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Veckobladet 
Ett långt sommarlov, visst. Men vi 
höll ut relativt länge i juni och VB 
brukar numera bara komma med 
38 nummer om året. Det är vad vi 
har råd till. Men nu kör vi sjutton 
veckor framåt. Det blir totalt 112 
sidor (inklusive de av tradition 4 
extra i julnumret) så ni förstår nog 
att ni är välkomna med bidrag. 

Detta nummer och de närmast 
följande präglas som sej bör av de 
förstående omröstningen, och sen 
blir det säkert anledning att kom
mentera resultatet och kampanjen. 
Särskilt om det blir regeringskris 
och nyval, något som vi inte hoppas 
på. 

I stället hoppas vi från och med 
mitten av september kunna fylla 
VB:s debattspaltermed inlägg om 
vänsterpartiets nya partipartipro
gram. Programkommissionens 
förslag lär vara klart, inklusive en 
minoritetsvariant, men släpps inte 
förrän efter omröstningen. Fårman 
döma av den debatt som förekom
mit (även i VB) om det första 
programutkastet och diskussio
nen kring 181-uppropet kommer 
diskussionens vågor att gå mycket 
höga. 

I Lund pågår en besvärlig kom
munal budgetprocess med oviss 
utgång. Blir det skattehöjning? 
Kommeri annatfall vänstern, som 
konsekvent förespråkar offentlig 
expansion, att kunna förvalta och 
ta ansvar för de smärtsamma ned
skärningarna? Kommer det röd
gröna sarnarbetet att hålla? 

Ska motsvarande partikonstel
lation kunna vända den katastro
fala ekonorruska utvecklingen i 
region Skåne? Ochhur klarar vän
sterns distriktsstyrelse med sina 
högstämda proklamationer kon
frontationen med den politiska 
verkligheten? Idel intressanta sa
ker att debattera. 

Men debatt är inte allt. VB:s 
spalter är öppna för allmänna re
flexioner. I synnerhet om de har 
en lokal aspekt, men som läsarna 
vet tolkar vi det begreppet liberalt. 
Vi upprepar vår maning i förra 
numret att skriva ner reseintryck. 
Själva har till ett kommande num
mer sådana att förmedla från vän
sterpartiets allrastarkaste kommu
ner, Fagersta och Norberg i det 
mellansvenskarostbältet (Den tid 
känns avlägsen då vänstern i Lund 
var på väg mot den positionen.) 

Förövrigtinbjuds Veckobladets 
vänner till ett litet möte för att 
diskutera innehåll och planlägga 
höstens tidningsproduktion tisdag 
2 september på vänsterpartiets 
lokal. 

Motivet för Veckans Goja ä~ som synes ja-kampanjens lokala val
stuga. Men även nej -kampanjen har en sådan, och där är man väl
kommen att hjälpa till. Anmäl er till Rebecca på vänsterpaniets 
expedition, tel. 13.8213. 

På Karin Svensson Smiths dagordning: 

EMU, budget, Hallandsås 
-Förutom budgetförhandlingarna 
som brukar kräva arbete så här års 
har vi kampanjen inför euroom
röstningen. J ag har deltagit på ett 
antal möten och debatter, och fler 
kommer. Om jag har några origi
nella argument? Nej, vänsterpar
tiets huvudfrågor duger bra. Jag 
brukar lyfta fram konsekvenserna 
för den offentliga sektorn och i det 
sammanhanget för kvinnojobben. 
- Detsvårastemed budgetförhand
lingarna är för min del, som leda
mot av trafikutskottet, finansde
partementets förslag att senare
lägga järnvägsinvesteringar för 
flera miljarder. Det är mycket 
olyckligt om det går igenom efter
som besvikelsen redan förut var 
storöver tidsplanen. Menförhand
lingar pågår och vi får se vad resul
tatet blir. Jag skulle, inte oväntat, 
vilja ändra balansen mellan vägar 
och järnvägar. 
-Vänsterpartiet har inte ställt 
några ultimativa krav om budge
ten. Men partistyrelsen, som ger 
direktiv och ska godkänna uppgör
elser, har på ett möte med riksdags
gruppen förklaratattett återställan-

de av nivåerna i sjukförsäkringen 
äger högsta prioritet. 
- Ett sätt att frigöra pengar till an
dra järnvägsinvesteringar vore att 
inte återuppta arbetet med Hal
landsåstunneln. Vår partiavdel
ning i Båstad tycker det efter det 
senaste miljöschabblet. Men det 
är en svår fråga. Har man sett kara
vanerna av tunga lastbilar på E6-
an inser man att något måste göras. 
Kan man inte lägga spår på en del 
av motorvägen över åsen? Lutar 
det för mycket? Synd. 
-Vad beträffar E6-ans sydligaste 
del, biten till Trelleborg, behövs 
ingen motorväg. Det räcker med 
trefältsväg och mitträcke som 
kostar kanske en tjugonde! men 
ger samma säkerhet. Där får vi nu 
stöd av NTF. Och alltfler tycks 
ställa upp på vårt krav om alkalås 
och instamma i vår kritik av poli
sens hastighetsövervakning. 
-Jag utgårfrån attdet blirmajoritet 
för nej i omröstningen. Men sen 
kommer det att krävas politisk 
mognad av både mp, s och v om 
sarnarbetet ska kunna räddas. 

