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Ulla Srether, ordf. i 
Lunds FN-förening: 
Det krig som vi i dag tillsammans 
med miljoner människor över hela 
världen protesterar mot är en stor 
tragedi, ett brott inte bara mot 
folkrätten utan mot alla mänskliga 
rättigheter, mot hela FN-stadgan. 

I alla argument för och emot 
kriget som vi i dagarna har matats 
med dygnet runt har också fram
kommit kritik mot FN. Har FN 
brustit i sina åtaganden, har FN 
kommit till skada, finns det en 
framtid för FN? Jag skulle vilja 
hävda att utan FN finns ingen fram
tid. 

Det är en tragedi, det är ett 
oerhörtdrama som utspelas på våra 
TV -skärmar som om det vore en 
actionfilm, men för tusentals o
skyldiga människor är det en grym 
verklighet. När kriget är över åter
står det för världssamfundet att 
städa upp, att ta ansvar för en åter
uppbyggnad, att göra allt för att 
lindra nöden för alla de människor 
som förlorat sina hem, som be
finner sig på flykt, som förlorat sin 
framtidstro. Och då ska vi vara 
tacksamma för att det finns en stor 
internationell organisation som 
FN, redo att göra vad den kan med 
sina medlemsstaters hjälp. 

Att det finns ett stort samband 
mellan terrorism och fattigdom, 
förtryck och ockupation står väl 
utom allt tvivel. Att tro att man 
kan bekämpa terrorism med ännu 
mera våld är milt sagt svagsint. 

... Är inte dagens massdemon
strationer mot detta orättfärdiga 
krig ett resultat av FN:s globala 
verksamhet? Och är det inte en 
oerhörd seger att fyra länder i 
säkerhetsrådet, varav tre mycket 
fattiga afrikanska länder, har 
motstått USA:s övertalningsförsök 
att gå på deras linje? Om ett enigt 
säkerhetsråd skulle ha sanktionerat 
detta krig, då hade vi haftanledning 
att förtvivla, då kunde vi lätt ha 
mist tron på FN: s förmåga att leva 
upp til.l. sina stadgar. 

. . . Ar vi inte för länge sedan 
mognafören bättre världsordning? 
En världsordning som kräver att 
även stora nationer underordnar 
sig de ställda kraven för att upp
rätthålla fred och global rättvisa -
en världsordning där en super
nation inte ska tillåtas att i full fart 
fårdas i egen gräddfll. 

Jag tror att FN är grunden för 
och en organisation på väg mot en 
Världsregering. Det är inte en 
utopi, det är en möjlighet och det 
är kanske rentav en nödvändighet! 

Kriget har dominerat den gångna veckan och så fortsätter det, det är krigsrubriker som 
gäller. Det annalkande kriget var det s?m fi~k flest männ~s~~~ i Lund på .henen: den 15 
februari var vi drygt 3000 i demonstratiOnstaget, medan VI 1 lordags var nagot hundra.~l 
fårre. Dessemellan arrangerades det på torsdagen, på kvällen. efter k~igsutbrottet~. ett mot~ 
på stortorget med kort varsel. Sammantaget visar demonst~atJoner.na 1 Lund och.~arld~_n pa 
en mobilisering, en bredd och en styrka i fredsrörelsen som nar upp till och kanske overtraffar 
vad Vietnamrörelsen förmådde efter tio års krig. 

Demonstrationer av lördagens storlekfyller verkligen upp Lunds åldriga gatunät. Här passerar ~n kolonn 
upp mot norra delen av Stortorget medan demonstrationstågets sista del just passerat för att ta Sista 
rundan kring Saluhallen. 

Kvällsmöte 
Mötet på torsdagen var ett resultat 
av den beredskap antikrigsrörelsen 
annonserat i förväg och utlöstes 
alltså av USA:s inledande bomb
ningar av Bagdad. Det blev kortare 
tal från företrädare för t.ex. kyrka 
och skola. Det är inte var dag man 
ser ordföranden i Lunds kommun
fullmäktige, Larry An do w, på bar
rikaderna, men här var han alltså 
och gjorde ett kraftfullt och väl
kommet inlägg. Vi var många på 
torget, men det var inte lätt att 
räkna och kanske är 800 en måttfull 
uppskattning. 

