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Jag ska kommentera den senaste 
tidens händelseutveckling kring 
Veckobladet. Jag börjar med 
årsmötet den 3 l Il. Den avgående 
styrelsen föreslog årsmötet att de 
kvarvarande banden mellan 
partiet och VB skulle brytas, att 
de aktiva kring VB även formellt 
skulle ta över det ekonomiska, 
juridiska och praktiska ansvaret 
för sin tidskrift. Förslaget syftade 
inte till att lägga ner VB, utan 
tvärtom att ge de aktiva kring VB 
en möjlighet att göra den tidning 
de själva ville. Men årsmötet 
beslutade med 3 rösters övervikt 
att VB skulle vara en del av 
partiföreningen, produceras i 
partiets lokaleroch ha ekonomiska 
garantier av partiet. På årsmötet 
antogs även yrkanden att VB ska 
produceras av partimedlemmar 
och att den aktivt ska verka för att 
inkl udera alla medlemmar i sitt 
arbete, hålla en god kamratlig ton 
och motverka den underordning 
som bl.a. arbetare, kvinnor, in
vandrare och lågavlönade utsätts 
för. 

l år efter ockupationen 
-fredsdemonstrationer i Lund 

Kanske var jag naiv, jag trodde 
faktiskt att den oförson liga, agg
ressiva och okamratliga ton som 
bitvis präglat VB skulle upphöra. 
Jag trodde att VB-redaktörerna 
hade för avs ikt att följa årsmötes
beslutet och fortsättningsvis an
slå en mer ko nstrukt iv och 
kamratlig ton. Det blev tyvärr in
te så . 
. Den nyvalda styrelsen tog vid 

sitt första möte den l 0/2 ett antal 
beslut för att formalisera rela
tionen till VB och tillmötesgå års
mötets krav på ägaransvar: 

l. Partiföreningens ordförande 
skall vara utgivare av VB 

2.Styrelsen utser redaktörer 
och kassör för VB 

Veckorna fram till nästa 
styrelsemöte blev händelserika. 
Ti ll att börja med fickjag veta när 
jag tog kontakt med patent- och 
registreringsverket (PRV) att par
tiföreningen!VB-redaktionen un
der mycket lång tid åsidosatt de e 
regler som enligt Tryckfrihets
förordningen gäller för utgivande 
av periodiska skrifter. Det senaste 
tillfållet någon varit i kontakt med 
PRV angående VB var 1979 då 
Monica Bondesson blev utgivare. 
VB heter egentligen »Veckobla
det, organ för VPK och KU i 
Lund«. Någon anmälan om namn
ändring har aldrig lämnats in. VB 
har således utkommit under 
felaktigt namn och med felaktigt 
angiven utgivare under många år. 
Såvittjag kan förstå innebär detta 

forts på sid 2 

Lördagen den 20 mars var det 
precis ett år sedan USA-alliansen, 
trots internationella folkliga 
protester av aldrig tidigare skådat 
omfång, inledde sitt anfall mot 
Irak. Den 15 februari förra året 
anordnade Nätverket mot krig i 
Lund en demonstration där över 4 
000 Lundabor deltog. Men 
kolonialkriget blev av, och 
krigshetsarna har åtrninstone tills 

nu lyckats manövrera förbi och 
tysta opinionen med den ena 
lögnen efter den andra. Frågan är 
väl hur länge ockupationen av 
Irak kommer fortsätta att betraktas 
som legitim. 

På årsdagen samlades runt 150 
personer i snålblåsten på stor
torget för att manifestera att 
opinionen mot kriget fortfarande 
lever. De tre talarna Schass lnnab, 
Kpml(r), Troy Fiscella, Attac, och 
Matilda Bengtsson från Ung Vän
ster betonade på olika sätt hur det 
pågående kriget, som vi påpekat 
från början, är ett imperialistiskt 
anfallskrig som varken handlar 
om massförstörelsevapen eller de
mokrati- utan om USA:s ekono
miska och politiska intressen. 

Efter manifestationen talade 
Jan 0berg och Khaled Bayomi i 
stadshallen inför en fullsatt ses
sionssal. Bayomi redogjorde för 
hur den i hans mening sekulära 
och rättvisa- men diktatoriska 
irakiska staten demonterades un
der trycket från sanktionerna på 
90-talet. Han menade att den 
centraliserade statsapparatens 
upplösning var en medveten stra-

tegi från Saddams och Baathpar
tiets sida. När den nationella 
armen demobiliserades beväpna
des istället folket direkt - mellan 
sex och nio miljoner invånare till
delades mat, pengar och vapen, 
och tränades att gömma dem. På 
det civila planet följdes detta av 
att maktdecentraliserades ti ll bl. a. 
stamdomstolar och det kurdiska 
självstyret. Men den intressanta 

diskussionen om hur denna pro
cess producerat etn iska splittring
ar och underlättat ockupanternas 
söndra-och-härska-metoder för
togs lite av känslan av att Baath
regi mens diktatur framställdes i 
lite väl skön dager, och att kurde
mas anspråk därmed ogi ltigför
klarades. 

