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Veckobladet 
l förra veckan var VB på partikon
gress och delade ut närmare hundra 
exemplar av nr 6, bland annat till 
Lars Ohly . Nu är vi tillbaka i Lund 
och vardagen, men kongressen 
präglardet här numret och kommer 
kanske att göra sina avtryck även 
i de närmast följande . 

VB påverkas ju inte direkt av 
partikongressen och dess beslut. 
Vi är primärt ett lokalt organ, ut
givet av vänsterpartiet i Lund vilket 
nyligen har bekräftats av ett väl
besökt årsmöte. Men de öppna 
motsättningarna på kongressen vi
sar att det behövs mycket debatt i 
partiet och därmed många olika 
debattorgan. VB ska försöka dra 
sitt strå till stacken. 

För motsättningarna finns. även 
om Lars Oh ly automatiskt ser som 
sin plikt som partiledare att tona 
ner dem. Men han har också upp
märksammat att partiet har speci
ella problem i Skåne och deklarerat 
att han är beredd att göra något åt 
dem. Han lär också planera att 
komma till distriktets årskonfe
rens. En symbolhandling som inte 
skulle kosta mycket men ändå vara 
betydelsefull är om han kunde få 
konferensen ellerdistriktsstyrelsen 
att brytaden bisarra bannlysningen 
av VB (som alltså utges av distrik
tets näst största parti förening) från 
alla distriktssammanhang. Vi har 
stått i kylan utanför porten och 
delat ut tidningen förr och kan 
göra det igen, men det är behag
ligareattfinnas medinne i värmen. 

Men tills vidare skruvar vi ner 
förväntningarna införOhlys skåns
ka besök och försök. Det är faktiskt 
rätt speciella personer han har att 
göra med. Två av distriktsstyrel
sens medlemmar krävdej u offent
ligt att Gudrun Schyman skulle 
dömas till stadgarnas strängaste 
straff, det vill säga uteslutning, 
och Gudrun och partisekreterare 
Pernilla Zethraeus fick tji när de 
försöktej usteradet utmanande för
hållande att nio tiondelar av väns
terpartiets skånska riksdags- och 
regionlistor toppades av män. 
(Lyckligtvis varväljama mer fram
gångsrika i sin justering.) 

Obesvarad fråga 
Den nyvalda parti styrelsen är samlad 
för fotografering. En Aktuelltrepm1er 
ställer en försåtlig fdga. 
Aktue/ltreportem: 
- Vilka av alla ni vänsterparti ster 
i nya styrel sen är kommunister? 
Ordforande 0/z/v: 
- Stopp! På den frågan får ni inte 
svara ! 
K-etiketten gäller mej. bara. 

Gunnar Stensson 

Den civila lydnadens gränser 
Vänsterpartiets konares s inleddes hon visade både i sitt inledningstal i samma intervju mage att kräva 
med ett utdraget skrik, och jag och när hon avtackade Gudrun att vänsterpartiet ska få ut mer av 
tänkte: Nu kommer det en parodi Schyman hade hon inte behövt nöja samarbetet med regenngen, han 
på presidentvalskampanjen i USA, sej med noll intressepoäng i opini- s~m i ege~s~ap av _regionråd ha!" 
med den förlorande de mokraten onsmatmngarna. hallit en sa lag profil och gjOrt sa 
Howard Dean s beryktade 1/zave a lite av det ambi!iösa regionpr?-
scream. Men så gick skriket över Förspillt arv? gram som v-Skane antog mfor 
i ett slags sång och jag insåg vad Men så inleddes motionsbehand- valet. ) . . o . 
det det handlade om. Precis så lät lingen med stadgefrågorna. Sen är det lyckligtvi s sa att det t 
mosterLinnea när honkallade hem Flest inlägg handlade om huru- praktiken inte betyder så mycket 
korna till kvällsmjölknina i mina vida första och andra vice parti- vad en kongress beslutar. Lars 
barndomssomrars fäbod . Kulning ordförande skulle väljas av kon- Bäckström påminde om den förra 
har ju blivit en populär kulturytt- gressenellerej . Dethadeden avgå- kongressens överbudskr_av om 
ring. Nu ackompanjerade den två ende valberedningen föreslagit, hundra rru!Jon_er, medan ~t t g Hen-
urstyva akrobater från Cirkus Cir- och bakQrunden var helt klart den nksson lyfte fram 2002 ars beslut 
kör. fas då Lirs Oh ly ännu ville fjäskas om gratis körkortsundervisning i 

Nycirkus varen djärv och lyckad med och man letade efter en struk- skolan (vänsterpartiet varden end~ 
inledningspunkt och applåderna tur som skulle lätta ordförandens storre orgamsat10n som gtck pa 
var varma. Men de steQrades vid börda så att Lasse kunde ställa blibranschens pantkartade kam-
nästa kul turinsJaa när Trots Allt upp. Nu var det åtskilliga som panj inför tendensen att alltfler 
tå2:ade in under t~tfast sån Q och hittade andra argument för direkt- utan prioriterade annat än bil) . Det 
m~d röda fanor, ochjublet sk~uva- val , och det var med möda som k_ravet hade kostat en miljard men 
des upp ännu mervid körens gamla partistyrelsens avstyrkande gick nksdagsgruppen sket ho g akt -
slagnummer "Jag vill städa i E u ro- igenom. mn&,sfullt 1 _atto dn va det. . 
pa". EU-kritik ärpopulärti vänster- Näst mest diskuterades om icke- . ~a har V! fatt d~t msknvet att 
partiet. medlemmar skulle få kandidera på ctvil olydnad artillater 1 v1ssa sam-

