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Ostersjö-fredskonferens 
i Schwerin 
Konferensstaden 
Schwerin, huvudstad i Mecklen
burg-Vorpommerns gröna kulliga 
land, bygd på Schwerinsjöns öar 
och stränder, vid det slott som var 
säte för grevarna av Schwerin och 
hertigarna av Mecklenburg, varav 
en, Albrekt, blev svensk kung och 
"då sänkte sig rovfåglarna över 
Sverige". 

Schwerin som intogs av Sverige 
1631 ochförhärjades under trettio
åriga kriget, som kostade 70 pro
cent av befolkningen livet och 
dömde alla tilllidanden och armod. 
Schwerin vars mäktiga domkyrka 
återuppbygdes efter religions
krigen och på vars port det står 
"Ein fester Burg ist unser Gott", 
vilket motsägs av den historiska 
utvecklingen. 

Schwerin vars borgmästare reste 
ett pompöst minnesmärke över 
demsomstupati 1870årskrigmot 
Frankrike, det krig som gjorde 
Tyskland till en stormakt och 
förebådade de två världskrigen. 

Schwerin där en tysk kvinna 
som demonstrerat mot nazismen 
hängdes framför stationsbygnaden 
och där synagogan brändes krist
allnatten den 9 november 1938. 
Schwerin som blev en del av Öst
tyskland från andra världskrigets 
slut fram till återföreningen och 
vars gator därför bär namn som 
Karl Marx -Stral3e och August 
Bebel-StraBe. 

Schwerin som idag upplever 
svåra socialla och ekonomiska 
problem. Där steg jag av tåget på 
morgonen den 27 september. 

stadsbor, fredsforskare och 
amiraler 
En medelålders mörkhårig man 
fick ett slag på näsan av en ung 
blond cyklist, som sedan snabbt 
cyklade bort. Den slagne satte sig 
på trappan utanför en butik, där ett 
par kvinnor försökte stoppa hans 
näsblödning. Överfallet skedde på 
Puschkin-Stral3e. Episoden inträf
fade strax efter min ankomst. 

På Puschkin-Stral3e låg också 
konferenslokalen, Schwerins 
praktfulla men något bedagade 
stadshus, med marmortrappor och 
förgyllt gjutjärn. I dess paradsal, 
stor och rikt ornamenterad, med 
en röd ridå i fonden, hängde en 
banderoll med texten "F lirradikale 
Abrustung in der Ostseeregion". 
Ett hundratal personer, mest äldre 
herrar men också några kvinnor 
och ett halvt dussin ungdomar var 

samlade. Spelet kunde börja. 
Schwerins unga Stadtpresidentin 
Heidrun Bluhm hälsade konferens
deltagama välkomna. Den inter
nationella närvaron var begränsad 
till en dansk man, en lettisk dele
gation med två kvinnor och jag. 
Alla andra var tyskar. Finland, 
Ryssland, Estland, Litauen och 
Polen saknades. 

Fyra av huvudtalarna var f.d. 
professorer i fredsforskning från 
nedlagda institutioner i DDR och 
två var amiraler. En av freds
forskarna var profssor Putensen, 
som besökt Lund och sände 
hälsningar till Gunnar Sandin och 
Tomas Schlyter. Han företräder 
nu PDS i Mecklenburg-Vorpom
mern Landsparlament med säte i 
slottet. En annan var PDS rådgivare 
i Förbundsdagen i Bonn. 

I de politiska analyserna kon
staterades att spänningarna i Öster
sjöområdet minskat sedan 1990. 
K varstående konflikter var frågan 
om derska minoriteternas ställning 
i Estland och Lettland, den ryska 
enklaven Kaliningrad med stora 
sociala och ekonomiska problem 
och en anhopning av ryska soldater 
somdragits tillbakafrån de baltiska 
statema samt N a to s östudvidgning, 
somnärmastgäller Polen, Tjeckien 
och Ungern. Nato-utvidgningen 
vållade störst oro. Den uppfattades 
som entydigt riktad mot Ryssland. 
Om al lade baltiska statema anslöts 
till Nato skulle Kaliningrad bli 
helt omslutet av den västliga för
svarsaliansen. 

En enda kvinna deltog i debat
ten : represematen för den lettiska 
fredsorganisationen . Hon hade ett 
kontroversiellt budskap: freden 
stärktes bäst genom uppbygnaden 
av ett lettiskt gränsförsvar och ett 
militärt samarbete mellan Estland 
och Lettland. Tyskland hade bidra
git till det lettiska gränsskyddet 
med en del materiel. Dessutom 
behövdes en förstärkning av 
polisen för den inre säkerheten. 

