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VB:s sommarlov 
börjar nu. Vi har som vanligt gjort 
21 nummer i vår varav ett dubbel
nummer. Vi räknar med att åter
komrna den 18 augusti. Det blir en 
lång paus men det numret inne
håller några extra sidors sommar
läsning. 

Keine Experimente, 
inga experiment, varCDU-nestorn 
Konrad Adenauers paroll. Den är 
inte Veckobladets som framgick 
av det förra numret, gjort av vår 
ungdomsredaktion. Vi tror att sär
skilt de äldre läsarna uppskattade 
den luftigare typografin och att 
alla gillade den konstfärdigare lay
outen. Tyvärrföllnågra bilderbort 
av tekniska skäl. 

Men nu återgår vi till ett mer 
traditionellt utseende. Det är kan
ske tråkigare men vi får plats med 
många fler bokstäver på det här 
sättet, och det är glädjande nog 
många som vill skriva i VB för 
närvarande. 

Nr20 blev klart ovanligt snabbt. 
Kanske ville någon ringa en en 
notis på måndagskvällen men möt
tes av en telefonsvarare. Någon 
artikel blev lite stympad av utrym
messkäl. Olof Norborgs debatt
replik blev uppskjuten av samma 
orsak men kommer alltså nu. Vi 
passar på att rätta en liten detalj: 
Sverige hade under andra världs
kriget en samlingsregering med 
socialdemokratisk majoritet och 
statsminister. 

Vi får se vad ungdomarna hittar 
på nästa gång. 

Spik 
kallas en strömstöt som kan slå ut 
datorer. Det drabbade VB:s e
postdator för ett par veckor sen. 
Nu är vi åter anslutna. 

Man kan leva utan e-post. Det 
har även distriktsexpeditionen 
visat. De skrev till några personer 
och efter! yste deras e-postadresser 
- men ville ha svar med gamla 
hederliga Posten, inte elektroniskt. 

Spiken berodde på att de borrade 
i källaren. Huset byggs om och 
därmed förlorar redaktionen sin 
direkthiss till krogen. Tyvärr. 

I detta nummer 
har vi naturligtvis reportage från 
och kommentarer till vänster
partiets kongress i förra helgen. 
Roland Andersson slutför sina 
politiska memoarer efter ett längre 
uppehåll. Den debatt som uppstod 
efter första maj får ett naturligt 
slut genom ett par inlägg. Plus en 
hel del annat. 

Nytt spår i öster, 
men framför allt hårda tag mot bilarna, 

kan rädda LundaMaTs 
Vänsterpartiets lokala miljöpolitiker gladdes häromåret när 
kommunfullmäktige antog en plan för ett miljöanpassat 
trafiksystem, LundaMaTs. Nu är de i stället bekymrade. En
ligt LundaMaTs skulle koldioxidutsläppen minska med 5 
procent från 1990 ti112005, ett blygsamt mål i rörhållande till 
behovet, men i alla fall. I ställetökade de med 10 procent bara 
fram till1995, och enligt prognoserna växer biltrafiken med 
2-3 procent årligen de närmaste två decennierna. Om inget 
görs. 

Men vänsterpartiet vill göra 
något och om detta informerade 
de pressen nu i måndags. 

Cykla till Malmö? 
Det är inte bara ett val mellan 
privatbil och kollektivtrafik, för
säkrade v-representanterna Ulf 
Nymark, Mats Olsson och Karin 
Svensson Smith. Helst ser vi att 
folk cyklar. Lund har satsat en del 
på cykelvägar de senaste åren och 
det är bra (även om det också finns 
v-kritik mot utformningen, som ni 
har här i VB). Men mångajobbar 
utanför Lund, eller bor borta och 
harjobbet här. störstärpendlingen 
mellan Lund och Malmö. 

- Vi tror inte att det blir några 
massor som cykelpendlar dagligen 
mellan de två städerna, förklarar 
UlfNymark. Det blir ju tre och en 
halv mil om dagen. Men det finns 
intressanta delsträckor till Hjärup, 
Åkarp och Arlöv. Det förutsätter 
emellertid att cykelvägen på 
sträckan blir bra, och det är den 
inte i dag. Den är både trafikfarlig, 
oklart markerad och illa under
hållen. 

Men enbart Malmöcyklisterna 
kan inte rädda LundaMaTs. 

V sänkte väganslagen 
- Det är synd att Banverket har 
tvingats skjuta upp angelägna pro
jekt, sa Karin Svensson Smith. 
Det var ett pris som vi fick betala 
i uppgörelsen med regeringen om 
infrastrukturen. I gengäld vann vi 
att väganslagen skars ner så mycket 
mer. (Därmed tycks hon ge mini
ster Rosengren rätt. Han skyllde 
ju på vänsterpartiets krav för att 
vägarna i Norrland var så dåliga.) 

Karin sa detta apropå det andra 
av vänsterpartiets förslag: att byg
ga en snabbspårväg mellan östra 
Lund och östra Malmö via Staf
fanstorp. Det är en pendlings
sträcka med mycket stort resande
underlag, inte minst på grund av 
Ericssons och andra företags ex
pansion uppe på och intill Ideon. 

- Den sträckan bör prioriteras 
framför ett spår till Dalby, för
klarade hon. Tror hon verkligen 
att den spårvägen kan bli byggd 
inom rimlig tid? 

- Stora saker kan gå fort, sa hon. 
Tänk på hur snabbt de oljeeldade 
villapannorna i princip avveckla
des. I näringsdepartementet håller 
man nu på att komma till insikt om 
att Stockholms trafikproblem inte 
kan lösas med nya vägar, och det 
gällerförstås andra delar av landet. 
Aven i näringslivet tycks ett om
tänkande vara på gång. En repre
sentantför oljebolag berättade nyss 
att man satsar mycket på alter
nativa drivmedel trots att det finns 
gott om olja ännu och motiverade: 
"Stenåldern tog inte slut för att det 
blev ont om sten." 

Breddning österut? 
Trots de nedskurna anslagen pla
neras vägsatsningar ännu, informe
rade Mats Olsson. Just nu disku
teras att bredda den olycksdrab
bade vägen österut från Veberöd 
till hela 13 meter. I så fall kommer 
hastigheten att öka och det blir 
inte minst fler viltolyckor om man 
inte bygger höga stängsel. Vän
stern är emot breddningen. 

Därmed kom v-representanterna 
in på det verkningsfullaste och 
samtidigt billigaste medlet för att 
förbättra luften, nämligen att sätta 
åt bilisterna. Genom avstängningar 
som hindrar smittrafik, genom 
borttagna parkeringar och väg
bulor och andra farthinder som 
håller nere hastigheterna till 30. 

- Samt genom starkt ökad tra
fikövervakning, förklarade Karin 
Svensson Smith. Det är det effek
tivaste sättet att få ner olyckorna, 
och lägre farter ger lägre utsläpp. 
Det kräver mer pengar till polisen 
men det ställer vi upp på. Ulf 
N ymark fyllde på med att upprepa 
kravet att de kommunala trafik
vaktema ska kunna bistå polisen 
med att hålla efter bilisterna. 

Gr 

21 
En gammal volontär 
Som pendang till Robert Nilssons 
tankar som tillträdande redaktör i 
förra VB (en häftig innovation!) 
känns det berättigat att komma 
med några eftertankar, efter en 
termins arbete med VB. Jag tror 
inte jag missat mer än ett nummer 
sedan slutet av januari närterminen 
i Göteborg tog slut; en gång gav 
Rune mig ledigt, eftersom jag 
skulle till Stockholm tidigtmorgo
nen därpå. Undervinternoch våren 
har alltså varje måndag styrts av 
VB och dess behov. 

Ha, nu tror ni allt att detta skall 
bli en jeremiad över hur jobbigt 
det har varit! Ingalunda-j ag sörjer 
bittert över att hösten kräver hel
tidsjobb i Göteborg. När man hört 
och läst avgående redaktörer och 
funderingar över problemen med 
att få ut en veckotidning på de 
premisser vi har, överväger o
nekligen intrycket att det är så 
svårt, och så besvärligt. I själva 
verket, kan jag meddela, är det 
jätteroligt. Hur jäktigt det än kan 
bli att stånka iväg till lokalen till 
klockan sex (middagar, barns spel
lektioner ... ) så slår det aldrig fel 
att man kommer hemramlande 
någon gång under kvällen/natten 
oerhört uppspelt av allt roligt som 
förevarit. Inte nog med de glada 
inblickar man får (före alla andra) 
i grälen inom VP-Lund, man kan 
jobba med texter, skriva viktiga 
eller elaka saker själv och över 
huvud taget göra sig nyttig på ett 
mycket tillfredsställande sätt. Har 
man riktig tur pajar någon av 
datorerna eller e-mailen, varvid 
trevligt kaos utbryter. De två 
normala redaktörerna kan visser
ligen på somliga plan kvalificera 
som Grumpy old men, men de är 
alltid jättesnälla mot volontärer 
som inte ännu förstår så bra. 

Alltså: gör ert bästa för att slingra 
er in i VB-sammanhang- roligare 
kan man inte ha. 

CWr, avgående volontär (men 
jag oroar mig inte - HSFR and 
weather permitting återkommer 

jag nästa vår). 

Barsebäck I 
var bara början! 
Svensk-tyskanti-atom-cykelturS-
13 augusti 2000 
Stoppa all atomkraft 
Nej till storföretagens makt över 
energipolitiken 
För ett ekologiskt och socialt hållbart 
samhälle 
Släpp fram alternativen 
Info: Ole von Uexkull, 046-37 26 74 
info@barseback.de 



Första Inaj: Hellre säinre nten större 
"Hellre mindre men bättre" sade 
Lenin i en berömd skrift om partiet. 
Mittämne är blygsammare: första
majfirandet i Lund. Det är av 
tradition årets viktigaste utåt
riktade manifestation av vänstern, 
av hela den vänster som tillhör det 
socialistiska trädet. J ag vill att det 
ska vara en dag präglad av plura
lism och tolerans, vilketgörmani
festationen starkare och ger större 
intryck på det omgivande sam
hället. Bredden har sina problem, 
men vänsterpartiet i Lund och dess 
sidaorganisationer torde vara 
tillräckligt starka och mogna för 
att hantera de problemen. 