Gr 

Nu på lördag: 
Nejfestival 
i stadsparken 
Den 14 september är det folk
omröstning, men redan innan dess 
är det dags för eldslågor och fyr
verkerier. Nej, vi pratar inte om att 
ta ut segern i förskott, utan givetvis 
om Folkfestivalen Nej till EMU 
lördagen den 30 augusti! 

Festivalen anordnas av Vänster
partiet, Ung Vänster, VSF och 
Smålands nation i Lund, och syftet 
är att väcka uppmärksamhet runt 
EMU-frågan på ett bra sätt. 

- Vi vill engagera vanligt folk, 
människor som inte orkar lyssna 
på en slipsklädd Göran Persson en 
gång till, utan hellre målar grafitti , 
lyssnar på bra musik eller umgås 
med sina polare, berättar Vänster
partiets Claes Regander, en av de 
drivande i projektet. 

För det är just det man kommer 
att kunna göra i stadsparken på 
lördag; höra artister som Lars 
Demi an, Svenska Akademien, Ad
vance Patrol och Svenska Musik
rörelsen spela, UllaHoffmann och 
Ung Vänsters Ali Esbati tala, se på 
teater, måla grafitti, köpa böcker, 
eller .. . helt enkelt luta sig bakåt 
och njuta av föreställningen . Allt 
detta fullkomligt gratis . 

För en billig penning kan man 
också köpa mat eller fika (såvida 
man betalar i kronor vill säga, för
sökerman medeuro blirdetmycket 
dyrare!). 

På plats kommer också repre
sentanter från de andra nej-par
tierna att finnas, med bokbord och 
representanter som kan berätta 
varför just du ska rösta nej till 
EMU. 

För mer information om festi
valen se www.folk-festival.tk. 

Se programmet på sidan 3. 
Välkommen! 

Vänsterns valvaka 
äger rum på puben John Bull. Det 
passar bra med associationer till 
ett land utanför EMU. Mer info i 
kommande VB-nummer. 

Körsång 
Nya sångare hälsas välkomna att 
sjunga i onsdagskören. Vi sjunger 
på onsdagar kl 19.30 i Vita Huset 
på Uardavägen, bakom !CA Tor
net. Vi sjunger körsång under an
språkslösa former och man be
höver inte vara duktig för att vara 
med och sjunga. Däremot måste 
man ha roligt! Ledare är Gösta 
Petersen te!. 12 53 27 . 



Väster- stadsdelllled stort V 
Det är lika bra att säga det med en 
gång: jag tycker Jan Mårtensson s 
nya bok om Väster är med det 
bästa han har skrivit. Jag syftar på 
Föreningen Gamla Lunds årsskrift 
2003, en volym som i första hand 
komrnermedlemmarna(ditjaginte 
hör) tillhanda. Nu är jag väl inte 
alldeles utan bias i sammanhanget: 
huvuddelen av mitt liv i Lund har 
jag bott på Väster ochjag trivs där. 
Min första bostad i Lund var ett 
inackorderingsrum under en tak
kupa på Slöjdgatan. 

Envar som har läst små eller 
stora amerikanska berättare vet att 
det finns folk som är födda på "the 
wrong side of the railroad tracks". 
Järnvägen är ofta en delare: på ena 
sidan den lite äldre, gedignare och 
borgerliga delen av samhället, på 
andra de nyare, mera orediga och 
anonyma människorna. Lunds 
Väster är den nya stadsdel som 
sedan andra delen av 1800-talet 
växt upp väster om stambanan. 
Dock räknar inte Mårtensson Ko
bjer till stadsdelen, vilketjag skulle 
kunna ha invändningar mot, men 
det är inget att bråka om. 

Mårtensson skildrar Västers hi
storia: Klosterkyrkan fanns för
visso före järnvägen och även en 
del enklare bebyggelse längs med 
utfartema mot Värpinge och Flä
die . Men i huvudsak handlar det 
om Lunds industrialisering-Lund 
var ju vid förra sekelskiftet en 
betydande industristad och på 
Väster anlades Armaturfabriken, 
Lunds Mekaniska Verkstad och 
gasverket för att inte tala om soc
kerraffinaderiet vid Kung Oskars 
bro. Och därmed tillkom arbetar
bostäderna: i Jutahusområdet, i 
kvarteren kring Hökvägen-steg
litsvägen och Stationskarlahusen 
vid Fjelievägen. 

Ett lapptäcke 
På samma sätt är det förstås Lunds 
senare industriella blomstring som 
har präglatdetnyare Väster: Åker
lund & Rausing och AlfaLaval har 
väl gett oss bostadsområdena kring 
Hårlemans plats resp. Vildgåsen 
och räknar vi med universitetet 
bland industrierna får vi väl tacka 
det för Vildanden. Väster är ett 

lapptäcke av arbetsplatser och bo
städer. De enskilda lapparna i täck
et kan vara nog så genomtänkta 
och välavvägda, men ställda mot 
varandra visar de upp sig som kon
traster i en stad under expansion. 
Själv tror jag att det är det som är 
Västers charm: här lever vi i en 
övärld av tydligt tidsmärkta ar
betsplatser och bostäder, inte i en 
ensartad och totalplanerad värld 
som Linero, Klostergården eller 
Norr. 