Den lettiska ståndpunkten kriti
serades skarpt av professorerna 
Wolfgang Leuchter och Max 
Schmidt, applåderades av konfe
rensdeltagarna. Man varnade för 
den tyska regeringen som upp
rustar sin krigsmakt med bl.a. 
Eurofightem och som nu genomför 
aktioner utanför Tyskland i sam
arbete med andra N atostater. 
Alternativet till Nato var Osse, 
som måste stärkas. 
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Ung Vänsters 
Colombiakampanj 
Ung Vänster har en lång tradition 
av solidaritetsarbete. Under hela 
70-och 80-talet engagerade vi oss 
mycket i att hjälpa de svaga som 
körts över av högerregimer runt om 
i världen. Detta engagemang har 
fortsatt under hela 90-talet. 1991 
var vi med och startade ett daghem 
i Palestina och 1995 var vi en av 
organisationerna i Angolakam
panjen. Vårtfrämstamål ärattskapa 
fred och rättvisa och öka stödet för 
socialistiskt styre i världen. 

Denna gången, 1997, har vi i 
Ung Vänster bestämt oss för att 
starta en egen kampanj där vi riktar 
in oss på den hårt utsatta vänstern i 
Coombia. Vårt bidrag till Colombia 
kommer att bli ett "Ungdomens 
hus". J ag återkommertill detta, men 
vill först gärna förklara bakgrunden 
till varför vi valt Colombia. 

Till underlag för denna artikel 
ligger ett föredrag som hölls på vår 
lokal i Lund av Daniel Sestrajcic . 
DanielS. varenavdeUngVänster
medlemmar som i somras åkte på 
en resa i Sydamerika med Colobia 
som huvudmål. 

Mexiko 
Resan tog sin början i Mexiko. Där 
har man nyligen tvingat fram de 
första fria och demokratiska valen. 
Mexiko är ett land med stora klass
skillnader och sociala orättvisor, 
tre procent av befolkningen beräk
nas äga sjuttio procent av all jord. 
Fackföreningen är svag och många 
a v de som har arbeten arbetar under 
olidligaförhål landen. Däribland de 
tusentals taxichaufförerna i Mexiko 
City som tvingas övernatta i sina 
bilar för att med sina usla löner 
kunnaförsörja sinafamiljer i någon 
av stadens många slumghetton. 

I Mexiko finns också den "infor
mella sektorn", d.v.s de människor 
som hämtas upp direkt från gatan 
och fungerar som mycket billig 
arbetskraft åt den som väljer att 
utnyttja systemet. Dessamänniskor 
har alltså i bästa fall arbete för en 
dag i taget, om de är billiga och inte 
ställer krav . Den "informella 
sektorn" sysselsätter 40 procent av 
befolkningen. 

PRO, Mexikos socialistiska parti, 
vann det fria valet, så nu hoppas 
man på viss förbättring av situa
tionen i landet. 

Guatemala 
Nästa land som Ung Vänster-dele
gationen besökte var Guatemala. 

Där deltog man i en veckas 
vänsterkonferens. Det var viktigt 
för Ung Vänster att synas så 
mycket som möjligt i alla möjliga 
politiska sammanhang under 
resan. Inte minst för att visa på att 
ländernas vänstergrupper har 
internationella kontakter och att 
det finns kritiska ögon i väst som 
noga vakar över högernl944--54 
var den demokratiska perioden i 
Guatemala. Men 1954 gick mili
tären in och tog över och ett ge
rillakrig påbötjades. Under 80-
talet ägde det sista stora slaget 
rum. Militären anföll hundratals 
byar i Guatemala och slaktade 
deras invånare grymmare än vad 
man slaktar djur. De samlade 
kvinor och barn i hyddor där de 
våldtog och misshandlade innan 
de systematiskt sköt dom. Detta 
betecknas som ett av världens 
största folkmord. 

Just nu är läget i Guatemala 
stabiliserat och en fredprocess är 
på gång. 

Colombia 
Colombia, det tredje och sista 
landet under resans gång, är ett 
stort land med stora problem. men 
där finns också en stor vilja att 
göra något åt allt som är fel. Båda 
dessa saker fick Ung Vänsters 
reseteam erfara då de spenderade 
tre veckor som gäster hos Union 
Patriotica som är Colombias vän
sterparti. 

Det var på 40- och 50-talen 
som "våldsepoken" ägde rum, då 
hundratals vänstersympatisörer 
"försvann" för att aldrig mer 
återses. Sedan dess har Colombia 
styrts av ett tvåpartisystem 
uppdelat på 50-50 mellan konser
vari va och liberaler. Detta system 
har upprätthållit enorma orätt
visor. Att endast en tredjedel av 
befolkningen röstar tycker jag är 
ett bra mått på systemets begräns
ning. 

1964 bildades F ARK -gerillan, 
en grupp ur kommunistpartiet 
som beslöt sig för att ta saken i 
egna händer. De är idag Colom
bias starkaste gerilla och kämpar 
för ett demokratiskt system, väl 
gömda uppe i bergen. 