Lördagens demonstration var 
återigen mäktig. Veteraner från 
Vietnamåren blandades med ung
domar: det var de unga som do mi
nerade - helt enkelt en kraftfull 
dementi av allt tal om unga män
niskors ointresse för världen och 
politiken. Och faktiskt också en 
klar kvinnlig majoritet: kvinnor 
bryr sig mer eller är i varje fall mer 
beredda att visa sin hållning. I 
demonstrationståget fick man 
också för första gången höra ett 
slagord riktat mot Danmark: "N ej 
till Danmarks krigspolitik" om
växlade med det i demonstra
tionsflygbladet angivna nejet till 
USA-politiken. Själv gick jag i 

närheten av någraamerikanska stu
denter - Lund är ju numera en 
mycket mer internationell stad än 
när vi hade demonstrationer av 
samma storleksordning för trettio 
år sen. De hade inga svårigheter 
att hänga med i slagorden med 
stöd till FN, fred och demokrati. 
Att de tystnade när några av oss 
stämde in i det icke-sanktionerade 
men sakligt välgrundade gamla 
slagordet "Nej till usA-impe
rialismen" får man väl förstå. 

Talen 
Ordföranden i Lunds FN-förening, 
EvaSaether, inleddemedenkraftig 
markering förFN-delar av hennes 
tal återges härintilL FN är både ett 
uttryck för och spelar en central 
roll i det faktum att man runt om i 
värden protesterar när stormakter
na går till krig. Att en majoritet i 
FN: s säkerhetsråd inte kunde vin
nas för krigslinjen är ett tecken på 
styrka, inte på svaghet. 

Jan 0berg, ledare för det i Lund 
baserade fredsforskningsinstitutet 
TFF, och nyss hemkommen från 
Irak, inledde med att konstatera att 
vi misslyckades med att stoppa 
kriget och att helvetet nu var löst. 
Han pekade på hur vår solidaritet 
fortsatt kommer att behövas för att 

hindra den humanitära katastrof 
som hotar när FN:s utdelning av 
mat nu stoppats . Han var också 
kritiskt till hur Kofi Annan, låt 
vara med USA:s pistol i ryggen, 
kallathemFN:shelapersonalinom 
ett dygn. Applåder fick han för sitt 
konstaterande av hur en faktisk 
rasism ligger bakom föraktet för 
irakiska människors liv. Vad gäller 
svenska regeringen menade han 
att den i sista stund svängt från 
dess tidigare passivitet och förstå
else för USA . 

Och det ärnaturligtvis den sven
skaregeringens handlande det gäl
ler. Miljontals människor över hela 
världen protesterar, men det hind
rar inte skurarna av kryssnings
missiler och stoppar inte pansar
kolonnerna mot Bagdad. Men var 
och en får göra vad den kan på sin 
ort. Den svenska opinionsrörelsen 
har alltså fått Göran Persson att 
svänga och det kan i sin tur få sin 
betydelse i framtiden. 

Fortsatt kommer vaije lördag, 
så länge kriget varar, någon typ av 
möte arrangeras på stortorget, 
lovade till slut Inger Callewaert, 
ordförande för den lokala stoppa
krigetkommitten. Och så upp
manades vi att tända levande ljus 
i fönstren på kvällarna. 

SH 



Brev från Mellansverige 
Veckobladet ska i princip handla 
om Lund. Men Dala-Demokraten 
ska i princip handla om Dalarna, 
och ändå har jag sett hurredaktören 
Göran Greider rapporterar i spal
terna från bland annat Stockholm. 
Så efter högt föredöme återger VB
redaktören några reflektioner över 
det landskap där han för tillfället 
befinner sej. 

En tungt vägande 
befolkning 
I lilla Malung upptäckte jag fyra 
pizzerior under ett kort besök. I 
Hedemora finns det fem, men dess
utom har självaste stadshotelleten 
pizzameny utöver den konven
tionella. Det är i och för sej inget 
fel med detta, jag älskar pizza. 

Dalarna är Sveriges näst Gotland 
biltätaste län (det passade bra att 
Vägverketlokaliserades hit). I den 
lilla staden där jag vistas saknar 
många gator trottoarer, och man 
inser snart att det är för att de inte 
behövs. Bilarna river upp moln av 
damm vilket inte är så märkligt 
eftersom allt gruset ligger kvar 
efter vinterns halkbekämpning. På 
den officiella stadskartan heter de 
båda centrala knutpunktema i gatu
nätet Essomacken respektive OK
macken. 

