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Veckobladet 
fortsätter att spegla aktuella mot
sättningar inom vänsterpartiet på 
olika nivåer. 

Om Vägverkets 
fyrstegsprincip 
I VB nr 33 publicerades ett text
stycke skrivet av Karin Svensson 
Smith och undertecknad. Tyvärr 
föll det i texten bort, att det gällde 
en skrivelse till Vägverksregionen. 

Med tanke på de stora vägom
byggnader som Vägverket plane
rar i Lunds kommun, bl. a. tre nya 
eller kraftigtombyggda trafikplat
ser längs motorvägen: vid Råby, 
vid Södra infarten och vid Gaste
lyckan (Dalbyviadukten), vill vi 
ha svar på hur Vägverket följer 
sina egna principer. Vägverket sä
ger sig numera följa den s.k. fyr
stegsprincipen, som i korthet inne
bär att man vid trafikproblem i 
första hand ska pröva "mjuka" åt
gärder, dvs åtgärder som kan på
verka transportbehovet och val av 
transportsätt. 

I andra hand ska man ta till 
åtgärder som ger effektivare ut
nyttjande av befintligt vägnät och 
fordon. Om dessa åtgärder inte 
räcker till ska man ta till begrän
sade vägombyggnader. Först i allra 
sista hand ska man drämma till 
med nybyggnad och större om
byggnadsåtgärder. De tär alltså den 
princip verketsjälvt säger sig följa. 

Den oinvigde kan lätt få intryck 
av att Vägverket i fallet Lund hafsat 
över steg l till 3 i sin fyrstegsprin
cip och gått direkt på steg 4, en 
"lösning" som fram till dags dato 
varit Vägverkets ryggmärgsreak
tion vid uppkomsten av alla slags 
vägtrafikproblem. Syftetmed bre
vet till Vägverket är helt enkelt att 
de för allmänheten ska redovisa 
de prövningar och bedömningar 
som gjorts i de tre första stegen. 

Med detta förtydligande hoppas 
jag att det blir klargjort för VB:s 
läsare i vilket sammanhang texten 
tillkommit och till vem den var 
riktad. Upplysningsviskannämnas 
att vi ännu inte fått svar från 
Vägverket, men så är det ju bara 
en månad sedan vi skickade brevet. 

UlfNymark 

Sjostakovitj -
vem var han? 
Konsert med Röda Kapellet lördag 
6.12, Konsthallen kl. 14. Dirigent 
Joakim Casagrande, piano Bengt 
Olle Bengtsson. 

På förekommen anledning ... 

V-Skåne: slopa personval! 
Det är inte bara i Lund som vän
sterpartistema har skrivit många 
kongressmotioner (se annan ar
tikel). Kongressen i februari har 
att behandla omkring niohundra 
motioner, varav man förstår att 
alla inte kan ägnas någon djupare 
behandling. Inte heller VB kan ta 
annat än stickprov. En motion från 
Lund återges på annan plats. Här 
ska vi uppehålla oss vid Al54 
bakom vilken står distriktsstyrel
sen i Skåne, "Vision men inte per
son: demokratins grundval". 

De avslutande kraven lyder: 
"För en levande demokrati med 
levande diskussianeri levande par
tier yrkar undertecknade: att kon
gressen beslutar att Vänsterpartiet 
i parlament och andra valda för
samlingaraktivt skall verka för att 
personvalsinslaget i allmänna val 
skall tas bort; att kongressen be
slutar att Vänsterpartiet genom 
aktioner riktade till allmänheten 
skall verka för en upplysning om 
de demokratiska fördelama med 
partival gentemot personval." 

Positivt, men ... 
Det är naturligtvis principiellt in
tressant och positivt att distrikts
styrelsen tar upp viktiga frågor om 
det demokratiska statsskicket. När 
det gällerpersonval står olika prin
ciper och intressen emot varandra. 
Det är många kategorier som man 
numera i alla partier anser ska ha 
sin del av de valbara posterna: 
kvinnor, unga, pensionärer, invan
drare, industrianställda, för att nu 
inte tala om den lokala och regio
nala dimensionen. En sådan mödo
samt framförhandlad komposition 
kan spräckas av väljama som inte 
ser helheten på samma sätt. 

Detta gör att ingen partiapparat 
egentligen vill ha inslag av person
val eftersom det reducerar dess 
makt. Att det sedan två val tillbaka 
ändå finns ett sådant inslag, genom 
möjligheten att kryssa, beror ju på 
den traditionella partipolitikens 
kris. De flesta partier krymper, 
och väljarna vet eller anar att kan
didatlistor görs upp i smoky back
rooms, vilket inte är bra för val
systemets eller statsskickets legiti
mitet. Kryssningens införande bör 
nog ses som ett försök att bättra 
politikens anseende. 

Vad har då kryssandet haft för 
effekt hittills? Ja, inte att vi efter 
finskt mönster har fått in t.ex. 
idrottsstjärnor eller andra personer 
med utompolitiska meriter i paria-

mentet. Den tevekändis (s) som 
senast försökte komma in miss
lyckades. De personer som kryssa
des in riksdagen har inte blivit nå
gra vildar, vare sej i vänsterpartiet 
eller på annat håll , även om en in
kryssad v-ledamot som Lennart 
Beijer har åsikter som avviket från 
partimajoritetens i enskilda frågor. 