1983-84 hölls förhandlingar 
om fred och de ledde till ett avtal. 
I avtalet står att vänstern inte ska 
förföljas och att de ska få delta i 
demokratiska val. Union Patrio-
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Tragedi eller komedi? M 
Jag skulle vilja göra lite textreklam dier liksom lysande hjältesagoroch Men nu är det inte hela san
för en ny film som går på Kino. legender. Den rymmer så mycket, ningen. Till det här kommer dess
Den är från Australien och heter på så varför inte för en gångs skull se värre också en viss överlagring av 
svenska "Children of the Revolu- densomkomedi?Menisanningens byråkratiochmoralism.Manmåste 
tion".Denärskrivenochregisserad namn: vi varcirkaåttapersonerpå avge sin plan för barnens exakta 
av en såvitt jag förstår ung och Kino i lördags som såg filmen. Vad närvaro en månad i förväg. Och 
okändfilmare,PeterDuncan. Film- gör alla människor nu för tiden? följer man inte sin plan så ska man 
recensenterna har skrivit lite posi- inte betala 50 eller 75 procents 
t i v t men halvhjärtat om den och det J a se pengar högre taxa utan fyra gånger grund-
kanjag förstå -den är nog inget för Barn måste få kosta, hette det förr taxan! Det är naturligtvis inte 
cineaster. Men för oss andra som i lundavänstems valkampanjeroch motiverat av några kostnader utan 
uppskattar ett tilltal som tyder på det slagordet är aktuellt i ny tolk- av moralism och lust att avskräcka 
att filmmakaren inte föraktar sin ning apropå den nya barnom- och straffa. 
publik och mera allmänt gillar sorgstaxan som väckt allmän olust, 
värme och humor,ja för oss är den ilska och förstämning. Den går ut 
här filmen värd att se. på att man ska säga till i förväg när 

Filmen handlarom en ung vacker barnet ska vara på dagis och betala 
kvinna som blir en kommunistisk efter det. Blir det sen inte så i 
aktivist på den gamla stalinistiska verkligheten så får man inte peng
tiden. Javisst, sådanaaktivisterhar arna tillbaka om inte barnet varit 
man väl mött i sin dag, de har alltid där. Nej, det är klart, kostnader för 
haft en särskild utstrålning, och personal och mat och sådant min
Judy Davis gör rollen full rättvisa. skar inte för att barnet med kort 
Men så lyfter filmen från den varsel hämtas tidigare. Hämtas 
australiska verkligheten. I pseudo- barnet senare än angivet måste det 
dokumentära filmavsnitt får vi se avsamrnaskälrimligenkostaextra 
hjältinnan åka till Moskva, gå till -det kräver ju i princip oplanerade 
sängs med Stalin och komrna hem övertidsinsatser eller ö verdimen
till Australien med en liten J oe i sionering av personal eller extra 
magen. Absurt - javisst och till belastning på personal, allt saker 
middagen före förförelsen gör man vill undvika. 
Gromyko, Beria och Chrusjtjov Så långt är allt gott och väl . Vi är 
några song-and-dancenummer till nog många som har sett föräldrar 
Cole Portermelodier. Visst, vad slira med tidsgränser för att slippa 
kunde vara naturligare vid en liten billigare undan eller läst insändar
tillställning i Kreml ?Tja, sen växer skribenter som vill ha maximal 
lille Joe upp och visar sig snart flexibilitet i sitt daghemsutnyttjan
likna sin far i några plågsamrna de men inte vill betala. Tanken att 
avseenden, men jag tänker inte också daghemspersonalen har 
berätta storyn som efter hand blir några behov verkar sällan ha slagit 
lite för komplicerad. sådana personer. Enkel diagnos 

Kommunismens historia under alltså: vanlig egoism, inget att bry 
1900-taletrymrneroerhördatrage- sig om. 

Colombia ... 
forts. från sid. l 

tica bildades och vann stort stöd 
bland folket. Allt är frid och fröjd 
på papperet, men verkligheten i 
Colombia är en helt annan. Och det 
är här som vi i U ng V än s ter kommer 
in med vår Colombiakampanj! 

Union Patriotica har idag bara 
en handfull medlemmar. Rädslan 
är storför de s.k. mördargruppema, 
140 till antalet och förbjudna enligt 
lag. Trots det så samarbetM. de 
undeijordisk med regeringen. A ven 
USA har ett finger med i spelet, de 
stöder militären med ekonomiska 
medel undertäckmanteln att stoppa 
drogerna. Mördargruppemas enda 
uppgiftäratt"rensa ut" då vänster
anhängarna blivit för många och 
för starka. Hittills har 4000 med
lemmar, flera av partiets ledare, 
två presidenter och fem senatorer 
mördats i Colombia. Vidare står 
Colombia för hela 50 procent av all 
världens kidnappningar och var
enda dag mördas tio personer av 
politiska skäl i landet! 1 Alla 
rättegångar är anonyma och 
domarna bär masker för sina 
ansikten. Detta försvårar natur
ligtvis rättsskipningen ytterligare. 
Officiellt ligger arbetslösheten på 
15 procent, men i själv verket är45 
procent utan arbete. 