Dalarna har också Sveriges näst 
fetaste befolkning, enligt Falu
Kurirens löpsedel i veckan. Man 
kan misstänka att det finns ett 
samband med bilen och pizzan. 

I ett annat avseende ligger 
Dalarna inte tvåa utan etta. J a, jag 
kan ingen statistik för länet men 
Borlänge är numera känt som sta
den med landets högsta brottslig
het. Här har nyss varit två upp
märksammade väktarrån och det 
pågår rättegång mot över hundra 
byggjobbare från Dalarna som haft 
arbetslöshetsersättning medan de 
jobbat svart. 

Ett urholkat ideal 
Också i svenskamas historiska 
medvetande väger Dalamas be
folkning tungt. Läs gärna Gustaf 
Näsströms fascinerande studie 
"Dalarna som nationellt ideal". 

o 

Dalkarlama var frihetsälskande 
(ingen adel), självständiga, sturs
ka, duade låg och hög. Det var ett 
ideal med gamla rötter- jag tillhör 
en generation som i folkskolan 
fick läsa om Gustav Vasas äventyr 
i Dalarna - men som framför allt 
utvecklades av nationalromanti
kerna för hundra år sen. Det idealet 
spreds för övrigt utanför Sveriges 
gränser. Kent Lindkvist har be
rättathur Heinrich Himmler tänkte 
sej att efter Europas nyordning 
göra Dalarna till en SS-republik 
där en sällsynt rasren arisk folk
stam skulle avlas fram. 

Då frågar man sej om det finns 
något samband mellan de tankarna 
och dagens sverigedemokratiska 
närvaro i Orsa. Det tror jag inte. 
Sverigedemokraterna är som be
kant ännu starkare i Kävlinge utan 
att det finns någon sådan ideo
logisk bakgrund. Man fårnog hålla 
med Anders Sannersted t om att vi 
tills vidare får levamed det faktum 
att partier a v det slaget kan dra till 
sej ett par procent av väljama om 
någon lokal förmåga tar ett 
initiativ. Och det finns anledning 
att understryka vad sign. Lucifer 
skrev i VB om proteströstning mot 
beskäftiga stockholmare. 

Det finns förvisso en främlings
fientlighet ute i dalabyama, men 
den riktar sej inte i första hand mot 
kurder eller bosnier utan just mot 
stockholmare. Den företeelsen har 
kanske någon grund i den gamla 
föreställningen om dalkarlarna 
som ett speciellt folk, men knap
past ett utvalt folk i Himmlers 
bemärkelse. 

Exkurs om klasser 
Det är känt att underklassen är 
fetare än överklassen, i USA, Sve
rige och alla utvecklade länder, 
liksom att underklassen oftare 
kommer i konflikt med rättvisan. 

"Underklass" är ett begrepp som 
låter oprecist, ovetenskapligt, gam
maldags-AugustStrindberg skrev 
en "Liten katekes för underklas
sen". Vi har vant oss vid att i 
marxistisk tradition koppla klass
begreppet till produktionsför-

Ah, vilket härligt krig! 
Kommandocentralen på Segevång 
är diskret- man mer anar än ser 
den stötvågsskyddade anlägg
ningen bakom de tunga pansar
dörrarna, men det är härifrån stora 
delar av den pågående flygoffen
siven leds. Och framför den stora 
lägeskartan finner vi förståsWing 
Commander P.T. ("Pete") Olzen, 
veteranen från kampanjerna i 
Grenada, Gulfen I och Kossovo. 

- En iskall Budweiser kanske, 
erbjuder han frimodigt. Y ou know, 
det förbannade ökendammet 

Veteran, javisst, men fälttågen 
har inte gått ut över hans yttre 
gestalt. Nog anar man en tyngd 
under ögonen efter de långa hårda 
nättema i kartrummet där den 
senaste kampanjen startade. En ny 

generation lottor skulle läras upp 
för livet i centralen och sådant är 
krävande. För dagen framträder 
Olzen i en välskuren khakiuniform, 
och det är väl inget fel på vita 
tub sockor? 