Nåväl, till skriften. Jan Mårtens
son, själv västerbo sedan nästan 
fyrtio år, skriver om stadsdelen 
och dess människor med kunskap 
och värme. Han intervjuar några 
av de gamla och fogar stillsamt in 
kommentarer och egna åsikter i 
stadsbyggnadsfrågor: jovisst, var 
det en skandal när HSB lät bebygga 
en stor tomt i stadens centrum 
(Gasverkstomten) som om den var 
en skogsbacke i en stockholms
förort. Och vem kan ha några in
vändningar mot hans val av favo
riter: Centrala idrottsplatsen , 
Holmbergska parken, Folkparken 
och Rinnebäcksravinen? 

Doften av stekt sill 
Däremot berör han med en i mitt 
tycke lite för lätt hand den klass
mässiga sammansättningen av 
Västers befolkning. Järnvägen var 
en klassgräns inte bara vid förra 
sekelskiftet utan också vid det se
naste. I drygt tio år delade jag ut 
vänsterpartimaterial inför val och 
förstamajfirande i LKF:s hyres
husområde vid Folkparksvägen 
och Högbovägen, det som heter 
Pilelyckan. Jag uppfattar det som 
ett utpräglat arbetarklassområde 
med ett sådants människor och 
dofter (ack, denna doft av stekt sill 
i en trappuppgång), väl att märka 
inget trasproletariat. Inte minst 
fascinerande var det att följa hur 
svenska namn efter hand byttes 
mot sydeuropeiska, sedan asiatis
ka, med en dos serbokroatiska före 
och efter. Och varför bor jag, en 
medlem av de välmående mellan
skikten på Väster? Jo, priset för ett 
bostadsrättsradhus på Ejdervägen 
var väl närmare hälften av vad det 
skullehakostat österomjärnvägen 

Tro/le-Wachtmeisters park, foto (E. W. Fischer) ur boken. Nu en öde o 

hundrastplats. För femti år sen kryllade den av arbetarungar som pa 
sommaren övervakades av en kommunal lektant. 

och samma sak gällde det gamla 
gatuhus jag nu bebor. Det är mindre 
fint och därmed billigare att bo på 
Väster. 

Dags for förnyelse 
Vad händer med Väster? Jo, det 
läggs förstås nya områden till de 
gamla vid periferin - Värpinge är 
det senaste. Men i övrigt? Röda 
Kapellet hade sin säsongsavslut
ning i form av några icke-annon
serade minikonserter en söndags
eftermiddag i slutet av maj. Vi 
spelade för så där tre åhörare i 
Troll e-Wachtmeisters park vid 
Byggmästargatan- det var en un
derbar spelning. Det är en säregen 
miljö: de grönskande gårdarna 
omkransade av Hans Westmans 
trevåningshus i gult tegel och så 
det fantastiska funkisområdet 
kring Bokbindargatan, levande 
svensk arkitekturhistoria. 

En känd basist i orkestern väckte 
i sammanhanget frågan om inte 
Trolle-Wachtmeisters park snarast 
borde bebyggas? Befolkningstät
heten i området är uppskattnings
vis nere på en tredjedel av vad den 
var på 1940-talet, servicefunktio
nerna tunnas ut, stadsdelen dör lite 
sakta. Och visst: nog skulle man 
kunna också kunna bygga på Mäs
ters park (vid F je lievägen) och de 
väldiga områden med tråkiga 
buskar som finns runt Vildanden. 
Det är ytor som nästan inte används 
och staden behöver förtätas. Vi 
blev inte eniga om vad som skulle 
göras men jag är böjd för att hålla 
med om behovet av förnyelse. 

En yta som bör behandlas med 
varsamhet är däremot Holmberg
ska parken. Jörgen Jörgensson (fp) 
och hans dåvarande borgerliga 
majoritet gav sig på den häromåret 
i form av en grotesk gång- och 
cykeltunnel under Fasanvägen. 
Där gick de dock på pumpen. 
Malena Larsvall och några andra 
engagerade gjorde det grundläg
gande opinionsarbetet och sen gav 
Jan Mårtensson projektet döds
stöten med en krönika i Sydsven
skan. Med sin nya bok har han 
gjort ytterligare en insats för 
Väster. 

Sten H. 

Röda Kapellet 
har kört igång efter somrnaren med 
sina övningar på söndagskvällarna. 
Det är en tradition sen 25 år att öva 
på just den veckodagen så den kan 
vara svår att ändra på, även om det 
har höjts röster för det. 