Kommunalpolitisk psykologi 
Här får jag nog foga in egen re
servation: jag talar i egen sak, jag 
har i väntan på att aktivera mig 
kring pensionärsfrågor intressen i 
barnomsorgen. Då tycker jag att 
tanken med den nya barnomsorgs
taxan är utmärkt och lätt att förstå: 
den som använder sig av mer 
kommunal resurser i barnomsorgen 
skall vara beredd att betala mer än 
den som använder sig av mindre 
resurser, allt annat lika. 

Jo, men så finns det också vad 
man skulle kunna kalla en taxornas 
psykologi. Den säger att alla mår 
bättre om grundavgifterna ligger 
lite högre om man då i stället kan 
vara lite generösare vid tillämp
ningen, att det finns en marginal att 
ta av där. Man görliteavkall på den 
önskade rättvisan för att uppnå 
större smidighet. Den sortens tän
kande har inte tillämpats här. Och 
då kommer en i grunden god reform 
av barnomsorgstaxan att framstå 
som ett byråkratiskt monstrum och 
ytterligare ett skäl för att byta 

kommunal regim och släppa fram 
marknaden som ordnar allt till det 
bästa. 

På nyåret kommer det stämpel
klockor - en utmärkt ide för att 
befria personalen från konflikter 
med föräldrarna om lämna/hämta
tiderna. Då kunde man ju ta det så 
lugnt fram tills dess och vara 
flexibel så länge. Men inte: från l 
oktober ska personalen köra igång 
kontrollapparaten. 

Det är val om ett år! 
Jag vet inte hurmycket av ansvaret 
för den nya taxan som faller på 
tjänstemännen och hur mycket som 
faller på politikerna och bland dem 
på vänsterpartiet. Min gissning är 
att vårt parti inte är utan skuld. I så 
fall borde det också vara en an
gelägenhet för oss att göra något åt 
det och justera systemet så att det 
inte retar folk. Det skulle i så fall 
också vara en positiv inledning för 
vänsterpartiet i Lunds valrörelse 
inför kommunalvalet om mindre 
än ett år. Sanningen är ju dessutom 
den att det var vänsterpartiet som 
drev fram den goda barnomsorg vi 
har i Lund. Men ingen tackar vän
sterpartiet för vad vi gjorde för 
femton år sen. Det är ytterst heder
värt att föra en klok och måttfull 
och ekonomiskt ansvarsfull ekono
misk politik för Lund under en 
mandatperiod och att vara koali
tionens kitt, men det är få människor 
som lever sig in i kommunal eko
nomi och identifierar sig med kam
pen mot ett budgetunderskott. Var 
lite populistisk, gör en barnom
sorgstaxa som folk inte blir så för
bannade av' 

Lucifer 

Mörkt, men . . . 
Det ser alltså mörkt ut i Colombia, 
men kolsvart är det inte. I oktober 
detta år går Colombia till val. Det 
finns en del människor som är 
beredda att kämpa in i det sista för 
att valen ska gå demokratiskt till. 
Gör dom det så kommer vänstern 
att få göra sin röst hörd och miljoner 
människor kommer att få det bättre. 

Ung Vänster samlarihop pengar 
till ett Ungdomens hus i Ciudad 
Kennedy i Colombia. Många ung
domar går idag under i drog- och/ 
eller alkoholmissbruk eller blir 
mördade i det hårda samhällskli
matet Ungdomens hus finns till 
för dom. Det ska också bli ett 
centrum för vänsterns politiska 
arbete och ge möjlighet att gömrna 
politiska flyktingar. Många av dom 
som kämpar för att sända ut det 
socialistiska budskapet saknar ut
rustning, t.ex. datorer och kopia
torer. Det kommer det att finnas 
tillgång till i Ungdomens hus. 

Vi tror och hoppas att Ung
domens hus kommer att bli en 
verklighet i Colombia inom en snar 
framtid! 

Shanna Löfgren 



ALEXANDRA KOLLONTAY 
Alexandra Kollontay föddes i S:t 
Petersburg år 1872. Fadern 
Michael Domontovitj tillhörde en 
adlig ätt från Ukraina, medan 
modern Alexandra Masalin tillhör
de en fattig bondsläkt som härstam
made från Finland. 

Familjen som Alexandra växte 
upp i var välbärgad men ansågs 
progressiv; det var ett liberalt och 
kulturellt hem. Fadern var tsaren 
trogen men kritiserade ändå 
regeringens handlingssätt och var 
en av de som hoppades på ett 
konstitutionellt styrelsesätt i 
Ryssland. Eftersom Alexandras 
mor kom från enklare förhållande 
delade Alexandra inte den ryska 
adelns fördomar, och i och med 
umgänget med den lägre klassen 
upptäckte hon den sociala klyftan 
mellan fattiga och rika. 

Det Alexandra Kollon ta y främst 
koncentrerade sig på var arbetar
kvinnan. Till skillnad mot många 
andra i den socialistiska rörelsen 
ansåg hon inte att kvinnofrågan 
skulle lösa sig av sig själv. Hon 
betonade vikten av att kvinnor 
engagerade sig i partiet för att kunna 
driva igenom ståndpunkter som var 
av särskild vikt för kvinnor. Hon 
framhöll också behovet av att 
bekämpa den borgerliga feminis
mens inflytande på arbetarklassens 
kvinnor. 

