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Faleks 
Man kan syssla med landstings
politik fast man inte sitteri lands
tinget. 

När Jesper Krenchels (v) forna 
landsmänFalcksvilletaöveram
bulanserna tillhördehan dem som 
slog larm. Genom erfarenhet och 
kontakter visste han att Faleks 
verksamhet är debatterad i Dan
mark. Största svagheten är bris
tema i personalens utbildning. 

Jesper och andra har försökt 
påverka besluten genom bl.a. 
debattartiklar i tidningarna. Hit
tills hardetinte hjälpt; landstinget 
beslöt före jul att Faleks ska ta 
över ambulanserna. Men saken 
är inte utagerad. En läkare i Lund 
har överklagat beslutet med ar
gument som överensstämmer 
med Jespers. På måndag ska 
landstingets styrelse besluta om 
sitt (enligt utsänt förslag avvi
sande) yttrande över besväret. 

Tråkig start för Gudrun Schyman 
Det var inte bara VB som note
rade vänsterpartiets ~!nje inför 
EG-förhandlingama. Avenmor
gontidningarna gjorde det, och 
snart kunde DN rapportera om 
en protestskrivelse från Anton 
Flink, Kenneth K vist m.fl. om att 
den preliminärt formulerade lin
jenstod i stridmed partikongress
ens aktuella beslut i EES-frågan 
- partiet skulle verka för ett 
svenskt utträde. 

Och i dag berättar DN om att 
Gudrun Schyman har tvingats 
återta sitt löfte till övriga parti
ledare att i andra hand acceptera 
EES-avtalet fram till år 2000, 
liksom sin lista på l.mdantags
krav vid anslutningsförhandling
arna. Eftersom partiet är heltemot 
en anslutning fanns det ingen 
anledning för oss att ställa några 
krav. 

ViringdeuppEvaZetterbergi 
riksdagsgruppen som bekräftar 
att partiets motion kommer att 

skrivas om. Själv är hon besvi
ken över den vändning som sa
ken har tagit. Formuleringarna i 
EG-motionenhade dock inte dis
kuterats i riksdagsgruppen utan 
bestämts av partiets interimisti
ska ledningsgrupp - Gudrun 
Schyman, Johan LöiUlfoth och 
Maggi Mikaelsson, efter visst 
förarbete av bl. a. Rolf L. Nilson. 
Ännu mer besviken är hon över 
formen för påtryckningarna, att 
ett par utsända från partistyrel
sen/partikansliet kommer till 
riksdagsgruppenoch ställer krav. 
Hon bekräftar DN:s uppgift att 
"flera i riksdagsgruppen upp
levde mötet som obehagligt, som 
rena domstolsförfarandet". 

Gudrl.mSchymankundehafått 
en lyckligare start som partile
dare. Och på måndag återgår 
Kenneth Kvist till sitt gamla ar
bete på vänsterpartiets riksdags
kansli. 

Eva Zetterberg vill helst tala 

om något trevligare, t.ex. att 
kvinnliga ledamöter ur alla sju 
riksdagspartiernahar underteck
nat två bra motioner om barn, 
något som J:l:on själv har engage
rat sej för. Aven en representant 
för ny demokrati är med om än 
efter diskussion. Vänsterpartiet 
har inom samma sektor ävenskri
vit motioner tillsammans med 
folkpartiet 

Vänsterpartiets linje inför EG
förhandlingarna och det som hit
tills skett lär komma att diskute
ras på den nya partistyrelsens 
första egentliga möte nu i hel
gen. Ann Schlyter ska delta men 
känner sej trött på förhand: 

- Klockan har vridits tillbaka. 
Kongressuttalandet gav löfte om 
att vi skulle sluta med den 
ultimativa plakatpolitiken men 
så händer detta. 

VB lär få anledning att åter
komma. 

Gr 

Kommentar till Eva Wigforss 
När jag läser Eva Wigforss argu
mentering (VB nr 2-93) för sitt 
utträde ur vänsterpartiet förvå
nas jag över atthon tycks ha en så 
klar bild av vad socialismen skul
le kunna vara. För många av oss 
andra, som är med eller icke är 
med eller är på väg ut ur partiet, 
är själva problemet att hitta ett 
alternativ till socialdemokratisk 
reformism eller välfärdslibera
lism i folkpartistisk tappning. 

Ev a skriver i sitt testamente att 
hon ska fortsätta att varasocialist 
in i 2000-talet. Honmenar att det 
är ett grundkrav att ett social is
tiskt parti klart ska kunna redo
göra för sitt politiska slutmål och 
det kan inte nuvarande vänster
partiet. 