Vänsterpartiet är principiell t kri
tiskt till kryssning och personval. 
Det gäller emellertid inte vänster
partiets väljare som enligt under
sökningartillhörde flitigaste krys
sarna. Och det kan påpekas att 
folkomröstningar är ett annat sätt 
att kringå partier och partiappa
rater, och sådana omröstningar 
brukar partiet inte ha något emot. 

Principiellt och konkret 
Bakom partidistriktets initiativ 
ligger förstås erfarenheterna från 
valet2002 när t. ex. Karin Svensson 
Smith kryssades in i riksdagen av 
väljarna och Saima Jönsson lyftes 
upp på första plats i region valet. 

"I praktiken röstar majoriteten 
av röstberättigade på parti och på 
partiets vision så som den framförs 
i media. Medborgare förlitar sig 
på att partiet intern rangordnar kan
didater så att denna vision bäst kan 
förverkligas. Med personvalsbe
slutet är det möjligt att med liten 
röstandel i allmänna val välja per
soner som företrädare för partiets 
visioner", skriver motionen. Prin
cipiellt kan det låta vackert, men 
låt oss se på den konkreta verklig
heten här i Skåne. 

Jo, en majoritet av medlemmar
na i Lund, den största v-organisa
tionen i respektive valkrets, ville 
välja om Karin till riksdagen och 
prioritera Saima i regionen. Det 
speglade nog åsikten bland väljar
na om man ser till kryssandet 

Hur var det då med "partiets 
interna rangordning"? Jo, Anders 
Neergaard & co ville tillförsäkra 
Mikael Persson en plats bland kött
grytorna (och maktpositionema) 
genom att sätta honom högst på 
regionlistan, och fem samman
svurna ombud var så angelägna att 
få bort Karin att de petade henne 
till förmån för Philip Maughan, en 
person som inte ens har befunnits 
värdig att stå på distriktsvalbered
ningens förslag till kongressom
bud fast han gärna vill. 

Är det sådana "demokratiska 
fördelar" som väljama enligt mo
tionen ska upplysas om? 

Gunnar Sandin 

50 motioner 
från Lund 
till v-kongress 
Hela femti motioner till partikon
gressen i februari hade vänster
partiets medlemsmöte att yttra sej 
över den 11 november. Dessutom 
kan det komma fler från Lund -
medlemmar kan skicka in motioner 
utan att ta vägen över medlems
mötet. 

Det kan konstateras att alla mo
tionerna var skrivna med utgångs
punkt från programkommittens 
majoritetsförslag, det vill säga att 
ingen handlade om stadgarna, or
ganisationen ellerpartiets aktivitet. 
Hälften, det vill säga 25 , hade 
skrivits av Diana Mulinari och 15 
av Anders Neergaard. 39 av mo
tionerna hade rekommenderats a v 
styrelsen. 

De flesta motionerna gick ut på 
tämligen små textändringar. Men 
tendensen var klar: marxism, 
feminism och rasism var återkom
mande ord, och i Europafrågan 
fick Ali Esbatis m.fl. reservation 
om utträde ur EU stöd. 

Det fanns medlemmar som 
undrade om det var demokratiskt 
lämpligt att behandla så många 
motioner vid samma tillf<ille och 
mötet var inte särskilt väl förberett 
av styrelsen, men det gick ändå 
undan. Mest kanske därför att det 
från början stodklart att styrelsens 
linje skulle vinna i de allra flesta 
fall. 

Den överlägset längsta de baLen 
handlade inte oväntat om EU. Den 
som följt VB (och till exempelläst 
nr 33) vet att Gunnar Stensson är 
positiv till organisationen och me
nar att vänstern måste utnyttja den 
kamparenan. lnte minst är EU vik
tigt som motkrafttill USA, menade 
han.l motionen "EU en allt starkare 
imperialistisk aktör" förordade han 
att en formulering ur Johan Lönn
roths alternativa programförslag 
skulle sättas in.lnläggen var många 
och diskussionen blev bitvis prin
cipiell och ideologisk, vilket inte 
alltid är fallet på medlemsmötena. 

Gunnar Stensson lyckades inte 
vinna någon majoritet trots sin 
vältaliga argumentation. Men hade 
alla EU-vänner i partiföreningen 
kommit på mötet så hade detta 
ställt sej bakom en nyckelformu
lering i Johan Lönnroths förslag 
(eller hela förslaget!), för totalt 
var det inte mer än 22 personer på 
mötet. Alla tycker tydligen inte att 
programfrågorna är särskilt vik
tiga. 

Gr 



Vänsterns tur att bygga Europa 
() vill säga bekä~painfl~~ionen. ~ ac~ att man utsåg federalisten och f.d. spel för galleriet. Båda blocken 
~ ques Delors fo,;sokte kltstra p a franske presidenten Vah!ry G is- vill samma sak. Dessutom tenderar 
<}) ordet tillv.axt pa namnet, men mg- card d'Estaing, flankerad av två vissa länder att "pensionera" sina 
)7 entmg t SJalva texten talar om att andra federalister, italienaren Giu- "förbrukade" politiker genom att 
~ det ~andlar om en st~bthtets- oc?, liano Amato och belgaren Jean- beredademplatsiEU-parlamentet. 

ttllvaxtpakt. Pakten serverades Luc Dehaene för att leda arbetet Ett sådant parlament ska absolut 
tillövri~aEU-ländersom ficksväl- fören ny konstitution för Unionen. inte ha mera makt på bekostnad av 
Ja den ra. Frankrike ska ha det Frankrike de nationella parlamentens makt 

Fransmännen 
vill ha! Vi måste inse att Frankrike och inflytande. 