- Jag är egentligen en fridens 
man. Peace is o ur profession, som 
vi brukar säga, men nu har ju de 
där förbannade gradätarna ställt 
till det. Fransmännen ville ju inte 
gå med på ett uppskov -objektivt 
sett är det de som är skuld till 
kriget. Och Saddam tror väl att vi 
inte vill riskera civila förluster, 
men där biter han sig i tummen. 
Nu slåss vi ju tillsammans med 
amerikanska, brittiska och austra
liska soldater återigen för en 
säkrare värld. Vilka framtidafasor 

hållandena och tala om borgar
klass, småborgerlighet och arbetar
klass. Kanske är det dags att övergå 
till ett enklare klass begrepp. Ung 
vänster tycks ha haft detta på känn 
med sin slogan "Det som är bra för 
överklassen är dåligt för dig". Be
greppet överklass förutsätter ju 
underklass som pendang. Under
klassen omfattar förvisso det mesta 
av arbetarklassen men också icke
arbetande som förtidspensionera
de, arbetslösa och marginaliserade, 
kanske kriminella, det som kallas 
trasproletariat på marxistiska. 

Här i de avindustrialiserade in
dustriorterna märks underklassen 
mycket mer än i Lund. Den är 
ingen "klass för sig" (Lukacs) utan 
dess medlemmar söker individu
ella lösningar. Som paretjag iakt
tog medan jag åt en lunchpizza 
och som hann spela bort ett par 
hundralappar på en automat. Fast 
det var väl värre för dem som för 
ett antal år sen satsade sina bespa
ringar på Dala Djupgas. 

Göran Greiders äventyr i 
Dalarna 
Göran Greider är den som bäst har 
beskrivit den djupa ekonomiska 
och sociala omvandling som Sve
rige har genomgått under senare 
decennier. Hans långa dikt "När 
fabrikerna tystnar" borde varaobli
gatorisk läsning för alla vänster
politiker som vill förstå dagens 
verklighet. 

Det var naturligtvis ett snilledrag 
av Dala-Demokraten, typisk soci
aldemokratisk i ett skogslän med 
sviktande läsarbas, att engagera 
en av Sveriges ledande vänster
intellektuella som redaktör. Vis
serligen på halvtid och han bor i 
Stockholm men han fuskar inte 
med sitt Dalauppdrag. Detta in
skränker sej inte till tidningen; 
häromdagen talade han på ett 
fredsmöte i Falun. I tidningen skri
ver han visserligen om sådant som 
tilldrar sej i Stockholm men han 
har också gjort långa reportage
resor i Dalarna och läst på grundligt 
om landskapets historia och geo
grafi. I boken "Fucking Sverige" 
kan man ta del av detta och den 
rekommenderas härmed. Liksom 
Dala-Demokraten som finns i 

besparas vi genom deras upp
offringar, ja säg det. 

Livet i centralen sliter nog 
en del på nerverna. 

- Problemen ligger på mark
sidan. Det verkar precis som om 
irakema försvarar sig, lägger sig i 
bakhåll etc. Nu har de t.ex. tagit 

tidningsrummet på Lunds stads
bibliotek. Greiders ledare blandas 
med gamla och nya dikter, han 
tycks teckna ner lyriska impres
sioner lika flyhänt och maniskt 
som Brecht. 

Det som drabbade mej mest i 
Greiders tjocka bok varreportaget 
från Smedjebacken, en klassisk 
bruksort i sydligaste Dalarna. Den 
stora fabriken finns kvar men har 
skurit ner våldsamt- Greider går i 
boken i clinch med dess verkstäl
lande direktör. Samhället avfolkas, 
allmännyttans bostäder rivs, man 
gör patetiska försök att hänga med 
i upplevelseindustrin ("Ekomuse
um Bergslagen"). Uppgivenhet 
råder. Några lösningar för Smedje
backen har inte G re i der men en fin 
empati. 

Mer optimistisk är han beträf
fande de stora bondbyarna som 
lockar till sej en del återflyttare 
och inte minst barnfamiljer. Men 
inte kan det vara roligt för ton
åringar att växt upp på ställen som 
Venjan eller Våmhus. 

Ett möte 
Det finns ljuspunkter. I fredags 
kväll samlades ett fredsmöte på 
HökartorgetInitiativet hade tagits 
av vänsterpartietmen socialdemo
kraterna och LO-sektionen hade 
hängt på och hela tolv talare fram
trädde. En proffsig talare, kyrko
herden (präster utbildas i sånt), 
andra med valhänta budskap men 
det gör inget vid ett sådant tillfåll e. 
Radikalast(radikalareän Ung vän
ster) var representanten för SSU. 

En kvinna gick runt och sålde 
Fib/Kulturfront. När såg man 
senast något sådant i Lund? 