Inlägg i programdebatten 
Så E U-vän jag är applåderade jag 
med för Trots Allt är duktiga U ag 
känner dem väl, vi har muciserat 
ihop på flera sommarläger och de 
var stomme i den stora kören när 
Hanne R0mers "Här och nu·· fram
fördes på Lunds kulturnatt i hös
tas). Och jag klappade trots avvi
kande ås ikter händer även när de 
gjorde ett inlägg i programde
batten, för så måste man tolka fram
förandet av Lars Forssells tonsatta 
dikt om att man måste ha en rejäl 
verktygsl åda med ord för varje 
fackområde. såväl seglandets poli 
tikens. Det är ju vad Mats Einars
son har framhå ll it gentemot Johan 
Lönnroth som tyckte att ett parti
program ska vara formulerat så att 
fo lk i allmänhet begriper. 

Så småningom framträdde Mats 
Einarsson själv och höll en utmärkt 
pedagogi sk inledning till program
debatten. Mats är duktig , inte tu tal 
om det, och det är knappast en 
tillfällighet att han var den man 
som fick flest röster i valet till 
partistyrelse (med fyra kvinnor fö
re sej, så är det nästan alltid nume
ra) . Han tog bland annat upp den 
omfattande kritiken om nedtonad 
miljöpolitik i majorite tsförslaget 
och förklarade att den byggde på 
en felsyn : det nya programmet ha
de en annan struktur än det Qamla 
men miljön var lika grundl äggan
de. 

Hade Ulla Hoffmantidi Qare ta
Qit fram den bitska humor (och 
referenserna till barnbarnet) som 

vänsterpartiets listor.ja flera talare man hang. Det är inte själ v klart att 
vidgade det till att den sortens fi - sådant ska sättas på pränt, men när 
gurer inte heller borde få rep resen- det nu står skrivet bör det betonas 
tera partietikommunalanämnder. att en sådan princip naturligtvis 
Det är klart, de fle sta ombud var inte bara gäller gentemot staten. 
för un\!a för att minnas den tid då Om till exempel en kandidat lista 
vänste'fpaniet kommun isterna var skulle åter skulle fas tställas under 
stolt över att ha fredskämpen men så odemokratiska och omoraliska 
icke-medlemmen Sven Hector former som skedde i Skåne län 
med i riksdagen (och de kan fö rstås södra 2002, vore det för vänster-
inte sin partihistoria), men de borde partister en plikt att visa civil olyd-
ha tagit starkare intryck av parti - nad mot partiet och dess stadgar, 
sekreterare Zethraeus när hon för - trots de skärptaskrivningarna mot 
klarade att detta med icke-medlem- personval. 
mar inte var något praktiskt pro-
blem och framför allt av vittnes
börden från småor2:ani sationerom 
att ett förbud i vissa fall skull e leda 
till att partiet fick avstå poster till 
exempelvi s moderaterna. Nå, parti
styrelsens avslagsl inj e vann även 
här, men det principfasta yrkandet 
på slutenhet visade hur snabbt arvet 
från Gudrun Schyman var på väg 
att förspillas och bådade inte gott 
för kongressens fortsättning. 

Hur ska då kongressen 
värderas? 
Därom går först ås meningarna isär 
och även i detta VB-nummer kan 
oli ka betoningar märkas. Otvety
diQt är att "VäQval vänster· · förlo
rade stort. och~ det är rent nys när 
Viimer Andersen säger i Sydsvens
kan att Stig Henriksson kan fylla 
Johan Lönnroths roll. Bonsett från 
att Stig nu näs tan är ensam vägval
are är han i fö rsta hand en praktisk 
politiker medan partiledningen 
nan1rli Qtvis behöver teoretiker av 
Johans slag. (Dessutom har Viimer 

Gunnar Sandin 

Kulturfestival 
för Centralamerika 
stödkommitten 25 år 
Lyssna på musik , köp nåt fint, se 
på konst. ät god mat och lär dig 
mer om Centralame rika. Allt detta 
är möjligt på lördag den 28 februari 
kl 11 - 16 i Stadshallen i Lund . 

Då anordnar Stödkommitten för 
Centralamerikas folk sin årliga 
fes tival. ett slags öppet hus . l ser
veringen kan du ta en fika eller 
smaka på hemlagad latinameri
kansk mat. Vi bjuder på under
hållning i form av musik och dans. 
Elever från Spyken och Palettsko
lan ställer ut på temat sol idaritet. 

U n der dagen blir det också korta 
informationsinslag om dags läget i 
Centralamerika. 

Loppis, utställningar, bokbord, 
hantverk. och ett lotteri med vinster 
från Centralamerika är annat som 
erbjuds. 