Det har hunnit blijuni när detta 
läses. Men förstamajfirandetreser 
så intressanta taktiska och princi
piellafrågor attdettål attdiskuteras 
ett gott tag efteråt. 

Arbetarrörelsens tre grenar 
I den politiska vardagen är 
skillnaderna enorma. Social
demokraterna är trots medlems
förlusterna ett massparti som 
förfogar över en väldig apparat av 
sidaorganisationer och ännu har 
ett fast grepp om den viktigaste av 
dem, LO. Vänsterpartiet är flera 
tiotal gånger mindre medlems
mässigt, men har för närvarande 
ungefär halva styrkan mot s i 
väljaropinionen. Syndikalisterna 
är som fackorganisation en margi
nalitet, med svag organisation och 
ekonomi. 

Första maj är styrkeförhållan
dena annorlunda, inte bara i Lund. 

240 tågade med socialdemo
kraterna och 840 med vänstern, 
men av de senare var 120 i första 
hand (anarko )syndikalister. 

Införförstamajfirandet befinner 
sej stadens vänsterparti i en 
styrkeposition. Syndikalisterna 
gick med oss för vår storleks skull, 
som ger dem en publik. Social
demokraterna lider av den årliga 
påminnelsen om sin svaghet på 
gatan. Det är vänstern som har 
förutsättningar att, en dag årligen, 
ena det socialistiska trädets spre
tande grenar. (Dessutom vore det 
trevligt att ha med r-ama.) 

Högra flanken 
Ordkriget på nationell nivå är känt. 
Göran Persson och partisekreterare 
Stjernkvist vill inte ha gemen
samma demonstrationer. Men det 
är i sista hand inte de som 
bestämmer. Det är socialdemo
kratiska och fackliga aktivister ute 
i lokalorganisationerna. Några av 
dem trotsade partiledningen i år. 
Det borde kunna bli fler år 200 l. 

I Lund är förutsättningarna inte 
de bästa. En majoritet av social
demokraterna röstade mot sam
verkan när frågan ställdes, och det 
finns inte minst inom den fackliga 
kadern en djup, klasspräglad 
misstro mot vänstern. Den lokala 
s-ledningen under Gunnar Jönsson 
har heller inte utmärkt sej för 
politiskkreativitet och intellektuell 
rörlighet- den har andra förtjäns
ter. Gemensamtdemonstrationståg 
bör därför inte vara det omedelbara 

målet. Det finns andra former som 
kan skapa vana vid samverkan och 
bygga ett ömsesidigt förtroende: 

l. För ett par år sen var LO
sektionen beredd att bekosta en 
progressiv rockkonsert på sena 
eftermiddagen första maj. Planen 
föll på svagheten hos den tänkta 
arrangören, SSU. Iden är för god 
för att falla i glömska. 

2. Intresset för "Öppet hus" visar 
att vänsterns (i vid mening) politik 
och kultur har en publik på första 
maj. Med s-partiets ekonomiska 
och personella resurser som 
tillskott kunde arrangemanget 
byggas ut. 

3. Gemensamma uttalanden i 
aktuella frågor, helst lokala. 

Men vi måste inse att social
demokratin är en trög organisation 
med mycket lång framförhållning. 
Samarbetsinviter måste tas senast 
vid årets början . 

Vänstra flanken 
Om det inte var för ungdomarna 
borde vi sluta med gatudemon
strationer på första maj. Medel
åldringarnas led tunnas ut när det 
goda Ii vet (lantstället, utlandsresan 
m.m.) kräver sina offer. Men det 
har under senare år kompenserats 
mer än väl av tillflödet av unga 
radikaler. 

Problemen med syndikalisterna 
och andra krafter till vänster är av 
annan karaktär än när det gäller 
socialdemokraterna. De kan gå för 
långt i sin strävan att epater les 
bourgeois, och en banderoll sådan 

som den som förekom häromåret 
med texten BORGARSLAKT 
måste naturligtvis bort. 

I övrigt bör man vara försiktig . 
Vildvuxna paroller gör manifesta
tionen politiskt "sämre" men det 
är priset att betala om man vill 
vara större. Vänsterpartiet är inget 
kommunistiskt parti, men om 
några knäppgökar eller nostalgiker 
vill svinga parollen KOMMU
NISTERNA KOMMER bör det 
tålas. 

Vad bör göras? 
Första maj är speciellt men inte 
unikt. Strävan till enhet i mång
falden på den dagen bör vara del 
av en allmän strävan. Också i den 
politiska vardagen bör vi ständigt 
söka efter samarbetsformer. 

När det gäller socialdemo
kraterna finns de redan i kommu
nalpolitiken. Vi har ett gemensamt 
intresse av nya rödgröna koali
tioner efter nästa allmänna val. 
Syndikalisterna och andra ung
domligt dominerade vänster
grupper träffar vi på antirasistiska 
manifestationer och i andra sådana 
sammanhang. Men kontaktytorna 
måste bli fler, och fler personliga 
förtroenden måste skapas. 

Första maj blir en mätare på hur 
det arbetet har lyckats. Därför är 
firandet viktigt, och därför fordrar 
det att både vänsterpartiet och Ung 
vänster satsar betydligt mer på det 
än i år, ekonomiskt men framför 
allt organisatoriskt. 

Gunnar Sandin 

OID första ntaj: svar till R. Nilsson In.fl. 
Robert Nilsson, UV:s ordförande 
i Lund , har i VB nr 19 svårt att 
förstå vad som skiljer konstruktiv 
kritik från påhopp och grova 
angrepp. Detta apropå ett möte 
mellan v: s och UV:s styrelser och 
en debatt mellan mej och Martin 
Wolgast, Niklas Selberg och 
Tobias Gunnarsson (WSG). Skill
naden är för mej rätt klar. Vid 
nämnda möte framfördes syn
punkter i sansad ton och befångda 
anklagelser om censur, som i 
rubriken på WSG:s artikel, var på 
ett välgörande sätt frånvarande . 

Meningsutbytetmellan mej och 
WSG tog sin början i VB nr 17. 
Där skrev WSG en artikel med 
rubriken "Anklagelse från Ung 
Vänster: Partiet försökte censurera 
våra banderoller!" Jag menade i 
en kommentar (VB nr 18) till 
artikeln att beskyllningar om 
censur var ett grovt påhopp på 
partiet. Grova påhopp är svår
smälta, Robert. Jag tyckte att Ung 
Vänster som organisation borde ta 
avstånd från beskyllningarna. 

Redaktionens fel? 
I VB nr 19 tar WSG, liksom Robert, 
delvis avstånd från anklagelsen 
om censur i rubriken och lägger 

skulden på redaktionen. Nog vet 
jag att red. ibland sätter rubriker, 
men jag vet också att det alltsom
oftast är den/de som undertecknar 
bidragen som skriver rubriken. 
Men rubriksättningen, som nu 
enligt artikelförfattarna saknar 
täckning i texten, ska alltså Rune 
Liljekvistoch övriga tjänstgörande 
redaktörer lastas för. 

Att WSGnu backarfrån beskyll
ningen om censurfrån partiets sida 
är gott och väl. Ordet "censur" må 
vara redaktionens verk. "Ulf tror 
att vi skrev för Ung Vänster.Vi 
skrev i själva verket som med
lemmar av Vänsterpartiet", säjer 
WSG nu. Tacka fan för att jag -
och redaktionen - tror att WSG 
talade för UV! Eftersom författ
ama skriver i "vi"-form när de 
nämner ungdomsförbundet, t.ex. 
"Vi /med klar och tydlig syftning 
på UV. Min anm./ kämpar för ... " 

"Talar Ulf för någon annan än 
sig själv?", skriver WSG. Frågan 
är uppenbarligen avsedd att vara 
retorisk. Faktum är dock att jag, 
när det gäller årets första maj, 
faktiskt talar för någon annan än 
mej själv: jag talar för Vänster
partiets i Lund styrelse. 

Efterhandskritik 
WSG delar inte min åsikt att en 
debatt kring första maj kan vara 
tröttande för VBs läsare. Som 
framgår av mitt inlägg så avser jag 
inte, vilket WSG låtsas tro, en 
politisk debatt kring första maj. 
J ag anger tydligt att jag åsyftar en 
debatt som i mycket kommer att 
gälla formalia och organisatoriska 
principer. Som exempel på en 
sådan debatt, som måste kännas 
föga stimulerande för VB:s läsare, 
är UV:s i efterhand framförda 
kritik mot första maj-affischerna. 
När jag nu, helt i överensstämmelse 
med faktiska förhållanden, hävdar 
att UV inte vid ett enda tillfälle i 
första maj-kommitten framförde 
kritik mot affischerna, utan 
tvärtom, tyckte de var bra, kan 
enbart denna detalj i första maj
firandet vålla en lång debatt. 

För att inte tala om den debatt 
som kan uppstå när jag, och nu 
talarjag enbartförmej själv,"påstår 
att UV:s kommunistbanderoll var 
en fullt medveten provokation mot 
(v), genomförd under åsidosät
tande av de mest elementära 
spelregler som normalt gäller 
samverkande organisationer e me l-

lan. (Locket ska inte vara på, eller 
hur, WSG?) 
Nyhet 
Om jag tolkar WSG rätt (nr 17) så 
hävdar de att UV är en kommu
nistisk organisation. J ag måste, helt 
uppriktigt, medge att det är en 
nyhet för mej. Dessutom är det 
obegripligt för mej att ett icke
kommunistisktparti som Vänster
partiet kan ha ett kommunistiskt 
ungdomsförbund. Att (v) inte är 
ett kommunistiskt parti har ju vid 
upprepade tillfållen under senare 
tid kraftigt understrukit s av 
partiordföranden. ("/Vi har/en 
gång för alla brutit med den 
kommunistiska traditionen. . .. 
Kommunismen som rörelse och 
samhällssystem tillhör historien". 
G. Schyman i inledningstal vid 
partikongressen.) 