Det gamla kommunistpar
tierna var just slutmålspartier som 
sannerligen visste vad de ville, 
och det var också den historiska 
motiveringen till att de (under en 
kortare tid) skulle rycka åt sig 
makten för att 1.mdanröja de kraf
ter som hindrade utopins förverk
tigande. 

Men ett samhälle kan inte or
ganiseras fram av en elit, det var 
ju just det Marx ansåg när han 
kritiseradesin tids utopister. Sam-

hällets grund är den materiella 
produktionen och de ekonomier 
som inte hänger med i sv ängarna 
går obönhörligt under. Marx och 
Darwin går hand i hand. 

Vänsterkonservatism 
Osteuropa gick inte under på 
grund av inhemsk opposition utan 
det föll samman över oss, lär en 
dissideiitllasagt. Kommunismen 
gick sin undergång till mötes på 
grund av att den misslyckades 
ekonomiskt! Det räcker med att 
se en dokumentär om dagens för
hållanden på den ryska lands
bygden för att förstå detta. Där
för menar jag att det i dagens läge 
är olämpligt att formulera poli
tiska slutmål, om vi inte kan vara 
säkra på att dessa bärs upp av 
fungerande ekonomier. 

Själva lever Eva och jag, trots 
den nuvarande krisen, i en histo
riskt sätt unik välfärdsstat, som 
är svår an tänka bort när man 
funderar politiskt. Det är därför 
ganska naturligt an v har utveck
lats till konservativ t parti som 
vill försvara den bestående ord
ningen inför högerrevolutionen. 
Det kan upplevas som mesigt 
och passivt men är egentligen 

ganska rimligt. 

Bas och överbyggnad 
Kapitalet saknar fädernesland, 
sägs det ju och vad vi i dessa 
dagar ser på den politiska arenan 
är an den borgerliga ideologin, 
särskilt i moderat tappning, har 
hunnit ikapp basen. Nu är det 
Europa och inte Sverige som gäl
ler i det borgerliga lägret. Samti
digt representerar ju borgarklas
sen en ekonomiskt system som 
kanske ännu inte nått sin mog
nad. (Det misslyckade försöken 
an tvinga fram socialistiska sys
tem i ekonomiskt efterblivna 
samhällen visar att den vägen 
inte leder någonstans. Intressant 
är att kineserna tycks ha inset~t 
det inte går att hoppa över det 
kapitalistiska stadiet och att de 
nu släpper lös den fria företag
samheten.) 

Det är kanske inte till nackdel 
för de arbetande att kapitalets 
internationalisering åtföljs av en 
motsvarande politisk organise
ring, även om formerna och gra
den av integrering kan diskute
ras. Därför är det naturligt att 
Europafrågan splittrar vänstern. 

Ett ja är i samklang med den 
marxistiska traditionen, som för
söker se objektivt på de ekono
miska rörelselagarna medan ett 
nej bejakarvänsterns nuvarande 
konservativ a drömmarom ett sta
bilt välfärdssamhälle. Eva ver
kar luta mer åt det marxistiska 
hållet och är positiv till EG. Det 
kan jag gott förstå. 

Pessimism och optimism 
Eva tycker an vänstern inte gjort 
något riktigt vägval utan bara 
sagt nej i diverse frågor. Hon 
drar en historisk parallell till30-
talet då socialdemokratin valde 
ekonomisk liberalism framför 
marxism. V ad jag inte riktigt för
står är om Eva menar att det var 
ett felval. Jag skulle gärna se att 
hon på denna punkt utvecklar 
sina tankegångar. Finns det en 
tredje väg mellan socialdemo
krati/ekonomisk liberalism (av 
den snälla sorten) och statssocia
lism? 

Är det överhuvudtaget lönt att 
formulera positiv visioner? Kan
ske gäller det bara att uppskjuta 
de värsta katastroferna? 