Lasse soiTI väntat ny partiordförande 
l valet av partiordförande hade kommunikation och med Ulla däremot från andra ombud. Skå- Skåneombudentaladeocksåför 
kongressen tvåkandidateratt välja H offmans mod, engagemang och neo m buden pläderade för val be- sin motion om att framhålla den 
mellan, Lars Ohly och Alice stora hjärta. Han koilstaterade att redningens förslag men även för marxistiska idetraditionen. Mats 
Åström. Valberedningens förslag han får göra det som ingen kan Bo Strömbäck, Norrbotten. Einarsson från programkommis-
var Lars Oh ly medan en reservant göra bättre. att bli en bra Lasse Omröstningen slutage i majori- sionen menadedock att marxismen 
i valberedni ngen. Stefan Björl ing, Ohly. Vi får innerligt hoppas att tetsförslagetdär AliceAström fick är en vetenskap och socialismen 
föreslog Alice Åström. Johan det räcker. en liten revansch med högst röst- är idetradi tionen vi lket kongress-
Lönnroth drog tillbaka sin kandi - andel, 200 av 223 godkända röster. ombuden också tyckte och avslog 
datur till förm ån för Alice. Dålig partistyrelsebredd Anders Neergaard och Paula Mu- motionen . 

l debatten deltog tio kongress- I valet till partistyrelse återkom linari valdes till suppleanter med En stor fråga innan och under 
ombud varav sju talade för Lasse denkonflikt sominfekterarpartiet lägst röstandel av de valda. 123 kongressen var om vi skulle ha 
och tre för Alice. Patrik Strand Valberedningen kunde inte nå respektive l36röster. Karin Svens- skrivningar om EU-utträde eller 
från Skåne framhöll Lasses goda enighet utan tre ledamöter såg sig son Smith lyckades bäst bland dc vänta med det kravet. Här gick 
organisatoriska förmågaoch ansåg tvingade att reserverasig til förmån som inte föreslagits av val be-red- dock ombuden mot programkom-
att Lasse kan ena partiet och är en för Karin Svensson Smith , Dan ningendå hon fick 82 röster. Anneli missionen och röstade för den re-
garant för ett brett vänsterparti. Gahnström. Carina Åström. Staf- Philipsson skrapade ihop 23 röster. servatio n som fanns i motions-
Thoroas Magnusson, Storstock- fan Norberg och Alice Åström. I svaren . Därmed ska det stå i parti-
halm, pläderade också för Lasse debatten fick reservanternas för- Nytt partiprogram antogs programmet att vi arbetar för ett 
trots "att han är dj urgårdare". De slag eg hel de l stöd framför allt Större delen av fredagen ägnades EU-utträde. 
som talade för Alice framhöll att Alice A ström. Karin fick också en åt att diskutera partiprogrammet Framåt fredagskvällen debatte-
hon står för förnyelse, inte kallar och ingen fråga tycktes vara rade bland andra Hanna Thome 
sig kommunist, att vi ska fortsätta för liten att lyfta. Debatten vikten av strategier och att vi inte 
med kvinnliga partiledare och att var lång innan Lennart får bli en del av etablissemanget. 
hon är "snyggare än Göran Pers- Björk slutligen kunde Lisbeth Persson talade för att of-
son··. slå klubban i bordet femliga sektorn måste skyddas . 

Kombinationen kommunist och för sista gången en Mats Andersson-Lindau varnade 
djurgårdare skrämde dock inte kvart efter mid- för handel med miljökvoter och 
kongressen som med 295 röster natt. Trots stort Patrik Strand framhöll vikten av 
fö r Lasse och 30 för Alice därmed enoaoemano- att kollektivavtal också ska gälla 
utsåg Lasse Ohly till ny ordfö- i ~t~ra och utländska entreprenörer. Patrik 
r ande för Vänsterpartiet. Huru- små frågor fick ombudens gehör för motionen. 
vida Lasses manliga fägring var det l övrigt gick kongressombuden på 
kan konkurrera med Göran inte på programkommissionens förslag. 
Perssons fick inget svar på sär- Skåneombudens argumentation 
utan vi får avvakta någon ski lt- bettydligen inte på de övriga om-
omröstning i någon av Sv e- ~ buden. 
riges seriösa tidningar. punkter 

l sitt tacktal till kongres- ll\)Gl._1 • " som pro-
sen inledde Lasse med att ., A ( tJ) g r a m k o m-
tackaAliceföratthon ställde E.\.lER 1 missionens för-
upp och visade att vårt parti ~~<~UNIN~ slag, som i slutändan 
är ett öppet parti. Han ut- • • i 95 procent av yrkan-
tryckte sin förvåning över dena, fick majoritet av kon-
de påstådda skillnaderna dem hel del stöd bland annat från Jonas gressen. Det är en konstig tradition 
emellan då "vi bådagillarvarandra Sjöstedt och Brittis Ben z ler. Skå- vi har med att intensivt hitta unika 
och är överens om så oändligt mer neombuden stödde valberedning- frågor att ta upp istället för att 
än vad som skiljer oss åt" . ens förs lag där Hanna Gedin spe- koncentrera diskussionen till ett 