Allt vi har sagt om EMU håller på 
att besannas. Korthuset är i gung
ning och allt tyder på att (in)stabi
litetspakten, eller stupiditetspak
ten som Prodi döpte den till, är så 
bräcklig att även dess nanm fram
kallar skratt hos de invigda. 

Paktens historia är både 
märklig och osannolik 
Efter Berlinmurens fall ville Hel
mut Ko hl förena de broderstatema 
Västtyskland och DDR. Frankrike 
var då rädd attett förenat Tyskland 
skulle bli för stort och för mäktig. 
Något måste göras för att denna 
EV-bjässe inte ska ta för stor plats 
i EU. Frankrike krävde att Tysk
land överger sin mark och ersätter 
den med en gemensam valuta. Tys
karna som älskar sin mark över 
allt annat ville inte ersätta EU:s 
starkaste valuta mot en annan som 
Deutsche Bank inte har kontroll 
över; det var då tyskarna krävde 
att valutan som ska ersätta marken 
ska vara minst lika stark. Tjänste
männen i Deutsche Bank kläckte 
stabilitetspakten vars enda syfte 
är att försvara prisstabilitet, det 

och den offentliga sektorn 
Begreppet service publique är lika 
heligt för fransmännen som deut
sche Mark var för tyskarna. För att 
kunna möta paktens kr a v, kräv des 
att det Frankrike raserar sin offent
liga sektor och inför marknadsli
berala inslag i något som uppfattas 
av flertalet fransmän som en helge
dom. Jag tror inte att svensken är 
lika fäst vi sin offentliga sektor 
som fransmannen är. Oavsett poli
tisk färg, vet de styrande i Frank
rike att man inte tafsar ostraffat på 
den franska offentliga sektorn. För 
detta kan vi tacka det franska fol
ket. Men liksom våra inhemska 
socialdemokraterpratar de styran
de i Frankrike med kluven tunga. 
Det är inte samma budskap som 
ges i Bryssel som serveras allmän
heten och folket. 

Dagens EU och det franska 
myntets baksida 
Idag är det i stort sett Frankrike 1 

och Tyskland som sätter dagord
ningen i alla avgörande frågor in
om unionen. Det är ingen slump 

aldrig har gett upp sina stormakts
drömmar. Landets svidande ne
derlag somkolonialmakthar aldrig 
accepterats av makthavarna i 
Frankrike. Nu vill man bygga 
Frankrikes storhet och ära på de 
andra europeiska ländemas be
kostnad. Kommissionen beslutade 
att inte bötfälla Frankrike, trots att 
landet bröt mot stabilitetspakten; 
dettasäger ganskamycketom vem 
som bestämmer i EU. Jag anser att 
denna hegemoni måste brytas om 
små länder ska ha något inflytande. 

Sverige, vänsterpartiet 
ochEU 
Vi varken kan, eller bör lämna 
EU -frågorna åt socialdemokrater
na. Regeringenshandfallenhetoch 
nästintill apatiska hållning inför 
det nya förslaget till EU -grundlag 
bör vara en väckarklocka för oss. 
Vi kan helt enkelt inte låta kluvna 
tungor leda debatten om EU och, 
än en gång, föra det svenska folket 
bakom ljuset. Den opposition som 
utövas av den socialistiskagruppen 
i EV-parlamentet när högern har 
majoritet och vice versa är bara ett 

Politik - är det att tycka? 
Företrädare för den politiska linje smygerman undan flygbladen, och kommer och norpar "deras" Påga-
- som i brist på bättre kommit att de (visserligen fåtaliga, men ändå) tåg? Varför staten skulle sköta Skå-
kallas traditionalismen- som här- medlemmar som infunnit sig för netrafiken bättre än t. ex . Region 
skar i v-styrelsen i Lund (liksom i att vara med i aktionen förväntas Skåne framgår för övrigt inte av 
distriktsstyrelsen i Skåne, val be- dela ut ett helt annat flygblad med texten. 
redningarna i Lund och i Skåne en i långastycken annaninriktning Kolartron på statligt ägande är 
etc) är normalt väldigt försiktig än partiets. Naturligtvis är det OK etta v traditionalismens känneteck-
med att göra öppna ställnings- att styrelsen har en annan inställ- en. Ettannatkännetecken är själva 
taganden i konkreta politiska fr å- n in g än partistyrelse och riksdags- synen på politik, och också den 
g or. Huvudsakligen väljer man att grupp. Men det är knappastrenhå- går tydligt att utläsa i skillnaderna 
uttryckasiggenomallmännafraser rigtatttindanhållamedlemmaroch mellan partiets och styrelsens 
som "stärkt vänsterprofil" och allmänhet partiets inställning och flygblad. 
"tydligare oppositionspolitik" o.d. inte heller attlura partimedlemmar 
Men ibland när man känner sig att dela ut flygblad med styrelsens 
tvingad ut på en öppen arena, som åsikter, som på avgörande punkter 
nu i samband med v-styrelsens i skiljer sig från partiets. 
Lund sorglustiga turer kring post
ochjärnvägsflygbladen (se VB nr 
33) framträder en tämligen tydlig 
bild av var man står politiskt. Det 
"censuristiska" ingripandet mot 
flygbladen tål förvisso att skrattas 
åt, men mera att begrundas ändå. 