FinnHagberg 



Ett år i skolstyrelse~ 
Politk är att ta ställning till Frittval?skolpeng,friskola,nya driven inriktning mot abstrakt ~~gs~k~a m~ utg=[unkt 

d frå orna Inför gymnasieprogram kunskapmåsteuppmärksammas ~-so uta amne_~ aper. 
v~r ags .g . • å Gnmdskolomaskaprofilerasig, så att inte samhällskunskapens Det for~l~et har forkastats av 
va~terpartlets 1 Lu~d rs- liksom gymnasieskolorna. och historieämnets ställning un- alla ~e~s1ns.~anser.. .. .. 
mot~ så brukar vanster: Eleverna ska fritt få välja vilken dergräv s. Helheten kan alltså Det rroruska ar ~!! VI ar på vag 
p~rtie~~ representa.~ter .. 1 skola de vill gå i. Detta är inte komma att bli bra, och alla detal- ~?t ett system dar betygen ~ån 
olikanamnderredogorafor fullt så stort och nytt som det jer spikas ju inte för evigt. hogstadmm och g~mna~mm 
vad som bar bänt under det låter i den borgerliga propagan- k?mmer att betyda ~dre ~de 
gågna året. VB tyckte att dan. Elevernahar längefåttvälja Nytt betygsystem gJOrt d~ senaste trettiO åren, J';1St 
Gunnar stensons redogö- andragrundskolorändemdehör Jagdelarintedenbetygsnihilisti- nu, nar bet~gshet.sarpartiet 

lse 
·· · t fi'' fl till på grund av sin bostad. En k ånd unk di . moderatema sitter v1d makten. re ar av ID resse or er &·· ts''ttnm' .. tt d k be s a st P t som av tra uon Inträdesprov, högskoleprov och 

·· ·· ste partiets medlem 10ru a g ar a e an re- är vänsterpartiets. Det är oerhört 
an van å r . od - das plats i den skolan de söker tydligt att en överväldigande tester kommer att bli viktigare. 
mar. H Il till g o. till. De närboende har alltid för- Inte d~sto mindre måste vi 

tur. majoritet bland elever och för- va;~ uppmär~amma när skol-

Tre budgetar 
I maj månad presenterade jag i en 
reservation en budget som säk
rade i stort sett samma kvalitet i 
skolan som den som gällt tidi
gare. Det var den första skol
budgeten. 
Sedan följde bankkriserna den 
ena efter den andra och reger
ingen presenterade sina krispa
ket. Ungefår när det tredje kris
paketet kom och kronan skulle 
flyta fritt som en sten diskute
rade vi budget i kompoL Läget 
hade skärpts och vi kom överens 
om att stryka många utgifter ur 
den tidigare budgeten. Så fick vi 
ihop den andra budgeten, som 
jag försvarade i fullmäktige. 

Den tredje budgeten är den 
som antogs. Den är ännu mag
rare. Vid fullmäktiges budget
möte presenterade förstås också 
socialdemokraterna och miljö
partietvarsina budgetförslag. Att 
märka är att socialdemokrater
nas var mer expansivt än vårt, 
även om många förslag i stort 
sett överensstämde. 

Det vore kanske möjligt att 
söka samarbete med (s) för att 
åstadkomma en gemensam skol
budget- i hopp om en majoritet 
1994 som skulle göra det möjligt 
att tränga tillbaka den borgerliga 
skolpolitiken. 

Nya sparkrav 
När nu nya sparkrav aviseras är 
det tal om att höja delningstalen 
för högstadiet till 31 elever per 
klass och i lågstadiet till 27. Det 
innebär att många klasser kom
mer att ha fler elever. I ett system 
där medlen följer eleven blir det 
lönsamtattökaelevantaletiklas
serna. Det fmns rektorer som är 
stolta över att ha lärare som är 
kraftfulla nog att klara även 
mycket stora klasser. Det bety-
der inte att alla mår bra i dessa 
klasser. Som alltid råkar de sva
gaste värst ut. Denna tendens 
förstärks när man skär ner på det 
sociala arbetet i skolan. 

Det är i skolan som pengama 
finns, därförmåste besparingarna 
göras där. Såsäger man. Men det 
fmns en gräns. Lerbäcksskolan 
var i år den som hade det bästa 
srudieresultatet. Den skolan får 
drygttvåmil jonermindre attröra 
sig med nästa år. Vi lär få se 
konsekvenserna 

Enligt riksdagsbeslut får äldrar vill ha betyg. Betygen är mrmster Beamce ~~ pre_se~te-
elever som väljer att gå i fri- kanske den bästamöjligheten att rar en betyg~pr~_positlon I host. 
skolor ta med sig 85% av kontrollera lärarna, att tvinga Detharhonforsäkratatthonska 

läraren till en verklig individuell göra. 
genomsnittskostnaden per elev bedömning av eleverna och 'att 
tl'llfri k 1 d' ' · blir Utbildningsministern, Per s o an, som ar1genom stå för sin värdering, som elever 
·· k d, k Unckel,harförsöktlanseraenny over oropensera pga ommu- och föräldrar si älvfallet ska ifrå-

h allm.. åt de J lärarutbildrling. Detförsökethar nen ar anna agan n som gasätta 
fr . k 1 li Eft k redan kapsejsat. Det unekelt 