Lasse uttryckte "'förståelse·· för ciellt framhöll Marianne Eriksson par stora frågor och därmed också 
de hätska massmedieuttryck om och Stellan Hermansson . Sten få ombuden att begripa och kunna 
partiet som vi hört och läst om den Lundström var inte ombud men hålla reda på de förändringar som 
senaste tiden . Det är "en befogad som riksdags ledamot kunde han fö reslås. 
rädsla för att ett starkare Vänster- plädera för Anneli Philipson. Vii- De skånska ombuden var flitiga 
parti skulle kunna förändra fördel - mer Andersen. som PS-ledamot. i talarsrolen. Under diskussionen 
n ingen av makt, förmögenheter framhöll Eva Björklund och Arne- på fredag förmiddag slogs man 
och inkomster"'. Detta, menade Ii a Morey-Strömberg där den sis t- främst fö r att framhålla det anti-
han . ska vi möta med respekt för nämnda fick stort stöd bland pläde- rasisti ska arbetet som flera rnatio-
olika åsikter. med öppenhet och ringarna och lyckades knipa sista ner från Skåne handlade om. l 
inte dela in oss i fraktioner. Lasse ordinarie pl ats i partistyrelsen på debatten märktes bland andra Sima 
markerade mot de motsättningar bekostnad av Johan Lönnroth som Ajdahi som underströk vikten av 
som finns i part iet genom att slå därmed fick lämna parti styre lsen. bättre analys av rasismen som för-
fast att "det är inte internt som det Bland reservanternas förslag var tryckarverktyg . Are f Man so ur 
finns strider att vinna som vi kan Alice Åström sex rösterefter Ä me- menade att man inte bekämpar 
glädjaoss åt i framt iden". Attjubla Ii a Morey-Strömberg . rasismen genom att hävda att vi 
över interna segrar samtidigt som Huru,·ida Lasse Oh ly kan få ska vara snälla mot varandra. Man 
vi minskar möjligheterna att för- majorite t föråtgärder föratt kunna fick en del stöd i debatten men 
ändra samhället i sociali stisk och ta itu med motsättningarna i partiet också inlägg som menade att vi 
feminis tisk riktning är. menade och återskapa ett brett parti där behöver diskutera frågan mer och 
han , en dål ig väg. ~ ås iktsski llnader respekteras åter- att vi inte ska införa antirasismen 

Lasse markerade att "'vi behövs står att se. Förutsättningarna för- som ett av våra ben. Al i Esbati från 
allihop·· men att" försvarandet av bättrades inte precis. programkommissionen förklarade 
egna positioner och privilegier har avs lagen på antiras ism-motionerna 
ingen plats i vårt parti". Asikts- Och inte blev det bättre med att vi inte ska skriva in leo-
skillnader behövs och arbetsupp- bland suppleanterna retiska grunder som vi inte dis-
gifter saknas inte. Inte heller gällande suppleanter kuterat tillräckligt. Han menade 

Lasse avs lutade ödmjukt med till pat1istyrelsen var valberedning- att motionerna ~grumlar till dc 
att påstå sig vara livrädd att järn- en överens utan även här hade en skrivningar som finns i partipro-
föras med tidigare parti ledare, med minoritet reserverat sig bland annat grammet. l behandlingen av mo-
C H Hermanssons teoret iska bril- till förmån för Karin Svensson tionerna gick kongressen på pro-
jans, med Lars Werners auktoritet Smith och Annel i Philipsson. Var- gramkom missionens förslag om 
som arbetarledare. med Gudrun ken Karin eller Anneli fick plä- avslag men som ett ombud sa: det 
Schymans nivåer i retorik och deringar från skåningarna men viktiga var att lyfta frågan. 

Utträdesskrivning 
i valplattformen 
Under lördagen fastställdes val
plattformen för Europaparla
mentsvalet. I enlighet med beslutet 
om partiprogram togs beslut om 
skrivning om svenskt utträde ur 
EU men också att vi så länge vi är 
med ska arbeta för förändring av 
EU. Kongressen besl utade också 
att införa en skrivn ing om att sta
bilitetspakten ska avskaffas. 

Jonas i topp på Europa
parlamentslistan 
I enlighet med den nya valbered
ningstraditionen var man inte hel 
ler ense om Europaparlamentslis
tan . Å andra sidan var det bara på 
en punkt; majoriteten vil le ha Eva
Britt Svensson på andra plats och 
Monali sa Norrman på fjärde plats 
och reservan terna ville tvärtom . I 
debatten pläderade Britta Berg och 
Hanna Thome för Eva-Britt Svens
son och Daniel Sestrajc ic för 
valberedningens hela förslag med 
tonvikt på de tre första namnen. 
Lite märkligt var att flera ombud 
pläderade för kamrater utan att 
lägga ett yrkande på placerings
förändring. 

Vid fas tställandel av listan utsåg 
en enig kongress Jonas Sjöstedt 
till att stå på förs ta plats, till andra 
plats valde kongressen Eva-Britt 
Svensson, på tredje Jens Holm och 
på fjärde plats Monalisa Norrman. 
På övriga platser fanns inga andra 
yrkanden varför vallistan fasts täll
desenligt valberedningens förslag. 

Mats J.s trand 



Slutet på allianspartiet? 
Jag har under 25 år varit aktiv i 
vänstern, motiverat av ett engage
mang mot orättvisor och miljöför
störi ng. Jag gick med i Vänster
partiet Kommunisterna (VPK), för 
att det förenade vänster- och miljö
perspektiv . A v görande var att VPK 
uttryckligen var en allians mellan 
olika progressiva krafter inklude
rande den ickekommunistiska 
vänstern . För kommunist vill jag 
inte kalla mig! 