Jan 0bergtalade mer om USA:s 
och fredsrörelsens roll, och kon
staterade att de 3000 offren för 
elfte september i ett världshisto
riskt perspektiv var ganska 
obetydliga. Tio gånger fler ameri
kaner skjuter ihjäl varandra varje 
år, fortsatte 0berg i Michael Moo
re-stil , och hundra gånger så mån
ga dör varje år i fetmarelaterade 
sjukdomar. Samtidigt spenderar 
USA varje vecka en miljard dollar 
bara på den militära närvaron i 
Irak, medan det sjudubbla enligt 
FN skulle räcka till att ge skolgång 
åt alla barn i världen. "Vi lever i 
en fulls tändigt sinnessj uk värld" 
menade han, "men om man bara 
har en hammare i sin verktygslåda 
blir snart varje problem i lägenhe
ten något man kan hamra på. " 

Anders Hy /mö 

Syftet är att skapa en mötes
plats mellan akademi och ak
tivism, mellan teori och prak
tik. Frågor som kön, klass, 
etnicitet, sexualitet kommer 
att ha en central plats. 
Forumet riktar sig framför 
allt till tjejer och kvinnor i 
olika åldrar, med olika erfa
renheter och livssituation. 
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Demonstrationer på 
andra orter i Sverige 

Stockholm 3 000 
Göteborg l 600 
Uppsala 400 
Falkenberg 200 
Lund 200 
Malmö 150 



>>Var är de vuxna i kampen mot nynazisterna?<< 
Intervju med hiphopparen Nabila 

Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha med 
invandrarföreningar så att det inte bara blir det normala 
gänget som alltid kommer på demonstationer, som är 
medelklass vänsteraktivister, ungdomar som har haft ett 
bra liv, men ... 
Hon är 22 år, bor i Angered i 
Göteborg, läsertill socialpedagog 
och är hiphoppare. Nabila, heter 
hon. Hennes pappa kommer från · 
Libanon och hennes syrra valde 
att bära slöja ett tag. Filmen om 
N ab ila, somhade premiär i höstas, 
kommer att visas på SVT någon 
gång i framtiden. Hon har starka 
åsikter om det mesta, men hon ser 
inte sig själv som sä,rskilt modig: 
»Jag tror att det Znns väldigt 
många människor somhar åsikter, 
det är bara att de inte har fatt 
chansen att prata om det. Så, jag 
tycker inte att jag är modigare än 
andra, det är bara att jag har fatt 
en större chans att säga vad jag 
tycker« förklarar hon. 

Maria Söderquist och jag hade 
en lång pratstund med henne när 
hon var här i Lund för att delta i 
invigningen av utställningen om 
Mellanöstern på Kulturen. Vi var 
intresserade av att prata antira
sism med henne, för hos Nabila 
suddas gränsen ut mellan politisk 
musik och politisk aktivism. Fil
men Nabila handlar omjustdetta, 
om hur hon blir mer och mer 
engagerad i kampen mot nyna
zisternaoch om hennes deltagande 
i demonstrationen i Salem 2002. 

Som det borde vara bekant för 
oss alla, sedan 4 år tillbaka arran
gerar varje 6 december Sveriges 
nazistiska organisationer en 
demonstration i stockholmsföror
ten Salem till minne av en ung 
nazist som dog under oklara 
omständigheter. I fjor lyckades 
de samla ungefår 2 000 demon
stranter, ett deltagarantal helt i 
klass med 1930-talets. Sveriges 
>>multikulturalister«, Gudrun 
Schyman, Göran Persson, och 
»den judiska världskonspiratio
nen«, liksom alla invandrare blev 

måltavlor för talarnas hotelser. 
Ungefår lika många motdemon
stranter samlades, men blev om
ringade och nedslagna av polisen. 
Det handlade framför allt om unga 
aktivister, ensamma inför de vux
nas passivitet. 