Under några lördagar blir det 
folkomröstningsspeL Nu närmast 
i vänsterpartiets regi, därefter i 
egen. Det finns en nej-majoritet i 
orkestern men den är nyanserad 
(sofistikerad?) plus några ja-rösta
re. Tanken är att i någon mån spegla 
den idespridningen som faktiskt 
finns inom vänstern i stort. 

På årets Kultumatt medverkar 
mot vanligheten inte Röda Kapellet 
som sådant men väl ett antal av 
dess musiker, plus blåsare och 

Hopp om höjd skatt 
Vänsterpartiets lokala skattehöj
ningskampanj har noterat vissa 
framgångar. Ledande företrädare 
för både miljöpartiet och social
demokraterna har markerat att 
hellre höjer kommunalskatten än 
går med på alltför stora nedskär
ningar. I socialnämnden fick v
ordföranden med sej alla partier 
på ett uttalande om att den på
bjudna nedskärningen skulle drab
ba alltför hårt. Allmänheten prote
sterar på insändarsidorna antingen 
det gäller skolbudgetar, Hassela
verksamheten eller biblioteket i 
Stångby. 

Vänsterpartiets taktik är att inte 
försöka mildra intrycket. Det är 
bra om tjänstemännen presenterar 
sparförslag som skrämmer allmän
heten. Då blir det lättare att få med 
sej de andra i skattefrågan. 

LennartPrytz (s) hålleremot än 
så länge. Det är inte kul att höja 
skatten, men inte heller om de tre 
samarbetspartierna ska behöva 
svika sitt eget 34-punktsprogram. 
En nyckelfråga är att bostads
byggandet måste öka under man
datperioden, annars är risken stor 
att borgama tar över 2006. Men 
tar man bort tjänster på stads
byggnadskontoret, som i det ak
tuella sparförslaget, ökar inte pre
cis möjligheterna att få fram bygg
planer. 

Seklets viktigaste? 
"Århundradets viktigaste spurt?" 
lyder en stor förstasidesrubrik i nr 
8 av Vänsterpress, vänsterpartiets 
medlemstidning, och syftar på 
kampanjen inför euroomröstning
en. Man får vara glad för fråge
tecknet. Viharjuintefullöverblick 
över århundradet. Det kan t. ex. på 
2080-talet dyka upp problem som 
ställer dagens debatter i skuggan. 

Vänsterpartiets kommunalpoli
tiker i Lund tycks vilja betona frå
getecknet. På deras möte förra 
veckan beklagade en deltagare att 
hon var ensam om att bära "Nej till 
EMU" -märket, uppmanade de 
andra att sätta det på sej och hällde 
ut en grabbnäve på bordet. En ge
nerad tystnad utbröt tills en av de 
ledande kamraterna i gruppen ut
brast: "Men märket är ju så jävla 
fult!" 

sångare från Köpenhamn och 
Stockholm, i Hanne R!1lmers kom
position "Her og nu". VB ger mer 
information längre fram. 

Röda Kapellets stora höstsats
ning blir i stället en konsert den 22 
november med musik av Dmitri 
Sjostakovitj . Kan man numera 
spela ett stycke som heter "Sovjet
polisens marsch"? Röda Kapellet 
kan, men förklarar gärna varför, 
vilket blir en betraktelse över kon
stens villkor i en totalitär stat som 
ändå tar denna konst på allvar. 
Sjostakovitj memoarer ger ett rikt 
underlag. 

Som vanligt: alla är välkomna 
att spela med, veteraner såväl som 
nybörjare. Kontakta t.ex. Ingela 
Sjöblom, tel. 144457. 

Gr 



Sensommar 
I somras kom bekräftelsen på vad 
man länge anat: Lund är en för
åldrad stad. Det stod att läsa i 
sydsvenskan i mitten av juni och 
det var köpmännens think-tank 
Handelns utredningsinstitut 
(HUI), som hade funnit att så var 
fallet. Köpmännen i Lund har 
under årens lopp många gånger 
uttalat sin önskan attrasera stadens 
centrum och i samband därmed 
dra in motortrafikleder till de nya 
fräscha p-hus och butiker som då 
skulle kunna anläggas. 

I HUI:s sakkunnige, detaljhan
delsanalytiker Carl Eckerdal, har 
de uppenbarligen funnit sin man: 
"Medan Malmös centrum har ge
nomgått en radikal förnyelse hand
lar förnyelsen i Lund framför allt 
om nya trafikhinder, säger Carl 
Eckerdal". Och han vet vad det är 
som gäller: "Presentationen blir 
allt viktigare för att locka kunder, 
säger Carl Eckerdal och berättar 
att 2000-talets köpcentrer ska vara 
ljust med mycket glas och metall 
samt innehålla alla viktiga kedjor 
och gärna flera kaffebarer." Och 
hans dom över situationen i Lund 
är sträng men rättvis: 

"Det straffar sig när politikerna 
gör det svårt för bilburna kunder 
att komma fram. Men även bu
tiksägarna i Lund har varit be
kväma av sig och deras presenta
tion av butikerna känns föråldrad." 