Självklartfinns detinga skäl för 
mej att betvivla WSG:s utsago om 
UV, eftersom jag antar att de är 
medlemmar där. För min del finns 
det dock starka skäl att inför 
kommande första maj ifrågasätta 
om (v) i Lund ska ha sam
arrangemang med kommunistiska 
organisationer. 

UlfNymark 
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RB kände jag inte särskilt väl men 
på medlemsmöten hände det 
ganska ofta att jag delade hans 
åsikter. När vpk bytt namn och 
slagit in på en annan väg skrev han 
den kortaste utträdesansökan jag 
sett: 

-Härmed begärjagutträde ur ett 
parti jag aldrig gått med i. 

Det var inte bara fyndigt. Han 
hade dessutom rätt. Vi hade gått 
med i ett parti som var unikt i 
svensk politik - vi hade varit en 
del i den revolutionära vänster
traditionen. Nu bröt vi med den, 
tog farväl av kornmunismen och 
skulle bli ett parti bland de andra. 

Själv hadejaginte svårtattvälja 
sida. De som ville att vi skulle 
fortsätta kalla oss kornmunister 
stod för en politik fylld av floskler 
och överbud. De hörde hemrna i 
marginalen av svensk politik -där 
gjorde de åtminstone ingen skada. 
Men när det kom till partio
mröstning blev nostalgin för svår. 
J ag valde röstsedeln för namnbyte, 
stoppade ner den i kuvertet och 
klistrade igen men kunde inte 
förmå mig att skicka iväg brevet. 

Jag tänkte på en av mina kam
rater i realskolan på Slottsstadens 
läroverk. Han följde med mig hem 
en gång för att hämta pingisracket 
och upptäckte att vi prenumererade 
på Ny Dag. Dagen efter hade hans 
föräldrar förbjudit honom att um
gås med kommunister. J ag kunde 
inte bidra till att sådana som han 
fick rätt. 

Jag läste Peter Weiss Motstån
dets estetik och tänkte på farbror 
Willie. J ag IästeGunnar Adolfsson 
och nostalgin fördjupades. Jag 
funderade på detitalienska partiet. 
De höll fast vid sin historia och 
sina revolutionära traditioner men 
förde en realistisk politik som var 
till nytta för arbetarklassen och 
hade gjort PCI till en politisk 
maktfaktor. 

Kornmunismen var en faktiskt 
existerande politisk rörelse 

Sedan gjorde också PCI upp 
med de revolutionära traditionerna 
och bytte namn. Fler västeuro
peiska partier gjorde samrna sak. 
Kvar fanns bara de mest dog
matiska. N är den reellt existerande 
socialismen föll samman upplöstes 
den kommunistiska rörelsen. Det 
gjorde mig konfunderad - vpk, 
PCI och flera andra partier var 
sedan länge självständiga och 
borde väl kunna fortsätta o berörda 
av realsocialismens sammanbrott. 

Nu tycker jag inte att det är 
konstigt. Kommunismen var ju 
inte en dröm eller en vision. Det 
var en internationell faktiskt exi
sterande politisk rörelse. När jag 
gick med var Komintern sedan 
länge upplöst. Partierna var själv
ständiga - vpk och flera andra 
dessutom mycket kritiska till 
Sovjekommunismen. Men ändå. 
Alla kommunistpartier hade på ett 
eller annat sätt utgått från Bolsje
vikrevolutionen 1917 och tillhört 
samma enhetliga international. 
Även när de var självständiga 
förhöll de sig på något sätt till 

Sovjetkommunismen - även om 
jag inte ville inse det tidigare är 
det omöjligt att vara kommunist 
utan att göra det. 

Själv var jag naturligtvis med
veten om Gul ag, nackskotten och 
polisstaten. Också förtrycketefter 
uppgörelsen med Stalin var jag 
medveten om: övervakningen, 
ofriheten, förstelningen och 
byråkratin. Jag läste mycket 
vänsterlitteratur som analyserade 
bolsjevikrevolutionen och histo
rien fram till Stalin för att förstå 
varför det gått fel. Utgångspunkten 
var attrevolutionen varen historisk 
vändpunkt. 

Själv såg jag historien i stora 
drag och liksom från ovan -jag 
var ju marxist. Den borgerliga 
revolutionen hade fött Napoleons 
kejsardöme och blodig brutalitet 
men lett fram till dagens demo
kratiska kapitalism . På mot
svarande sätt skulle de socialis
tiska revolutionerna föda en 
demokratisk socialism. 

Prag -68 och solidaritets
rörelsen i Polen var förpost
fäktningar till demokratiska 
omvälvningar inom socialismen. 
J ag var övertygad om att det skulle 
komma fler sådana. Ibland initie
rade från oppositionella inom 
kommunistpartierna ibland från 
utomstående. Med hjälp av demo
krati och fungerande marknader 
skulle socialismen befrias från 
byråkrati och förstelning - dess 
fulla potential skulle förverkligas . 
Demokratiska kommunistpartier 
som PCI och vpk kunde göra 
viktiga insatser genom att stödja 
oppositionen - även den utanför 
partierna. Ungefär så såg min 
världsbild ut. 

Händelserna efter Murens fall 
visade att det var illusioner. Det 
blev inga kulturrevolutioner. Den 
reellt existerande socialismen föll 
ihop som ett korthus. Människorna 
var inte intresserade av att ge 
socialismen ett mänskligt ansikte. 
De var överhuvudtaget inte intres
serade av någon socialism. De ville 
bara riva hinder och komma ut. 
Bolsjevikrevolutionen hade inte 
blivit fel. Den har varit fel från 
början. Så enkelt är det. När den 
insikten blev allmän föll den 
kommunistiska rörelsen samman 
också i de demokratiska länderna. 

Om nostalgi, 
Jenny Lindahl och 
kommunismens historia 
Men inte fullständigt. Några av de 
mest dogmatiska partierna är kvar. 
Nya grupperingar har tillkommit 
efter parti sprängningar. I vpk var 
få av kommunisterna lika konse
kventa som RB. Många valde att 
stanna kvar - utan att egentligen 
ompröva någonting. 

Om de bildat eget eller anslutit 
sig till någon av de existerande 
smågrupperna hade de knappast 
kornmit över l o/o av rösterna i 
något val. Inom Vänsterpartiethar 
de emellertid inte minskat utan 
ökat sin styrka- på senaste kon-

gressen var de kanske tom i majo
ritet. 

Det är mycket problematiskt. 
Det gör att åsikterna inom partiet 
avlägsnar sig från åsikterna hos 
våra väljare. I längden är det en 
ohållbar situation. 

Karakteristiskt för kornmunis
tema inom Vänsterpartiet är att de 
helst vill vara i opposition. De vill 
inte ta ansvar för några parla
mentariska beslut. Därför ägnar 
de sig mest åt interna studier, 
fraktionsarbete och att i efterhand 
opponera . Det var tydligt också i 
kongressens beslut. Om kom
munisterna nu bestämmer sig för 
att utnyttja sin styrka och i förväg 
kontrollera partiets agerande i 
parlamenten kan de överens
kommelser som är ingångna 
komrna i fara. Det bäddar för en 
högerregering och skulle vara ett 
allvarligt svek mot våra väljare. 

En viktig faktor bakom kom
munisternas framgångar är nos
talgin: 

"- Vårt tids inkvisitorer vill 
tvinga oss att förneka vår historia, 
förneka våra egna medlemmar, 
förneka de som slagits för varje 
demokratisk reform i detta land. 
Vi tvingas attförneka den tradition 
för demokrati, för mänsklig 
värdighet, och för frihet, som vi 
borde vara de stoltaste bärarna av." 

SåsaJenny Lindahl i sittförsvar 
för kommunismen på senaste 
partikongressen. 

På ett sätt har hon rätt. Farbror 
Willie åkte till Spanien för att 
besegra fascismen och stoppa för
intelsen. Attjämställa honom med 
hans nazistiska landsmän, som 
anslöt sig till en ideologi som 
föraktade svaghet och från början 
hade förintelsen som mål, är djupt 
orättvist. 

När jag ser den gamla bilden 
från 20-talet med medlemmar i 
det svenska ungdomsförbundet 
under parollen "Vi försvarar Sov
jetunionen med våra liv" kan jag 
fortfarande känna sympati. För 
dessa ungdomar var den första 
arbetarstaten ett hopp och ett löfte 
om styrka. J ag kan också förstå de 
ungdornar som anslöt sig till partiet 
på 40-talet för att de upplevde att 
det var Sovjetunionen som beseg
rade nazismen. 

I fortsättningen på sitt tal går 
Jenny Lindahl på begravning och 
blir patetisk: 

"-För tre år sedan dog en av de 
medlemmar av Sveriges Kom
munistiska Ungdomsförbund som 
reste ner till Spanien för att slåss 
för friheten. Han hette Per Erics
son, och var känd som Frisco-Per, 
bland annat genom den bok Arvid 
Rundberg skrivit om honom. 

Det var en vacker begravning, 
man spelade Thälrnan-bataljonen, 
och avslutade med Internatio
nalen. På begravningen kom också 
hans amerikanska dotter, idag 
vuxen, som levt hela sitt liv utan 
att veta vem som var hennes far. 
Men hon hade fått chansen att 
träffa honom innan han dog. Som 
alla som växer upp med okända 

föräldrar hade hon haft fantasier 
om vem hennes far skulle vara. 
När hon fick veta att hennes var en 
svensk kommunist, som rest till 
Spanien för att med livet som insats 
försvara demokratin och Spaniens 
folk, kunde hon konstatera, vilket 
hongjorde i talet på begravningen, 
att "my fatherwas a hero", min far 
var en hjälte. Och det var han. 
Liksom de andra som reste ner, de 
som stupade såväl som de som 
kom tillbaka." 

Finland hade liknat Tjeckoslo
vakien 

Jenny Lindahls fadersgestalt är 
inte någon entydig hjälte. Korn
munismens historia är mycket 
svårare än så. 