Det finns två orsaker till detta. 
För det fö rsta handlar det om hur 
kommunismen de facto har mani
festerats i de länder där kommu
nistpartier tagit makten . Men det 
handlar också om mina erfaren
heter från Kommunistisk Ungdom 
(med Lars Oh ly som förbundssek
reterare). KUvar vid början av 80-
talet en kommunistisk organisa
tion, aktiv i den internationella 
kommunistiska rörelsen (Demo
kratisk Ungdoms Världsfedera
tion) med frekventa kontakter med 

ungdomsförbunden i de Östeuro
peiska länderna. Detta kodifie
rades med att förbundet beteck
nade sig " marxi slisk-leninistiskt"'. 
En förenklad världsbild med starka 
jesuitiska inslag krävde kritisk 
lojalitet med ungdomsförbunden 
till de statsbärande kommunist
partierna. Och särskilt kritisk var 
inte lojaliteten. På kongresserna 
bejublades framföranden av Kom
somol med stående applådåskor 
(jag mår fortfarande ill a när jag 
tänker på det). 

Arbetet i KU 
Det inre arbetet i KU präglades av 
konformism. Vi som dristade oss 
att opponera oss. för l ö j ligades och 
marginal iserades. Eftersom det var 
en kommunistisk organisation , 
gällde den demokratiska centra
lismen. d.v.s . ingen fick opponera 
sig mot fattade beslut. Vi som trots 
dettakritiserade förbundsledning
en (internt) blev vederbörligen 

Impressioner 
Det svenska försvaret ärden störs
ta politiska skandalenjust nu. Det 
är dyrare än någonsin men peng
arna går i huvudsak åt till att lägga 
nerdetsam ma. Jag kan ha förståel
se för pacifister anser att försvaret 
som helhet bör avskaffas även om 
jag inte delar synpunkten. Men det 
här är ettgroteskt slöseri med peng
ar. Jag har länge undrat varför inte 
klassiSkt patriotiska officerskret
sar opponerat sig mot raserandet 
av försvaret , men nu har jag för
klaringen. De är köpta till tystnad 
av militärledningen som fått fri 
tillgång till checkhäftena. 

Pensionsavtalen av de nypensio
nerade officerarna tar tio procent 
av försvars budgeten, med en kost
nad om 2 miljoner per officer som 
förmodligen redan harett nytt jobb. 
Och naturligtvis är det här en po
litisk skandal. med försvarsminist
rar som Anders Björk (han som 
hyrde och köpte otroliga mängder 
av Leopardstrids vagnar) och Björn 
von Sydow (han tecknade kon
trakt på hundratals Gripenplan som 
man nu försöker pracka på andra). 
Värnplikten är körd och snart sit
ter vi där med en liten yrkesarme 
som kan stila sig i Natokretsar och 
som blir ännu dyrare. Arma land' 

Från läktaren 
Jag var i Stockholm under sport
lo~sveckan och gled faktiskt in på 
åhörarläktaren på vänsterpartikon
gressen några timmar. Vilket stort 
och väletablerat parti det är, var 
min tanke jag när jag såg delegate
rna fylla den stora kongresshallen. 
Av debatterna hörde jag inlägg 
om det nya partiprogrammet. t.ex. 
Mats Einarssons vältaliga och väl 
underbyggda introduktion. Johan 
U :i 'lnroth jabbade lite lö~t med 
mo•. det med några akademiska 

iranier men inte med den sortens 
argument som går hem på en kon
gress och knappast med det stora 
allvaret. 

De tyngre politiska kornmenta
rerna lämnar jag till andra, men 
jag vill i varje fall säga att jag inte 
delar undergångsstämningarna 
utan tvärtom är optimistisk Lars 
Ohly har t.ex. alla chanser att bli 
en utmärkt partiordförande. Och 
jag kan inte se att den nya majori
teten i partiet kommer med några 
uppseendeväckande krav eller ide
er. Herregud, själv instämde jag 
väl redan i femton årsåldern i det 
gamla socialdemokratiska kravet 
~tt storbankerna skulle socialise
ras. även om varken jag eller nå
gon annan harkommit på hur. Vad 
gäller marknadsekonomin har jag 
alltid tyckt att det skulle vara fullt 
tillräckligt med två sorters tand
kräm i stäilet förtjugo. så jag faller 
inte omkull när jag hör någon näm
na ordet planhushållning. Jag ser 
helt enkelt inga chockerande nya 
åsikter. Och ibland bör man stå 
fast och ibland är det klokt att 
kompromissa. det tycker väl alla. 
och precis när och hur får man väl 
avgöra i det enskilda fallet? Fast 
jag kan ju nog tycka att de yngre 
tar mycket för givet och t.ex. inte 
bryr sig särski lt om miljöfrågor. 
men sådant kan ju ski lj a mellan 
generationer beroende på erfaren
heter. 

