e-postadressen 
väck. Och nu står det vad en års
prenumeration på VB kostar. 

I kommande nummer planerar 
vi att behandla förslaget till nytt 
partiprogram för vänsterpartiet och 
vi hoppas få bidrag även från in
tresserade utomstående. Men vi 
försummar inte lokalpolitiken - i 
nr 11 kommerdenkommunalpoli
tiska rapport som inte fick plats 
här. Tyvärr kan inte allt material 
publiceras när det är farskt men vi 
hoppas att bidragsgivarna förstår. 

Och över alltsarnrnans svävar 
hotet om krig som nog kommer att 
sättamångaavtryck i Veckobladet 
även framöver. 

Vänsterpartiets väg 
- 4 eller 20 procent? 
En mötesserie om förslaget 
till nytt partiprogram och 
andra frågor inför kongres
sen 2004. Arrangörer Kvarn

by folkhögskola och VB. 

Att företräda de svagaste i parla
mentet. Revolutionära slagord utåt 
och dörrmatta inåt - eller hur ska 
vänsterns strategi utformas? 
Ingrid Burman, andre vice ord
förande (v) och ordförande i riks
dagens socialutskott. 
Lund den3/4 

Parlamentarisk och utomparla
mentariska metoder för att vrida 
politiken åt vänster. 
Lars Bäckström, gruppledare för 
vänsterpartiets riksdagsgrupp 
Malmö den 10/4 

Förslaget till nytt partiprogram för 
vänsterpartiet läst med gröna 
glasögon. Kan arbetet med hållbar 
utveckling bedrivas via vänster
partiet? 
Karin Svensson Smith riksdags
ledamot (v), tidigare ledamot i 
programkommissionen 
Lund den 24/4 

Synen på kapitalism, välfardsstat 
och samhällsomvandling i försla
get till nytt partiprogram. 
Herman Schmid, BU-parlamen
tariker (v) och tidigare ordförande 
i programkommissionen 
Malmö den 27/4 

Fascismen krossade NF. 
Skall USA krossa FN? 
Benito Mussolinis krig mot Abes
sinien krossade Nationernas för
bund och bidrog till attutlösa andra 
världskriget. Italiens angrepp in
leddes den 4 oktober 1935. 

A v de 52 statema i N ationemas 
förbund utpekade 50 det fascistiska 
Italien som angripare. De krävde 
obligatoriska sanktioner mot an
griparen. 

Men samtidigt förhandlade S tor
britannien och Frankrike i hemlig-

1935 och 2003 
1935 var Mussolinis Italien "det 
romerska imperiets arvtagare". 
Han beskrev Abessinien som en 
efterbliven krigisk diktatur och 
Haile Selassie som en grym despot. 

EnligtMussolini varfascismens 
historiska uppgift att sprida "väs
terländsk civilisation". Nu har vi 
George W Bush i Mussolinis roll 
och USA i Italiens. Irakhar hamnat 
i samma situation som den tidens 

Gunnar Sensson talade vidfredsmanifestationen den 1513. 
Vi fruktar att kriget har kommit när detta läses. 

Manifestationerna fortsätter! 

het med Mussolini för att uppnå 
en för Italien acceptabel lösning. 
NF:s sanktioner utformades för 
att så lite som möjligt hindra Ita
liens krigföring. 

Efter 7 månaders krig ockupe
rade den italienska armen Actdis 
Abeba. Krigets grymhet (bl a 
spred de italienska flygplanen se
napsgas) upprörde det svenska 
folket, i synnerhet efter det att 
Italien bombat en svensk röda
korsexpedition. 

Efter Italiens seger upphävde 
NF sanktionerna mot Italien. För 
NF var detta slutet. 

Abessinien. FN hotas av samma 
öde som NF. 

Nu är det USA som ägnar sig åt 
sammachauvinistiskanationalism 
och världserövrarplaner som den 
gången Italien. Propagandan är 
densamma: "De som inte är med 
oss är mot oss". De "goda" står 
mot de "onda". Den vita kulturen 
mot den svarta. Den amerikanska 
versionen av kristendom mot 
islam. 

1935 protesterade världens na
tioner i NF mot angreppskriget. 
Idag protesterar världens nationer 
och än mer världens folk mot 

kriget. 1935 förklarade Mussolini 
att NF inte var "relevant" när det 
motsatte sig angreppet på Abessi
nien. 

2003 hävdar Bush att FN inte är 
"relevant" om det inte godkänner 
hans angrepp mot Irak. 

Mussolini hade stöd från Stor
britannien och Frankrike. B u sh har 
stöd från Storbritannien och det 
nyss fascistiska Spanien. 