Den bräckliga Weimarrepub
liken angreps inte bara från höger. 
Willies parti angrep den från 
vänster med metoder som liknade 
nazisternas. I den kommunistiska 
historieskrivningen kallas det 
överslätande för "ultravänster
perioden" men den politiken bi
drog till nazismens seger. 

I Spanien hade man övergivit 
revolutionsromantiken och för
svarade den demokratiska repub
liken även mot revolutions
makarna hos syndikalisterna och 
POUM. Vid sidan av kampen för 
demokratin pågick emellertid 
utrensningarna. De fortsatte efter 
kriget. Då byggde Willies parti
kamrater upp Stasiapparaten -
säkert deltog också människor 
"som rest till Spanien för att med 
livet som insats försvara demo
kratin och Spaniens folk". Ondska 
var det inte. De ville helt enkelt 
försvara den socialistiska revolu
tionen. 

Jag vet inte vad Per Ericsson 
sagt om S tal in och hans massmord 
men många av hans svenska 
kamrater tyckte att Stalin var 
"mänsklighetens största lärare" 
och "en av alla tiders största 
vetenskapsmän". 
De som försvarar kommunismen 

forts på sid 6 
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Ann Schlyter, ombud från Lund: 

- En bra v-kongress, trots allt - På kongressfesten uppträdde 
riksdagsgruppen med en rolig 
show, berättar Ann. Bäst gillade 
jag visan "Tankar och känslor vid 
utförsäljning av Telia" på melodi 
av "Yesterday": 

- Det kongressuttalande som togs i Växjö hade inte varit 
möjligt att få antaget ens för två år sen. Vänsterpartiet har 
verkligen gjort framsteg i politisk realism. Det måste sägas 
som motvikt till alla tidningskommentarer om bakslag och 
ett splittrat parti, även om jag själv är kritisk till en del beslut 
och till återfall i gammal retorik. 

Ann Schlyter var ett av tre om
bud från Lund på vänsterpartiets 
kongress. De andra var Olof Nor
borg och Gunnar Stensson. Martin 
W o l gast var ersättare men behövde 
inte tjänstgöra. 

Nödvändig diskussion 
- Partistyrelsens förslag om hur 
samarbetet med socialdemo
kraterna ska vidareutvecklas 
accepterades ju inte ograverat. Hur 
ser du på det? 

- Nej, det gjorde det inte trots 
ett mycket skickligt försvar från 
avgående partisekreteraren Lars 
Ohly. Ett sådant samarbete med 
regeringssamverkan som perspek
tiv är ju en central fråga som det är 
nödvändigt att man diskuterar 
ordentligt. Nu fick Marianne 
Eriksson gehör för fyra punkter
det kan noteras att hon bevakades 
så flitigt från Ung vänster att man 
nästan fick intrycket att hon var 
deras eget ombud. 

-Två av de fyra punkterna var 
krav. Det ena att budgetprocessen 
ska förändras och det är redan på 
gång, så det var lite att slå in öppna 
dörrar. Det andra att en arbets
tidsförkortning ska åtminstone 
inledas under valperioden och det 
är en rimlig begäran som andra 
regeringspartner borde kunna 
tillgodose. När det gäller even
tuella inskränkningar i fackliga 
rättigheter och utförsäljrungar av 
statliga bolag löd den formulering 
som kongressen antog "vi accep
terar inte", och det är en något 
svagare, inte ultimativ skrivning. 

-Vi kan också konstatera att 
ingen talade emot regerings
samverkan som sådan, och att vi 
faktiskt ska ha en kongress till före 
nästa val. 

Skiftande bifall 
- Massmedierna noterade att det 
var olika längd och kraft hos 
applåderna. 

- Jag tyckte att reaktionen på 
Gudrun Schymans inledningstal 
var normalt positiv, men det blev 
annatliv i luckannär Jenny Lindahl 
från Ung vänster hade talat, och 
det var förstås en demonstration. 

- Däremot var det ingen 
demonstration när i skånedelega
tionen började lämna lokalen i 
samband med att Gudrun om
valdes till partiledare. Det försäk
rade OlofNorborg som var delega
tionsledare och dragit med sej 
några delegater ut för att konferera, 
och jag tror honom. Däremot var 
det naturligtvis klantigt att kalla ut 
dem just då, dagordningen var ju 
känd av alla. 

- Och trots bifallet för Jenny 
Lindahl bör man notera att hon 
lyckligtvis inte valdes in i program
kommissionen trots att många 
pläderade varmt för henne från 
talarstolen. 

Ohly ingen motkandidat 
- Inför den förra partikongressen 
fanns det på sina håll tankar om att 
lansera Lars Ohly som motka_n
didat till Gudrun Schyman? Ar 
sådana tankar borta nu? 
-Uppslutningen kring Gudrun är 
fullständig. Däremot tror jag inte 
att aktivisterna i Ung vänster 
fortfarande är intresserade av Lars 
Oh! y som hennes efterträdare, trots 
hans självvalda kommunist
beteckning. Han är alltför lojal 
mot henne och mot riksdags
gruppen. Det är snarare Kalle 
Larsson som är den nya stjärnan. 

-Inte heller Jonas Sjöstedt går 
bra hem i den gruppen längre. Han 
talade för regeringsmedverkan 
med motivet att det är i regeringen 
mer än i riksdagen som EV
politiken bestäms. Dessutom låg 
han bakom den skrivning om att 
acceptera viss överstatlighet som 
gick igenom med hårfin majoritet. 
- Pernilla Zethraeus blir ny parti
sekreterare om hon ställer upp, 
och det är nog inget dåligt val. 
Möjligen kan Staffan N or berg vara 
kandidat ännu men han tycks tri vas 
bra med att vara kommunalråd i 
Södertäl je. Politiskt uppskattar j ag 
honom men är inte säker på att han 
trivas lika bra med alla uppgifter 
som just en partisekreterare 
behöver ta itu med. 

Mindre Norrland, mera Skåne 
- Hur ser du på den nya parti
styrelsen och programkommis
sionen? 
- Jag pläderade själv för Rune 
Hjälm som jag tycker är mycket 
bra, men det var tråkigt att han 
skulle slå ut just Lars Bäckström 
som jag också gillar. Det bör 
visserligen inte vara för många 
riksdagsledamöter i partistyrelsen 
men det finns andra som j ag hellre 
hade sett utbytta. Både parti
styrelse och programkommitte 
innehåller ju representanter för det 
där som kallades "förnyare" och 
"traditionalister" innan det blev 
förbjudet att använda de beteck
ningarna, men det är knappast 
någon dominans för de senare. 
- Jag tycker dock att program
kommissionen har fått ett alldeles 
för ambitiöst uppdrag. Den kan ju 
inte vara ett forskningsorgan. Vad 
paartistyrelsen beträffar kan man 
konstatera att det traditionellt 

starka norrländska inflytandethar 
brutits. Den dryga halva av landet 
som ligger norr om Gäv le represen
teras bara av Siv Holrnafrån Norr
botten. Då är lilla Österlen starkare 
representerat med Gudrun Schy
man och med BrittaBerg från Sirn
rishamn som blev suppleant. 
- Apropå Simrishamn var kändes 
det lite pinsamt att tillhöra 
skånedelegationen när det behand
lades en motion just från Simris
hamn som distriktsstyrelsen 
egendomligt nog hade ställt sej 
bakom. Den ville att vi skulle agera 
för ett statligt och därmed icke 
vinstfixerat läkemedelsbolag som 
kunde förse fattiga länder med 
medicin. Partistyrelsen svarade 
med all rätt att det var en "dyr och 
ineffektiv väg" att uppnå syftet, 
och att det var betydligteffektivare 
att följa den väg som Läkare utan 
gränser anvisar, om att få fram 
lösningar på det internationella 
planet. Motionen avslogs lyckligt-
v 

Mikael Persson från Skåne 
äntrade ofta talarstolen i 
ordningsfrågor. Tecknarens 
kommentar: "Han behöver 
ingen slips" 

Gr 

Telia, 
ett statligt bolag sägs va fel i da' 
de flesta blir rätt veli'a 
när Telia blir börsbolag. 

Telia, 
inga principer är nu hel i' a 
i kroppen känns det som borelia 
när Telia blir börsbolag. 

Minns ni: 
Tackför det, Televerket, 
en sån tid. 
Det var monopol, det var lugn 

och ro 
och fri-i-i-id! 

Men Telia, 
ska vi med klippare bli keli'a 
eller gå i kloster som Ofelia 
när Telia blir börsbolm! ? 

Göte Bergström var en av de 19 
veteraner som inbjudits till 
kongressen. Naturligtvis satt han 
inte overksam utan tecknade 
portträtt åt VB. Här veteran
kollegan Per Francke, f d. 
redaktör för Ny Dag. 

Reflexioner över en partikoJ 
Det är svårt att beskriva ett 
komplext skeende som man själv 
är aktiv i. Man kanske missade 
allt det viktiga. N ateringarna 
nedan förutsätter att läsaren via 
massmedia och samtal i stort sett 
känner till vad som hänt och 
kanske också vilka ideer och före
ställningar jag själv företräder. Jag 
tog till exempel upp Eritrea i ett 
inledande skede och fick veta att 
partistyrelsen föregående dag gjort 
ett uttalande, somjag fann relativt 
tillfredsställande. 

Politisk teater 
Politik är ibland teater (agitprop), 
och här fanns vid sidan av prota
gonisten Gudrun Schyman ytter
ligare två dramatiskt genomförda 
roller, Kalle Larsson, blek och 
intensiv agitator i svart kostym, 
ochJenny Lindahl, blondoch stark 
som kvinnorna i 30-talets sovje
tiska propagandafilmer om jord
brukskollektiviseringen. 

Två tal , välskrivna och starkt 
framförda, dominerade kongres
sen: Gudrun Schymans och Jenny 
Lindahls. Schymans tal, enligt DN 
skrivet av Hans Andersson, mot
togs med dramatisk kyla (kon
gressledamöterna ingår i före
ställningen), Jenny Lindahls (san
noliktettkollektivt arbete) däremot 
med stormande bifall. 