IS o an s pper. ersom ost- Det relativa betygssystemet 
ad · d a11m·· k 1 tänkta blev det unekelt sagda n ema I en anna s o an har sin till sin principiella del · ·unk: tak Efter regeringsskifte finns mte SJ er genom att ens a fallit sönder, tack och lov. Om 
l fl ·u fri k 1 · mycket att göra på skolområdet e ever yttar t1 s o or mne- det tillämpades skulle de höga 

bär detta en extra kostnad, som betyg som nu delas ut bland an-
kan bli stor. nat i Ltmd aldrig komma ifråga. 

Jag menar att samhället som Deärenligtprincipemaenstatis-
tidigare ska ansvara för en ge- risk orimlighet. 
mensam skola, likvärdig för alla. Just sönderfallet av teorierna 
Inom denna skola ska det finnas kring normalkurvan har med ti-
möjlighet att välja pedagogiska den gjort betygen användbara, 
alternativ som som kommunikationsmedel. 
montessoriundervisning eller Somurvalsinstrumenthardeför-
waldorfpedagogik. I denna skola visso alltid motverkat sitt syfte. 
möter eleverna karmater från Moderatema har länge velat 
olika sociala skikt, med olika et- skärpa betygssystemet Det nya 
nisk bakgrund, med olika reli- förslaget var ett försök att skapa 
gion och samhällssyn. Detta är en ny "vetenskapligt" grundad 
mycket värdefullt. 

Samhället är inte skyldigt att 

Komvux 
Vi har alltid stött Komvux och 
motsatt oss nedskärningar i vux
enutbildrlingen. Nu är den linjen 
viktigare än någonsin. Samhälls
ekonomiskt är vuxenutbild
ningen inom Komvux oförskämt 
billig. Elevernastår f<?.rdetyngsta 
kostnaderna själva. Andå vill de 
borgerliga partierna skära i Kom
vux' resurser. 

Gunnar Stensson 
vänsterpartiets repr. i skol

styrelsen 

betala för friskolor. Naturligtvis 
kan den som så vill sätta sina 
barn i friskol a, men detsker då på 
egen bekostnad_ 

Jag fruktar attden politikman 
nu inlett kommer att medföra att 
det offentliga skolsystemet, som 
redan utsätts för hårda sparkrav, 
kommer attundermineras samti
digt som friskoloma drar till sig 
elever. Exemplen från USA och 
Storbritannienoroar. Särskiltoro
ande är tendensen att skapa reli
giösa skolor och skolor på etnisk 
grund_ Den typen av segregation 
skiljer barnen från varandra och 
kan öka intolerans och motsätt
ningar i samhället. Väl att märka 
är det föräldrarna som väljer i 
dessa fall, inte barnen. Men det 
är barnen som faller offer för den 
ensidiga indoktrineringen. 

Personliga reflexioner 
över partikongressen 1993 

Gymnasieskolorna omorga
niseras 
I stället för linjer upprättas pro
gram med kämärnnen, profil
ämnen för skoloma och möjlig
het till fria val för eleverna, som 
i viss mån bestämmer sin egen 
utbildrling. Alla program blir tre
åriga och ger kompetens för hö
gre studier. Detta är i stort sett 
mycket bra. En mängd diskus
sioner förs och måste försas om 
olika ämnens andel i den totala 
timplanen. Tendensen till över-

Detta var min första kongress 
(och den sista -som det kändes 
på lördagskväll). 

Mest positivt på kongressen 
var för mej de tal och anförande 
som Oudrun presenterade. Det 
var nämligen så att Gudrun inte 
var den partiledare som jag öns
kade se för vänsterpartiet. Men 
närdetuppenbarligenärdenord
förande som de flesta i partiet vill 
ha, vill även jag ge Gudrun en 
chans att visa vad hon går för, 
innan jag tar ställning för om hon 
är en bra eller dålig ordförande. 

Samklang 
Tonen som Gudrun anslog i sina 
tal var i samklang med den ut
veckling jag vill se i vänster
partiet. 

Detmest negativa på kongres
sen varförmej diskussionenkring 
uttalandetom vårainternationella 
kontakter. I debatten fanns de 
som inte ville ta avtånd från de 
relationer partiet tidigare haft 
med öststatema utan hävdade · 
tvärtom attdessa varitbra i kam
pen mot den stora imperialist-

makten USA. Jag blev- alldeles 
stum - efter att ha läst "Lik i 
garderoben?" +bilaga med stort 
intresse. Dessa varmycket tänk
värda i relation till det övriga 
kongressmaterialetoch motione
rna. Hur långt har partiets ut
veckling egentligengått om man 
ser det i ett historiskt perspektiv? 
I förhållande till var partiet star
tade? 