»Var är de vuxna?« frågar 
sig N abila. » 
Det finns jättemånga som tror att 
nazismen har med Andra Världs
kriget att göra, att det inte händer 
idag, för folk säger 'jag har aldrig 
sett en nazist i hela mitt liv '. Man 
ska informera folk, se till att det 
blir en folklig grej, förstår du? 
Men ändå ska det fortfarande vara 
som en aktion, det ska kännas att 
nazisterna ska ju stoppas. Det ska 
inte vara så liksom typ 1.000 kilo
meter därifrån och stå och skrika, 
hålla i lite banderoller, för nazist
marschen fortsätter ju ändå. De 
skiter väl i om det står en halv 
miljon på Sergelstorg eller var 
som helst. Folk måste riskera lite, 
och det .är det som jag tror att 
folkDet Znns jättemånga som tror 
att nazismen har med Andra 
Världskriget att göra, att det inte 
händer idag, för folk säger 'jag 
har aldrig sett en nazist i hela mitt 
liv'. Man ska informera folk, se 
till att det blir en folklig grej, 
förstår du? Men ändå ska det 
fortfarande vara som en aktion, 
det ska kännas att nazisterna ska 
ju stoppas. Det ska inte vara så 
liksom typ l 000 kilometerdärifrån 
och stå och skrika, hålla i lite 
banderoller, för nazistmarschen 
fortsätter ju ändå. De skiter väl i 
om det står en halv miljon på 
Sergelstorg eller var som helst. 
Folk måste riskera lite, och det är 
det som jag tror att folk inte vill 
göra. De ser hur våldsamt det är 

Ordloranden begä:- ordet 
forts från sid l 
att Vänsterpartiet i Lund kan ha 
begått två grundlagsbrott per 
vecka under de senaste ca 15 åren. 

Söndagen den 7/3 skickade jag 
enansökanomändringavutgivare 
till PRV. Dagen därpå skickade 
jag ett mail till den dåvarande 
redaktionen som hade formen av 
ett ägardirektiv. Mailets centrala 
del hade följande lydelse: I 
avvaktan på styrelsens beslut 
avseende redaktion för VB gäller 
följande: 

Det fullständiga namnet måste 
anges på tidskriftens första sida. 
Allt annat är olagligt. Det 
fullständiga namnet är » Vecko
bladet, organ för VPK och KU i 
Lund«. I rödtrycket står Ola 
Hagring angiven som ansvarig 
utgivare. Detta ska strykas över 

med svart. Sist i sammalUtaskrivs 
det till »ansv. utgivare: Claes 
Regander«. 

Tidningen översändes före 
tryckning till mej för granskning 
och godkännande. Min mailadress 
är claes.regander@vansterpar
tiet.se. Jagvill ha den i pdf-forrnat. 
Jag kommer att granska tidningen 
med avseende dels på gällande 
lagstiftning och dels på årsmötes
beslut. 

På kvällen samma dag pratade 
jag med Gunnar Sandin i telefon. 
Jag talade om för honom att jag 
lämnat in en ändringsanmälan och 
att jag var utgivare från och med 
den dag anmälan ankomstregistre
rats, men attjag inte visste om det 
redan skett eller om det skulle ske 
morgonen därpå. Gunnar svarade 

och säger 'nää, hur skajag kunna 
vara där och demonstrera med 
mina barn och med min farmor 
om det blir en massa bråk och 
sånt. ' Men om vi är många så har 
polisen och nazisterna mycket 
svårare att göra någonting.« 

»Själva vänstern är ju så 
splittrad. 
Folk kan inte komma överens om 
vad man ska göra och där står 
nazisterna på andra sidan och 
skrattar åt oss för att vi är så 
djävla .. . Å fan, jag var så djävla 
besviken efter Salem förra året! 
Den senaste demonstrationen var 
jätte för mycket« säger hon om de 
politiska organisationernas (inte 
minst Vänsterpartiets) oförmåga 
att bidra till en effektiv och massiv 
motdemonstration. 

»Jag tycker att det är väldigt 
viktigt att ha med invandrarför
eningar så att det inte bara blir det 
normala gänget som alltid kom
mer på demonstrationer, som är 
medelklass vänsteraktivister, ung
domar som har haft ett bra liv, 
men ... ibland ska man bli lite arg 
på invandrare, ' varför står inte ni 
här, liksom. För de här är folk 
som hatar er' , och de säger ' nä, 
jag bryr mig inte så mycket, neej, 
de har inte gjort mig någonting ... ' 
Men någon dag kan de göra det.« 

»Den förstagången somjag vet 
i alla fall som vi sarnarbetade 
med invandrarföreningar var när 
Nationaldemokraterna skulle 
attackera masken i Stockholm, 
och invandrarföreningarna eller 
masken brydde sig inte så mycket, 
för att de var 'nää, det kommer 
inte att hända någonting, de 

då att han inte ville ange mig som 
utgivare för VB och att jag inte 
alls hade någon rätt att ha 
synpunkterpå tidningens innehåll. 
Jag klargjorde då attjag betraktade 
det som en vägran att följa 
ägardirektivet. 