Folken kräver att världen 
gör motstånd mot USA 
Fram till 1990 levde vi i det kalla 
krigets bipolära system: USA mot 
Sovjetunionen. Idag försöker USA 
konservera detta system genom 
att sätta "den internationella ter
rorismen" i Sovjetunionens ställe. 
I praktiken innebär det att USA 
strävar efter envåldsmakt. A v 
många skäl är detta omöjligt. 

Detta inser faktiskt också Per T. 
Olsson. I sin storaartikel "Tillbaka 
till framtiden", sydsvenskan 16/ 
3, tecknar han för första gången 
konturerna av den multipolära 
värld som många nu ser växa fram. 
Han ansluter sig till IGssingers 
förutsägelser om ett sexmaktssy
stem med USA, Europa, Kina, Ja
pan, Ryssland och Indien. Den 
sedan årtionden välkände egyptis
ke teoretikern Samir Amin har 
samma världsbild, men ser den ur 
ett marxistiskt perspektiv i sitt 
arbete Kapitalism i globaliserin
gens tid, Daidalos 1998. Mer om 
detta i en kommande artikel. 

!G s singeroch Per T ser historien 
enbart ur makthavarnas och kapi
talisternas perspektiv. För Samir 
Amin är det de folkliga klassernas 
makt i samhället som kan och 
måste upprättas inom ramen för 
det multipolära världssystemet. 

Martin Woollacott (The UN has 
now become the forum of public 
opinion, The Guardian, 14/3) 
iakttar något liknande i det som nu 
utspelar sig i FN: ett USA, som 
förgäves försöker dominera värl
dens regeringar. 

Folkens motstånd tvingar rege
ringarna att stå fast mot USA. An
ledningen till USA:s misslyckande 
är folkens motstånd. 

Gunnar Stensson 

KOMMUNALPOLITISKT MÅNDAGs 
MÖTE 24.3. Tema v:s remissvar på 
Agenda 21. Plats för öppna frågor (ej 
beredning av fullmäktige) . 



Parkeringspolitik 
Parkeringsfrågorna är en rä~ l_iten varp-bolagets andel. Investeringen 
del av den kommunalpohttska beslötsmedallaröstermotvänster-
verksamhett;,n. Här harjag e m~ !ler- partiets. 
ttd samlat n~gra mer eller mmdre Nu i februari var det som vanligt 
aktuellap-fragor ~tt rapportera om trafikforskningsdagar i Linköping. 
och reflektera kring. På en träffredogjordes fördeolika 

Allt går ju med elektricitet? 
-Visst, men det dröjer säkert inte 
så länge innan elbilarna kommer 
och då är alla miljöproblem lösta. 
Det forskas ju så mycket. 

Inför varje större investering i 
Lunds kommunala parkeringsbo
lag har jag i styrelsen varnande 
sagt ungefär som så: detta är en 
satsning som kräver en lång av
skrivningstid. De flesta partier som 
är representerade i bolaget har 
program som förutser att bilismen 
ska minska. Om de programmen 
ska upp fy Ilas, vilket j ag förutsätter 
att ni vill, kommer efterfrågan på 
p-platser att minska och det är 
tveksamt om bolaget får tillbaka 
pengarna. 

Då har jag ofta fått repliken 
ovan som svar, och så investe
ringen röstats igenom med betryg
gande majoritet. 

På ett styrelsemöte i böljan av 
året uppkom frågan om inköp av 
en liten transportbil till den väx
ande verksamheten. Behovet har 
vi varit ense om sen tidigare och 
då fattades ett principbeslut att av 
miljöskäl välja en eldriven bil. Nu 
rapporterade emellertid verkstäl
lande direktören att en el bil skulle 
kosta cirka 70 000 kr mer än en 
konventionellt framdriven och att 
även driftkostnaden skulle bli stör
re med tanke på batteripaketets 
begränsade livslängd. Han avrådde 
därför från inköp. 

För en gångs skull instämde jag 
med vd och övriga styrelsen. Och 
kunde inte låta bli att inflika: 

- Där ser ni hur det går med er 
stora framtidslösning l 

Den som har läst en smula tek
nikhistoria vet att elbilen i princip 
inte har utvecklats på hundra år -
på den tiden fanns det världen 
över många fler i drift än nu. Och 
den som kan lite militärhistoria 
vet att världens mariner har satsat 
många miljarder på att utveckla 
effektivare ubåtsbatterier, och 
misslyckats. 

Vad var detjag sa? 
För några år sen fick Lund ett p
ledssystem, ni vet de där digitala 
skyltama vid infarter till centrum 
som berättar om det är FULL T 
eller LEDIGT på ett p-hus. Syste
met skulle lotsa bilar till p-husen 
och därmed minska rundkörseln 
på j akt efter lediga gatuparkering
ar, vilket i sin tur skulle ge bättre 
luft och mindre trängsel. 