styrelsens egna politik 
För det första bör man som medlem 
fråga sig vilken syn på yttrandefri
het och fri information som ligger 
bakom beslagtagandet av de cen
tralt producerade flygbladen. Här 
gerpartiet alltså ut ett parflygblad 
och initierar en kampanj kring två 
angelägna infrastrukturfrågor. 
Medlemmar i Lund kallas av 
styrelsen att delta i aktionen. Så 
upptäcker styrelsen att man inte 
stödjer partiets politik. Och vips 

Krav på förstatligande 
I VB-artikeln redovisades en del 
skillnader i formuleringar mellan 
partiets och styrelsens flygblad. 
En väsentlig skillnad missade dock 
VB. Medan partiets flygblad häv
dar att staten ska ta större ansvar 
för såväl postservice som kollek
tivtrafik, framhåller styrelsen att 
staten ska äga posten och kollek
tivtrafiken. Att staten ska äga pos
ten är väl inte så uppseendeväck
ande inställning. Men att styrelsen 
vill förstatliga kollektivtrafiken är 
en uppfattning som drastiskt skiljer 
sig från partiets (och partiorganisa
tionens !) uppfattning. Undrar just 
vilka miner Vänsterpartiets repre
sentanter i Skånes regionfullmäk
tige ska göra när farbror staten 

styrelsen "tycker" 
Partiets flygblad skildrar på ett 
konkret sätt bristema i dagens tåg
trafik och posthantering, talar om 
vad partiet hittills har gjort, och 
vad man vill och ska göra. Styrel
sen kritiserar i mycket allmänna 
ordalag rådande förhållanden, och 
med den sedvanliga uppsättningen 
honnörsord. Såkommer styrelsens 
slutkläm: "Vänsterpartiet i Lund 
tycker att". Ingenstans i styrelse
bladet finns kopplingar till politi
ken eller till partiets agerande på 
de politiska arenorna. 

"Recensionspolitik" 
Här har vi, skulle jag vilja påstå, 
kärnan i motsättningen mellan 
partiets hittills förda politik och 
traditionalismen. Medan partiet 
under de senaste decennierna, lite 
trevande men i varje fall , försökt 
att påverka politiken genom att i 

Framtiden är åt vänster 
Vänsterpartiet ska inte och bör 
inteinskränkafeminismen till Sve
rige. V år uppgift är att "exportera" 
feminismen och dess ideer till så 
många länder som möjligt. 

Det är nu vänstern i Sverige och 
i övriga Europa kan göra en hi
storisk insats. Nu, när det merkan
tilistiska och nyliberala EU har 
nått en återvändsgränd och visat 
sina begränsningar, kan vänstern i 
Europa leda rörelsen till en pro
gressiv, solidarisk, global, demo
kratisk, öppen, miljöinriktad, och 
feministisk union till glädje och 
nytta för dess medborgare och 
grannländer. 

Vänsterpartiet bör eftersträva 
och axla en ledande roll inom EU
vänstern i syfte att göra EU till en 
feministisk och medborgamas uni
on. SkaEU byggas, skaden byggas 
underifrån; och inga rörelser kan 
ta sig an den uppgiften än vänstern 
i Europa. 

Mokrane Ourad 
1 Notera att jag gör en stor skillnad 
mellan det franska folket och dess sty
rande elit. 

de beslutande församlingarna få 
politiska förändringar till stånd ge
nom allianser och konkreta och 
genomförbara krav, så ställer sig 
traditionalismen vid sidan om och 
tycker. Traditionalismen intar be
traktarens position, vilketledertill 
en recensionspolitik, som i grun
den är ickepolitik. Kort sagt gäller 
för den inbitne traditionalisten 
mottot: Politik är att tycka. (Dis
triktsstyrelsen i Skåne och styrelse
majoriteten i Lund tillhör de mest 
uttalade företrädarna för denna tyc
karpolitik och distanserar sig med 
hästlängder från mera sansade tra
ditionalister i den nationella parti
ledningen, vilket stundtals leder 
till inre spänningar mellan olika 
nivåer i det traditionalistiska lägret, 
som i fallet med de embargobelag
da flygbladen) . 

Motsägelsefullt 
Traditionalismens utgångspunkt är 
alltså politiken som ickepolitik. 
När denna inställning kombineras 
med en stark tilltro till staten som 
förvaltare blirdethela väldigtmot
sägelsefullt (Än meramotsägelse
fullt blir det när tilltron till staten= 
förvaltaren paras med traditiona
lismens bristande tilltro till statens 
demokratiska institutioner- främst 
riksdagen- som politisk arena och 
redskap för politiskt förändring.) 

Väg V al Vänster 
Instundande kongress handlar all t
så ytterstom detta: ska partiet åter-



Som det blir är det inte 
Alla gillar inte nya Potsdamer 
Platz. Behövde Berlin verkligen 
ett stort kommersiellt centrum ut
över Zoo i väst och Alexanderplatz 
i öst? Och dessutom en så ohöjd 
symbol för den globala kapitalis
men som Sonys skyskrapa?Men 
jag måste erkänna: jag är svag för 
ny arkitektur, ochjulhandelns alla 
ljus glimmade vackert i grådiset. 

Och alldeles intillligger filhar
monins jättelika anläggning , 
byggd som en västlig utpost i det 
ödeland som kriget hade lämnat 
efter sej strax söder om Hitlers 
bunker, helt nära den mur vars fall 
inte anades då. I filharmonins lilla 
sal skulle Hanns Eisler Chor begå 
sitt trettiårsjubileum med en kon
sert nu i lördags. 