Vid styrelsemötet den l 0/3 
argumenterade jag för att vi skulle 
utse ett redaktionsråd bestående 
dels av äldre erfarna redaktörer 
och dels av yngre kamrater, för att 
försöka förändra VB i positiv 
riktning. Jag antar att jag argu
menterade väl, eftersom jag fick 
majoritet för de flesta av mina 
yrkanden. Styrelsen utsåg Sten 
Henriksson, Göran Persson, Jorge 
Capelån, Robert Nilsson och 
Alexander Regander att ingå i 
redaktionsrådet Jag pläderade inte 
för Gunnar Sandin, eftersom han 
på ett övertydligt sätt visat att han 
inte accepterade att partiföre. 
ningen genom sin styrelse nu 
utövar det ägaransvar den ålagts 
av en majoritet på årsmötet. 

Min roll som utgivare för VB 
regleras i Tryckfrihetsförordning
en. Där kan man i 5 kap. 3§ läsa att 
»Utgivare för periodisk skrift utses 
av dess ägare. Uppdrag att vara 
utgivare skall innefatta befogenhet 
att öva inseende över skriftens 
utgivning och bestämma över dess 

kanske bara håller en liten 
demonstration och så' men vi 
visste vad de går för, och 
invandrarna vet inte vad de går 
för, och vi stod och väntade 
alldeles utanför och satt och 
väntade och blev attackerade av 
nazisterna tre gånger, liksom från 
olika håll. Och det var då de 
började förstå vad som hände. De 
började ringa runt till alla i sina 
föreningar ... Så helt plösligt stod 
vi alla där. Och det var en så 
vacker syn att stå där tillsammans, 
ungdomsaktivister och 45-åriga 
arabiska män som har sådana där 
pärlband. Och de bara sitter och 
väntar på nazisterna, 'de kommer, 
de kommer, låt de komma, låt de 
komma!' Så, det var väldigt bra!« 

Nazisterna är på frammarsch 
här i Lund. I fjor Zrade de den 30 
november i smyg och med 
polisskydd efter O era års fOrbud. 
Allt detta med de vuxnas passi
vitet. Hur länge ska vi låta de 
unga, inte minst Ung Vänster att 
ensamma ta kampen mot nazis
terna? Hur länge ska vi tiga? Har 
man verkligen råd att se sig själv 
som socialist och feminist och 
inte vara antirasist? 

Jorge Capelim 

innehåll så att intet däri får införas 
motutgivarens vilja. Inskränkning 
i den befogenhet, som sålunda 
tillkommer utgivaren, vare utan 
verkan« 

Jag har i stor utsträckning 
delegerat denna rätt att bestämma 
över innehållet till redaktionsrå
det, som i konsensus eller genom 
majoritetsbeslut väljer vilket 
material som ska publiceras. Min 
plan med denna nysatsning för 
VB är att fler partimedlemmar än 
tidigare ska kunna uppskatta tid
skriften. VB kommer i fortsätt
ningen att innehålla ett mer varie
rat material med artiklar skrivna 
av medlemmar i partiet, VSF och 
Ung Vänster, som spänner över 
större områden än tidigare. En av 
de riktlinjer den nya redaktionen 
arbetar efter är att vi finner våra 
politiska motståndare utanförvåra 
organisationer, inte innanför. VB 
ska inte längre vara en plats där 
enstaka personer tar heder och 
ära av alla som inte tycker som de 
själv. Och jag kommer definitivt 
inte att tillåta att VB används för 
att fraktionera partiet på det sätt 
som antyds i den s.k. »Plan 8 «. 

Jag är medveten om att det 
florerar rykten om att jag censu
rerade det senaste numret av VB. 
Då vill jag för det första betona 



Från Lilla Finnerop till det Stora Universitetet 
A v alla mina bekanta i Lilla Fin
nerop har jag känt Alarik Jönsson 
längst. Han bor på en gård som 
varit i släktens ägo i flera genera
tioner. Alarik är till stor del själv
lärd, efter folkskola, en vinter på 
folkhögskola och korrespondens
kurser har han genom egna stu
dier uppnått en betydande kun
skap på flera områden. Hans ung
dom präglades av SLU. Dess oli
ka studiecirklar och inte minst 
amatörteater på olika bygdegår
dar gav Alarik en gedigen bild
ning inom politik och kulturlivet 
i allmänhet. Alarik bejakar de 
flesta framsteg inom teknik och 
jordbruk. Han var bland de första 
i Finnerop att införa kemiska be
kämpningsmedel mot ogräs, han 
har inget mot vindkraft och för
står inte varför man bråkar om 
genmodifierade grödor," allagrö
dor är ju genmodifierade sen 
länge, mer eller mindre". 