För klen ökning 
Vad har då hänt, klappar butikerna 
i Lund ihop? Nej, det visar sig i 
statistiken att cityhandeln (med 
borträknade köpcentra) i Lund med 
en omsättning på l 445 miljoner i 
Skåne endast överträffas av Malmö 
med l 751 miljoner. Problemet är 
att Lund inte ökar i samma takt 
som t.ex. Trelleborgs cityhandel 
eller Center Syd i Löddeköpinge. 

I sak är det ju bara att erkänna 
fakta. Lund som helhet är omo
dernt och föråldrat och saknar den 
moderna urbanitet man finner i 
t.ex. Katrineholm eller Kista och 
när det gäller butikerna, säg till
gängligheten på Center Syd, triv
samheten på VäJa och den goda 
sorteringen påMobilia. Lundagård 
som ju ska vara någon sorts park 
verkar gravt föråldrad med träd 
som i vissa fall måste hållas ihop 
med wirar och betong. Här borde 
vara platsen för en föryngringsyta 
och man kan bara uppmana par
tierna att inte lägga fingrarna 
emellan i nästa valrörelse. 

Inga trubadurer 
Vad gäller valrörelser så står vi ju 
faktiskt mitt upp i en. Det är en av 
de märkligaste jag har varit med 
om. I huvudsak tycks de flesta av 
oss ta ställning mot linjeföreträ
dare, inte för. När jag har hört 
Maud Olofsson har jag t.ex. en 
viss förståelse för de som vill rösta 
Ja, men det brukar gå över när jag 
sen lyssnarpåLeijonborg och Pers
son. Föross som är Nej-anhängare 
blir det därför viktigt att inte chi
kanera Nej-sidan. Själv har jag 

funderat på att börja bära slips och 
raka bort skägget. Trubadurer får i 
den här valrörelsen heltenkelt hålla 
sig inne - man minns ju vilket 
elände de ställde till med i kärn
kraftsomröstningen. Röda Kapel
let har anledning att tänka över sitt 
repertoarval: absolut inget med 
konstiga ackord eller så. 

De största rubrikerna och de 
mestindignerade tonfallen i debat
ten har dock hörts när någon referat 
till den historiske personen Adolf 
Hitler. Jag minns att på sextiotalet 
sa man att något spex "Hitler" 
skulle det nog aldrig bli. Några år 
senare kom filmen "Det våras för 
Hitler" av och med Me! Brooks. 
Sedan några år går för fulla och 
förtjusta hus samma historia på 
Broadway som musicalen "The 
Producers". Men när det gäller 
politisk debatt måste man uppen
barligen ha en särskild skriftlig 
tillåtelse av Per Ahlmark för att 
nämna Hitler. Tillstånden ganska 
selektivt: vissa debattörer får näm
na Hitler medan andra anses dra 
ner debatten till ett bottenläge. 

En verklig paneurope 
Jag vill nu gärna sälla mig till de 
sistnämnda. Det är klart att Hitler 
var en stor paneurope, såväl i teori 
som praktik. Det finns gott om ut
talanden i hans skrifter och inter
vjusvar från 20-talet om hur ange
lägen han var om europeisk för
nyelse och samhörighet. Alfred 
Rosenberg, en av de nazistiska 
ideologerna, skrev också om så
dant och likaledes var de italienska 
fascisterna aktiva europavänner. 
När det kom till det praktiska var 
Waffen-SS den första icke-na
tionsbundna europeiska trupp
styrkan med t.ex. hundratals sven
skar, tusentals danskar och tio
tusentals baltiskamedborgare som 
ville slåss för gemensamma euro
peiska ideal. Och 1942 utarbetade 
tyska finansministeriet planer för 
en europeisk gemenskap medan 
den tyska riksbanken skissade på 
en gemensam valuta för densam
ma. Allt det här har väl bara måttlig 
relevans för dagens diskussion, 
men de som hävdar att europeisk 
enhet bara handlar om fredsprojekt 
borde ha anledning tänka efter. 
Och om det är fultattnämna Hitlers 
n.arnn, får man nämna Napoleon? 
Ar det fult med historia? 

Mitt liv som groupie 
Det finns många platser i Skåne 
som skulle kunna göra anspråk på 
att vara Skånes musikaliska cen
trum. T .ex. Malmö eller Lund eller 
Helsingborg. Själv menar jag att 
Höör är den självklara orten. Höör 
har ett utomordentligt rikt musik
liv. 

Som stöd för detta påstående 
skulle man då kunna anföra ett 
flertal personer och företeelser, 
t.ex. kompositören och pianisten 
Viggo Eden och kompositören, 
multiinstrumentalisten m.m. Hå
kan B. Carlsson och man skulle 
kunna räkna upp verk och verk-

Horror Fiscale 
Ovan är kökslatin fören sjuka som 
härjat väst sen 70-talet. Grunden 
är förorts-USA och en urartad 
variant på utopiskaminisarnhällen. 
Ni vet amishtraditione med dess 
upprinnelse i kristet reformtän
kande och messianism. 70-talet 
med kriminalitet, droger, rasupp
lopp och en livaktig, delvis våld
sam vänsterrörelse fick den nya 
medelklassen att lämna USA:s 
innerstäder. 