Det är inte helt lätt att inse, så 
här i efterhand, att även jag borde 
ha tagit reda på hur saker faktiskt 
förhöll sig i öststatema och inte 
bara slagit ifrån mej med att "så
där såg inte jag på socialismen" 
alternativt med att försvara öst
statema eftersom västmedia var 
korrumperade. 

Hur kan jag dåfortfarande vara 
med i ett parti som fortfarande 
vill försvara detta? Mina karma
ter från Skånedelegationen trös
tade mej med att de som gick i 
försvar var i minoritet. Min för
lamning släppte så småningom 
när en Västerbottning vid namn 
Jonas Sjöstedt och en dalmas, 
Hans Andersson, gick upp i ta-

Forts. pd sid. 4. 



Självutnämnda traditionella förnyare kan äta tvål! 
Gunnar Sandin framhärdar i 
VB2/93 med att an v ända begrep
pen traditionalist och förnyare 
i ett inlägg om valberedningar 
och PS. Var så god Gunnar och 
ange kriterierna för i vilken grupp 
man skall känna sig hemma i. 
Hittills har jag inte sett några 
sådan kriterier utan det har för 
mig mest verkat som själv
utnämnda förnyare spaltat in 
partiet, i onda och goda, utifrån 
de politiska motsättningar som 
existerade i partiet, när de själva 
gick in. Dessa traditionellaför
nyare har skapat sig en politisk 
identitet, som går ut på att vara en 
missförstådd minoritet, som i alla 
väder haft rätt och har rätt. 

Gängmentalitet 
Kommer man som jag, från en 
annan politisk kultur där man 
lyssnar på varandra, inte sätter 
etiketter eller trornågon om åsik-
ter ohörd. Dåärdetsvårtattorien
tera sig i denna gängmentalitet 
som mest påminner om bamdo-

mens Mods och Sunar. Länge 
gick jag och undrade vad jag 
s j älv fått för epitet. Det visade 
sig på kongressen där jag blev 
utpekad som stryknamn till för
mån för Jan-Olov Karlsson. Så
ledes måste jag då vara en ryslig 
traditionalist och enligt dig Gun
nar en av de onda aningar som 
"blev besannade" . 

Det är dags för alla som vill 
fortsätta att använda dessa, för 
borgarpressen så behagliga be
grepp, att tydligt redovisa 
kriterierna. Samma sak må gälla 
när man säger att partistyrelsens 
sammansättning blev traditiona
listisk. Handen på hjärtat Gun
nar, hur många i nya PS känner 
du så väl att du kan sätta in dem 
i fållor? Går du inte på hörsägen 
och spekulationer? Ar dina käl
lor lika vederhäftiga som densom 
nämns nedan? 

Jag har själv från initierad 
källa, fått höra vad som gjortmig 
såförhatlig. Ochdet må jag säga, 
att skulledettastämma såskulle 
mitt självförakt vara outsinligt. 

Jag skall ha "lett en grupp som 
arbetat för Ny Dags nedläggning 
till förmån för attgöraNorrskens
flamman till ettnytt partiorgan". 
Dom som springer runt och 
snackar sån d jäv la skit kan börja 
sitt förnyelsearbete med att äta 
tvål. De som vill veta vad som 
ligger bakom kan läsa vidare här 
och är välkomna att ringa och 
höra mera (0140430 29). 

Oberoende vänstertidning 
På en kurs på Bona Folkhög
skola hölls ett seminarium om 
vänsterns tidningar. På semina
riet, där även J-0 Karlsson var 
med från Ny Dag, blev jag ut
sedd som sammankallande för 
en grupp som dels skulle arbeta 
med att hitta förbilligande sam
arbetsformer (t.ex. gensamma 
utrikeskorrespondenter). Dess
utom skulle denna grupp förbe
hållslöst pejla möjligheterna för 
en eventuell gemensamobunden 
svensk vänstertidning. Jag tog 
upp detta uppdrag i PS och fick 
det sanktionerat. 