Alarik är en trogen prenume
rant på Skånska dagbladet; han 
minns med nostalgi i blicken då 
Skånskan var tjockare än de an
dra tidningarna i Skåne, sida upp 
och sida ner med diverse annon
ser om lantbruksrnaskiner och 
smågrisar till salu. Då och då 
läser han sydsvenskan på lokal
biblioteket. Per T Ohlssons artik
lar på ledarsidan brukar utlösa 

långaredogörelser om sydsvensk
ans brist på sunt bondförnuft i 
allmänhet och hets mot centern i 
synnerhet. "Kan inte karln be om 
ursäkt snart för sitt stöd till Bush, 
di har ju inte funnit några mass
förstörelsevapen i Irak" var hans 
senaste kommentar. 

Vi ringer varandra då och då 
och våra samtal följer ett rituellt 
mönster: Efter en inledande dis
kussion om veckans väderlek frå
gar jag Alarik hur det står till 
varvid han levererar en lång ut
läggning om hur eländigt det bli
vit att vara bonde. 

- Det har varit alldeles för torrt 
i sommar (alternativt det har ju 
regnat), skörden b lir alldeles för 
dålig, priset på mjölk är för lågt 
etc. Inkomstema kan inte på långt 
när kornpensera utgifterna. 

Därpå berättar jag hur eländet 
det är på det stora universitetet i 
den lilla staden: 

-Nu går det bara utför, mindre 
pengar för varje år, studenterna 
latare och latare; 

konfliktema mellan persona
len ökar, de anställda beter sig 
som råttor på ett sjunkande skepp 
o.s.v. 

Församlingsbladet 
Efter dessa terapeutiska inled
ningardiskuterarvi olika politiska 

EU, Marx och vp 
Inför folkomröstningen om Sve
riges EV-anslutning var jag med 
och bildade föreningen "Landa
vänster för EU". Vi var några 
vänsterpartister, några socialde
mokrater och några partilösa. Vi 

att det nya redaktionsrådet var 
utsett och hade börjat arbeta (Sten 
H undantagen). En majoritet av 
redaktörerna ansåg att tre insända 
artiklar av olika anledningar inte 
höll måttet får publicering. En av 
artiklarna, insänd av UlfNymark, 
ansågs vara antingen inaktuell el
ler okamratlig av samtliga redak
törer. En annan artikel, av Mats 
Bohgard, ansågs till delar inte 
uppfylla kravet på kamratlig ton 
(3 av 4 redaktörer). I den tredje 
artikeln ifrågasatte Henrik Smith 
innehållet i en några år gammal 
text han funnit på Internet och 
som var undertecknad av bland 
andra Nela Porobic och Ola Nils
son. Tre av de fyra redaktörerna 
ansåg att Nela och Ola borde fä 
möjlighet att bemöta artikeln i 
samma nummer, varför de beslu
tade att vänta en vecka med att 
publicera Henriks artikel. Anled
ningen till att den inte finns med 
i detta nummer (tillsammans med 
O las mycket välformulerade svar) 
är att Henrik låtit meddela att han 
inte längre vill att hans artikel ska 
bli publicerad i VB. Jag var i 
lokalen under den aktuellakvällen 
och erbjöd mej att ringa till Mats 
Bobgard och fråga honom om han 
kunde tänka sig att ta bort eller 
ändra ett mindre stycke i vilket en 

fann varandra snabbt och hade 
mycket trevliga diskussioner, inte 
bara om EU. 

Vi ordnade offentliga möten 
med bland annat den svenskta
lande tyske delstatspolitikern 
Michael Geukler ovh med Axel 
Wallden, som hade ett förflutet 
både i vpk-Lund och som (euro) 
kommunistisk statssekreterare i 
det grekiska finansdepartemen
tet - pengar till mötesomkostna
der saknades förvisso inte. Men 
mest uppmärksammad blev nog 
vår masspridda affisch med tex
ten "Marx hade sagt ja", en bild 
av densamme och ett fint citat ur 
Kommunistiska manifestet om 
hur den nationella småskurenhe
ten måste ge vika för något större. 

Det gick ju bra i folkomröst
ningen, inte minst i Lund. Fören
ingen var överflödig och upplös
tes. 

Johan Lönnroth erkände att 
Marx nog hade sagt ja men mena
de att även marxister kunde vara 

av redaktörem~ på ett indirekt 
men mycket insinuant sätt utpe
kades som en av mig utnämnd 
»kommissarie« med uppgift att 
stoppa »misshagliga« texter. 

Nu blickar jag och det nya re
daktionsrådet framåt och kommer 
att arbeta för att VB ska bli ett 
forum där vi tillsammans diskute
rar de utmaningar som den sarn
lade vänstern står inför och där vi 
tar strid mot våra politiska mot
ståndare. 