Utrymmesbehov , miljöpro
blem, grönavågenromantik jämte 
ekonomiska möjligheter och bil
ismens spridning gick samman 
med en samhällelig ideal- och myt
bildning. Reagan tog så fatt, kon
servativa och högerliberala borger
liga sociala skikt och idegenera
torer smälte samman i en kontra
revolution mot 70-talets upprors
och reformstämningar. Typiskt 
nog med start i Kalifornien. 

Och nu är vi stuck- ända bort i 
egalitära Sverige och långt ut på 
vänsterkanten. Politiken har kid
nappats av en social nyckelgrupp 
som spelar ut blocken mot var
andra. Hjärndöda husputsare och 
enbentagaspedalsoperatörer i sina 
pseudoliberala villasamhällen do
minerar ju helt politiken. Med en 
kortsiktigt materialistiskt och djupt 
samhällsdestruktiv och debattför
lamande agenda. Ä ven internatio
nellt sveper horror fiscale fram 
som en digerdöd genom länderna. 

En nödvändig förutsättning är 
korkade politiker- väl de sämsta 
årgångarna sen våldsinfekterade 
30-talet. Speciell trekryeringen på 
den borgerliga kanten gör en mörk
rädd. Till exempel här i Lund. 
Flaskskådare, tvåbenta ormar, 
överdresserade småbroilers eller 
allmänt menlösa som Christine 
Jönsson. Ursäkta sista - en rätt 

samheter som storband, kammar
musikorkestrar och barnoperor. 
Men de för mig starkaste musika
liska upplevelserna från Höör 
stammar från dragspelaren Roland 
"Gotte" Gottlow och hans band 
"Polka Twisters". 

J ag antar att gänget är väl känt i 
läsekretsen men låt mig bara erinra 
om dess andra medlemmar: den 
hänrivande violinistenPetraK vist 
och den coole gitarristen Anders 
Birgersson. Bandet har själva be
nämnt sin stil "Country and East
ern" och deras styrka ligger i in
tegrationen av skånsk folkmusik 
och countrymusik, gärna med in
slag av cajun. 

Jag är ingen musikkritiker utan 
kan bara meddela att så fortjag ser 
att bandet ska framträda finns det 
nästan inget som kan hålla mig 
därifrån. Vad gäller inspelningar 
finns bara en halvdålig några år 
gammal skiva att tillgå. Senastjag 
hörde gruppen var på en intim 
spelning på Krukmakarens gård i 
Y stad en ljummen kväll i slutet av 
juli. En musikkritiker (Alexander 
Agrell) har kallat gruppen "hård
svängande". Det är precis vad den 
är. 

Lucifer 

sympatisk m-politiker, egentligen. 
Hela den politiska apparaten rän
ner ju runt och letar efter nedskär
ningar. Den som slaktat mest av 
den offentliga sektorn till k-råds
pensionen vinner, antar jag. 

Vi väntar på nåt som kan vända 
trenden. Kanske en social revolt i 
USA. Med dess tiotals miljoner 
prssade familjer av främst vita, 
och andra. Vägledda av mellan
skiktsgruper och idegeneratorer 
som tar upp det stolta och rika 
progressiva amerikanska arvet. 
Systematiskt undertryckt sen 
världskriget och slutet av 40-talet. 

Så hav hopp- vi lever troligen 
i den reaganska alzheimerepokens 
sista skälvande minuter. Dess över
levnad hänger nu på al-Qaida. Kan
ske inte helt fel gissat att makt
cynikerna sköt på den egna be folk
ningen, med Twin Towers. 

Jörgen L. 

Festivalprogrammet 
i stadsparken 30.8 
Stora scenen 
13.00-13.05 Invigning av 

festivalen 
13.05--13.20 Röda Kapellet 
13.20--14.00 Svenska 

Musikrörelsen 
14.00--14.15 Ulla Hoffmann. 

vänsterpartiet 
14.30--14.50 The Non 

Thinking 
14.50--15.05 Carl Schliiter, 

miljöpartiet 
15.20--15.50 Alien She 
15.50--16.05 Anton Flink, 

Transport 
16.10--16.25 Röda Flåset 
16.25--16.40 Hanna Gedin, 

vänsterpartiet 
16.55--17.25 Cirkus Miramar 
17.25--17.40 Luciano 

Astudillo, s mot 
EMU 

18.00--18.45 Ranto Boko 
18.45--19.00 Ali Esbati, 

Ung vänster 
19.15--20.00 Lars Demian 
20.00-20.15 America Vera-

Zavala, Ung 
vänster 

20.30-21.15 Advance Patrol 
21.30-22.00 Menteroja 
22.15-23.15 Svenska 

Akademien 

Smålands tältet, under dagen 
Per Druva 
Jenny W rangborg 
Kesselofski & Fiske 
DJ 
Dockteater 

För övrigt 
kan ni tryggt e-kommunicera med 
Veckobladet. Vi kör sen gammalt 
genomgående med Mae-teknik 
och är därmed i princip trygga för 
maskar, ormar och virus. Eller de 
andra elektroniska odjur och mi
krober som säkert väntar i fram
tiden. Ner med Bill Gate s och hans 
Microsoft! 
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USA:s neoimperialism 
Det är numera riskabelt att koppla 
ihop begreppen USA och impe
rialism. 