1906 mötte Alexandra Clara 
Zetkin, ledare för den socialistiska 
kvinnorörelsen i Tyskland, och blev 
därmed än mer övertygad om att 
det varnödvändigt att få kvinnorna 
att organisera sig. På den allryska 
kvinnakonferensen som organise
rades av de borgeliga feministerna 
år 1908 deltog en delegation från 
partiets kommine i Petersburg 
under ledning av Alexandra 
Kollontay. De skrev resolutioner 
om allmän rösträtt och rätt till 
ledighet och skydd för blivande 
mödrar. Snart avlägsnade sig dock 
de socialistiska kvinnorna från den 
borgerliga konferensen; Alexandra 
varövertygad om att ingen kvinno
kamp kunde ske utan klasskamp. 

Efter delningen av det social
demokratiska partiet 1912 dröjde 
det tilll915 innan Kollontay anslöt 
sig till bolsjevikerna och Lenin, 
och fick då stöd i kvinnofrågorna 
av andra framträdande kvinnor. 
Tillsammans med Inessa Armand 
och Nadesjda Krupskaja (Lenins 
hustru) övertygade hon t ex om 
behovet av verksamhet för kvinnor. 
Hon ansåg att verksamheten inte 
behövdes bara för attkvinnor skulle 
kunna övervinna svårigheter de 
ställdes inför, utan för att upp
muntra kvinnor att trycka på 
angående kvinnofrågorna. 

Under tiden mellan sekelskiftet 
och första världskriget reste 
Alexandra runt i Europa och mötte 
många människor. Hon deltog 
aktivt i allt som hade något med 
revolution och kvinnofrågor att 
göra, skrev många artiklar, och 
deltog i en mängd kongresser och 
möten. Mellan 1908 och 1917 var 
Alexandra tvungen att vistas 

utomlands, för att kunna verka 
någorlunda fritt; i Ryssland var det 
allt för farligt. Under dessa år hade 
hon kontakt med flertalet av de 
kända socialisterna, bland andra 
Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, 
Paul och Laura Lafargue, Sidney 
och Beatrice W ebb. 

År 1914 arresterades Alexandra 
av svensk polis därför att hon 
ansågs vara en fara för rikets 
säkerhet och för att ha spridit 
propaganda. Detta var bara en gång 
av alla som hon blev arresterad 
under dessa år utomlands. Hon 
återvände till Ryssland år 1917, 
efter februarirevulutionen. Under 
tiden hon satt fängslad valdes hon 
i sinfrånvaro in i centralkommitten 
och till hedersordförande. I 
oktoberrevolutionen var hon aktiv 
och verksam med Lenin. 

Efter revolutionen fick hon till 
stånd att en kvinnasektion upp
rättades på alla nivåer i partiet. 
Denna sektion kom att kallas 
Zjenotdel och lyckades skapa en 
stor kommunistisk kvinnoorganisa
tion. Zjenotdel spelade en nyckel
roll under inbördeskriget och 
försökte också att ta itu med 
sexismen inom bolsjevikpartiet 

Alexandra Kollontay åstakom 
mycket för kvinnans situation. I 
Sovjetunionens författning fast
ställdes bland annat kvinnans 
fullständiga likställighet och 
hennes rätt till arbete, rätten till 
lika lön för lika arbete, och att 
kvinnan vid havandeskap skulle få 
semester med bibehållna löne
förmåner. Själv ansåg hon också 
att hennes största bidrag till 
historien var det hon gjort för de 
arbetandekvinnornas situation vad 
det gäller frigörelse och jämställd
het. 

Många har undrat varför Alex
andra valde att sluta upp med Stalin, 
och ingen har ännu kommit med 
något vettigt svar. Däremot vet man 
att hon spelade en stor roll för 
ledaren både i Norge och i Sverige 
som ambassadör. I Sverige blev 
hon Sovjetunionenes minister 1930 
och mellan 1942 och 1952 var hon 
diplomat här. Hon vann många 
radikala och borgerliga anhängare 
med hjälp av sitt rykte som 
kvinnornas förkämpe. 1952 avled 
hon i en hjärtinfarkt. 

Den mest kända boken av 
Alexandra Kollomay är "K vinnans 
ställning i den ekonomiska sam
hällsutvecklingen" som är en 
samling föreläsningar från 1919. 
Andra böcker är "K vinnafrågans 
sociala grunder" från 1909, "Ar
hetsbinas kärlek" som är en 
skönlitterär bok som skildra kärlek 
på 20-talet, och broschyren "Ar
betaroppositonen" från 1921 som 
är det mest kända dokumentet från 
arbetaroppositionen inom bolsje
vikpartiet. 