Claes Regander 

händelser, på de nationella och 
internationella scenerna, samt 
allmänt sladder kring Lilla 
Finnerup. 

-Hur står det till med fårsam
lingsbladet frågade jag. 

Jo de e väl bra i, stort sett, men 
ibland tycker jag att det är liksom 
upp och nervända världen. 

Alltså, här har vi dessa redak
törer, skriver elegant, och kunni
ga e dorn på alla möjliga områ
den, kort sagt erfarna murvlar i 
ordets bästa bemärkelse, och så 
f'ar di tillrättavisningar för över
tramp av en massa unga läsare, 
knappt torra bakom öronen. Det 
brukar ju vara tvärtom, di gamle 
som tillrättavisar di unge. 

Och så tycker jag nog att di 
bibeltrogna går lite för långt ib
land. Som Du vet så är di ju mot 
kvinnliga präster - di har väl läst 
nåt om de i boken - så härförle
den, när di hänvisade till vår högt 
ärade och mycket uppskattade 
kära biskop, så sa di "fröken Ode
berg"; kan du tänka dig nåt värre 
övertramp. 

Samtidigt måste jag ju trots 
detta erkänna att di där unge med
lemmarna verkar väldigt skärpta 
och engagerade. Det var en inter
vju i församlingsbladet av en av 
dom, hon som leder studiecirkeln 
i bibelkunskap, tror jag. Hon gav 

EV-kritiker. Det håller jag med 
om eftersom marxismen inte är 
någon sluten lärobyggnad, men 
har man mekanistiska böjelser är 
det svårt att inte dra paralleller 
till Marx positiva syn på sin tids 
tyska enande och dagens europe
iska integration. Ett exempel är 
vänsterförbundets dogmatiske 
(jag har får stunden glömt hans 
namn) EV-parlamentariker som 
vi, en studiedelegation från v
Skåne, träffade i Strasbourg: "Jag 
var emot EU men jag ser ju hur vi 
obönhörligt glider mot ett enat 
Europa, steg för steg." 

Det finns ju andra vänsterhåll
ningar som motiverar en ED-vän
lighet. En är den syndikalistiskt 
färgade västerfederalismen, en 
annan en vänsterekologism, upp
fattningen att bara starka överna
tionella krafter kan få bukt med 
de stora miljöproblemen. Alla 
finns fåreträdda bland vänster
partiets ED-vänner. 

Medlemmar med ett mycket 
starkt Europaengagemang hade 
det svårt och några lämnade par
tiet, men de flesta stannade. Den 
EV-positiva minoriteten legitime
rades av att det fanns EV-positiva 
riksdagsledamöter som Rolf L. 
Nilsson och Per Rosengren, men 
lokalt spelade säkert "Lundavän
ster för ED" en viktig roll. Vi fick 
goda kamrater att stanna kvar i 
partiet som en biprodukt till att vi 
fick lundabor att rösta ja till EU. 

Det finns ju en EV-vänlig mi
noritet bland v-väljarna, det vet 
vi av opinionsmätningar. Detfinns 
också en sådan minoritet bland 
medlemmarna - kanske en fem
tedel här i Lund. Så är det ju i alla 
partier. Det finns EU-motstånda-

ett väldigt rekorderligt intryck. 
Jag skulle gärna vara med i den 
cirkeln, men jag är väl för gam
mal; di använder så konstiga ord 
nuförtiden. 

I övrigt är det som det brukar, 
lite skärmytslingar hit och dit. 
Här har brutit ut en liten språk
strid, om jag f'ar uttrycka det så. 
Han, kantom som leder kören så 
fint, tycker att det är för mycket 
tryckfel i fdrsamlingsbladet, "jag 
skäms å redaktionens vägnar" sa 
han till mig, och jag kan ju hålla 
med honom ibland, men så var 
där en annan skribent som tyckte 
att det gjorde inte så mycket, .. en 
kunde ju fårstå det ändå; ja,~ så 
gick di på och puckla på varandra 
ett par omgångar. Jag fick ju hålla 
med kantorn; min dotter sjunger 
ju i hans kör så det är bäst att vi 
har ett gott förhållande med ho
nom. Förresten, så håller jag of
tast med denjag talar sist med här 
i Finnerup, då blir det liksom inga 
onödiga konflikter, man f'ar lugn 
och ro, såvida inte di har helt 
galna i sina åsikter förstås. 

Boktryckarkonsten 
J ag kom och tänka på det gamla 

boktryckeriet i stan du vet; hette 
di inte "Håkan Ohlssons Trycke
ri", di skulle fira sitt l 00-årsjubi
leum med att ge ut en bok utan 
tryckfel , nåt som de ännu inte 
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re bland moderatema liksom det 
finns gröna ED-vänner som Pau
lo Silva. 