Tekniska nämnden var en själv
klar intressent, en annan var de 
olika p-husens ägare. Det finns ju 
utöver kommunens några privata, 
i anslutning till Konsum och 
Malmborgs. Men de privata var 
inte så villiga och kommunen fick 
stå för det mesta av investeringen 
på cirka sex miljoner. Tre miljoner 

svenska erfarenheterna av p-leds
system. De var inte goda. Malmö 
hade slopat sitt. Tekniken funge
rade inte alltid så bra, och trafiken 
hade inte minskat enligt förhopp
ningarna. Lund lyftes särskilt fram 
som exempel: där hade söktrafiken 
ökat sen p-ledssystemet infördes. 

J ag refererade detta på p-bola
gets senaste styrelsemöte. Därvid 
utbröt en generad tystnad. 

Kommunalt njet 
För några veckor sen hade Syrl
svenskan ett stort reportage om 
"parkeringseländet" vid Univer
sitetssjukhuseti Lund. Strax efteråt 
fattade regionstyrelsen beslut om 
att anlägga ett stort p-hus utöver 
de två som redan finns, om än 
under förutsättning att finansie
ringen kunde ordnas. Regionens 
finanser är som bekant inte de 
bästa. 

Detta tredje p-hus varpå tapeten 
redan för ett par år sen. Regionen 
gjorde då en framställning till det 
kommunalaparkeringsbolaget om 
att bygga och driva det. Vi sa nej i 
styelsen, enhälligt. Kalkylerna tyd
de på att det skulle bli en dålig 
affär, och vi är enligt aktiebolags
lagen och kommunens direktiv 
skyldiga att vårda och utveckla 
tillgångarna. 

Kommunala p-bolaget handhar 
inte bara p-hus utan även ett antal 
markparkeringar, varav en del i 
anslutning till kommunala verk
samheter av typ skolor. Där handlar 
det framför allt om anställda som 
parkerar. Det var inte helt populärt 
bland dem när fullmäktige för 
några år sen beslöt att gratisparke
ringarna skulle bort men så blev 
det. 250 kr i månaden tar vi för en 
typisk personalparkeringsplats. 
Också allmänhetens platser i re
gionens p-hus är billigare än kom
munens motsvarande. 

Regionen tar bara hälften av 
sina anställda. Det är ett viktigt 
skäl till attdetråder brist på platser, 
att det är svårt att få lönsamhet i 
nya anläggningar och att man alltså 
kan tala om subventionering. 

Nu finns det de som säger att 
sjukhuset måste skaffa fler p-plat
ser eftersom anställda med udda 
arbetstiderintekan åka kollektivt. 
Men det stämmer inte. På kvällar 
och nätter är det gott om plats . 

Märklig v-linje 
Jag tog upp frågan om sjukhusets 
tredje p-hus på bolagets styrelse
möte senast. Eftersom regionbe
slutet förutsätter hjälp med finan
sieringen undrade jag om vår ne
gativ hållning lång fast. Det gjorde 
den. Kommerdetenfrar .. 1Uil.lning 
om medverkan till an H· Jgningen 
blir det alltså n jet från kommunen. 

En generande omständighet är 
emellertid att v-företrädarna i re-

gionstyrelsen röstade för p-huset. 
"Vi är inte så dogmatiska i miljö
frågor lär Mikael Persson ha sagt. 

Miljöpartistema i regionen har 
en vettigare linje, och därför åter
ger vi deras reservation. Men med 

reservation för deras förslag om 
lokaltp-ledssystem. Erfarenheter
na från Lund talar sitt mycket tyd
liga språk. 

Gunnar Sandin 
styrelsemedlem (v) i p-bolaget 

Mp: P-hus 3 behövs inte 
Vi citerar och refererar ur I rapporten finns också förslag 
miljöpartiet de grönas reser- som innebär att man bättre an-
vation i anslutning till Re- vänder de platser som redan ~inns. 
gionstyrelsensbeslutombyg- Me_d nuvar~nde systeJ? ar _en 
ge av ett tredje parkeringshus belaggmng !Ja 8? procent ons~art. 

. • . . . Genom att mfora ett p-ledmngs-
VId Umversitetssjukhuset I system som visar var lediga p-
Lund. platser finns kan man öka belägg-