Kritiker som signaturerna Mvh 
och LAJ associerar omedelbart till 
amerikahat och förlegad kalla 
kriget-retorik (se VB 21). Men 
eftersom begreppen svarar mot en 
verklighet får rubriken stå kvar, 
även om det kanske vore aptitligare 
med en positiv slogan om den rätt
visa världsordning vi eftersträvar. 

Det största hindret moten rättvis 
världsordning är emellertid UsA
imperialismen. Den är en speciell 
företeelse och får inte förväxlas 
med det mångskiftande USA som 
vi är så intensivt engagerade i. 
Snararekan USA-imperialis-mens 
upplösande kraft liknas vid en 
cancer som detta USA, och där
med hela världen, lider av. "The 
big C", som John Wayne sa, när 
han fick strupcancer. 

Progressiva amerikaner som 
Mark Twain, John Dewey, John 
Dos Passas, Martin Luther King, 
Norman Mailer, Michael Moore, 
Edward Said, Susan Faludi, Susan 
Son tag, J am e s Wilson och många, 
många andra har bekämpat impe
rialismen i mer än hundra år. Det 
amerikanska folket lyckades 
tränga tillbaka imperialismen efter 
Vietnamkriget. För en tid. 

N u är imperialisterna mäktigare 
än någonsin. I våras såg vi FN:s 
säkerhetsråd avvisa USA:s krigs
planer, trots USA:s ekonomiska 
och politiska påtryckningar, fram
för allt mot medlemsländerna i 
tredje världen. Att FN står helt 
oberoende av USA är livsnöd
vändigt, vilket inte minst attacken 
mot FN-byggnaden i Irak visar. 

Trots FN -beslutet startade Bush 
kriget mot Irak - och ställde sig 
därmed utanför världssamfundet 
och lagen. Han sköt FN:s vapen
inspektörer åt sidan. Lögner om 
irakiska massförstörelsevapen gav 
honom det amerikanska folkets 
stöd. EU -länder som Danmark och 
vissa före detta öststater anslöt sig 
i hopp om kommande belöning. 

Denna brokiga grupp "villiga" 
ockuperar idag tillsammans med 
USA det sönderfallande Irak. Bush 
har stängt dörren för FN:s inflyt
ande, men vill att FN ska röj a upp 
i det materiella kaos han skapat. 

Vi måste återställa FN:s aukto
ritet och respekten för internatio-

Uardavägen D:85 
224 71 Lund 

nell lag. Annars förestår ett nytt 
1930-tal och FN riskerar att gå 
samma väg som NF. Det är då 
nödvändigt att alla samlas i kam
pen för internationell solidaritet. 

EU:s roll 
I ansträngningarna uppnå detta 
spelar EU en avgörande roll. 

EU utvidgas nu till att omfatta 
alla Europas länder. EU utgör en 
växande motvikt till USA. Sådana 
motvikter ärnödvändiga.Dethand
lar inte om snäv säkerhetspolitik 
och än mindre om militär kapprus t
ning, som nej-förespråkarna tycks 
mena. Det handlar om respekt för 
tredje världens länder, förinterna
tionella avtal och demokratiska 
beslutsprocesser. Det handlar om 
pluralism kontra maktmonopoL 

Enligt America Vera-Zavala 
och Göran Greider kan EU aldrig 
bli en motvikt till USA. De tycks 
föreställa sig att EU försöker 
återskapa ett bi polärt världssystem 
med EU som militär motpart till 
USA på samma sätt som Sovjet
unionen förr . De tycks föredra att 
USA styr världen ensamt. Men de 
har fel. Vad det gäller är att stärka 
FN och skapa ett multipolärt sys
tem där världens regioner som 
Kina, Indien, Sydostasien, Afrika 
och Ryssland demokratiskt sam
verkar på lika villkor med Europas 
och Amerikas folk ekonomiskt, 
socialt, kulturellt och politiskt. 

Organiseringen av den europe
iska kontinenten är en viktig del i 
detta sammanhang. Det är därför 
som vänsterkrafternainom ED och 
mångafattiga nationer på världens 
kontinenter vill stärka EU och 
strävar att reformera dess brister. 
För att göra vår röst hörd måste vi 
delta fullt ut i ED-arbetet. 

B u sh och B l air ser detta som en 
faraoch försöker i ställetförvandla 
unionen till en Washingtonsatellit 
som WTO enligt parollerna om 
"den transatlantiska gemenska
pen" och "det nya EU". Men den 
europeiska unionen får inte bli en 
del av en "transatlantisk gemen
skap". EU måste- liksom FN -
vara oberoende av USA. Inte minst 
viktigt är att utmana det amerikan
ska finansmonopolet genom EU :s 
ekonomiska samarbete. Euron 
behövs som en alternativvaluta till 
dollarn, inte bara för europeerna. 

Dinosaurien 
Dinosaurien hade en väldig kropp 
som styrdes av en mycket liten 
hjärna. 