Detta är något som vänsterpar
tiet har uppmärksammat- i soci
aldemokraternas fall. Vi har ju 
kritiserat dem för att de inte pla
cerat en EV-motståndare högre 
upp på sin valsedel. Men det är 
svårt att se bjälken i det egna 
ögat. Hur representeras EV-vän
nerna på vänsterpartiets lista? 

Nu har vi ED-vänner i partiet 
fått det svårare. Partikongressen 
skärpte ju programkommissio
nens förslag på en viktig punkt. 
Numera står det i partiprogram
met: "Vänsterpartiet arbetar ... 
för ett svenskt utträde ur EU." 
Med den skärpningen riskerar vi 
att åter tappa medlemmar, och 
det är extra allvarligt i ett parti 
som redan krymper. Ochjag hop
pas att de EV-positiva vänster
partistema inte röstar på något 
annat parti . Hellre då följ a 
KPMLr:s uppmaning att bojkotta 
valet. 

För att fårhindra bortstötning
en tror jag att det är viktigt att 
partiet på olika nivåer erkänner 
att det har EV-vänliga väljare och 
medlemmar och att de är lika 
goda som några andra. Uttalan
den i den riktningen av Lars O hl y, 
Britta Berg och Claes Regander 
är välkomna. 

Men vi ED-positiva medlem
mar kan också göra något själva. 
Konkret kunde vi återuppliva 
"Lundavänster för EU" och på
minna människor om vad Marx 
skulle ha tyckt. Jag har funde
ringar åt det hållet. Diskutera 
gärna i VB ochfeller ta kontakt. 

Gunnar Sandin 
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Brev till redaktionen l 
l förra numret blev min insändare 
censurerad. Jag uttryckte där far
hågor för Veckobladets framtid. 
Dessa var enbart grundade på hur 
det tidigare ibland har gått för 
vänsterorganisationers publika
tioner. Jag hade inte detalj kun
skap om vilka beslut som hade 
tagits i ägarorganisationens sty
relse. 

Det är inte konstigt om en re
daktion refuserar inlägg. Det 
märkliga var motiveringen. Och 
att det varden ansvarige utgivaren 
som beordrade att insändaren 
skulleplockas bort. Ansvarig utgi
vare ansåg den vara »o kamrat l i g«. 
Jag befarade i insändaren att det 
skulle tillsättas någon slags 
politisk kommissarie. Och att den
ne skulle se till att enbart sådana 
texter som utåt förespeglar en 
internt god kamratlighet skulle 
komma att publiceras. Jag var 
också rädd för att information om 
dolda agendor i framtiden inte 
skulle kunna nå medlemmar och 
sympatisörer. 

Det skulle ha varit enkelt för 
redaktionen att dementera detta. 
Den skulle ha kunnat svara att 
mina farhågor var ogrundade. 
Sedan kunde den ha förklarat att 
nyordningens avsikt var att skapa 
ett bredare och mer öppet blad. 
Och man kunde ha utvecklat vil
ken typ av texter som inte upp
fyller kravet på en kamratlig ton. 

Annars hade den kunnat svara: 
»Ja, vi skall i fortsättningen cen
surera vissa inlägg eftersom det 
finns medlemmar som blir arga 
eller irriterade när det publiceras 
sådant de inte tycker om«. 

Istället censurerades texten , 
varvid man alltså omedelbart, o
kommenterat och i direkt hand l i ng 
besannade mina farhågor. 

Min fråga till redaktion och 
ansvarig utgivare är nu: Var detta 
ett tillfalligt (om än ett allvarligt) 
släpp i detpublicistiska omdömet? 
Eller kommer det i fortsättningen 
att vara redaktionens policy att 
censurera istället för att bemöta? 

Mats Bahgard 

Brev till redaktionen 2 

CENSUREN A V VB 
Styrelsen för Vänsterpartiet i 

Lund har nu beslutat att lägga ner 
"Veckobladet" och i stället starta 
"Gamla Veckobladet". Hur mo
tiverar styrelsen detta brott mot 
årsmötets beslut - som ju var att 

Från Lilla Finnerup till det Stora Universitetet 
forts från sid 2 gierad . Att jobba på ett universi-
lyckats med . Så di bad flera olika tet är helt fantastiskt, man träffar 
såna där korrekturläsare gå ige- ju så många trevliga och inspire-
nom boken flera gånger, omigen, rand e människor, lärda är de ock-
fram och tillbaka, tills de var l 00 så, och så dessa underbara stud en-
% säkra på att alla tryckfel var ter, varje år nya kullar med nyfik-
borta. Boken kom ut och på bak- na ungdomar och de kan ju så 
sidan hade reklamavdelningen mycket nytt, It, 3G, sms, d vd och 
triumfatoriskt, med stora bokstä- allt vad det heter, de pratar engel-
ver i vacker fårg, låtit infoga: ska obehindrat; spela alla möjli-