Enligtutredning finnsdetbehov ningen till 90 procent och fort-
av ett nytt parkeringshus eftersom farande ha en god balans mellan 
man i samband med byggandet av tillgång och efterfrågan. Utred-
Lundalänken behövde använda p- ningen pekarockså på parkeringen 
platser för hållplatsen, eftersom vid Smörlyckan där beläggningen 
tillfalliga platser kommer att tas ofta är väldigt låg. Där kan man ha 
bort och behovet ökar efter t. ex. gratis parkering. För besökare med 
genomförandetavEMC-projektet dålig lokalkännedom eller med 
(det barnmedicinska centret). En- funktionshinder är det viktigt att 
ligtutredningen behövs cirka 2 350 detfinns p-platsernära entren, och 
p-platser fram till 2007. Uppför- det löser man genom att reservera 
andet av ett tredje parkeringshus vissa av platserna i de nuvarande 
innebär att p-platserna totalt upp- p-husen för besökare. 
går till2 170 platser, om man räk- Att bygga ett tredje p-hus med 
nar bort de ungefår 340 tillfalliga 470platserräckeralltsåinteföratt 
platserna. I utredningen nämns re- tillgodose det behov av 700 nya 
dan ett fjärde p-hus. platser som enligt beslutsunder-

Miljöpartiet de gröna tycker att laget fmns , utan utredningen före-
försök att minska behovet av p- slår alltså ett fjärde p-hus. Men 
platser och bättre utnyttja de platser detta kan aldrig vara en långsiktigt 
som redan fmns är en bättre lösning hållbar utveckling. Om inte Region 
på problemen. Skåne tillsammans med andra in-

Lundalänken kommer att ge tressenter tar ett större grepp för 
stora positiva effekter i form av att minska behovet av p-platser, 
minskat behov av p-platser. För t.ex.genomovanföreslagnaåtgär-
att resandet på länken ska få ge- der eller genom att i enkätform 
nomslag på parkeringssituationen vad som kunde få fler anställda att 
krävs attminst tvåhundra personer bölja åka mer kollektivt, kommer 
böljar åka kollektivt. M p anser att utvecklingen att gå åt helt fel håll. 
det målet kan uppnås med råge. I andra sammanhang agerar Re-
En minskning av parkerings- gion Skåne, t.ex. i Skåne-MaTS, 
behovet noterades redan när nu- förattfrämjarniljöanpassadetrans-
varande avgift~system infördes. portsystem. Då blir det kontra-
Men idag är avgifterna trots allt produktivt, och inte särskilt travär-
subventionerade ännu. M p menar digt, att bygga p-hus efter p-hus, 
att de som "måste" ta bilen också helt utan ansträngningar för att i 
måste stå för de faktiska kostna- första hand minska behovet och 
derna. bättre använda befintliga resurser. 



I väntan på kriget 
Kriget är politikens fortsättning 
med andra medel, säger Clause
witz, och det är så jag upplever 
dessa dagar innan dödsmaskinen 
sätter igång. Rapportema från här
lägren i Kuwait är entydiga: grab
barna från Iowa och New Jersey 
tycker det är påfrestande att sitta i 
lägren och vänta. De vill hem till 
fruar och barn. - Låt oss komma 
igång och få det här jobbet gjort. 
Jobbet är förstås att döda andra 
grabbar, fruar och barn, men det 
säger de inte. 

Problemet USA 
Allt eftersom den här vintern pas
serat har det stått klart att den här 
konflikten handlar inte om Irak 
utan om USA. Irak har råkat bli 
objektet den här gången -en annan 
gång är det väl Korea eller Kuba. 
Jag kan inte så mycketom Irakoch 
delar tydligen det med de flesta, 
inklusive nyhetskommentatorer
na. USA vetjag mer om: det är ett 
land som står för hälften av värl
dens militärutgifter, somharmass
förstörelsevapen av alla sorter och 
det i otroliga mängder. Dessutom 
har det militära baser i ett hundratal 
länder. Det är ett land som anser 
sig ha Gud på sin sida och en pre
sident som ser sig som ett redskap 
för Guds vilja. 

Det är å ett mycket mäktigt land 
vars ledare sedan andra världskri
gets slut inte ansett sig behöva bry 
sig så mycket om vad andra tycker 
utan kunnat göra som de vill. Det 
ledde senast till att några desperata 
galningar flög med flygplan in i 
några av maktens symboliska 
byggnader och dödade 3000 män
niskor. USA svarade med att döda 
fler i Afghanistan och tänker nu 
döda minst tio gånger så många i 
Irak. 

Irrelevant? 
Det är faktiskt inte så konstigt att 
människor runt om i världen 
reagerar på detta. Också människor 
och regimer som man känner mått
lig sympati förreagerar och ställer 
inte upp för USA som de brukar i 
FN. 

Vad har då Sydsveriges store 
opinionsbildare, chefredaktör Per 
T. Ohlsson, att säga om detta? I en 
stort upplagd personligt signerad 
ledarkrönika på söndagen an
stränger han sig för att nå en för
djupad analys och bifogar littera
turanvisningar. Kan han se det 
orimliga i USA:s position och age
rande? 