Gunnar Sandin 

Hemslöjden bedrivs i närmast 
industtriellaformer i Dalarna. 

fångar och fotograferat dem - ett 
flagrant brott mot folkrätten! 

På flygsidan utsätts vi ju för 
stora psykiska påfrestningar:vi kan 
t.ex. slinta på tangenterna när vi 
matar in koordinaterna för kryss
ningsmissilerna. Och inte heller 
är det så roligt för kamraterna att 
sittadärienB52:apå lO,OOOmeter 
medenstukadtumme närman ska 
trycka på bombfållar knappen. 

-Några tecken på att ni har varit 
utsatta för kemiska eller bakteriella 
stridsmedel? 

-Vi har väl haft några illa
måenden efter nattsittningama. 
Och frågan är om vi inte har fått en 
rejäl dos soda i ärtsoppan.Det går 
ju på kroppsvätskorna. 

Och där går larmet - det är 
eftermiddagskaffet som är färdigt. 
Dagens briefing får ett raskt slut 
men det är klart att vi lämnar den 
stärkta i anden. 



Det dags att bredda 
fredsrörelsen! 

•• ar som medlemskap. Och enligt min 
mening måste nätverket vara öppet 
för enskilda medlemmar som 
också har rösträtt (detta i motsats 
till det nationella nätverket, där 
enskilda medlemmar saknar rös
trätt) . 

SåhardåNätverketmotkrig,Lund, 
återigen genomförten framgångs
rik demonstration. Uppslutningen 
var god trots att Nätverket denna 
gång - av uppenbara skäl - inte 
kunnat gå ut med exakt datum för 
demonstrationen. Nätverkethar all 
anledning att känna sig tillfreds 
med sitt arbete hittills. 

Eftertanke 
När invasionen av Irak nu är ett 
faktum och en långvarig USA
ledd ockupation är trolig finns det 
dock anledning för Nätverket att 
ge sig tid och utrymme för efter
tanke. Tillfälle ges onsdag den 26/ 
3 (dvs. innan detta VB-nr når lä
sarna) då Nätverket träffas för att 
planera fortsatta aktioner. Det finns 
en del för Nätverket att begrunda. 
Som t.ex. den fundamentala frå
gan: vad vill Nätverket? Jo, givet
vis stoppa kriget och att stödja och 
trycka på Sveriges regering att på 
den internationella arenan agera 
för påtryckningar och krav mot 
USA. 

Men för detta fordras ett 
bredare och kraftigare opinions
tryck över hela landet. Så även i 
Lund. Visst är det bra att 3000 
lundabor demonstrerade. Men fak
tum är att 97 000 lundabor inte 
gjorde det. Självklart inser jag att 
allalundaborinte går attmobilisera 
för deltagande i en demonstration, 

men ändå: siffrorna visar lite grann 
på fredsrörelsens potential, efter
som vi vet att en stor majoritet av 
landets befolkning är emot kriget. 

Nätverket måste breddas, inte 
primärt till fler organisationer utan 
till enskilda lundabor. De måste 
ges möjlighet att delta i planering 
och förberedelser, de måste få ett 
reellt inflytande på Nätverket. 
Fredsrörelsen måste bli en hemvist 
för alla lundabor som är kritiska 
till USA:s krigspolitik. Alla som 
vill kämpa för fred, medkänsla 
och människovärde måste känna 
sig välkomna och behövda. 

Inget vänsterprojekt 
För att bli detta fordras att Nät
verket inte uppfattas som ett vän
sterprojekt av lundaborna. Visst, 
det är självklart väldigt bra att 
vänstern varit mycket aktiv i bil
dandet av Nätverket Uag pratar 
här om vänstern i vid mening). En 
bas har skapats, men breddningen 
av rekrytering och stöd återstår. 
Nätverket måste komma till insikt 
om att om fredsrörelsen uppfattas 
som ett vänsterprojekt av lunda
borna minskar bredd och styrka. 
Paroller och plattform måste ut
formas så att de kan omfattas av 
den majoritet som är emot kriget. 
Detta synsätt bör även prägla tal 
och tryckt material. 