Matilda Wadenbäck 

Om vänsterpartiets ideologi 
Sedan Östeuropas fall i början av 

90-talet, tycks stora delar av den 
svenska vänstern ha rört sig i ett 
ideologiskt vakuum. Gamla be
prövade sanningar blev över en 
natt inaktuella och det man hade 
försvarat var med ens besudlat och 
förpassat till historiens skräphög. 
Onskan att distansera från det som 
hänt i öst var mycket stor och det är 
helt förståeligt när man tittar på 
vad som hände och på det ideo
logiska klimatet vid den aktuella 
tidpunkten. Frågan om vänster
partiets ideologi har varit en allt för 
het potatis för många de senaste 
åren, men nu har en större diskus
sion börjat komma igång och det är 
positivt. Jag tänker i detta inlägg 
redovisa några av mina åsikter 
angående partiets ideologi. 

Flitiga företagare? 
Jag var inte aktiv i partiet i början 
av 90-talet (jag gick dock med i 
Ung Vänster 1991, efter Sovjet
unionens fall). För mig och en stor 
del a y dagens unga vänsterpartister 
har Osteuropa aldrig varit något 
som vi har försvarat. Därför tycker 
jag att det är underligt att partiet 
har avlägsnat sig så mycket ifrån 
sin tidigare ideologiska linje som 
enligt mitt tycke inte har mycket 
gemensamt med det forna Öst
europa. Vänsterpartiet har sedan 
mitten av 60-talet, med undantag 
av div. hälsningstelegram till 
öststatsdiktatorer och besök på 
kongresser o.dyl. , varit ett från 
Moskva fristående parti och borde 
inte ha så mycket att skämmas för. 
Jag förstår inte den nit som många 
inom partiet visar för att distansera 
sig så långt från marxismen som 
möjligt- att släppa marxismen är 
att släppa partiets identitet. 

Vad menar jag då med partiets 
identitet? J ag menar att vänster
partiet ska vara ett parti som tar 
ställning för se svaga i samhället, 
som kämpar för ekonomisk demo
krati och för att bryta kapitalets 
makt över samhällsutvecklingen. 
Ekonomisk demokrati uppnår vi 
inte genom att satsa på flitiga 
företagare, som Johan Lönnroth 
vill, det gör vi genom att ge dem 
som arbetar makten över arbets
platserna och genom att öka graden 
av samhällelig planering i ekono
min. Det finns andra partier som 
förespråkar småföretagarnas rättig
heter, vi börförespråka löntagarnas. 
Det måste finnas något parti i 
riksdagen som vågar lägga förslag 
som utmanar systemet och det bör 
vara vänsterpartiet. Vi bör inte 
arbeta för att det skapas fler företag, 
utan snarare för att minska före
tagens makt. 

Ingen centralstyrning 
Att göra begreppet planekonomi 
synonymt med det ekonomiska 
system som fanns i de forna 
öststaterna är inte riktigt rättvist
det är skillnad på en folklig 
decentraliserad behovsplanering 
och på Gosplan som sitter och 

centralstyr hur många ton skruv 
som ska tillverkas . Ingen kommer 
t.ex. att förstatliga Muhammeds 
gatukök, men däremot bör man 
förstatliga de viktiga basindustri
erna och finanssektorn i sin helhet. 
Ekonomisk planering behöver inte 
innebära centralstyrning, jag ser 
det snarare som motsatsen till detta. 
För att en planering ska vara 
meningsfull bör den ju utföras av 
de som lever nära verkligheten och 
vet hur den ser ut snarare än av 
byråkrater vars vyer inskränker sig 
till sina egna skri v bord. 

Nu kanske jag bör påpeka att 
jag inte är någon frasradikal 
romantiker som inte kan se verklig
heten. Jag är mycket väl medveten 
om att den politiska verkligheten 
ute i kommunerna är svår och jag 
har full förståelse för de ned
skärningarsom vänsterpartisterute 
i landet tvingas att gå med på. Vi 
får dock inte glömma våra visioner 
och vår utopi, för då kommer 
vänsterpartiet att tappa sin profil 
och bli ett parti i mängden. 
Vänsterpartiet ska vara ett parti 
som kämpar för en grundläggande 
samhällsförändring och ändå kan 
kompromissa - det radikala, men 
realistiska, alternativet i svensk 
politik. 

För en tydligare ideologisk 
linje! 

Matz Gustafsson 

Protokollsanteckning från 
vänsterpartiet. 

Anteckning 
till landstingstyreisens protokoll 
vid extra sammantarädet den 23 
aseptember 1997. 

Upphävande av landstings
fullmäktiges beslut om byggan
det av ett barn- och kvinnornedi
cinskt centrum. 

Landstingsstyrelsens beslut att 
stoppa byggandet av barn- och 
kvinnamedicinskt centrum i Lund 
är synnerligen olyckligt och det är 
svårt att förstå logiken i beslutet. 
Vänsterpartiet anser att projektet 
skall fullföljas . 