Svaret är nej. Visst, han är be
redd att uttala att Bush och hans 
förtrogna saknar diplomatisk kän
sla. "Men det allra tyngsta ansvaret 
vilar på de europeiska stormakter 
- med Frankrike i spetsen - som 
har lamslagit säkerhetsrådet." Det 
är alltså vad Ohlsson anser: huvud
problemet är de europeiska stor
maktema (Frankrike, Tyskland, 
Ryssland). Ingadunungaroch inga 
helgon prec.is, det medges. Men 
lamslagit? Ar det det man gör när 
man inte röstar med USA trots att 

man erbjuds väldiga mutor? Och 
så upprepar Ohlsson Bushgängets 
favoritadjektiv: säkerhetsrådethar 
gjort sig irrelevant. Åter: relevant 
är man om man gör som USA vill. 

Jag tror att vi är många som 
tycker att säkerhetsrådet har gjort 
sig relevant genom att ta avstånd 
från USA:s krigspolitik. Det är väl 
då det enda positiva som har korn
rnit ut av det här och inte finns det 
mycket anledning till optimism 
om varesig Irak, UsAellervärlden 
som helhet. Men aldrig att vi sida 
med sida med Ohlsson går ut i kri
get. 

Tigandets politik 
Det har varit en hel del tal om hur 
man bekämpar främlingsfientliga 
partier. Inför den nyss gångna hel
gen då det gällde ett kommunalt 
omval i Ors a var det mycket snack 
om hur de demokratiska partierna 
skulle ståenade och tiga ihjäl mot
ståndarna. Då skulle de säkert 
tapparöster i kommunfullmäktige
valet, försäkrade alla goda krafter 
i Orsa och huvudstaden. Det är 
otroligtattden sortens välmenande 
enfald tillmätes trovärdighet. J ag 
hadekunnatåta mig attmedryggen 
räkna ut att det skulle gå tvärtom. 

Mycket riktigt fick sverige
demokraterna ytterligare några 
röster nu jämfört med förra valet. 
Sedan förra valet hade det dess
utom tillkommit ett parti som var 
ännu tydligare än sverigedemokra
terna i sin framtoning, nämligen 
nationaldemokratema. Därutöver 
tog pensionärspartietSPI två man
dat. 

Vad det handlar om är att det 
alltid finns människor som är miss
nöjda med de maktkonstellationer 
som härskar. Ofta är det ett be
rättigat missnöje - de missnöjda 
visar sig i regel vara ekonomiskt 
och kulturellt svaga grupper. De
mokratin är ett utomordentligt 
system för att fånga upp detta miss
nöje och göra något konstruktivt 
åt det. En gammal iakttagelse under 
de år på 70- och 80-talen då vän
sterpartiet började ställa upp i nya 
valkretsar visade att det räckte att 
s.a.s ställa ut tofflorna i en valkrets 
för att få 3-4 procent av rösterna. 

Ta debatten! 
Vi skrev om det här i VB i en 
rapport från ABF: s sociala forum 
för några veckor sedan, men jag 
ska gärna upprepa. Det handlar 
inte om rasism och rasister, det 
handlar, precis som i fallet Sjöbo 
(läs Fryklund & Peterson!) om 
människor som skjutits åt sidan av 
utvecklingen . Det handlar om 
människor som inte blir sedda av 
de vanliga partierna och som nu 
uppvaktas och uppskattas av dessa 
partier. Det handlar om klasspoli
tik: om de vanliga partierna skulle 
nedlåta sig till att tala med dessa 
människor om deras problem och 
försöka göra något åt dem så skulle 
de inte rösta med främlingsfient
liga partier. 

Den stillsamme amerikanen 
I motsats till den cyniske opie
rökande brittiske journalisten Fow
ler är Pyle, den stillsamme ameri
kanen i Graham Greenes nu film
atiseraderomanom 50-talets Viet
nam, en hjälpsam och generös 
kamrat, alltid säker på sin moral, 
vare sig det gäller bistånd, sex, 
nykterism, djurvänlighet - eller 
terror och krig. 

Han är en ideologisk fundamen
talist som i blind oskuld iscensätter 
terrordåd och fasansfulla massa
krer på oskyldiga civila utan att 
ens ett ögonblick känna tvekan 
eller skuld. 

- Du förstår inte den större 
bilden, blir hans svar när han ifrå
gasätts. Vi måste befria Vietnams 
folk från kolonialism och kommu
nism. För dessa ädla syften sprider 
han död och förintelse i 50-talets 
krigshärjade Vietnam. 

- Det värsta är att han faktiskt 
framstår som sympatisk, sa jag till 
Bertil Egerö, som såg filmen sam
tidigt. Det kunde Bertil inte gå 
med på. Han såg bara det onda hos 
Pyle. Men för mig är det en viktig, 
om än urgammal iakttagelse, att 
skurkar ofta är sympatiska. I bibeln 
skulle Py le kallas en ulv i fåra
kläder. 