So wie es ist, bleibt es nicht 
S ten och j ag råkade höra kören vid 
ett besök för några år sen, på en 
lokal i Neukölln. Lika slumpartat 
var det nu, jag läste om konserten 
i en tidning på tåget från W uppertal 
till Berlin. 

Hanns Eisler C hor bildades allt
så 1973 ur ett embryo som hade 
uppträtt året innan. Det var de åren, 
någon tid efter 68, som vänster
radikala sångkörer och blåsorke
strar uppstod lite varstans i Väst
europa - de första banden kom 
något tidigare. En stockholmsk 
motsvarighet är kören Trots Allt 
som Röda Kapellet samarbetar 
med på sommarlägren. 

Eisler hade verkat i DDR till sin 
död 1962, men kören som tog namn 
efter honom var en västberlinsk 
företeelse. Det dröjde nio år innan 
den uppträdde på andra sidan grän
sen. Men redan efter tre år hade 
den hållit sin första konsert i den 
västberlinska filharmonins gamla 
lokaler. Det visar att kören hade 
konstnärliga högre konstnärliga 
kvaliteter och ambitioner än de 
flesta av sina motsvarigheter, och 
kanske bättre kontakter till den 
etablerade kulturvärlden. Så hade 
den också sin första rekryterings
grund på musikhögskolan i Väst
berlin. Nu har medlemmarna av 
allt attdöma en mängd olika yrken, 
men inslaget av skolade musiker 
har genom åren gjort att Hanns 
Eisler Chor kan ta sej an och klara 
av verk som ligger utom räckhåll 
för rena amatörkörer. 

Ambitionerna framgick inte 
minst av det 104-sidiga program
häftet med sångtexter, körhistoria 

falla till en ickepolitik som ställer 
sig vid sidan av det politiska ske
endet? Ska vi omvandlas till ett 
"politik-är-att-tycka" parti? Eller 
ska vi fortsätta att, som det heter i 
VägValVänsters upprop, utveck
las till ett parti som "representerar 
en modern vänsterpolitik som slut
giltigt lämnat dogmatism och tes
kommunism bakom sig och är in
riktat på att åstadkomma resultat 
som förändrar människors var
dag"? 

UlfNymark 

och artiklar. Häftets och föreställ 
ningens rubrik "Så som det blir, är 
det inte" förbryllade mej , till jag 
förstod att det var en ironisk om
vändning av en rad i Brechtdikten 
"Dialektikens lov". Självironi är 
utbredd bland de gamla studentrör
elseaktivister som håller igång 
ännu, trots allt. 

Liebe Genossen! 
In på podiet i filharmonins lilla sal 
(liten och liten, jag uppskattade 
antalet platser till niohundra, och 
nästan utsålt) tågade nio mörk
klädda professionella instrumenta
lister, följda av kören, 65 personer 
stark, i blusar, tröjor, sportskjortor, 
en och annan (sliten)kavaj, samma 
klädkod som Röda Kapellet. Det 
mesta av publiken hade liknande 
avspända kläder och samma be
hagliga ålder, kring sexti. 

-Kära vänner! började presen
tatören. Kära gäster! . . . Kära kam
rater! Varvid ett lätt fniss utbröt i 
publiken. 

Och så började programmet. 
Elva musikinslag. Fyra av Hanns 
Eisler, varav två starkt bearbetade, 
sju skrivna 2002 eller 2003 varav 
flera nu uruppfördes. Helt i Eislers 
anda. "Sjung inte gamla dumma 
sånger!" uppmanade han ameri
kanska arbetarkörer under sina år 
i exilen. "Engagera nu verksamma, 
engagerade tonsättare!" 

Det är recept som även skandi
naviska vänstermusikanter ibland 
följer. Hörde ni Hanne R!i)mers 
"Här och nu" på Kultumatten? 

Bilde Könstler, rede nicht! 
Eftersom det var jubileum skulle 
det förstås hållas ett tal, ett lärorikt 
och roligt (och självironiskt) tal 
förvisso men rätt långt. Dessutom 
hölls utförliga inledningar om de 
olika musikstyckena. Hädiskt min
des jag den gamla tyska uppma-

ningen till konstskapare att just 
skapa, inte snacka. 

Men eftersom musik är en så 
mångtydig konstart kan den be
höva ord för att säga något explicit. 
Det är ett skäl till att ha körer som 
framsjunger ett budskap. Med 
kvällens texter var det som med 
musiken: ett par var av Brecht, 
andra var bearbetningar av eller 
parafraser på densamma, resten 
helt nytt. Aktuellast var en text 
som förde tankarna till grannkvar
teret, även om det inte handlade 
om Son y utan om en annan elek
tronikkoncem, Siemens. Det var 
ett collage på nyckelord ur dess 
senaste verksamhetsberättelse, 
modeord som earparate citizen 
och human resourses och indu
strial solutions och employability 
och sustainability och benchmark
ing och qualification och com
munication, framför alltcommun
ication. Roligt, tänkvärt. 

Ein musikalischer Spass 
Verk framfördes av sju tonsättare 
förutom Eisler, men den främsta 
platsen efter denne intogs av Hart
mut Fladt, körens huskompositör 
som för kvällen hade skrivit 
"Tyska danser" som det definitivt 
inte gick att dansa till, och som äg
nades en hornmage av Hellmut 
Pätsch med titeln "30 Jahre Char
dialektik". Potpurri är ett lättsinnigt 
ord men bitvis handlade det verk
ligen om ett musikaliskt skämt. 