Behov av vädring 
Nej , de skillnader jag ser ligger i 
politisk-organisatorisk stil och 
praktik. Det handlar t. ex. om sättet 
att metodiskt rensa styrelser. val
beredningar och delegationer från 
alla som inte delar den egna ås ik
ten och oförmågan att ir! ~e att 
mångfald och oppenhet är vil:t1ga 

uppläxade. 
Detfinns alltså inte en kommu

nistisk tradition i de forna kommu
niststa/e rna och en kommunistisk 
tradition i Sverige. De hänger tyd
ligt samman genom VPK:s och 
KU:s kopplingar till de statsbär
ande kommunistpartierna. Den 
kommunistiska ideologin handla
de både om synen på samhälls
omvandling och om synen på inre 
parti!förbundsarbete. Att försöka 
distansera sig från den kommuni
stiska traditionen genom att hävda 
att man står för ~en ursprungl ig 
vision , men att utvecklingen i de 
kommunistiska staterna berodde 
på "misstag" är en position som 
antingen är naiv eller ohederlig. 

Efterhand, och framförallt efter 
murens fall , distanserade VPK sig 
allt mer från de kommunistiska 
teorierna. Detta ledde fram till 
namnbytet. På kongressen i Växjö 
2000 deklarerade Gudrun Schy
man : "Tillsammans, oavsett vad 
vi kallar oss, harvifortfarande ett 
ansvar att förklara att vi tar av
stånd från alla de övergrepp och 
brott mot mänskliga rättigheter 
som begåtts i kommunismens 
namn. Kommunism.en som rörelse 
och samhällssystem tillhör histo
rien. Som begrepp förvirrar och 
fördunklar det mer än det förkla
rar. " Hon dristade sig t.o.m. till 
att deklarera att ''vi totalt avvisar 
de kommunistiska teorierna om 
den väpnade revolutionen, partiets 
ledande roll och enpartivälde och 
planekonomi. Och när vi säger 
detta måste vi förstå att vi en gång 
för alla har brutit med den kom
munistiska traditionen, så som 
förstås av de allraflesta människor 
i Sverige och i andra länder. " 

Men trenden har vänt! 
Vänsterpartiets kongress innebar 
en renässans för en kommunistisk 
åsiktsströmning. En uttalad vän
stersocialist som Johan Lönnroth 
fåri nte plats i partistyrelsen. medan 
hårdföra kommunister från Skåne 
med renodlad statskontrollerad 

element i demokratin. l stället för 
att diskutera och polemisera i 
Veckobladet så försöker man tys
ta det. Försöket att ersätta Karin 
Svensson Smith i riksdagen med 
Philip Maughan är skolexempel i 
genren.låt vara alt skånedistriktet 
rimligen är ett extremfall. Ett po
litiskt parti måste ju vinna stöd 
utanför de egna kompiskretsarna 
och ett vänsterparti har mer att lära 
av Will i Mi.inzenberg än av Lenin 
och Kalle Larsson ! 

Ung Vänsters interna problem 
vet jag inget om. Men det kan 
också där handla om bristen på 
öppenhet och slav isk följsamhet 
gentemot ledande kamrater. På 
Veckobladet har vi fått höra att vi 
förtrycker kvinnor och att vi bris
ter i kamratlig anda, beskyllningar 
som nu tycks slå tillbaka. Kanske 
är det så att när man inte går ut i 
öppen diskussion så upp tår i stä!-

planekonomi som mål får plats. 
Mönstret från skånedistriktet gick 
igen på kongressen: den icke-kom
munistiska delen av partiet är 
utestängt från praktiskt taget allt 
inflytande, trots att den represen
terar en betydande del av partiet. 
Finns det någon plats för oss vän
stersocialister i detta parti? 

Avgörande tid 
Den närmaste tiden blir avgöran
de för hur Vänsterpartiet kommer 
att utvecklas. Eftersomjag känner 
Ohly som en begåvad politiker, 
var jag övertygad om att han skulle 
agera föratt partiet skulle bibehålla 
sin bredd. Ohly vet att partiets 
opinionsmässiga stöd är beroende 
av denna bredd. Men vad vill Oh ly 
egentligen åstadkomma? Han har 
deklarerat att han lämnat marxism
leninismen bakom sig, men klar
gjorde så sent som 1999 att han 
fortfarande är leninist (Renewal 
7: 2). Han står för klasskamps
retorik, men harstått bakom samt
liga uppgörelser mellan v och 
socialdemokraterna i riksdagen. 
Han beklagar att åstiktsbredden 
minskat i partistyrelsen genom att 
t.ex. Lönnroth inte valdes, men 
hade antingen inte kraft eller vilja 
att på verka kongressen så att parti
styrelsen kom att spegla åsikts
bredden i partiet. 

Om OhJys vilja är att återskapa 
VPK, har han en län uppgift. Det 
finns en klar risk för att vänster
socialister passiviseras eller läm
nar partiet efter kongressen . Om 
Oh lys vilja är att bibehålla ett brett 
vänsterparti har han en f ormidabel 
uppgift. Genom sin framto ning har 
han bidragit att legitimera en ut
rensni ng av partiets vänstersocia
lister från partistyrelsen . Jag kan 
idag inte inse vilken signal Ohly 
skulle kunna sända för att klargöra 
att han vill ha oss kvar. Med enbart 
be klaganden och klappar på axeln 
kommer han ingen vart! 