Det förstnämnda innehöll så
dant som kongressen (till skillnad 
från den allmänna opinionen) inte 
ville höra (uppgörelse med kom
munismen och initiativ till rege
ringssamarbete), det andra var 
kongresstillvänt med paroller som 
"framtiden är vår" och "sanningen 
segrar", vilket exemplifierades 
med processen mot Galilei 1633. 
Exemplet är mindre väl valt, 
eftersom det slår tillbaka mot en 
rörelse som ofta undertryckt san
ningen som t..ex.. när kommu
nistiska partier med marxistiska 
argument ställde sig bakom 
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- Märkligt om det inte fanns åsiktsskillnader 
Så är alltså Vänsterpartiets 
32:a kongress över. Under 
fyra dagar har 225 ombud 
från hela landet diskuterat 
och debatterat vänsterparti
ets politiska och strategiska 
inriktning i såväl ett lång
siktigt som ett kortare pers
pektiv. 

Att vänsterns styrka och infly
tande har ökat- och alltjämt ökar 
-märks tydligt av all den uppmärk
samhet som vår kongress orsakar 
och det utrymme den ges i media. 
En stor del av rapporteringen har 
velat måla upp bilden av ett parti i 
splittring och med hårda interna 
konflikter. Det samlade intrycket 
från kongressen är att de som 
försöker förmedla den bilden har 
fel. Att döma av kongressen så är 
den överväldigande majoriteten av 
partiets medlemmar överens om 
grunddragen i såväl den samhälls
analys och de mål och krav som 
förs fram exempelvis i det nyan
tagna partiprogrammet. Samtidigt 

I stället för hälsningsanföranden 
från befryndade partier arran
gerades på kongressen en debatt 
om vänsterpartiers erfarenhet av 
regeringsmedverkan, en ide som 
kanske var bättre än genomför
andet. Här franska kommunist
partiets representant i debatten. 

är det självklart så att det finns 
åsiktsskillnader och delade me
ningar i många frågor och själv
klart var diskussionerna på kon
gressen intensiva, men det vore ju 
märkligt om så inte var fallet i ett 
brett vänsterparti. Tvärtom visade 
kongressen att motsättningar kan 
vara konstruktiva och föra partiet 
framåt så länge de inte övergår till 
smutskastning, hysteri och person
angrepp. 

Partiprogrammet 
Det förslag till nytt partiprogram 
som programkommissionen (PK), 
eftermotionsbehandling och med
följande ändringar framlade hade 
även det ett brett stöd på kongres
sen. De krav på återremiss som 
förts fram av en minoritet i både 
PK och partistyrelsen (PS) avslogs 
av kongressen som beslutade att 
ett nytt partiprogram skulle tas 
fram till kongressen 2004 i enlighet 
med det förslag som förelåg från 
majoriteten i PS. 
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Anton Flink, Transport
ombudsmanfrån Malmö, 
efterlyste med kraft en facklig 
sekreterare på partikansliet. 

De förändringar som kongres
sen gjorde i PK: s förslag var, i de 
flesta fall, ganska små. Ett undan
tag från detta var stycket om det 
svenska klassamhället där en 
majoritet av ombuden ville ha en 
mer analytisk och teoretisk konse
kvent skrivning än den som PK 
föreslagit. 

Socialistisk Offensiv 
Som helhet varenigheten stor kring 
partistyrelsens förslag till kon
gressuttalande och de analyseroch 
målsättningar som där presen
terades. Som knappast har kunnat 
undgå någon gjordes dock vissa 
ändringar i de stycken som be
skriver strategi för och syn på 
regeringsmedverkan och vilka 
krav som måste uppfyllas för att 
en sådan skall vara aktuell för 
Vänsterpartiet. De krav som kon
gressen ställde för att regerings
medverkan skulle vara aktuell var 
att privatiseringar och försäm
ringar i de fackliga rättigheterna ej 
fick förekomma samt att arhets-

tgress från en som varit på kongress förr 
Lysenkos ärftlighetslagar och för
dömde Vavilov, vilket ledde till 
katastrof för sovjetiskt jordbruk. 
Vavilov sattes liksom Galilei i 
fängelse, men fick till sist rätt. 
Sanningen segrar ibland mot 
troslärorna. Sådana komplikatio
ner störde dock inte stämningen 
under föreställningen. 

Neokommunismen är - till 
skillnad från äldre svensk kommu
nism, som också fanns represente
rad på kongressen och vars för
utsättning ju är samarbete med 
"reellt existerande socialistiska 
stater", vilkas missgrepp man ac
cepterar som en syndabörda i hopp 
om framtida reformer - en sorts 
virtuell rörelse, frikopplad från 
störande verklighetsbelastning och 
därför öppen för konstnärlig ge
staltning. Den är programmatiskt 
inriktad på att störta kapitalismen, 
införa ett socialistiskt system och 
ett klasslöst samhälle, samtidigt 
som den beskriver sig som allt-

igenom parlamentarisk och demo
kratisk. 

Maktspelet 
DFFGs kongress 1972 var min 
första erfarenhet av hur en briljant 
och föreningstekniskt slipad grupp 
(KFML) genom att samspela med 
olika intressen kunde dominera 
trots att den var i minoritet. Ung 
Vänster 2000 samspelade främst 
med partiets feminister. Valet till 
programkommissionen visade 
dock begränsningen i dess inflyt
ande när en kampanj för Jenny 
Lindahl nådde l 00 röster men inte 
räckte för ett mandat. 

Misstron motegnariksdagsleda
möter nådde nästan socialdemo
kratiska dimensioner. De bands 
hårt i det omstöpta kongress-ut
talandet liksom i stadgama genom 
formuleringar som till exempel 
förbjöd all utförsäljning av statlig 
egendom. Riksdagsleda-mötema 
har som folkvalda större legitimitet 

än partistyrelsen - och är därför 
mer misstänkta - men också 
partistyrelsen tvingades som 
bekant backa i många avseenden. 
Förslaget till partiprogram åter
remitterades inte, trots Schymans 
uttryckliga önskan, och inte heller 
antas något nytt 2002, som många 
i PS önskade, utan först2004. Kon
gresser är introverta och ortodoxa 
och präglas i allmänhet av brist på 
civilkurage. 

EU 
"Sverige ut ur EU" är en trossats 
som ingen utom Lennart Värmby 
och jag själv ifrågasatte och som 
fick överväldigande stöd såväl när 
den kom upp i kongressuttalandet 
som i partiprogrammet. Jag lade 
dock märke till att läkarsonen 
Jonas Sjöström undvek den och i 
stället med stor skärpa opponerade 
mot nästan varje form av över
statlighet och tycktes vara emot 
till och med den som accepteras av 

tidsförkortningen inleds och bud
getprocessen förändras. Motstån
det mot privatiseringar och försäm
ringar av arbetsrätten var något 
som återkom under kongressen och 
ett uttalande antogs som sade att 
det var ett ideologiskt och strate
giskt misstag av riksdagsgruppen 
och majoriteten i PS att stödja 
lönebildningspropositionen. 

I kongressuttalandet betonas 
även vikten av utomparlamenta
risktarbete, studierochideologisk 
tydlighet. slutprodukten blev ett 
offensivt dokument som förhopp
ningsvis skall resultera i att 
vänsterpartiet får initiativet i en 
bred diskussion inom arbetar
rörelsen och andra progressiva 
rörelser inför valet 2002 med sikte 
på att skapa en politisk grund för 
en kommande vänsterregering. 
Eller som Jenny Lindahl sade i sitt 
uppskattade hälsningsanförande: 
"20% för vänsterpartiet i nästa val 
är möjligen en början. Framtiden 
tillhör oss" 

Martin Wolgast, suppleant 

Lennart Wärmby från 
vänsterpartiets framgångsrika 
värdorganisation i Växjö 
fungerade som kongressens 
alltiallo. Huvudbonaden känner 
vi igenfrånförsta maj i Lund. 

alla när det gäller t. ex. miljö. Min 
reflektion var att han därigenom 
ville demonstrera roilitans och 
bevara en grad av handlingsfrihet 
i ED-arbetet. 

Samtidigt präglades kongressen 
av en politisk optimism som 
närmade sig hybris, få och måttliga 
personangrepp (till skillnad från 
de kongresser jag deltog i för tjugo 
år sedan), effektiv organisation och 
faktiskt en sorts generös fest-
stämning. 

Gunnar Stensson 
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Vänstern-behöver ett nytt program 
Vi var flera Lundabor som var i Växjö på vänsterpartiets 
kongress. Det jag ska rapportera om är främst behandlingen 
av partiprogrammet. Händelserna på kongressenjämför jag 
med de åtta parti- och ungdomsförbundskongresser jag 
tidigare deltagit i. 
Återremiss 
I höstas var vi två ledamöter i 
programkornmissionen somreser
verade oss för att hela program
met skulle återremitteras. Det var 
Carin Högstedt från Växjö ochjag 
som ansåg att den gamla texten 
inte dög som utgångspunkt för det 
partiprogram som ett modernt 
vänsterparti behöver. Vi vill ha ett 
kort och lättläst program som 
innehåller ett principiellt resone
mang om de fyra hörnstenar som 
utgör kärnan i vänsterpartiets 
politik: klass-, kvinna-, miljö- och 
internationellt perspektiv. Efter 
Jonas Sjöstedts och Herman 
Schrnids kritiska debattartikel om 
majoritetens programförslag 
ställde sig partistyrelsen bakom 
förslaget att vänsterpartiet behövde 
ett helt nytt program. 

På partikongressen var många 
ombud likt Ann Schlyter uppe och 
stödde kravet på återremiss. Men 
de som ville använda denna kon
gress till att förbättra det gällande 
programmet var fler. Hur många 
fler är svårt att bedöma, eftersom 
ingen begärde votering vid beslutet 
att inte återremittera programmet. 
Men jag hörde inte annat än att 
nästa programkornmission skulle 
få i uppdrag att skriva ett helt nytt 
program. 