"Dialektik" var ord som före
kom flitigt i programmet, och det 
går ju bra ihop med en (själv)
ironisk hållning. A v nämnde Flad t 
fanns i programmet en essäistisk 
text med med den mycketeislerska 
rubriken "Fem sätt att beskriva 
' Dialektikens lov'", som någon 
borde översätta nån gång, eftersom 
tyskan är ett språk under nedmon
tering i Sverige. 

Distriktet planerar 
Vänsterpartiet i Skåne ska nu i 
helgen anta en verksamhetsplan. 
Ellerrättare sagt: distriktsstyrelsen 
ska ta en verksamhetsplan för parti
distriktet. Det blir liksom lättare 
när styrelsen tar besluten. Inga brå
kiga lokalorganisationer eller med
lemmar stör då planerna. 

Frid och fröjd 
Ty i det förslag till verksamhets
plan som skickats ut andas allt frid 
och fröjd i distriktet. Två politiska 
frågor ska distriktet jobba med: 
dels en kampanj för asylrätt och 
rasism, dels ED-parlamentsvalet. 
Om regionpolitik och kommunal
politik finns inte ett ord. Om man 
undantar ett stycke med rubriken 
"Regionpolitiken" som inte alls 
handlar om regionpolitik, utan om 
att DS i myndiga ordalag slår fast 
att det är minsann distriktsstyrelsen 
som har det "yttersta ansvaret" för 
regionpolitiken. Där får sig alla 
väljare som tror att det är deras 

valda representanter i regionfull
mäktige som har ansvaret en rejäl 
tankeställare! 

Interna frågor 
En tredjedel av verksamhetsplanen 
ägnas åt utåtriktade aktivitet, me
dan resterade två tredjedelar hand
lar om interna verksamheter som 
studier, relationerna med Ung 
Vänster och intern information. 
På den sista punkten kan man no
tera att DS minsann har "ambitio
nen" att höja kvaliteten på intem
bladetMenander! Kommunalpoli
tiken, dvs det politikområde som 
de flesta organisationer i distriktet 
lägger ner sin huvudkraft på, be
värdigas inte med en tanke . Inte 
heller, som sagt, regionpolitiken. 

Motsättningarna 
När så stor del av verksamhets
planen behandlar partiinterna frå
gor hade man kanske förväntat sig 
hur vi i distriktet gemensamt, eller 

Fladts musik var liksom flera av 
de andra nya tonsättamas full av 
ironi er och citat också den och lät 
högst nutida, med kluster och in
strumenteffekter i udda oktaver 
och allt som hör till . Bara glimtvis 
närmade man sej en annan av 
Eislers imiktningar, "sånger att 
sjunga på gatan", av typ DDR:s 
nationalsång som vissa ännu minns 
från de olympiska spelens seger
pallar. 

Die belebende Wirkung 
des Geldes 
Mot slutet kom en "äkta", det vill 
säga obearbetad Eisler/Brecht: 
"Om penningens livgivande ver
kan". 

De 65 i Hanns Eisler Chor har 
hållit fast vid sitt vänsterengage
mang, trots allt. J ag skulle tro att 
det flesta av dem röstar med De 
gröna eftersom det är den gamla 
västtyska vänsterns parti par pre
ferance, och de flesta tillhör nog 
en vänsterflygel i partiet som un
drar över JoschkaFischers dubbel
knäppta kostymer ochNatovänlig
het. Åndåhoppas nog en och annan 
att det ska gå bra för julhandeln 
vid Potsdamer Platz, det vill säga 
att det tyska ekonomiska loket ska 
få upp farten igen och dra med sej 
Sverige och andra släpvagnar. 
Ekonomiskt uppsving brukar vara 
goda tider för vänsterideer, de
pressionstider som gör människor 
ängliga och försiktiga är det sällan. 
Detta är ironi och dialektik om 
något. 

Själv gnolade jag med i Eislers 
melodi, vilket var tillåtet enligt 
presentatören. J ag hade tränat den 
nu i höst, i Röda Kapellet. Som 
spelar i en annan division än Hanns 
Eisler Chor men som är barn av 
samma tid och anda. Och som på 
lördag (Konsthallen kl. 14) framför 
ett program med musik av och 
tankar kring Dimitri Sjostakovitj , 
en tonsättare som verkligen speglar 
musikens dialektik. 

Gunnar Sandin 

åtminstone hur DS, ska hantera 
det faktum att partidistriktet är dras 
meddjupa politiska motsättningar. 
Klyftan kom i öppen dager inför 
det allmänna valet 2002 och har 
sedan dess inte på något vis blivit 
smalare eller grundare. Flera parti
organisationer och ett stort antal 
partimedlemmar ifrågasätter di
striktsledningen sätt att sköta parti
distriktet - något som DS natur
ligtvis är djupt medveten om. 
Sprickan i partidistriktet tar sig 
bl. a. tydligtuttryck i attpartiträffar 
av olika slag som DS kallar till 
måste ställas in p.g.a. attpartiföre
ningarna finner det meningslöst 
att skicka dit representanter. Men 
ingenting om detta. Ingenting hel
ler om det faktum att DS driver en 
oppositionspolitik gentemot parti
styrelsen, bl.a i riksdagspolitiska 
frågor, där DS ledningen vägrat 
ställa upp och försvara eller ens 
förklara partistyrelsemajoritetens 
ställningstaganden. 