"Flamman i potten" 
Ett halvår senare gör Ny Dag 
konkurs och arbeter i gruppen 
rinner ut i sanden. Redaktionen 
och styrelsen för Flarnman som 
undertidenbrutittotaltmedAPK 
erbjuder sig själva att "lägga 
Flamman i potten" vid en even
tuell satsning på en oberoende 
vänstertidning. Detta rapporte
rar jag till PS. Sant är att jag 
röstade nej till ytterligare ägar
tillskott till Ny Dag. Sant är även 
att jag hör till dem som in i det 
sista sålde Ny Dag varje vecka. 

Nejjag håller med Gudrun, nu 
är det dags att lägga ner tjafset 
om Traditionalister och Förny
are, syssla med konkret politik. 
lyssna på varandra och föra det 
här partiet framåt i en tid när 
partiet behövs mer än någonsin. 

Olle Forsell 

Olle Forsell är ingen riktig traditionalist 
Olle Forsell har rätt såtillvida att 
det inte alls är lika lätt och själv
klart att använda beteckningarna 
"traditionalist" och "förnyare" 
som för bara ettpar år sen. Att jag 
ändå gör det beror förstås på att 
jag tycker mej urskilja ett tradi
tionalist- resp. ett förnyarsyn
drom. 

Några kännetecken 
Hur känner man då igen en tradi
tionalist? 

l. På språket. Både Lars W er
ner och Gudrun Schyman tog ju 
i tal på kongressen upp Sven
Eric Liedmans kritik av vänster
partiets militanta språkbruk där 
tex. ordet ''kamp" används till 
övermått. Nu fums det vålds
romantiker i olika läger men jag 
vill bestämt påstå att man lättast 
finner dem bland traditionaliste
rna. "Sätt slaktmask på SAF och 
deras lakejer" sa Anton Flink i 
sitt förstamajtal i Malmö förra 
året Vi ska vara glada för att 
massmedierna inte bevakar oss 
intensivare. 

2. På förhållningssättettill par
tiets förflutna. Traditionalisten 
säger ungefär: OK, vi har gjort 
stora misstag när det gäller real
socialismen, men nu är det dags 
att gå vidare. Och det stämmer 
delvis, det är en mycket liten 
oförbätterlig minoritet som ännu 
ser Sovjet och de andra som nå
got slags föredöme. Men traditio
nalisten är inte sällan lättvindig i 
sin självkritik och menar att "det 
var ju inte den sortens socialism 

som vi ville ha". Faktum är ju att 
det i inte ringa grad var just det, 
inte vad gäller demokratin men i 
fråga om ekonomin. JohanLönn
roth (kunnig ekonom) höll på 
kongressen ett brandtal om vik
ten att inse hur genomruttna de 
realsocialistiska ekonomierna 
och därmed samhällsformatione
ma egentligen var. 

Tidningsfrågan 
3. På hållningen till andra tradi
tionalister. Det finns smågrup
per som inte har kommit lika 
långtsom vänsterpartiet i uppgö
relsen med det förflutna och 
traditionalisten har större benä
genhet än förnyaren att trots allt 
söka samarbete med dem. Tid
ningsfrågan som Olle Forsell tar 
upp är ett bra exempel. En tid
ning som Flamman bör man, 
p.g.a. dess associationerochsom
liga av dess kvarvarande medar
betare, faktiskt inte ta i ens med 
tång. 

(Apropå tidningar: Ny Dags 
ekonoriti var genomusel. Ändå 
var det möjligt att göra andra 
prioriteringar. Ochjust Flarnman 
- och Proletären, och finnamas 
NyTid-visar genom sin blotta 
existens att det är möjligt att hålla 
liv i en veckotidning för en orga
nisation med långt mindre resur
ser än v ärrsterpartiet Somliga tra
ditionalistervarnär det begav sej 
inte så angelägna att rädda Ny 
Dag. De tyckte ju att Flarnman 
var en ersättning.) 

4. På synen på partiets roll. 

Plakat eller resultat? Traditiona
listen tenderar åt det förra. 

5. På synen på partiets karak
tär. För traditionalisten är partiet 
mer av en sluten värld, ett leni
nistiskt arv som stämmer allt 
sämre med aktuella förhållanden. 
Omvärlden är farlig eller fientlig 
och bör inte i onödan vänslas 
med (en reflex av detta anas i 
Olle Forselis sätt att tala om 
"borgarpressen". 

6. På hållningen till EG!EU. 
Lars W emer gjorde en klarsynt 
koppling mellan traditionalism 
och militant EG-motstånd inom 
vänsterpartiet (och blev hårtkri
tiserad därför). Den mest mili
tante EG-motståndaren jag vet 
om här i landskapet är den ovan
nämnde Anton Flink, som Ken
neth Kvist och andra har valt att 
agera tillsammans med i kritiken 
av den nya partiledningen. 