Kort sagt: Nätverket måste inse 
att det är viktigare att samla en 
majoritet av de oorganiserade 
lundabor som är emot kriget, än 
att ta hänsyn till sektvänsterns krav 
på "korrekta" paroller och önskan 
att få hålla tal till redan övertygade. 
("Kamp mot USA-imperialis
men" , en banderoll som inte 
godkänts av nätverket, men som 
ändå framfördes av KPML(r) i 
demonstrationen är ett tydligt 
exempel på när "korrekta" paroller 
blir viktigare än att samla ett brett 
stöd). 

stelbent 
Ä ven formerna för medlemskap 
och beslutsfattande måste ses över. 
Hittills har alla beslut tagits vid 
stormöten. Nätverket är oerhört 
lösligt organiserat. De organisa
tioner som anmält intresse att delta 
har kallats till stormöten, som ock
så fattat beslut om kommande ak
tioner. Formellt medlemskap finns 
inte. Inte heller finns någon instans 
som motsvarar styrelse, styrgrupp, 
eller samordningsgrupp inom nät
verket. Det gör att inga beslut kan 
fattas mellan stormötena. På så 
sätt förvandlas en sympatiskt löslig 
och till synes flexibel organisation 
till en stelbent och byråkratisk så
dan. 

Det behövs formella stadgar 
som reglerar såväl beslutsfattande 

Om Nätverket fortsätter att vara 
enbart organisationsbaserat så 
innebär det automatiskt t.ex. att 
två små organisationer överröstar 
en stor, vilket ju inte är särskilt 
demokratiskt, eftersom den stora 
organisationen representerar fler 
medlemmar än två små. Ett sätt att 
komma runt detta problem är 
förstås att gradera organisationer
nas rösträtt, men det är inte särskilt 
sympatiskt och det är praktiskt 
otympligt. Dessutom löser det inte 
frågan om hur enskilda medlem
mars uppfattningar ska viktas mot 
organisationernas. 

Ny organisation? 
En möjlig väg för Nätverket i Lund 
är att ta initiativ till att skapa en 
helt ny organisation: "Lundabor 
för fred". När Lundabor för fred 
har konstituerat sej kan nätverket 
läggas ner. Plattformen för den 
nya organisationen kan lämpligen 
vara identisk med den som gäller 
för det nationella nätverket. Men 
till skillnad från detta så organi
serar Lundabor för fred enbart indi
vider, inte organisationer. För alla 
de lundabor som inte är beredda 
att svälja olika vänsterorganisa
tioners analyser av kriget skulle 
det ge möjlighet till aktivt deltagan
de och öppna vägen för en verklig 
breddning. 

Ulf N 

Danmark 
o 

g ar 
i krig! 

Fortsätt demonstrera- mot USAs Irak-krig! 
Jag menar att det är ett misstag. 
Lunda-delen av "Nätverket mot 
krig" har lagt till en egen paroll, 
"stoppa UsA-imperialismen", till 
de som gäller i Sverige som helhet. 
Någon förklaring till beslutet har 
jag inte nåtts av. Menjag har mött 
folk som säger, att nu kan de inte 
gå med. 

Nätverkets val av parollerutgick 
från att alla människor oberoende 
av politisk hemvist ska kunna 
demonstrera sin opposition mot 
kriget. Läggs en gammal vänster-

paroll till, fungerar det inte. 
Demonstrationerna blir mindre, 
och tas mindre seriöst av media 
och politiker. 

Den gamla parollen hette 
"krossa UsA-imperialismen". Lätt 
att skandera, och uttryck för en 
inte särskilt acceptabel analys. 
V are sig imperialist eller hege
monisk supermakt, vi kan inte på 
något enkelt sätt krossaeller stoppa 
USA i dess internationella makt
utövning. Därför koncentrerar vi 
oss på kriget, och försöker få med 
så många det är möjligt. 

Ingen brist på cynism och 
likgiltighet för liv 

Den amerikanska ledningens 
cynism slår ständigt nya rekord. 
Nu kräver invasionsmaktenhuman 
behandling av sina tillfångatagna 
soldater. Att samma makt råkar ha 
flera hundra fångar från kriget i 
Afghanistan hållna under lång tid 
på ett barbariskt vis utan ens ett 
minimalt rättskydd, verkar den ha 
glömt bort. Göran Persson har ett 
gyllene tillfalle att påpeka sam
banden och se till att få loss sin 

svenska medborgare. Låt oss alla 
skriva honom om detta! 

U n der det förra Irakkriget 
använde USA utarmat uran, med 
stora odokumenterade skador 
bland irakiska medborgare. Ska
dorna på amerikanska soldater är 
bättre kända. "Tråkigt, men det 
var värt det", skulle säkert 
Madeleine Albright ha svarat om 
tillfrågad. Den amerikanske 
militären Doug Rokke berättar i 
en intervju nyligen att över 220 
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Är det verkligen fred de 
vill ha? 