DS förslag till verksamhetsplan 
ger intrycket av att vara skriven 
för ett annat parti, i en annan tid 
och för en annan verklighet. 
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Falskt medvetande, retoriskt nys, vänstriga irrläror 
Motion till vänsterpartiets kon
gress. Eftersom den inte fanns med 
i partiorganisationens utskickinför 
medlemsmötet som behandlade 
motioner, ger vi på detta sätt en 
större krets möjlighet att ta del av 
den. Underrubrikerna är redaktio
nens. 
Nedan motion problematiserar pro
gramförslagets (PPF) sammanläggning 
av förtrycksobjekten i den rika resp . 
den fattiga världen. V ar sammanfaller 
våra intressen - och var ej? Vidare 
kringgås frågan om det finns motstri
dande intressen inom den klassallians 
eller rejält splittrade grupp, partiet de 
facto utgör. Sen har vi den ytterst fram
gångsrika infiltrationen, om man så 
vill, av radikalfeministiska grupperoch 
tänkesätt i vårt parti. Vilkasgenomslag 
finns för envar att konstatera, på snart 
sagt vruje rad, i programförslaget Vad 
har denna partigruppering tillfört oss i 
(v)-resp. i svenska vänstern generellt? 
Och viktigast, på vad sätt har den in
tressen som inte sammanfaller med ett 
könsneutralt vänsterparti - i en väl
färdsdemokrati? Alltså ett parti med 
ambitioner och anspråk företräda, samt 
förklara världen utanför sig självt. 
D.v.s. utanför sin egen snäva globala, 
samt inrikes sociala cirkel. 

Beslöjande begrepp 
Sen döljer dessutom begrepp eller 
(egentligen) slagord som socialism, 
feminism och rasism kanske mer än de 
hjälper och klargör, inför oss själva 
och omvärlden. Sammanfattningsvis: 
en antikverad partimarxistisk världs
bild med klart begränsad funktionalitet 
har i föreliggande PPF allierat sig med 
en ideologiskt svårplacerad, socialt 
undanglidande, mestadels teoretiskt 
beslöjande, huvudsakligen sekteristisk 
feminism. I PPF:en finns därutöver 
omfattande inslag av förutsättningslöst, 
modernt vänstertänkande. Känneteck
nat av verklighets- och vardagsnära 
beskrivningar, och begrepp. Med hög 
användbarhetsfaktor i praktiska parti
arbetet. Samt en god och anspråkslös 
hjälpreda i försöken att begripa världen 
omkring oss! 

Åter till s.k. radikalfeminismen. 
Somkan sägas vara en programmatiskt 
mansdiskriminerande, generellt kvin
nocentrerad, delvis könschauvinistisk 
rörelse. Vilken till stora delar får anses 
präglad av ett förvrängande, alltså ej 
ärligt sanningssöknade, starkt subjek
tivistiskt resp. instrumentellt exklude
rande verklighetsbeskrivande ideal. 
Därtill en rörelse som med flitig an
vändning av altemati va, sedermera mer 
etablerade härskartekniker sökt och 
skaffat sig tanke- och yttrandemonopol, 
inom egna intresseområden. Delvis 
även generellt -speciellt inom socia
listiska vänstern. Nåt som står klart för 
envar läsare av det uttalade tidsdoku-

ment, PPF:en utgör. Som ?O-talsradikal 
är sen bara att resignerat konstatera 
rejäla och betänkliga förskjutningen 
inom vänsterns könsrättvise- ochjäm
ställdhetskamp. 

Kön i stället fOr klass 
Radikalfeminismen verkarviljaersätta 
klassperspektivet, och dess bild av 
högst konkreta och med tiden alltmer 
påtagliga samhällsorättvisor, fr. a. i en 
global kontext, med ett närsynt foku
serande på orättvisor mot generellt och 
exklusivt kvinnor. (Orättvisor dess
utom inte alltid möjliga att återfinna 
där ute i terrängen- om ni förstår vad 
jag menar.) Senare tid även homo
sexuella män, jämte olika könstrans
cendenta minoritetsgrupper. Katego
rier som upphöjs till "hederskvinns"
med rätt till lidande- och offerstatus. 
Radikalfeminismens ursprungs- och 
utvecklingshistoria bekräftar misstan
ken om denna rörelses bristande till
hörighet, inom i v.f. en socialistisk 
vänster. Speciellt med uttalade fasoner 
kring icke-diskussion och icke-ifråga
sättande. Inom vänstern köpes inget 
o påsett, allra minst i paketform! Auk
loriära har vi varit så det räcker 

Välvaktad privilegieklubb 
Mitt påstående är att i svang varande 
västliga vänsterkosmologier, samtden 
uppflammande radikal feminismen, po
pulär flerstädes i väst resp . väl i aka
demiska överklassmiljöer i underpri
vilegierade länder, medverkar till att 
beslöja den faktiska, främst globala 
verkligheten. Sverige är och förblir en 
liten, men hungrig kapitalistisk makt. 
EU en välvaktad privilegieklubb. Hela 
väst med sina satelliter ländermässigt 
och socialt en ordning syftande blott 
till sitt eget privilegierade fortbestånd. 
Skepsis vidhäftar försöken skapa 
samförstånd jämte parallella intressen 
mellan en idealistiskoch tanke förförd, 
insulär västvänster. Samt de för-alla
att-se-underprivilegierade och reellt 
förtryckta ute i världen, resp. i väst
världens fattigdomsenklaver. Kanske 
är vi blott än en del av en vittförgrenad 
illusionsapparat, syftande till konser
vering av existerande globala och andra 
maktförhållanden. 