Lika viktig är iakttagelsen att 
skarp intelligens är fullt förenlig 
med total omdömeslöshet, vilket 
ju fenomenet Blair utgör ett så 
grällt exempel på. 

Vid den tid då Den stillsamme 
amerikanen utspelar sig, hade det 
vietnamesiska folket kämpat mot 
japansk ockupation sedan 1941 
och uppnått självständighet 1945 
bara för att tvingas fortsätta kam
pen mot Frankrike, vars makt 
emellertid nu vacklade inför sam
manbrottet vid Dien Bien Phu 
1954. Det var dags för USA att i 
Pyles skepnad träda in på scenen. 

Py1es ideologi är Per Ahlmarks, 
senast uttryckt i i DN 1/3: "Först 
kommer kriget, nödvändigt och 
hemskt. Därefter står Irak (Viet
nam) inför ett av den moderna 
historiens största experiment i styr
else under frihet." 

Den torre fanatikern Ah1mark 
är visserligen den som tydligast 
uttrycker ideologin, men Pyles fy
siska framtoning påminner i fil 
mens gestaltning snarare om en 
annan liberal, Per T. Ohlsson. 

Finns det då ingen främlings
fientlighet bland vanligt folk här i 
landet? Jo det är klart att det gör, 
en sorts vardags- eller Svensson
rasism som naturligtvis skulle kun
na skruvas upp av opinionsbildare, 
men också kunna dö ut med en 
vidgad värld. De flesta av oss är ju 
bara en generation borta från ett 
garnmalt by- och bondeliv och där 
såg man med misstro redan på folk 
i grannbyn. Jag tänker ibland på 
en nära bekant äldre lönköpingsbo 
under min uppväxt som var en god 
socialdemokrat, stödde Palme och 
var en anhängare av solidaritet 
med världens fattiga av alla kulö
rer. Hon ansåg alla människor lika 
värdaochlika goda. Dvs. hon gjor-

Lång, klumpig och lönnfet tum
lar han omkring med de vietna
mesiska dansflickorna i Saigon 
eller tassar försiktigt bland liken i 
den by, vars befolkningmassakre
rats av general Tes legosoldater, 
som CIA köpt. Alltid sympatisk 
och alltid med sin liberala evan
geliebok i ett fast grepp. 

Efter den förödande bilbombs
explosion, somPyle initierat i cen
trala Saigon och i hemlighet varnat 
de amerikanska turisterna för, re
gisserar han nitiskt CIA-tjänste
männens fotografering av de stym
pade civila offren för att få bra 
bilder att använda i propagandan 
mot Viet Minh. Med avsmak torkar 
han blodet från sina vita byxor. 

Inspelningen av Denstillsamme 
amerikanen var färdig 2001, men 
filmen stoppades ett par år, efter
som den var oförenlig med den 
fundamentalistiska chauvinism 
som förpestat USA efter den 11 
september. Nu är denhär och visas 
med minimal lansering i en liten 
biosalong i Lund. Gå och se den! 
Den är ovanlig; den väcker tankar. 
Dessutom handlar den om kärlek 
och är vacker och lågmäld. 

När Greene skrev sin roman 
1955 kunde han inte veta att andra 
stillsamma amerikaner med namn 
som Kennedy, Kissinger, MeNa
mara, Johnson, Nixon och Ford 
skulle fortsätta att massakrera vie t
nameser med napalm och stålkule
bomber under ytterligare tjugu år, 
eller att antalet vietnamesiska offer 
för den oskuldsfulla, rättsinnade 
ideologi de förfaktade skulle kom
ma att överstiga två miljoner, eller 
att slutet på historien skulle bli ett 
totalt nederlag för USA 1975. 

Inte kunde han föreställa sig att 
USA ett halvt sekel senare, med 
exaktsammaarrogans och liberala 
retorik, skulle planera ett nytt blo
digt korståg i Mellanöstern. Inte 
heller att Pyles anda skulle leva 
kvar i liberala massmedia, under
blåsa krigshetsen och försvara 
USA:s övergrepp och påtryck
ningar mot länder och folk, som 
motsätter sig planerna på ett krig 
mot en Saddam, som har gjorts till 
symbol för det absolut onda för att 
möjliggöra den massaker på ira
kiska människor blir följden av ett 
krig. 

Gunnar Stensson 

de ett undantag: huskvarnabor. 
Folk från Buskvarna var en sär
skild sort som inte gick att lita på, 
det var hennes fasta övertygelse. 

Tsaren och staren 
Ja, nu kom det ett varmluftsge
nombrott och med den en våg av 
vårfåglar. På måndagen hörde jag 
den första bofinken sjunga utanför 
UB på Helgonabacken. Vår
dagjämningen är här, krig eller 
inte. 