När jag läser om och lyssnar till 
den s.k. fredsrörelsens ställnings
tagande till och beskrivning av 
Irakkriget blir jag skrämd. Det är 
bra när människor engagerar sig 
mot våld och krig men dagens 
demonstrationer är inte antikrigs
demonstrationer utan i första hand 
utslag av antiamerikanism. 

Ar 1999 angrep N a to med USA 
i spetsen Jugoslavien utan attdetta 
var sanktionerat av säkerhetsrå
det. I Kosovo bombades serbiska 
förband och i Serbien bombades 
industrier, kraftverk, media mm 
medcivila offer. Underdessadagar 
av flagranta brott mot interna
tionell rätt fanns ingen fredsrö
relse. Gator och torg i Lund låg 
tysta. Tvärtom uppmanade många 
kulturpersonligheter och politiker 
västmakterna att ingripa militärt. 
Anna Linds enda kommentar till 
bombningarna av Belgrad var att 
bomberna kunde varit mindre. 

1999 förekom inga demonstra
tioner mot kriget då människor, 
rätt eller fel, var emot serberna och 
ville se dem besegrade. På motsva
rande sätt är dagens demonstra
tioner ett ställningstagande för att 
man föredrar att Saddams regim 
finns kvar. I Jugoslavien var kriget 
för dagens "fredsdemonstranter" 
ett acceptabelt verktyg, i dag är 
kriget förkastligt. 

Bakgrunden till dessa ställnings
taganden är inte freden utan hatet 
till USA och solidaritetens med 
Palestinas folk. Ett hat som satt 
sig så djupt att det förblindar. "De 
verkliga terroristerna" är USA, och 
terrordåden mot World Trade 
Center var framprovocerade av 
USA självt. I en serie insändare 
beskrivs drömmen om hur det im
perialistiska USA vittrar sönder. 
Försvaret av det Palestinska folket 
är så starkt att man ser bort från de 
terrordåd som utförs med civila 
som gisslan i flygplan mot civila 
mål eller mot ungdomar på serve
ringar i Israel. 

När kriget i Irak avslutats har 
Saddam ersatts av en mermänsklig 
regim. Detta i sin tur bör kunna 
ökasäkerhetenihelaregionen som 
i sin tur är en förutsättning för ett 
självständigt demokratiskt Pale
stina. 

LarsAndersJönsson 

Uardavägen 0 :85 
224 71 Lund 

Världen är nära 
Ibland kan man tänka att Lund 
ligger långt borta från Den Verk
liga Världen, den där det finns 
storpolitik och krig och elände. 
Men så är det förstås inte. 

Halliburton är här! 
J ag v ar nere och tittade på 
borrtornet på åkern mellan Råby 
och Linera där man borrat sig mot 
jordens mittpunktåt Lunds Energi. 
På ett av specialfordonen som 
fanns där stod det Halliburton. 
Vem är det? Jo, ett av världens 
stora företag i oljebranschen, se
nast aktuellt i samband med Irak. 
Vicepresident Cheney, en av de 
grabbar kring Bush d.y. som 
verkligen vet vad de vill, var för
svarsminister under Bush d.ä. Det 
var en tid av framgångsrika mili
tära ingripanden i t.ex. Panama 
och Irak. Från 1995 var Cheney 
verkställande direktör för just Hal
Iiburton och var så sent som 1998 
engagerad i att sälja oljeutrustning 
till vem, jo just Irak. Fast det har 
han försökt att förneka när journa
listerna fiskade upp det. Och myc
ket riktigt: Halliburton är ett av de 
företag som fått USA:s uppdrag 
att delta i återuppbyggnaden och 
moderniseringen av Iraks olje
industri sedan landet genom det 
just påbörjade kriget gjorts säkert 
för demokratin. 

I Halliburton ingår numera som 
helägt bolag också Dresser, den 
kända pumptillverkaren. Det är 
också ett lokalt förekommande 
företag. I Limhamn ligger nämli-
Forts. från sid. 3 
000 soldater skadades, de flesta 
med symptom från exponering för 
radioaktivitet. Varken militärled
ningen eller senare myndigheterna 
har velat veta av dem. 