OBS ! DENNA BOK INNE- ga konstiga instrument kan de 
HÅLLER INGA TYRCKFEL! också. Ibland känner jag som att 

Den nye rektorn 
När jag nästa gång talade med 
Alarik beslöt jag att, för omväx
lings skull , ändra på ritualen. Efter 
Alariks inlägg framförde jag 
sålunda följande: 

- Jo, jag förstår att det är svårt 
att vara bonde; jag måst ju fak
tiskt inse attjag är väldigt privile-

"Veckobladet" skulle fortsätta att 
utges?Utgivningen av senaste -
och om jag förstått saken rätt det 
sista numret - av Veckobladet 
övervakades av ett antal av 
styrelsen utsedda personer, vars 
främst uppgifttycks varaatt stoppa 
texter som styrelsen inte gillar. 

Tre artiklar belades med 
publiceringsförbud av dessa 
censorer. Ingen av artiklarna inne
höll något som kan anses anstöt
ligt, det förekom inga grova an
grepppå namngivna personer. Inte 
heller förekom texter som stod i 
strid med tryckfrihetsförordning
en eller andra lagar. Det var bara 
vanliga politiska debattinlägg, 
varav en i kåserande form. 

Det är uppenbarligen styrelsens 
mening att även "Gamla Vecko
bladet" ska utges understark över
vakning av styrelsens utsedda cen
sorer. Vilket stöd anser sej styrel
sen ha att belägga en av partiföre
ningen utgiven tidning med hård 
politisk censur? 

åldras e som att bli invandrare i 
ett nytt och spännande land. 

Det blev tyst. Alarik funderade 
en stund sen sa han : 

Jag har läst att di har fått en ny 
rektor. 

-Jo det stämmer, svarade jag. 
-Hur e han? Viskade Alarik. 
-Joo, han verkar j uste, tror jag. 
-Va e han professor i ? 
-Etik! 
Alarik blev tyst och funderade 
-Jobbar han med bounusar? 
- Nja, det tror jag inte, svarade 

jag, han studerar väl olika mora
liska problem, vad som folk tyck
er är rätt och fel , det ligger på ett 
s.a.s . högre filosofiskt plan 

-Var står han politiskt? 
-Ja, det vetjag faktiskt inte. De 

gånger jag talat med honom har 
det varit i sådana sammanhang 
att vi talat om forskningspolitik, 
det stora universitetets framtid, 
ja t.o.m. om naturens mysterium. 

Alarik gav sig inte: 
-Jamen, var står han partipoli

tiskt, alltså, står han t i Il höger 
eller till vänster eller mitt emel
lan? 

(Här måste jag infoga att Ala
rik är mycket envis och måste 
alltid veta var han har folk, han 
vill ha en etikett på alla. Kan han 
inte sätta en etikett på en person 
blir han nervös) 

-Inte vet jag ,svarade jag. 
Men Alarik ville inte ge sig. Då 

Ulf Nymark fick jag en ide: 
r-------------------

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

-Hör du Alarik, slå upp psalm
boken och läsa psalm 637 verser
na l och 2; det är han som har 
skrivit dom. 

-Psalmboken? utbrast Alarik, 
den har jag inte öppnat sen jag 
konfirmerades. Här hemma är det 
min fru Anna som stå för det 
andliga. 

-OK, jag skallläsa upp verser
na för dig: "En gång i tidernas 
morgon är jorden ny, Luften re
nad och sjöbottnen synbar," 

-Ya, e han miljöpartist? utropa
de Alarik med en blandning av 
skräck och beundran. 

-Inte vet jag, men å andra sidan 
,vem vill inte att luften är renad 
och alla vill väl kunna se sjöbot
ten svarade jag för att l ugn a ho
nom. 

- Jo, så kan det ju va, det kan 
man ju tänka sig. 
Jag fortsatte: 
"Fattiga gläds åt befrielsens 
budskap, 
sl ut är förtrycket och fångarna 
fria, 
En gång är synen verklig och 
drömmen sann. 
Frihetens dag är då äntligen inne. 
Rättvisan drar som en vind genom 
världen. 
Människan bryter sitt bröd med 
sin broder." 

-Jaasåå, han e sånn, sa Alarik 
uppgivet. 

Här avbröts samtalet av något 
fel på ledningen. Fortsättning föl
jer. 

Per-Åke Albertsson 
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