Henrik 

l et intriger av det slag det har talats 
om. Det är synd. mitt intryck är att 
Ung Vänster har gjort ett bra re
kryteringsarbete och skolat många 
in i före ningsverksamhet. 

Dagens i-landsproblem 
Det finns folksjukdomar. menjag 
ska i dag inte beskärma mig över 
all a som "gått in i väggen" eller 
motsvarande. Den moderna per
sondatorn gav upphov till mus
armen som ju gått fram som en 
farsot i kontorsmodulerna. 

Det senast hotet mot folkhälsan 
kommer dock på en ny front och 
drabbar framför all t unga männi 
skor. Den berör nu handens anato
mi och handlar om förhårdnader 
och broskbildn ing. Jag säger bara 
"sms-tumme·· . 

Lucifer 
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Replik till "mb" 
Tack, signaturen "m b" fördetklar
görande populärvetenskapliga fö
redraget om den märkliga använd
ningen av ordet ''kaukasisk" när 
man menar"vit" person. Tack ock
så signaturen ''mb" för det ur
sprungligainlägget. Jagharingen
ting i sak att invända däremot. Det 
förstod uppenbarligen inte signa
turen "mb''. Vilket jag beklagar. 
Sedan spårar det ur när signaturen 
" m b" sporrar sitt ök och med vild
sint frenesi kastar sig över de vä
derkvarnar som anas i hans-hennes 
väg. I den följande slakten lyckas 
signaturen " mb" tillvita mig alle
handa rasteorier, svensklärarfaso
ner (vad är det för fel på svensklä
rare förresten? en ovanligt viktig 
grupp medmänniskor) och allmän 
oförmåga att förstå skriven text. 
med eller utan korrekturfel. 

Om signaturen "m b" (hane eller 
hona? jag lutar åt det förra. med 
tanke på den proportionslösa agg
ression som mitt lilla motlägg ut
löste) stannat upp ett ögonblick 
och läst. så hade kanske denna 
anonyma person noterat att jag 
faktiskt är ute efter att i mitt blad 
kunna läsa texter som inte störs av 
kommunikationshinder. Jag hade 
tydligen så stor oförmåga att bi 
bringa denna min uppfattning -
åtminstone till signaturen "m b"
att jag gör ett nytt försök. Det blir 
mitt sista,jag vill inte- som signa
turen ' 'mb" - ta upp flera vikt iga 
VB-spalter med att driva min tes , 
utan jag hoppas att denna gång bli 
förstådd. Annars får det vara. 

Jo . när man skri v er och/eller 
utger texter som ska läsas av en 
större läsekrets, då gäller det att 
skriva så att man blir förstådd. 
Kanske låter själ v klan, men är det 
inte. Se dig omkring, inte ens dags
tidningar somdrivs av proffs lyck
as alltid med detta. Språket är fram
förallttill för kommunikation. Det 
motsägs inte av att språket i vissa 
fall även kan användas för att hålla 
folk ute , eller för snobberi. 

Att använda ordet ' kaukasisk ' 
är knappast ägnat att hjälpa läs
förståelsen. En normal svensk 
torde tänka på georgier och andra 
folk i Kaukasien. Om man skriver 
för att få läsaren att tänka på 'vita' 
och därtill svenska människor så 
är det inte rätt ord. Hur länge ordet 
än använts i vissa vetenskapliga 
kretsar. Att tyskaoch svenska aka
demiker och ämbetsmän använt 

ordet på 1800-talet lär inte hjälpa 
upp ordets status - tvärtom. Se 
bara på hur antropologi användes 
för rasbiologi! Jag försökte peka 
på att onödiga svårförståeliga im
porterade USA-engelska ord och 
uttryck inte heller ökar möjlig
heten att bli förstådd av en svensk
talande läsekrets. Resonemanget 
gäller naturligtvis även onödiga 
fackord. var de än kommer ifrån. 
Det av signaturen "mb'' använda 
ordet ' redundans' är ett annat så
dant onödigt ord i allmänspråket 
Jag ve t fortfarande inte vad det 
betyder, men ska slå upp det. Kor
rekturfel är en annan kommunika
tionsstörning som signaturen ''mb" 
görett stort nummer av att försöka 
förneka betydelsen av. 

I en oerhört tramsig textdel har 
signaturen "mb"lagt stor möda på 
att skriva en text som vimlar av 
allehanda språkfel. Visst , det går 
att- med viss självövervinnelse
ta sig igenom eländet och till och 
med förstå. Men vad nytt bevisas 
av detta? 

J ag föresl år signaturen "m b" att 
laga sig en riktigt god, fet gryta 
med mycket sås och många ingre
dienser. Sätt sig sedan och ät -
utan bestick. Det är naturligtvis 
samma mat, men är det samma 
måltid som om man på gängse vis 
får njuta den med kniv-gaffel
sked-pinnar'l (Det härvarett försök 
till pedagogisk liknelse - Jesus 
sysslade mycket med sådant.) Låt 
mig försöka en sammanfattning 
som dessutom får avsluta min 
insats i denna folkbildningsfråga: 
Dumma ord och uttryck. liksom 
korrekturfel är onödiga hinder i 
läsningen av VB s (så viii som and
ra) angelägna texter. 