Alla politiska partier har sedan 
början av 1990-talet varit överens 
om att barnsjukvården i Lund 
behöver nya lokaler och tanken på 
att samtidigt, som lokal frågan får 
en tillfredställande lösning , skapa 
en ny och framtidsinriktad organi
sation har konkretiserats de senaste 
åren. BKC-projektet innehåller 
lösningen på flera andra angelägna 
problem: Akutintaget vid lasarettet 
kan få en ändmålsenlig utformning; 
seminariet kan rustas upp och an
vändas på ett förnuftigt sätt och 
lokaler kan frigöras på S:t Lars
området. 

Alla relevanta fakta är kända 
sedan länge. Landstingets ansträng
da ekonomiska läge äringen nyhet. 
Det har utgjort bakgrunden under 
hela planerings- och projekterings
perioden. De ekonomiska proble-

Forts. på sid 4. 
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Politik och fysionomi. 
Svar till Gösta-John 
Bredberg 
Tage Danielsson sa en gång att 
Ingvar Carlsson såg ut som en fot 
i ansiktet. Det var inte snällt sagt. 

Det var också ett för tiden 
ovanligt uttalande. Så sent som 
under mellankrigstiden var det 
vanligt att man anspelade på 
personers utseende i den politiska 
debatten. Företrädes vis i den 
grövre men inte bara där. En som 
blev legendarisk för sin (fransk
påverkade) elegans var Karl Ger
hard. Som skrev i en känd kuplett: 

Per Albin blir tjockare 
och tjockare 
och tjockare ... 

Men sen bötjade det anses som 
mycket fult med argumentum av 
horninemach alltså ovanligt. Tage 
Danielsson hade kanske inte rykte 
om att vara elegant men däremot 
ärlig och god. Varför då hans "för
löpning"? J ag tror att det var så 
här: 

Tage var som vi kanske minns 
starkt engagerad mot kärnkraften. 
Ingvar Carlsson var, vilket Tage 
visste, ingenjör bakom Linje 2, 
som inte bara Tage upplevde som 
ett stort svek mot kärnkrafts
motståndet. Bitterheten fick 
honom att vilja vara plump mot 
Ingvar C. Som för många blev 
stämplad som "foten". Det kan 
inte ha varit roligt för honom eller 
hans familj. Vilket alltså inte heller 
var meningen. 

Men historien slutar inte där. I 
valrörelsen 1988 gjorde SSU 
"foten" till tema i en positiv kam
panj. Porträttet av Ingvar C. på 
rockmärket hade både glasögon 
och stortå. Den socialdemokratiska 
skribenten Ann-Marie Lindgren, 
som följde en grupp förstagångs
väljare i valrörelsen, berättar om 
hur både vilsna och kritiska ung
domarna till en början var, inte 
minst kritiska mot socialdemokra
tin, men hur det vände i och med 
SSU:s kampanj. Självironin gick 
hem. Smart va, Gösta-John Bred
berg, du som är i reklambranschen! 
(Exemplet är inte unikt. Både fri
hetstidens mössor i Sverige och 
whigs i England varursprungligen 
smädenamn.) 

Jag har här i VB dragit delar av 
den här historien en gång förut, på 

en liknande förekommen anled
ning. 

Jag vill jämföra mej med Tage 
Danielsson i ett enda avseende: 
mitt politiskaengagemang är starkt 
ibland. I mitt fall gäller det avskyn 
mot bilismen (i första hand för 
dess inneboende egoism, i andra 
hand för dess förfulning, i sista 
hand för miljöskadorna) . Bilismen 
bekämpas effektivast med nega
tiva sanktioner men de är svåra att 
få politiskt accepterade. Då behövs 
i stället positiva satsningar på 
alternativet, dvs. kollektivtrafiken. 

Två gånger har jag varit så upp
bragt över schabblande och/eller 
inkompetenta socialdemokratiska 
trafikpolitiker attjag skrivit plump
heter om dem i VB. Det senaste 
fallet gällde alltså länstrafikens 
ordförande. 

Björn Ranelid med sin svulstiga 
stil tillhör inte mina favoritförfat
tare menjag läser honom änå. Ja, 
många har större eller mindre 
komplex för sitt utseende. När det 
gäller politiska motståndare är vi 
dock numera bara ett fåtal som 
använder det mot dem. Nota bene 
skribenter: karikatyrtecknare får 
fortfarande vara personligt elaka, 
se t.ex . Mayk i Sydvenskan.) 

Betänk också proportionerna. 
Ingvar Carlsson hängdes ut för 
hela folket, länstrafikens ordföran
de för några hundra VB-läsare. 

Gunnar Sandin 
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men skall inte underskattas, men 
de skall å andra sidan inte över
dramatiseras. De är av övergående 
natur och de går att hantera. 
Malmöhus läns landsting är i 
princip skuldfritt och det är med 
dagens låga ränteläge förmånligt 
att låna till investeringar. Att låna 
till framtidssatsningar är dessutom 
inget nytt i landstingets historia. 