Lucifer 
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Hela tåget sjunger och SPELAR 
Ett åttital personer är hittills an
mälda till vänstertågmusiklägret i 
Simrishamn 22-29 juni. Det första 
lägret hölls 1980 och sen har det 
rullat på, med bara ett års avbrott. 

Det är numera fem ensembler 
vars medlemmar bildar stomme i 
lägren: Blåsorkestern (v) och kören 
Trots allt i Stockholm, R!ilde Horn 
och Oktoberkoret i Köpenhamn 
samt Röda Kapellet i Lund. Det 
hade varit trevligt attkunna nämna 
Röda Flåset i sammanhanget men 
det ser inte ut att bli någon särskild 
ungdomsblåsorkester på lägret i 
år. Den samtidigt pågående Ros
kildefestivalen är förstås en svår 
konkurrent. 

Efteranmälningar är fortfarande 
möjligafrån både instrumentalister 
och sångare. Bengt Hall (040-
187289) kan ge mer information. 

Tågmusik är årets tema. Det 
finns mycket sådana från 170 år 

och ur nästan alla genrer. Tåg är ju 
vänster både genom sin miljö
vänlighet och sin kollektivistiska 
karaktär, och progressiva tonsät
tare som Hanns Eisler och Kurt 
Weil! har gjort musik som handlar 
om järnväg. På lägretkommer även 
ny tågmusik att presenteras. 

Lördag 28 juni planeras en fest
lig avslutning i samarrangemang i 
föreningen SkånskaJärnvägar. Det 
blir en konsert med blandad tåg
musik på stationen i S:t Olof, och 
sen äntrar musikanterna ångtåget 
och fortsätter sjungande och spel
ande mot Brösarp. Det blir ett slags 
musikalisk installation i det öster
lenska landskapet som ortsbefolk
ningen nog kommer att uppskatta. 

Mer traditionella appellmöten i 
samarbete med vänsterpartiet i 
Simrishamn planeras också. 

Gr 

Vänsterpartiets inre liv 
-Man behöver nog vara lite krem
lolog för att rätt uppskatta Karin 
Svensson Smiths artikel om vänster-
Norberg kvar i vänster-VU 
Staffan Norberg, ledamot i Vänster
partiets verkställande utskott och kom
munalråd i Södertäl je, har efter en 
längre tids tvekan efter turbulensen 
kring Schymanaffårerna beslutat att 
inte lämna partiets verkställande ut
skott. Bakgrunden var det i Norbergs 
ögon helt felaktiga beslutet att inte ge 
partiets EU-parlamentariker J onas S jö
stedt möjlighet att bli en av partiets 
ledare efter Gudrun Schyman. 

-Jonas Sjösteds kölhalning var lika 
mycket riktad mot mig, vi har en syn 
på partiets utveckling och roll i svensk 
politiksomärmycketlikartad. Sjösteds 
bakgrund som metallarbetare, LO
medlem, EMU-expertoch hans mycket 
framgångsrika möten med väljarna i 
tidigare val i kombination med hans 
exeptionella skattemoral hade kunnat 
ge partiet en tydlighet efter Schymans 
skatteaffärer, menar Norberg 

-Partiet hartyvärr en sorglig historik 
där avhopp, kopplingar till kommu
nistiska diktaturer och "inre renings
processer" marginaliserat partiet i 70 
år. Denna kultur bröts under Schyrnan
eran och 35procent av väljarna anger 

partiet i sydsvenskan den 17.3, 
konstaterade någon. 

Här kommer mer av den varan. 
nu att de kan tänka sig att rösta på v -
även om valet 2002 blev en tillbaka
gång. Bilden av vänsterpartiet har 
kraftigt förändrats under l O år och det 
känns viktigt att vi nu är många som 
står för att den utvecklingen inte ska 
brytas, hävdar Norberg. 

En mardröm för alla oss som vill ha 
ett modernt vänstersocialistiskt parti 
istället för en ideologisk museivakt 
vore återgång till ett parti som fastnar 
i dogmatisk retorik, överbudspolitik 
och inte vågar bedriva och ta ansvar 
för realpolitik. Ett parti där föraktet för 
parlamentarism tar över, där synen på 
långsiktiga överlevnadsfrågor och 
ekologi trängs tillbaka och där partiet 
inte är glasklart om sin historia. 

- Partiet måste se mångfalden i 
åsiktsfloran som en styrka - inte en 
svaghet. Det är den svåra, men enda 
vägen om partiet ska bli en kraft för 
förändring. Vänsterpartiet har till sin 
karaktär blivit en allians mellan flera 
politiska strömningar och krafter. l 
partiet samlas vänstersocialister, re
formeradekommunister, miljövänner, 
feminister och under senare år många 
tidigare socialdemokrater. Denna alli-

Pressgrannar 
Jag har tidigare kunnat notera bri
ster i såväl sydsvenskans rälme
som dess formuleringsförmåga. 
Men när det gäller tidningens vilja 
att ställa upp för svaga grupper i 
samhället så kanske det kan 
förlåtas? Följande citat är hämtat 
från sydsvenskan härom veckan: 
"En kilometer i timmen räckte 
för att förlora körkortet" av 
Andreas Ekström. En 34-årig man 
från Lund åkte fast för fortkörning 
- han körde 141 kilometer i timmen 
där hastighetsbegränsningen var 
satt till11 O. Gränsen för att förlora 
körkortet går vid 140." 