Håkan Olsson 

Replik till Hans 
Persson om VB 
En nyss avgången ordförande och 
nyomvald styrelseledamot i parti
föreningen går ut i Skånes största 
tidning och anklagar VB för bl.a. 
invandrarfientligheL En grupp 
VB-läsare och partimedlemmar 
blir upprörda över de ogrundade 
och grovt kränkande anklagelserna 
och skriver en insändare som till
bakavisar beskyllningarna. 

Hans Persson blir också upp
rörd. Inte över smutskastningen 
av VB. Utan över att vi i en insän
dare bemöter anklagelserna! ' 'Var
för skruvar man upp polemiken 
ytterligare 'l'' undrar Hans. Den frå
gan ska förs tås inte riktas till in
sändarskribenterna: den ska ad
resseras till den styrelseledamot 
som valde att offentligt attackera 
VB! För du kan väl ändå inte , 
Hans . på fulltallvar mena att det är 

i retur till Veckobladet. 

Extrapengar 

~!{!ra~~s~!!r~~Ji!r!!a~~~meln kunde vi inte 
VB rapp?rterat om flera ~anger; göra något åt på det här stadiet, 
Slutuppgorelsen har drag1t ut pa bland annat eftersom det finns ett 
tidenmen nu är den klar. IJredags civilrättsligt bindande avtal, fast 
varvansterparll~ts huvudtorhand- Sten Lundström (v) från Malmö 
lareuppepaNanngsdepartementct tyckte ändå att vi skulle ha reser-
och undertecknade uppgorelsen verat oss. Men visst kan det bli 
med regeringen oc~ fi!iljöpartiet. försen ingar. 
- Vwfor tog det sa lang l!d efter -Och så blirdettrots allt en tunnel 
den preliminära överenskommet- genom Hallandsås? 
sen, Kann?o . -Ja, tyvärr. Vi hade alternativa 
-Det var manga mtressenter som investeringar som var bättre men 
hade synpunkter o c~ vi lie påverka. socialdem'Okrate rna lyssnade inte 
oc.h framfor allt v1lle regenngen på de goda argumenten . 
go ra en extrasatsnmg med tyngd- - Och en Norrbotniabana? 
punkt på Västsverige. Det har spe- -Som det nu ser ut , men den första 
kuleratsatt Göran. Persson hade etappen ska inte börja byggas för-
gett ett loft e ull Go r an Johansson, rän 201 o och innan dess ska vi ha 
socialdemokraternas starke man i en kontrollstation. Peter Eriksson. 
Göteborg. . o miljöpartiets språkrör, var ben-
- D_ch det gtck m~ och V. med pa 7 hård . Regeringen vek sej och flyt-
-V1accepteradenagravagby~gen tade bland annat över en miljard 
motattdenursprLmghgarelatwnen från det angelägna bygget av en 
ll'!ellanv.ag ochJar~vag bevarade~ snabbarejärnväg mellan Borås och 
sa att Jarnvagen hck dubbelt sa Göteboro Detärnoointegötebor-
mycket. . ~ garen Cl~~s Roxbergh så glad för. 
- Men soCialdemokraterna som Han var miljöpartiets huvudför-
har makten t Trell:hor~ ~ar JU handlare men sen skulle han på 
vant ljumma ull pagatag · Och skidsemester och Peter Eriksson 
Burlöv blockerar) u de nya spåren 
om de inte får tunnel ? Och trafik
starten hängerväl på Citytunneln ? 

-S-Trelleborg lär välkomna påga
tågen i utbyte mot att v-Trelleborg 
inte bråkar om att E6-an dit byggs 
ut. Vi får hoppas att Banverket 
kan nå en uppgörelse med Burlöv 
som inte innebär att man gräver 
ner en massa pengar som behövs 
bättre på andra håll. Nedgrävning-

OK att offentligt beskylla VB för 
invandrarfientlighet, men att det 
är höggradigt klande rvärt att 
tillbakavisa sådana beskyllning
ar'l 

Du förstår inte tanken bakom 
det hela, skri v er du . Och med "det 
hela" tycks du inte avse din styrel
sekamrats tarvliga påhopp på VB. 
utan vår insändare. Varför vi skrev 
en insändare? Svaret på frågan är 
kort och gott: Väljarna! Det skulle 
vara förödande för partiets trovär
dighet om väljarna bibringades 
uppfattningen att partiet gav ut en 
invandrarfientlig tidning! 

För oss var det i det läget full
komligt naturligt att ställa upp och 
försöka klargöra för väljarna att 
beskyllningarna var helt gripna ur 
luften. I synnerhet som styrelsen 
inte alls verkade benägen att rea
gera på det ohemula angreppet på 
partiföreningens tidn ing. Angrep
pet drabbar dessutom inte enbart 
tidningen utan slår även mot parti
föreningen som ger ut tidningen. 

UlfNrmark 

tog över. 
-Ar det då något du är särskilt 
nöjd med närdet gäller de skånska 
väginvesteringarna? 
-Att vi nog lyckades bromsa ut
byggnaden av E22 mot Krist
ianstad till motorväg ett stort spar
beting trots att inte minst Region 
Skåne drev på hårt. Det är ingen 
hållbar fra mtidssatsning. 
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beslut om budgetramar fö r 2005. 
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