Civil olydnad 
Det var svårt för dem som ville att 
civil olydnad skulle omnämnas 
positivt i programmet att ena sig 
kring en text. Formuleringarna om 
civil olydnad var det ärende som 
tog flest timmar av den gamla 
programkornmissionens besluts
sammanträde. Resultatet, det vill 
säga att civil olydnad ska definieras 
till att gälla aktioner utgående från 
icke-vålds principer, väckte ingen 
större entusiasm hos ombuden. 
Mats Binarsson från partistyrelsen, 
tillika riksdagsledamot i konstitu
tionsutskottet, argumenterade för 
det som Carin och jag hade reser
verat oss till förmån för, nämligen 
att dylik verksamhet är en fråga 
förenskildas samvetenoch följakt
ligen inget att ta ställning till i 
partiprogrammet. Alla andra 
varianter går i enkelhet ut på att 
vänsterpartiet bejakar trots mot 
beslut vi ogillar samtidigt som vi 
kräver att de beslut partiet står 
bakom ska respekteras. Denna 
uppfattning är enligt min mening 
svår att förena med ambitionen att 
vara ett parti som vill betraktas 
som till 100% trovärdigt. Tyvärr 
blev dock dettakongressens beslut. 

Klassanalys 
och överstatlighet 
Många ombud uttryckte önskemål 
om en "tydlig" klassanalys. För 

oss som tog del av Göran Ther
boms klassanalys på 1970-talet 
var det märkligt att få höra 
plädering för Ali Esbatis förslag 
som för tankarna till tiden innan 
Therbom. Då behandlades mellan
skiktet med stor misstänksamhet 
eftersom de ansågs verka för den 
härskande klassens intressen att 
bevara den bestående makt
hierarkin. Det som vann kongres
sens gillande var vare sig Esbatis 
eller programkornmissionens 
förslag. Vänsterpartiet hade 
motionerat om en text som ansågs 
"tydligare" än den som finns i det 
gamla programmet. Denna nya 
texts förtjänster förstår jag mig 
inte på, men det kanske uppdagas 
småningom. 

Den avgående ordföranden i 
programkornmissionen, Irja Lind
roth, satsade hårt på att få kongres
sen att ställa sig bakom ett princi
pielltavvisande av allaöverstatliga 
beslut. Med fem röster mot fyra 
(Jenny Lindahl, Ali Esbati, Carin 
Högstedtoch undertecknad), hade 
programkornmissionen ställt sig 
bakom Irjas förslag . När denna 
diskussion korn stod på kongres
sens dagordning kunde tre linjer 
urskiljas. Förutom Irjas variant 
talade bl.a. Gunnar Stensson för 
de motioner som ansåg att kraven 
på utträde ur Europeiska Unionen 
borde strykas ur programmen. 
Jonas Sjöstedt och jag argumen
terade för att övernationella beslut 
kan varanödvändigaför attkornrna 
till rätta med t.ex. globala miljö
frågor, krigshot, mänskliga rättig
heter och valutaspekulation. 
Grundhållningen skulle dock vara 
liksom tidigare att det nationella 
parlamentet är att föredra för att få 
en demokrati där medborgarna kan 
och vill ta i utformningen av 
besluten. Efter viss dramatik vid 
l-tiden på fredagsmorgonen vann 
Sjöstedts linje med 90 röster mot 
89. 

Vårt förflutna 
I det pro gramförslag som kornmis
sionen sände ut till ombuden var 
det borttagandet av den kritiska 
betraktelsen över partiets förflutna 
som vållatstörstnegativ uppmärk
samhet. Kornmissionen tog intryck 
av opinionen och fogade in en ny 
passus. J ag citerar valda delar: "Det 
ledde bland annat till att vår analys 
av omvärlden korn att präglas av 
det sovjetiska kommunistpartiet. 
Det innebar ett legitimerande av 
och stöd till politiska system med 
förtryck och brist på demokrati, 
som låg långt ifrån de ideal vi 
företrädde i Sverige. Det var 
ödesdigertförpartiet . . . Förstefter 
Berlinmurens fall gjorde partiet 
en fullständig uppgörelse med sina 
historiska misstag." 

N å g ra ombud ville stryka 
kritiken mot partiets förflutna . 
Dessa röster var emellertid iso
lerade och den ovannämnda texten 
antogs med stor majoritet. 

Sammanfattande 
kommentar 
V urrnandet för kornmunismen kan 
tolkas som en missriktad ungdorns
revolt gentemot oss (äldre) parla
mentariker. Människor utan egna 
erfarenheter från tiden innan 
murens fall tycks inte förstå de 
starka obehagskänslor den gamla 
retoriken ger upphov till. Den 
gammalkommunistiska stilen 
trodde jag var för evigt passe. 
Underliggande finns det en klar 
motsättning kring vilket som är 
partiets huvuduppgift; att vara ett 
redskap för förändring av den 
aktuella verkligheten eller en 
ideologisk samlingsplats för dem 
som är mot systemet. 

Samtida bekännelser .. 
forts från sid 3 

talar alltid om de revolutioner som 
misslyckades eller som aldrig blev 
av. Sanningen är ju attsocialistiska 
revolutioner alltid och överallt lett 
till förtryck, byråkrati och försäm
rade livsbetingelser för arbetar
klassen. Ochjag tror inte det blivit 
annorlunda om de uteblivna revo
lutionerna verkligen blivit av. Det 
finns t ex ingen anledning att tro 
att utvecklingen i Finland skiljt 
sig från den i Tjeckoslovakien om 
de finska kamraterna fåttmöjlighet 
att förverkliga sin vision av det 
klasslösa samhället. 

Dethindrarmig inte förattkänna 
sympati för det röda Finlands 
desperata kamp för värdighet och 
rättvisa. Inte heller minskar det 
min avsky för den vita överklas
sens terror efter inbördeskriget. 

Men vi bör låta de döda vila i 
frid - såväl människor som poli
tiska rörelser. 

Framförallt bör vi ägna oss mer 
åt de levande än de döda. J ag tycker 
inte kommunisterna på kongressen 
gjorde det. De sa ja till nostalgin. 
Till allt annat sa de nej. Nej till en 
vänsterregering, nej till att tala 
samma språk som våra väljare, nej 
till den partiförändring som redan 
skett, nej till fortsatt utveckling, 
nej till nya tankar, nej till annan 
europeisk vänster än dogmatiska 
smågrupper. 

~ 
.~~ 

Detmest positiva på kongressen 
var positionsuttalandeL Trots 
försämringar i förhållande till 
partistyrelsens förslag visar det att 
partiet genomgått en· drastisk 
utveckling sedan valet 1998. Strax 
efter valet gjordes en avstämning 
med medlemsmöten i alla lokal
organisationer. Då var det endast 
fyra organisationer (däribland 
Lund) som angav att partiet borde 
göra anspråk på ministerposter. 
Nu är ambitionen att ta ansvarfullt 
ut genom att medverka i en re
geringskonstellation inte ifråga
satt. Utvecklingen har gått fort och 
det fmns medlemmar som har svårt 
för att hänga med. De föredrar 
sannolikt den tidigare positionen 
därpartiet inte lät sin image solkas 
med uppgörelser tillkomna i 
samarbete med andra. Merparten 
av oss tycker dock att 80 års torrsim 
räcker och hellre vill simrna på 
riktigt även om vattnet är kallt och 
riktningen inte går spikrakt mot 
vårt mål. 

Karin Svensson Smith 

Mysigt 
måndagsmöte 
"Väldigt lyckat" säger Karin 
Svensson Smith( v) om måndagens 
möte med universitetsledningen. 
VB berättade i nr 19 att Karin tagit 
initiativ till ett möte mellan 
regionala riksdagsledamöter och 
universitetets ledning. 

Universitetet har nu fått en kanal 
för information om sitt arbete 
direkt till riksdagsledamöterna. 
Karin hoppas att detta skall leda 
till fårre "brandkårsutryckningar" 
i framtiden och att fakultets
ledningarna skall kunna arbeta 
under lugnare förhållanden. 

Såväl Boel Flodgren som Peter 
Honeth verkade också uppskatta 
initiativet. 

Man fick också träffa såväl 
gamla som nya kårordförandena. 
Och man var överens om att hålla 
kanalen öppen. 

Man passade också på att infor
mera ledamöterna om universi
tetets satsning på genetisk forsk
ning och utveckling "Swegen" -
ett område där vi "ligger långt 
framme". 

Däremothar Karin inget nytt att 
säga vad gäller de akuta problemen 
med pengar till humaniora - ett 
ämne som VB ägnat ett närgånget 
intresse de senaste veckorna. Brev
växlingen mellan Lunds studenter 
och Thomas Östros kommenterade 
vi inte säger Karin. 

Det är väl klart, att innan univer
sitetsledningen fattat något beslut 
så finns inget att reagera på. 

Kulturred. 