Illusioner frammanas i partipro
gram, i andra dokument av samma typ, 
i enskilda riksdagsmotioner. De frågor 
och perspektiv partiellvänstern aktivt, 
ärligt och resultatsyftande faktiskt dri
ve r, i samt utanför parlamenten, ger en 
meroskrymtad intressebild-ävenledes 
en bild av de sociala skikt och ideer, 
som behärskaros s. illusionsförvaltning 
är en central del av alla rörelser. Här 
harpåtalats tvåelementmed ev. uppgift 
att vidmakthålla en bedräglig - eller 
direkt falsk- bild av oss själva. Alltså 
av oss i den privilegierade, globala 
västvänstern. Jämte av oss som en 

alltmer medelklassifierad, förorgerli
gad inrikes ellervästeuropeisk vänster. 
Dels torgförs en generaliserad, alltså 
global och överskylande klassdefi
nition. Så har vi radikalfeminismen. 
Vi lken tycks syfta till att förvränga 
kartan över klassvänner och -fiender, 
skapa falska motsatsförhållanden samt 
inkorrekta verklighetsbilder. Därtill 
fungera agitatoriskt, i aktuella kontext. 
Med sin aggressiva stil samt ansråk på 
icke ifrågasättbara sanningar kan 
radikalfeminismen ses som ett makt
havamas förnämliga, självspridande 
och på plats verkande antivänster
instrument Kön resp. könsmotsätt
ningar kan ju vara skapade av Demi
urgen. Nån utan pittpenna som tänkt 
den tanken? 

Annan nivå efterlyses 
Radikalfeminismen har dock vissa 
poänger att hämta vad gäller samhällets 
beskrivande, problernfokusering, teori
generering etc. Och inom partiet resp . 
socialistiska vänstern i allmänhet ser 
vi en anpassad, kompromissad variant. 
Den har sin givna plats i partidokument 
av PPF-typ och i konkreta partiverk
samheten - allt i pluralismens namn. 
Men man önskar en helt annan nivå på 
k:larlägganden, vad gäller denna teo
retiska och ideologiska som man kan 
upplevadet gökunge, inom traditionell 
socialistisk, generellt rättvisesyftande 
parti- och allmän vänsterverksamhet 
Radikalfeminismen r en raketbetonad 
modeföreteelse inom vänstern. Vad 
gott, eller betänkligt, för den med sig? 
Den sorts debatt som lämpligen borde 
förts i ett teoretisktlvänsterhistoriskt 
organ över flera år, komprimeras nu 
till osorterade inlägg i provisoriska 
fora, under begränsad tid inför en parti
kongress. Om den alls föres. 

K vinnor är offer- med ett medlid
andesökande och religiofierat språk
bruk, främmande för oss som ett fak
tuellt och sekulariserat parti. Men 
"offer" dock på- obs - alldeles kon
kreta, och för kvinnokollekti vet endast 
partiellt giltiga sociala, ekonomiska, 
utbildnings/utblicksmässiga, arbets
platsrelaterade eller familjefaktorer. 
Sen har vi många inslag i en ny svensk 
underklass- från vilken det alltså sällan 
finns anledning skilja ut kvinnorna, på 
könet. I vad mån högre klassers kvinnor 
är offer ser jag inte som världens ange
lägnaste fråga. Och ska vi i (v) företräda 
just dem? Finns en hel rad borgerliga 
partier, ju. Samt kvinnoorganisationer 
av högreståndstyp knutna till fram
gångsrik kvinnlig yrkesverksamhet -
med näringslivsanknytning t.ex . I en 
provisorisk listning rymmer nya sven
ska underklassen fängelsekunder, 
psyksjuka, stora grupper invandrare, 
flertalet flyktingar- fr.a. demmedkle
na skyddsskäl, hemlösa, arbetarskiktets 
socialaoch utbildningsmässiga under-

del generellt, ensamstående med barn 
i låginkomstyrken, socialklienter, 
missbrukare, vissa kategorier förtids
pensionärer, vissa vanliga pensionärer. 

Storadelarav en traditionell arbetar
klass bildar däremot samman med 
breda, vad förr kallades tjänstemanna
grupper, numera en välfödd medelklass 
- med rätt tunna band till ovan skis
seradenya underklass . Vemföreträder 
(v)? Är inte ute för att splittra ideologskt 
sammanhållnaklassallianser. Och kan 
händaattett (v) Lund, meden obefintlig 
arbetar- och underskiktsrepresentation, 
ger en skev bild av partiet. Samt är ett 
drivhus där allehanda klassrelaterade 
beteenden, intressen och utblickar ges 
tämligen fritt spelrum. 

Återremiss 
Begär återremiss av programförslaget! 
Finnes bristeri representativiteten även 
vad gäller PPF-kommissionen? Deras 
värld är kanske även den alltförfjärran 
från realiteterna för samhällets nya, 
eller nygamla -låt oss gärna kalla det 
proletariat! Är det medelklassfolket, 
traditionalister eller ej, som fyller par
tiet med verklighetsfjärma(n)de läror, 
och dito budskapsretorik? Yrkas åter
remiss av programförslaget med be
aktande av ovan synpunkter. Presidiet 
kan efter gottfinnande citera inslag ur 
texten till omröstning, om så önskas. 
Samma gäller enskilda kongressleda
möter. 

Jörgen Larsson, Lund 
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