Indikationer 
Som sagt, det handlar om syn
drom. Jag känner fanatiska EG
motståndare (t.ex. i miljöpartiet) 
på vilka ingen av de andra be
skrivningarna stämmer. Men fm
ner man fyra indikationer eller 
mer så har man troligen med en 
traditionalist att göra. 

Vad är då en förnyare? Med 
hjälp av ovanstående lista kan 
man göra en negativ definition 
men det räcker inte. För att inte 
på egen hand fylla detta trånga 
VB-nummer ber jag dock att få 
återkomma till den frågan. Lik
som till frågan om vem som är 

traditionalist resp. förnyare i den 
nya partistyrelsen. Låt mej dock 
ha sagt att de flesta är varken/ 
eller, en uppfattning somjag tror 
att Olle Forsell delar. Det tråkiga 
med kongressen var att så av dem 
som de föregående åren hade ut
märkt sej som pådrivare av för
nyelsen ratades vid v alet till par
tistyrelse, och att vi med den nya 
valberedningen riskerar en lång
varig eftersläpning i traditiona
listisk riktning. 

Olle själv 
Hur är det då med Olle Forsell? 
Är han traditionalist eller förny
are? 

Lenin gjorde ständiga analy
ser av sitt parti. Han urskilde i 
regel en vänster och en höger. 
Men därutöver brukade det fm
nas en grupp centris ter. Det som 
utmärkte dem avr inget geome
triskt medelläge melln ytterlig
heterna utan snarare att de inte 
ville inse skillnaderna utan kom 
med paroller av typ "nu är det 
dags att . . . syssla med konkret 
politik". 

J ag vill inte äterfalla i ettslappt 
språkbruk och järnställa traditio
nalistermedhöger, förnyaremed 
vänster. Så enkel är inte verklig
heten. Men centrister fums det 
fortfarande och jag vill klassifi
cera Olle Forsell som en sådan. 

För övrigt: tack för ett provo
cer~de inlägg! 

(Ar en person som i den aktu
ella debatten åberopar Lenin tra
ditionalist eller förnyare?) 

Gunnar Sandin 
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2 x Bergström: Lunda
konstnärer i olja & akvarell 

W ed berg 
Detäroklartivilkenmånvänster
partiet ska ta något ansvar för 
Margareta Winberg, men någon 
slags koppling finns ju. 

Nu har denna socialdemokra
tiskakvinnopartiets, flAtkvinno
förbundets ordförande tänkt till 
ekologiskt och kommit fram till 
att landets öppna spisar, braska
miner samt överklassens kakel
ugnar spyr ut miljöfarlig koldi
oxid. Någon borde upplyst Win
berg om att den ved som bränns 
i dessa brasor ändå skulle ha av
gett samma mängder kolför
eningar vid den naturliga för
multning som alltoeldat trävirke 
förr eller senare råkar ut för. 

I själva verket är veden en 
uråldrigt traditionell, inhemsk, 
billig (ofta som restprodukt från 
industrin, byggen, rivningar, av
verkningar) och betydligtofarlig
are uppvärmningsråvara än olja, 
kol, gas och kärnkraft. Tänk bara 
på all förbränning av miljöfarlig 
olja för att vi ska kunna gå om
kring halvnakna inomhus i 23 
graders värme! Eller all bensin/ 
diesel som bränns till föga nytta 
bara för att vi inte vågar ge oss på 
ett orationellt transportsystem! 
Och så kommer Winberg och 
pratar om den gamla hederliga 
vedbränning en ... 

Winberg borde kanske oroa 
sig mer över att 13 år efter kärn
kraftsomröstningen har vi - un
der sossarnas ledning- inte äg
nat oss åt vare sig kärnkraftsav
veclding, energispar, utvecklan
de av förnybara energikällor el
ler en energisnäl/utsläppssnål 
transportapparat. Där kan man 
vara småaktig nog att påminna 
om hennes egenherostratiskain
blandning i den oerhört ned
smutsande flygtrafiken, när hon 
och Jörn Svensson (vpk)- dess
utom på det allmännas bekost
nad - amoraliskt amoröst flög 
flygmaskin fram och tillbaka i 
riket. 

Hefaistos 
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Fr o m idag och en vecka framåt 
visar två lundakonstnärer sina 
tavlor på Papegojlyckans dag
central. Bägge heter Bergström, 
utan att därför vara släkt, bägge 
är målar gärna lundarnativ och 
den ena mest olja den andre ofta 
akvarell (vattenfärg som vi sa i 
skolan). 