Låt småbarnen kosta! 
Öppet brev tillledamöterna i Lunds kommunfullmäktige och BSN Söder 

Vi personal på förskolorna Tvär- Att öka det redan höga barn-
flöjten och Grynmalare gården har antalet i grupperna är en utrymmes-
nyligen blivit informerade om vår mässig omöjlighet. Vi vet också 
budget för år 2000. Våra 6 av- att det påverkar barnen negativt. 
delningar med 92 barn i åldern 1- Ett enda ytterligare barn innebär 
6 år uppvisar ett underskott på 935 en mängd nya relationer. Med lägre 
tkr., vilket motsvarar 15% av den personaltäthet kan det knappast 
totala budgeten för resultat- bli möjlighet till planeringstid för 
enheten. Enligt den information vi personalen, vilket är en förutsätt-
fått beror underskottet bl. a. på de ni ng för attkunna bedriva en peda-
ökade lönerna för förskollärare gogisk verksamhet och att kunna 
(minimilön efter 5 års yrkes- förverkliga förskolans mål. 
verksamhet 16.100 kr/mån) och l den lokala förskaleplanen 
att driftskostnaderna lagts ut på säger ni politiker "att den så 
resultatenheterna. kallade barnfria tiden för plane-

Under de senaste årenhar antalet ring av den pedagogiska verksam-
barn i grupperna successivt ökat hetenutökas."Närochhur?Vihar 
utan attmer personal anställts eller öppettider från 7.00 tilll7 .30 (eller 
lokalerna anpassats. Vår arbets- längre om behov finns), så vi kan 
situationharblivitalltmerpressad, inte i detta hänseende jämföras 
vilket lett till en ökad känsla av medlärarnainomskolan.Hurskall 
otillräcklighet och en förhöjd vi få tiden att räcka till för att möta 
stressnivå. Fler arbetsuppgifter har och bekräfta varje barn och tillse 
också lagts ut på oss avdelnings- att dess behov blir tillgodosedda? 
personal, som t.ex. vikarie- Hur påverkas personalens hälsa 
anskaffning och andra administra- med utökade tider av en samarbete? 
tiva arbeten.! förlängningen leder Hur skall vi kunna garantera 
detta till en ökad sjukfrånvaro och barnens fysiska säkerhet? Var 
i vissa fall till långtidssjuk- finns utrymmet för den dagliga 
skrivning p.g.a. arbetsrelaterade dialogen med föräldrarna? Hur 
sjukdomar. uppfyller vi Arbetsmiljölagen an-

Vad kostar inte det i mänskligt gående våra behov av rast och 
lidande och samhällsekonomiskt? vila? 

Hur påverkas de barn vi har Förskaleplanen säger vidare: 
hand om av detta? 

Redan före de aviserade bespar- "Alla iförskaleverksamheten-
ingarna är vår smärtgräns nådd! såvälbarnsom vuxna-harrättatt 

Kommunfullmäktige i Lund blibemöttamedrespekt.Förskolan 
antog i augusti 1999 en lokal för_ ska bemöta barnen med hänsyn, 
skoleplan. Målen för förskole- en positiv grundinställning, 
verksamheten är: engagemang och saklighet." 

"Förskolans verksamhet ska, i 
dialog med hemmet, utformas med 
hänsyn och respektför varje barns 
personliga integritet och särskilda 
förutsättningar. Förskolan ska 
erbjuda en verksamhet som av 
barnen upplevs som rolig och där 
föräldrarna vet att barnen vistas i 
en trygg miljö." 

Vidare ska förskolan 
" .. . stödja barnets sociala, 

emotionella, motoriska och kun
skapsmässiga utveckling 

... skapa en miljö där barnet 
utvecklar kreativitet, nyfikenhet 
och glädje samt lust och förmåga 
att leka och lära 

... stödja barnets förmåga att 
uttrycka tankar, kommunicera med 
andra och utveckla ett rikt och 
nyanserat språk 

... stödja barnets förmåga att 
förstå och handla efter demo
kratiska och etiska värderingar." 

Nu måste ni politiker ta ansvar för 
era beslut! Vi kan inte leva upp till 
målen i Förskaleplanen och sam
tidigt skära ner budgeten med nära 
nog l miljon kronor! Vi har skissat 
på konsekvenserna inför hösten 
2000 när vi sparar 113 av de 935 t 
krviskaspara. Detskulleinnebära 
en personalminskning på 2,5 tjän
stereneren utökning av barnantalet 
på 10-13 barn (beroende på bar
nens ålder). Det känns som att 
behöva väl j a mellan två lika om ö j
liga alternativ. 

Vi som berörs av detta känner 
oss inte respekterade av er poli
tiker. Vi har en positiv grund
inställning och är därför inte helt 
uppgivna, utan kräver i stället att 
ni presenterar lösningar på det som 
blir konsekvenserna av era beslut. 
Om vi inte låter de små barnen 
kosta, är vi övertygade om att de 
kommer att kosta kommunen 
mycket mer i framtiden. Kanske 
Lunds invånare är beredda att 
betala en högre kommunal skatt 
för att få en fortsatt hög kvalitet för 
barnen på våra förskolor? 

Personalen 
påförskolorna Tvärflöjten 

och Grynmataregården 

Bjärred-Lund-Harlösa Järnväg 
Personalen vid BLHJ samlad 
sista trafikdagen, den 14 juni 
1939, på Lunds Västra. 
Ellok BLHJ 6 med tåg. 

Den lille parveln, 4:afr v är, 
tro t om ni vill, Gunnar Sandin, 
som härmed tackas för gott 
samarbete med VB under halv
året. Tack också till Charlotte 
och Jan. Rune 

Korsfäst i DN. 
-en rövare? 
Bertil Egerö tar i en artikel i detta 
nr av VB upp frågan om DN:s 
agerande i samband med anklagel
serna mot Jesus Alcalä. DN har i 
stort sett oemotsagd fått driva 
något som liknar en kampanj mot 
en tidigare medarbetare. Sant är 
att ingen försvarade Aleala (inte 
ens han själv) förrän Wilhelm 
Agrell, välkänd Genarpbo, tog till 
orda i sydsvenskan för några 
veckor sedan. När SDS kultur
redaktör Nils Gunnar Nilsson 
kritiserade Michelsen förbjöds han 
att skriva vidare i frågan! (Seder
mera har förbudet tagits tillbaka). 

Därefter följde en maning till 
lugn från författaren och debat
tören Bo Lindblom i Arbetet. 
Vänta till polisutredningen är klar. 
Ingen rök utan eld tycktes han 
mena. 

Bertil E ge rö påpekar och Håkan 
Hermansson understryker i mån
dagens Arbetet den besynnerliga 
roll som statsåklagare Yngve Ryd
berg spelat när han offentligt 
kommenterat Agrelis och Alacalas 
artiklar. 

Wilhelm Agrell för sin deljäm
ställde behandlingen av Aleala 
med Dreyfusamiren. Agrell är god 
vän med Aleala och en eldfängd 
själ, så han är väl ursäktad för den 
lite västgötaklimaxiga liknelsen. 
An är Aleala inte deporterad till 
Djävulsön. 

Men visst, oavsett skuld så 
menar jag att DN missbrukar sin 
makt när man lånar sin makt
apparat till jakt på icke dömda. 

Den tråd av vilken Thomas 
Michelsen spunnit sin intrig kan 
visa sig vara en personkemisk 
fnurra. Det kan mycket väl hända 
att inför våra ögon och öron ut
spelas nu en fet presskandal och 
kanske även en rättsskandaL Det 
kan vara med denna "affår" som 
som med "Marjasin-affåren" (där 
Michelsen också var inblandad); 
att man inte finner stöd för någon 
brottslig handling- men Aleala är 
dömd av fariseerna. 

Och då vidtar tvagningen av 
händer. 

Rune Liljekvist 

Efteranmälan 
till blåsarlägret i Askersund veckan 
efter midsommar fortfarande 
möjligt. Ring i så fall Gunnar San
din, te. 1358.99 

Ny rättsröta? 
DN fortsätter sin jakt på Alcalas 
skalp, protestera! 
Det kan inte ha undgått någon att 
Jesus Alcala, stridbar förkämpe 
för mänskliga rättigheter, är miss
tänkt för brott i samband med ett 
biståndsprojekt i Paraguay som 
han själv länge arbetatför att få till 
stånd. statsåklagaren väntas bli 
klar med sin utredning under juni. 

Turerna i detta ärende är märk
liga.När statsåklagaren Yngve 
Rydberg återvänder till Sverige 
efter ett besök i Paraguay, fäller 
han subjektiva kommentarer om 
Alcalas person och avfärdar- utan 
att hans egen förundersökning alls 
nämns där- en lång granskning a v 
Wilhelm Agrell i SDS (13.5) som 
ointressant. Samma kommentar 
fäller han i DN den 3.6 om Alcalas 
egen redogörelse, redan innan han 
kunnat läsa mer än den första av 
tre artiklar i SvD (fredag 2.6, de 
övriga ska tryckas 4 och 5.6). 

Till vem fålls dessa kommen
tarer? Till en DN-journalist vid 
namn Thomas Michelsen. Denne 
journalist har ägnat våren åt en 
Spiegel-liknande förföljelse av 
Alcala, i praktiken presenterat 
honom som skyldig i den ena 
artikeln efter den andra. DN har 
generöst bjudit på hela uppslag 
och låtit Michelsen resa till Para
guay, inte för att kolla om projek
tets platschef Michaela Sjögren, 
som polisanmälde Aleala, själv 
hade rent mjöl i påsen, utan för att 
samla "bevis" mot Alcala. 

Det börjar likna den svenska 
rättsrötan under 50-talet, som 
Vilhelm Moberg avslöjade i fall 
efter fall. Vem tar nu upp Mobergs 
mantel? 

Det finns skäl att fortsätta att 
följa denna affär. Den gäller inte 
bara Alcalas heder, den drabbar 
Amnestys verksamhet. Den slår 
direkt mot det arbete Aleala inlett 
för att stärka rättssäkerheten i 
Paraguay, ett land där t.o.m. barn 
sätts i fängelse utan rättslig pro
cess. 

Vi är inte Vilhelm Moberg, men 
något kan vi göra. Skriv DNs 
chefredaktör och säg din mening 
om dess pressetik. Ring in till P l :s 
Klarspråk. Skriv insändare i 
pressen. Möjligheterna är många. 

Bertil Egerö 

PS En liten men kanske viktig 
detalj: Den person som sägs ha 
satt Michelsen på spåret är just 
platschefen Michaela Sjögren som 
gjorde den -muntliga! - polisan
mälan. Inte en enda gång har DN 
nämnt henne vid namn. Varför? 
DS 
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POSTTIDNING B 

HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen til l Veckobladet 
(Se ovan) . 

Blom Karin 
Uardav ägen 85:0 
224 71 Lund NY ADRESS .. .. ... ...... ..... .... .. ... .... ...... ... .. ....... ...... ..... .... ..... ..... ....... .. ... . 