Något liknande kan sägas om 
USA. Den lillagruppen kring Wol
fowitz och Rumsfelt - de brukar 
kallas neoimperialister- manipu
lerar combat-dockan Bush för att 
diktera villkoren i hela världen 
medelst USA:s ofantliga ackumu-

Iatian av ekonomisk och militär 
styrka, den största i historien. De 
förfogar över dollarn som idag är 
en universell valuta. USA finansie
rar sitt underskott genom lån. Vi 
bidrar alla till den amerikanska 
upprustningen. 

Neoimperialisterna struntar i 
FN. De struntar i Genevekonven
tionen. De struntar i provstopps
avtalet. De håller människorfångs
lade i Guantanamo, i strid mot in
ternationell lag. De struntar i in
ternationella överenskommelser 
om handel, miljö och nedrustning. 
De utvecklar nya kärnvapen. De 
förfogar över jättelika lager av 
sarin och andra illegala massför
störelsevapen. De motarbetar den 
internationellakrigsförbrytardom
stolen i Haag. De har övertalat 
eller tvingat ett 50-tal länder att 
lova avstå från att häkta krigsför
brytare i den amerikanska armen. 

Michael Hardt, en av författarna 
till Imperiet (bokförlaget F ronesis, 
2003) sammanfattar den neoim
perialistiska politiken så här: Den 
amerikanska regeringen tror sig 
kunna diktera villkoren för den 
övriga världen på grundval av sin 
militära styrka. "Detta är en stor 
förändring. USA har förvandlats 
från en organiserande faktor till en 
upplösande kraft." Den makt som 
grundas på styrka är den svagaste 
formen av makt. (Stefan Jonsson, 
DN 19.8) 

Partiets lyckligaste stund 
Neoimperialisterna bekymrar inte 
vänsterpartiet för närvarande. Det 
njuter av sin lyckligaste stund nå
gonsin. Partiet förfogar över tu
sentals övertygade experterpårän
tepolitik och optimala valuta
områden, experter som kämpar för 
kronan, statens finanser, riksban
ken, stabilitetspakten, den parla
mentariska demokratin och foster
landet, nej, det svenska folkhem
met. Allt sammanfattat som på en 
nålsudd i nano-ordet nej. 

För första gången i partiets his
toria är enigheten allomfattande, 
från Kalle Larsson till Gunnar San
din, från Camilla Sköld Jansson 
till Karin Svensson Smith. Partiet 
bedriverfolkfrontspolitik i spetsen 
för en majoritet bestående av so
cialister, miljöpartister, borgare, 
reaktionärer och främlingshatare. 
Det tycks vara på väg mot en histo
risk seger i EMU-omröstningen 
genom sin ideologiska anpassning, 
som gått från internationalism till 
Europafixering, från europeisk ge
menskap till svensk nationalism, 
från vänsterpolitik till teoretisk 
nationalekonomi, från samhälls
ansvar till röstmaximering. Alla 
ser möjligheterna till ökat inflyt
ande i kommuner, riksdag och re
gering efter den 14 september. 

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

Efteråt 
A v görande för hur man ställer sig 
till EMU är vilka principer man 
utgår från. Vi utgår från ett per
spektiv av internationell solidari
tet. Andra perspektiv kan ge andra 
ställningstaganden. 

Den 15 spricker förhoppnings
vis nej-bubblan och var och en 
återgår till tidigare politiska 
positioner. EU och EMU kommer 
att fmnas kvar och växa i betydelse, 
oavsett utgången av den svenska 
omröstningen. Ansträngningarna 
att skapa motvikter och alternativ 
till det amerikanska maktmono
poletkommer att fortsätta. Försök
en att bygga ett starkare och rätt
visare, av USA oberoende FN 
kommer att intensifieras . Den 
övernationella miljöpolitiken 
kommer att vidareutvecklas i 
spåren efter somrnarens värme
katastrofer. 

Fortare än någon tror kommer 
den dag då ingen längre minns 
EMU-omröstningen. Ingen kom
mer heller attminnas oss som röst
ade ja. 

Gunnar Stensson 
Anna Klara Arvidsson 

Osäker om hur du 
ska EMU-rösta? 
En liten antologi kan bidra till att lyfta 
förvirringen till en högre nivå. Den 
heter "Allt du inte vill veta om AMU 
om du tänkt rösta ja", harredigerats av 
Kenneth Hermele och ges ut av Ord
front. 

Kenneths egen artikel "Till skvalp
valutans lov" anger tonen, och olika 
medarbetare utreder genusdimen-sio
ner, fackliga frågeställningar och -
naturligtvis- skillnaden mellan ekono
miska och politiska argument kring 
EMU-anslumingen. Alltmycketlättill
gängligt och läsvärt. 

Däremot saknas den internationella 
dimensionen, dvs betydelsen för för
hållandet till USA (kan euron konkur
rera ut dollarn?) ellereffekten på sam
arbetet med fattiga länder i världen. 
Några bra tips om texter kring de frå
gorna har jag tyvärr inte. 

Bertil Egerö 
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