Sigrid Bergström visar ett tio
tal oljemålningar från området 
runt Kulturen och Göte som 
guidar pekar särskilt på en med 
arbetare som sätter sten. Skriv 
om den här för den är typisk för 
Lund, säger han. I Lund är det 
alltid någon gata uppriven. 
Sigrid är erkänd konstnär, fort
sätter Göte om sin kollega. Hon 
är med KRO och hon målar i 
olja! 

Det är stämningsrika bilder av 
det Lund som vi vandrar om
kring i varje dag utan att kanske 
upptäcka de blå dagrarna och de 
lättrosa himlarna. Magnolian vid 
fontänen utanför universitets
huset blommar på en tavla. Den 
är lätt att tidsbestånuna kring 
veckorna i månadskiftet april/ 
maj. 

GöteBergström, Veckobladets 
hus tecknare, har intemycketkvar 
efter sin senaste utställning i hös
tas . Men några lundarnativ finns 
också här. Men mest från andra 
håll i landet; från Småland för-

stås, från Öland, Värmland och 
från västkusten. 

Göte visar en oljemålning av 
"Charlotta av Nordvik" en två
mastad skuta som han målat inte 
mindre än tre gånger och varje 
gång sålt innan färgen ens hunnit 
torka. För så är det ofta för Göte. 
Han säljer en tavla just som han 
håller på att måla den. Det kan 
vara från samma område som 
Sigrid föredrar; kulturkvad
ranten. Men det händer också att 
han får beställning på ett speci
ellt hus, av ägaren oftast. Göte är 
lite av "gåramålare", vet ni. 

Från denna tidnings spalter är 
han mest känd som person
tecknare och åtskilliga av sta
dens män och kvinnor (politiker 
och tjänstemän) är det som 
förevigats av hans penna. 

I vinter arbetar han med en 
beställning av en av blomster
handlama påMårtenstorget. Han 
visar en av sina tidigaretavlor på 
väggen. Denskallhan arbeta uti
från, men göra tavlan mycket 
större - så atthonkankännaigen 
sig, säger Göte och tillägger att 
bilen på förlagan skall han ta bort 
för den vill beställaren inte. Kan
ske ritar han dit Röda Kapellet 
intill Krognoshuset-för där bru
kar di ju stå., säger Göte och ler 
fmurligt. 
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Normall ritar Göte Bergström po'1!ätt och karikatyr~ här i VB. För 
omväxlings skull tlterger vi ett hus, Orenäs slott, ett utsTutt UT ett montage 
som visas på uJställningen 
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larstalen och tog ett mycket 
krafltgt avstånd från dessa ställ
ningstaganden. Visst ska v i 
kämpa mot imperialismen, men 
detta är inget motsatsförhållande 
till att ta avstånd från tidigare 
handlande gentemot östblocket. 

Svåra Arbetsformer 
Kongressens arbetsformer tillta
lar mej inte. Visst är det demo
kratiskt att all kan yttra sig i ple
num, men arbetsdagarna blev så 
långa och kompakta att jag hade 
svårt att koncentrera mej på vil
ken motion jag ville stödja i 
voteringsomgångarna mellan 
klockan tio och midnatt. 

Partiråden kan kritiseras för 
mycket men jag tycker att dessa 
har en bättre arbetsform, fårre 
delegater och möjligheter till dis
kussion i mindre grupperochmed 
varann istället för denna envägs
kommunikation. 

Till kongressen fanns också 
en del motioner kring detta och 
det resulterade att en stad ge- och 
organisationsgrupp tillsattes . 
Bra. 

Mina slutsatser efter kongres
senärattminaideeräriminoritet 
i partiet och enda chansen för 
partiet, som jag ser det, är att det 
kommer in nya människor. An
nars ser jag en risk för att det blir 
en sekt 

Eva Ludvigsson 

KOMPOL möte Må 1.2 kl 19.15 på 
partilokalenÄmne: kommunstyrelsen. 

RODA KAPELLET 
Sö 31.1 kl18.45 rep på Kapellsalen, 
Odeum, inför spelningar Star Hotel6.2 
o Fäladsgården 12.2. Repertoar: 59, 
76,86,117, 118,131,132, 138a,184, 
208, 209, 210, 223, 226, 233, 239, 
253,254,255, 257, 258, 267.Samling 
6.2 kl 16.00 i foajån Star Hotel vid 
Gastelyckan.Röd spelning = endast 
repeterade deltagare. 
Rep. även Sö. 7.2.18.45. 
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