Lite längre ner i artikeln kunde 
man läsa: "Körningen skedde i 
mörker. Någon vägbelysning 
fanns inte på platsen. Vägbanan 
var dessutom våt och fuktig. Detta 
i kombination med den höga 
hastigheten tyder enligt länsrättens 
mening på ett tämligen stort 
risktagande", heter det i domen 
mot 34-åringen. Trafikförseelsen 
skedde vid Lundåkra trafikplats 
påE6." 

ans och bredd är partiets styrka. Men 
alliansen kan också vara partiets svag
het. Den dag en strömning i partiet får 
för sig att man ska ta över och ensam 
dominera partiet förlorar partiet sin 
själ och dynamik. Detta breda parti vill 
jag verka för i partiets VU och hoppas 
att alla likasinnade i svensk vänster ser 
till att partietinte sekteriseras, avslutar 
Norberg sin motivering att inte lämna 
partiledningen 

Ett brett vänsterparti 
för framtiden! 
Under senare år har vänsterpartiet 
utvecklats till en maktfaktor i svensk 
politik. Vi har kunnat och kan påverka 
politiken i en progressiv riktning. Vi 
har kunnat påverka den politiska dag
ordningen i många avseenden, inte 
minst i kvinno-, miljö-, låglöne- , bud
get- och skattefrågor. Vi går nu insom 
en ledande kraft i den kommande folk
omröstningen om EMU. 

På lokal och regional nivå harpartiet 
också stärkt sina positioner avsevärt. 
Idag leder vi tvåkommuner och är med 
i majoriteten i såväl landstinget som 
flera andra kommuner i länet. 
Gudrun Schymans avgång och valet 
av ny tillfallig partiledning har lett till 
en debatt om vänsterpartiets roll och 
uppgifter i svensk politik. För oss är 
det självklart att partiet skall fortsätta 
att bygga ett brett vänsterparti, som 
förenar socialism och feminism med 
ekologiskt medvetande och global 
solidaritet. Vi behöver ett parti som 
kan samarbeta men också markera 
tydliga gränser både åt höger och 
vänster. 

Vänsterpartiet i Västmanland tänker 
ta debatten om partiets framtid. Vi 
kommer att agera för att partiet fort
sätter sin utveckling mot ett brett och 

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

Tidningens rubriksättning vill 
få oss att tro att man antingen kan 
bli av med körkortet om man kör i 
en km/h (långt under normal gång
hastighet) eller om man tolkar det 
välvilligt: attman blir av med kör
kortet om man kör mer än l km/h 
fortare än hastighetsbegränsning
en. Antagligen vill man antyda att 
våra myndigheter är onödigt peti
ga. I själva verket visar det sig att 
mannen körde 31 km/h för fort. 

Varje år får massor av folkkör
kortet indraget för att de kört väl
digt mycket för fort (oftast unga 
eller medelålders män). Det här är 
ett stort problem som hotar många 
människors liv och hälsa. Nu har 
tydligen regionens största tidning 
bedömt att det finns ett nyhetsvärde 
i att en 34-åring har blivit av med 
körkortet när han "bara" körde i 
141 km/h på en 110-väg. 

Det finns skäl att fundera på hur 
tidningen gör nyhetsvärderingar 
från händelser i resten av världen 
som de sedan matar oss med. Snart 
får vi kanske läsa att den goda 
stormakten bara behövde döda 
141 000 fattiga irakier för att befria 
dessa från Saddam Hussein. 

Mats Bahgard 

inflytelserikt parti med en bred för
ankring i väljarkåren. Någon grund för 
en annan utveckling finns inte. Vi 
uppmanar alla krafter runt om i landet 
som önskar ett brett vänsterparti att 
aktivt och öppet delta i debatten om 
program och aktuell politik inför kon
gressen 2004. 

Några hörnstenar i ett sådant pro
gram bör vara att vi uttalat satsar på en 
stark representation och regeringsmakt 
på alla nivåer för att genomföra vår 
politik. En ansvarsfull och realistisk 
ekonomisk politik för attförändra män
niskors vardag. För att uppnå resultat i 
denna rikming ser vi behovet av sam
arbete och skapandet av majoriteter 
som kan åstadkomma resultat i folk
flertalets intresse. 
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