Projektet är analyserat ur ett 
skånskt helhetsperspektiv. Det 
innefattar givetvis också behoven 
i, och samordningsmöjligheterna 
mellan Lund och Malmö och 
investeringen är nödvändig för att 
mötaregionvårdens behov av högt 
kvalificerad barnsjukvård i södra 
Sverige. 

Genom att stoppa B K C klockan 
fem i to! v, riskerar Malmöhus läns 
landsting att vrida klockan flera år 
tillbaka i tiden och starta om med 
nya analyseroch nya projektgrup
per. Under tiden får de svårt sjuka 
barnen och deras anhöriga hålla 
tillgodo med undermånliga lokaler 
och personalen med en oacceptabel 
arbetsmiljö. 

I värsta fall riskerar Skåne 
dessutom att helt förlora den 
högkvalificerade barnsjukvården. 

POSTTIDNING B 
KarinBlom 
t ardavägen D: 85 
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Flera talare tog upp fattigdomen 

i det forna DDR och den stora 
arbetslösheten. Man hänvisade till 
erfarenheterna från 30-talet och 
menade att en nedrustning skulle 
skapa resurser för att angripa de 
ekonomiskaoch de sociala proble
men. 

Konteramiral Joachim Mi.inch 
gav en detaljerad redovisning av 
samtliga länders sjöstridskrafter i 
Östersjön. Sverige fick kritik för 
de förstärkningar av flottan som 
görs och för sin anslutning till 
pannerskap för fred. Sjöstrids
krafterna bordesuccessivt avrustas 
och baserna omvandlas till civil 
produktion. Man såg ett stort 
exempel på en sådan omvandling 
från krigs- till fredsverksamhet i 
den tyska armens insatser mot 
översvämningen i Oder i somras, 
som varit mycket framgångsrika. 

Amiral Teodor Hoffman inledde 
med en sons avbön. Han hade 
tjänat D DR: s krigsmakt i tron att 
han gjorde en insats för freden. 
Senare hade han insett att den 
östtyska krigsmakten blivit en 
bricka i det kalla kriget. Nu stödde 
han en radikal avrustning i 
Östersjöområdet 

J ag reflekterade över konferens
deltagamas livsöden. R era av dem 
hade präglats av den föregående 
generationens traditioner från 
kampen mot nazismen. De hade 
ägnat sina liv åt DDR under en 
period när kampen mellan öst och 
väst var som intensivast och de 
tyska halvorna tillsammans ut
gjorde världens mest militariserade 
område. Dehadelevtienpolisstat. 
Fanns här forna Stasioffer och 
Stasiangivare? De hade upplevt 
hur DDR upplösts och varfaktiskt 
nu medborgare i ett Natoland. 

Det kan dessutom vara föröd
ande för hela sammanläggningen 
av den skånska sjukvården om 
"landstinget Skåne" bara kommer 
att förknippas med nedskärningar 
och förvirring och om det inte 
finns politiker, som vågarinvestera 
och visa att man tror på framtiden. 

Rolf L Ni/son (v) 

Glöm inte vänster
partiets medlems
möte 6.10 19.30, 
nya lokalen. 
Nomineringar till 
riksdagslistan 
(inför distriktets 
valkonferens ). 

Många hade en stark lojalitet med 
Ryssland. Man talade om att göra 
en fredsinsats genom att använda 
sina kunskaper i det ryska språket, 
och plötsligt talade alla munten 
ryska. Kunskapen i engelska var 
sämre och även enkla uttryck, som 
"flexible response" översattes. 
Under de snart sju år som Tyskland 
varit enat hade fattigdomen ökat. 
Arbetslösheten som tidigare varit 
ett okänt fenomen var nu uppe i 20 
procent och föreföll att bli be
stående. 

Nedrustningsdeklarationen 
I fullständig enighet antogs en 
deklaration som krävde att Oster
sjöregionen skulle vara en kärn
vapenfri zon och att alla kärn
vapenbärande fartyg skulle för
hindras att gå in i Ostersjön, ett 
krav som professor Putensen 
tidigare menat var mindre reali
stiskt på grund av principen om 
havens frihet. Vidare skulle Oster
sjöstaternas flottor reduceras . 
Deras användning utanför Oster
sjön skulle förhindras. De skulle 
målmedvetetomvandlas förcivila 
ändamål och de fasta flottan 
läggningarna skulle byggas om till 
produktiv verksamhet. 

Jag anträdde hemresan. 
Gunnar Stensson 

MÖTE!; ('i) MÖTE 
_ .. eliil··lllill .. o..__ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möternå 13.10kl.19.30påpartilokalen, 
$vartbrödersgatan 3 (nya partilokalen). 
Amne: Kommunen och näringspolitiken 
- vad gör vi när staten lägger över 
ansvaret på regionerna och kommu
nerna? 

VALBEREDNINGEN 
i vänsterpartiet önskar förslag till 
kongressombud och till ri ksdags
listan samt regionfullmäktige. 
Senast 3 oktober. Kontakta Kent 
Nilsson, tel. 151338. 

RÖDA KAPELLET Sö 5.1 O kl 18.45. 
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