Intervjun med Rokke är his
nande - soldaterna undanhölls 
vettig information, många drab
bades av skottlossning från sina 
egna. Deras utrustning var inte tät. 
När militären fann irakiska förråd 
av kemiska, biologiska och nuk
leära vapen sprängde de dem. Dä
rmed spreds de Ii vsfarliga produk
terna fritt över soldater, civil
befolkning och vegetation. 

Rokke menar att inte heller 
dagens soldater fått tillräcklig 
information och träning. Inte ens 
skyddsutrustningen håller måtten. 

Det saknas inte argument för att 
mobilisera alla i vår närhet till 
protester mot detta länge planerade 
krig. 

Bertil Egerö 

gen W ayne Dresser, det nuvarande 
namnet på gamla Ljungmans 
Verkstäder som varit en ledande 
tillverkare av bensinpumpar i 75 
år. Har Cheney varit där och kollat 
någon gång? När han var försvars
minister var han i Karlskrona och 
hälsade på den svenska marinche
fen, vad de nu kunde ha att tala om. 

Kanonaffårer 
Tja, den som är road av sådant 
(och vill sitta en timme och leta på 
webben) kan gå vidare till gamla 
kanontillverkaren Bofors. Den ägs 
numera av United Defense, en av 
USA:s stora försvarsindustrikon
cerner. I styrelsen är det nerlusat 
med gamlageneraler och försvars
tänkarefrånBushs tid. Och United 
Defense är skapat och väl ännu 
ägt av the Carl y le Group, ettinvest
mentföretag som ännu merfullt av 
gamla militärer och ministrar, t. ex. 
James Baker III, finansminister 
hos Reagan och utrikesminister 
hos Bush d.ä. Att familjen bin 
Laden ännu i september 2001 var 
en storägare i företaget hör dock 
bara till pikanterierna. 

Krupp, den stora tyska vapen
koncernen, köpte i början på 1930-
talet in sig i Bofors. Fast då blev 
man bestört i den svenska stats
ledningen och lyckades med hjälp 
av Wallenbergs baxa ut tyskarna. 
Man slapp alltså under andra 
världskriget deras inblandning i 
landets viktigaste vapenindustr.i 
Men det var då det. 

Lucifer 

Midnattskören kör 
afrikanskt! 
På lördag och söndag gör Mid
nattskören några konserter på 
Lindebergsska skolan i samarbete 
Cletus Nelson Nwadike, nigeri
anskpoet, och de lokala storheterna 
Dan Gisen Malmquist, klarinettist. 
och Tina Quartey, slagverkare. 

Gösta Petersen, Midnattskörens 
ledare sedan tjugo år, beskriver 
konserten sopm ett möte mellan 
svensk och afrikansk kultur. Han 
har själv tonsatt en del av dikterna. 
Det blir också annan folklig musik 
från Afrika och kompositioner av 
Gisen och Tina. 

Konserter blir det i aulan på 
Lindebergska skolan i Lund, 
lördag29mars kl20.00, söndagen 
den 30mars kl 17.00 och kl20.00 

Biljetter kr 100 för vuxna, 60 
för barn 

Mer detaljer kan man få på 
Midnattskörens hemsida 

www.djingis.se/memb/gp 

Begränsad eftersändning . 
Vid defin iti v adress
ändring sänds tidningen 
i retur ti ll Veckobladet. 

Vänsterpartiets väg 
4 eller 20 procent? 

ngrid Burman 
ndre vice ordf. i 
änsterpartiet 

tt företräda 
e svagaste i 
arlamentet 
ur ska vänsterns 

strategi utformas? 
orsdagen den 3 april 
119.00, Konsthallen 

. Kvamby 
olkhögskola och VB 

Påsken 
närmar sig med stormsteg och med 
den årets påskvandring. Iden är 
som vanligt att gå med modern 
friluftsutrustning i det skånska 
kulturlandskapet. Där erbjuds allt 
vad man kan begära av storslagna 
utsikter, intagande små byar och 
fula sommarstugor. Vanligen far 
vi ut på skärtorsdagen, vandrar på 
långfredagen och åker hem på 
påskaftons eftermiddag. I år är 
påsken dessutom sen, så det blir 
strålande sol på dagen och ljumma 
kvällar vid lägerelden. Det kan bli 
Nordvästskåne, men detaljernafår 
anstå till kommande nummer. 

Kommunalpolitiskt mån
dagsmöte 31/3 kl. 19.00 på parti
lokalen. Tema: Avfall och åter
vinning. Anne Diederichs inleder. r-------- .. VECKOBLADET 1 
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