Gunnar Sandin erkänner i VB 19/ 
00 att det var dumt av honom att 
påstå att Menanders nr 4 var nr 3. 
Det hindrar honom inte att i resten 
av artikeln komma med nya 
anklagelser motdistriktets anställ
da baserade på till stor del lika 
felaktiga påståenden: 

l) Gunnar skriver: "Nyss fanns 
det på distriktsnivå två yrkes
politiker: Rolf Nitson på lands
tinget och Olof Norborg på expe
ditionen (inte ens på heltid)." 

Fakta: Större delen av förra 
perioden arbetade såväl jag som 
Mikael Persson (för Mickes del 
under skiftande anställningsför
hållanden) på expeditionen (plus 
att Rolf fanns på landstinget). 
Större delen av perioden arbetade 
jag heltid. 

2) Gunnar skriver: "Nu har vi 
två heltidsanställda ombudsmän, 
Olof N or borg och Mikael Persson, 
samt med annan placering Daniel 
Sestrajcic." 

Fakta: Mikael Person är anställd 
på 75%, Daniel Sestrajcic arbetar 
för partidistriktet på 50%, endast 
jag är heltidsanställd. 

3) Gunnar skriver: "På regionen 
finns heltidarna Anders Arenhag 
och Ann-Marie Campbell samt 
kvartstidaren Per-Åke Purk." 

Fakta: Anders J\renhag är 
anställd på 80%, Per-Ake Purk på 
20%. 

Sedan till Gunnars synpunkter 
ang distriktet. Han skriver att 
aktiviteten och effektiviteten inte 
har stegrats i paritet med antalet 
engagerade och beskyller mig och 
Mikael Persson för att slappa. På 
distriktsexpeditionen är alltså den 
enda avlastning vi fått att Daniel 
Sestrajcic numera håller i studier
na. Å andra sidan har Micke och 
jag fått överta de uppgifter med 
ekonomi och medlemsredovisning 
som vår tyvärr bortgångne kassör 
Lennart Johansson tidigare ideellt 
la ner mycket tid på. Till detta 
kommer en tätare utgivning av 
Menander (mer än fördubblad) 
samt givetvis det faktum att det på 
många sätt tar längre tid att serva 
ett medlemsmässigt större distrikt 
med fler lokalorganisationer. 

Gunnar tycker inte attjag borde 
vara kongressombud för att jag 
inte var norninerad av lokalorga
nisationen (något jag i så fall delar 
med Gunnar Stensson) . Som Öijan 
Wikander tidigare pekat på i en 
VB-artikel utmärktes Vänster
partiets Lunds styrelses nomine-

ringar av att de bara gav plats åt en 
av de åsiktsriktningar som funnits 
inför kongressen i lundaorgani
sationen. Nu vill Gunnar i prakti
ken ta ifrån oss som t ex varit emot 
kravet på återremiss på partipro
gramförslaget rätten att kandidera, 
trots att vi blivit nominerade av 
enskilda kamrater eller andra 
organisationer. Min personliga 
uppfattning är att det hade varit 
önskvärt om distriktet delats in i 
valkretsar inför kongressombuds
valet (majoriteten på distriktets 
årskonferens tyckte som bekant 
annorlunda). Menjag får samtidigt 
konstatera att med Gunnar Stens
son, Ann Schlyter, och mig själv 
som ombud samt med Martin 
Wollgast som förste suppleant, 
speglar Lunds deltagare på kon
gressen de åsiktsriktningar som 
finns i lundaorganisationen på ett 
sätt som inte varit fallet om 
styrelsens vilja fått gälla. Köns
mässigt ser fördelningen illa ut, 
men man bör då veta att en 
majoritet av ombuden från Skåne 
är kvinnor. 

Sedan håller jag faktiskt med 
Gunnar om att alltför många 
yrkesp<;>litiker på kongressen inte 
är bra. A andra sidan tycker j ag det 
bör ses som en fördel att vi som 
har privilegiet att jobba heltid för 
partiet också har ett engagemang 
för partiet utöver jobbet. Som 
medlemmar måste såväl ombuds
män som politiska sekreterare, råd 
och riksdagsmän ha samma demo
kratiska rättigheter och vara 
valbara som andra. När kamrater 
föreslår mig till uppdrag blir jag 
glad för deras förtroende och 
känner i allmänhet att jag för att 
motsvara förtroendet bör kandi
dera om inte tunga skäl (t ex att jag 
redan har allt för många uppdrag 
vid sidan av jobbet och just nu 
tycker jag inte attjag har det) talar 
emot. Att alltid stå tillbaka för att 
man är anställd känns inte rimligt. 
Det får faktiskt vara upp till 
valberedningar och de som röstar 
att se till att vi inte blir alltför 
många. Nu är vi fyra yrkespolitiker 
av femton ombud från Skåne, inte 
så farligt men lite för hög andel om 
samma gällt för alla distrikt kan 
jag tycka. 

Sen tycker jag inte att Gunnar 
ska bunta ihop oss med fackliga 
ombudsmän. Med tanke på den 
svaga förankring partiet ofta haft i 
fackföreningsrörelsen tycker jag 
att deras medverkan på våra 
kongresser för närvarande är något 
mycket positivt, i synnerhet på en 
kongress som ska behandla ett 
förslag till arbetsmarknadspolitiskt 
program. 

Gunnar hoppar på Anders 
Arenhag och Daniel Sestrajcic på 
ett(som vanligt) ojuste sätt. Anders 

Arenhag får skulden för att års
konferensprotokollet ligger klart 
först nu. Sanningen är att Anders 
var klar med utskriften av proto
kolletrelativt snart efter årskonfe
rensen i februari, det som tagit lite 
tid är att få in underskrifter från 
justerarna (vilket till stor del jag 
får ta på mig - inte så bra kanske, 
men jag har sett värre). Om Daniel 
skriver Gunnar: "Daniel Sestrajcic 
(den senare, tillika valberedning
ens sammankallande(!), på väg att 
bli ombud även han)." Då ska man 
veta att Daniel inte stod med på 
valberedningens förslag , utan 
endast som kandidat under streck. 
Han har alltså verkligen inte 
utnyttjat sin ställning i valbered
ningen förattgynna sig själv, vilket 
det låter som med Gunnars 
formulering. 

J ag anser att du Gunnar utnyttjar 
VB för oseriösakampanjskriverier 
mot partidistriktet och dess an
ställda. Tyvärr tror jag att du själv 
inser hur ojusta dina skriverier är, 
Gunnar, men att du anser att det 
priset av politiska skäl är värt att 
betala. 

Olof Norborg 

PS Sen hoppas jag för Postens 
skull att det är fel när Gunnar ser 
det som ett uttryck för bristande 
professionalism att tro att de som 
regel håller vad de lovar. DS 

Ständigt denne Sandin 
Gunnar Sandin tycker inte att Olof 
Norborg borde ha låtit sig väljas 
till kongressombud (VB 19). A v 
de två argument han framför kan 
det väl ligga något i det andra 
("Det ser inte bra ut att 6 av 15 
skånska kongressombud är om
budsmän eller yrkespolitiker"), 
även om det förefaller mig lite 
häftigt att göra Olof skyldig för 
denna snedfördelning. Men Gunn
ars första argument är värt ett 
närmare studium: 

"Han var inte nominerad av sin 
lokalorganisation." 

Vadbetyder dådet? Attnomine
ringar bara kan anses ha verklig 
tyngd, då de framförs av lokal
organisationens medlemsmöte? 
Det kan ju låta bestickande, men 
Gunnarvet ju lika väl som vi andra 
attLunda-avdelningen aldrig hade 
något nomineringsmöte inför 
kongressen; nomineringarna gjor
des av lokalavdelningens styrelse 
Ufr. Göran Fries i VB 11). 

Vad är det alltså Gunnar säger? 
Tydligen att endast den får bli 
kongressombud som · utses av 
styrelsen. Det finns ett etablerat 
namn för denna gamla öststats
demokrati, där beslutsgången är 
uppifrån och ned- men av artighet 
väljer jag att inte nämna det. Det 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adressändring sänds 
tidningen i retur till Veckobladet. 

kunde ha varitettrent misstagfrån 
Gunnars sida, om det inte passat 
så väl in i rådande mönster: distrikt 
och lokalstyrelse försöker begrän
sa medlemmarnas inflytande Ufr 
mina kommentarer i VB 12), 
Gudrun Schyman vill bestämma 
vem som skall bli partiets näste 
sekreterare, och alltför ambitiösa 
revisorer får avsked på grått pap
per. Men det är intressant att 
konstatera, att dessa tossigheter 
nästan aldrig härrör från de kam
rater som ännu kallar sig kom-
mun ister. 

Örjan Wikander 

Replik till Olof 
Av utrymmesskäl kan jag bara ta upp en 
enda aspekt av Olof Norborgs genmäle, 
men en viktig. 

Det gäller bemanningen på vänster
partiets regionkansli. Jag skrev i mitt förra 
inlägg att Anders Arenbag var "heltidare", 
varmed jag naturligtvis menade att han 
arbetade heltid. Det var ju regionens/ 
distriktets totala arbetsresurser som var 
intressanta, inte Arenbags formella anställ
ningsförhållanden. (Jag hade fel om 
proportionerna med Purks tjänst men 
ursprungligen talades faktiskt om 75/25 .) 

När tjänsten som landstingssekreterare 
skulle tillsättas rapponerade Britta Berg från 
distriktets valberedning att Anders Arenbag, 
om han fick tjänsten, var villig att arbeta full 
tid trots den reducerade lönen. Givetvis var 
detta ett tungt skäl för att anställa just Anders. 
Vilken arbetsköpare säger nej till sådana 
extraprcstationer? 

Efter Olofs inlägg uppstår det tyvärr en 
oklarhet. KomBritta Berg med vilseledande 
uppgifter om Anders Arenhags arbets
insatser? Jobbar han inte heltid för partiet? 
J ag utgår från att Britta och Anders har rätt 
- alternativet vore förödande för somligas 
trovärdighet - och beklagar bara att dröjer 
till i augusti innan VB-läsarna kan få full 
klarhet. Hoppas verkligen att Olofkan bidra 
därtill. 

Gunnar Sandin 
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