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Veckobladet, 
ett nytt år med. Den 29 årgången . 
Det står visserligen 28:e i röd
trycket ovan, men det beror på att 
vi är sparsamma och vill göra slut 
på arken som tryckeriet har kvar 
sedan 2002. 

När vi trycker nytt ska vi också 
korrigera vårdär angivnae-adress 
till (vbladet.lund@passagen.se) 
och prenumerationspriset. Detta 
är nu fastställt till 250 kr för 38 
nummer, som är vad vi brukar 
utkomma med årligen. Portot och 
andra kostnader har stigit men vi 
hoppas att de 250 ska räcka, även 
om det är mycket välkommet med 
bidrag därutöver. 

Vi har själva varit osäkra på 
vart prenumerationspriset skulle 
hamna och åtskilliga abonnenter 
har fått uppgiften 300 kr och betalt 
den summan. Men det innebär att 
de har betalt för lite mer än 38 
nummer vilket vi får försöka hålla 
reda på. 

En Lundatidning är VB, men 
Lund är en skärva som speglar 
världen. Inte minst övriga Skåne, 
som vi tänkerförstärka bevakning
en av. 

Minns du förra 
året? 
2002 var ett turbulent år för VB:s 
del. Det var främst en följd av 
lokala motsättningar i vänster
partiet i anslutning till valet. Som 
i sin tur var ett resultat av mot
sättningar som inte bara var lokala. 
De finns kvar och kommer för
modligen att märkas i VB, men de 
har gått in i ett lugnare skede, och 
motsättningarna får och behöver 
inte hindra ett konstruktivt arbete, 
i och utanför de parlamentariska 
sammanhangen. 

I vart fall får vi konstatera att 
några aktivister har lämnat VB
arbetet under det gångna året, 
framför allt Rune Liljekvist och 
Robert Nilsson. Den som följt VB 
kan inte ha missat de spänningar 
som har funnits inom redaktionen 
och de olika meningar som har 
funnits om tidningens innehåll. 
Det finns ändå skäl att påminna 
om det omfattande och engagerade 
arbete som de avgångna har lagt 
ner, och där man utöver arbetet 
som redaktörer (och i Runes fall 
detmångårigajobbet som admini
stratör och alltiallo) inte får glöm
ma insatserna som goda, läsvärda 
skribenter. Vi tackar dem, liksom 
Nita Lorimer som nu lämnar över 
VB:s ekonomiska hantering till 
Ola Hagring. 

Det statliga spionaget i det röda Lund 
Några kommentarer till säkerhetskommissionens rapport 
Rapporten som helhet har ett Stock
holmscentrerat riksperspektiv, 
men där finns ett avsnitt om verk
samheten i Lund på 1960- och 70-
talet. Det är välkommet, för Lund 
var en liten sluten miljö där spio
naget fick en närgående, snokande 
karaktär. Säpo fick verka via bul
vaner och värvade angivare från 
studentleden. Så ser man bättre 
vad det egentligen handlar om. 

Hjälp från LAOS 
Övervakningen av Lundarniljöerna 
leddes först från Säpo s Malmöcen
tral, men snart fick man hjälp från 
Stockholm. Lunds Akademiska 
Officerssällskap kontaktades och 
spionerrekryterade s. Konservativa 
studenter med förbindelser till 
ultrahögerorganisationer i Tysk
land och England fick fasta förbin
delser till Riks-Säpo. En särskilt 
flitig rapportör, kallad "Kandida
ten", skrev in sig som medlem i 
olika vänsterföreningar, gick på 
möten och rapporterade regelbun
det. Alltså en lokal motsvarighet 
till den ryktbare Gunnar Ekberg i 
Göteborg. 

SÄK-rapporten i dess helhet 
hävdar att de svenska underrättel
setjänsterna var inställda på att följ a 
kommunistisk verksamhet i Sve
rige, och att deras påfallande in
tresse för freds- och solidaritets
rörelser berodde på attdessakunde 
vara verksamhetsfält för sovjetisk 
infiltration. 

Men detta är alldeles felaktigt. 
Fredsrörelsen i Malmö och Lund 

Beredskapsläget 
USA:s krig mot Irak rycker allt 
närmare. Vad man kan göra är att 
visa vad man tycker. I Lund som 
på andra platser i Sverige och i 
världen planeras för demonstra
tioner. Vänsterpartiet i Lund har 
utsettnågra personer (UlfNymark, 
Gunnar Stensson och Nita Lori
mer) att ta kontakter med andra 
organisationer för att skapa en 
beredskap för breda manifesta
tioner. Närdetta skrivs harplanerna 
ännu inte tagit någon fastare form 
men man kan gissa att mönstret 
kommer att efterlikna vad som har 
gjorts upp på andra håll. 

Om man i Lund följer det 
mönstret skulle innebära att inom 
24 timmar efter krigsutbrottet (det 
massiva, bombningar har pågått 
hela tiden) så ordnas en mani
festation på stortorget kl. 18 om 

hade inga förbindelser med SKP 
eller dess närstående fredsorgani
sationer. Det visste Malmö-Säpo 
mycket väl, för man avlyssnade 
våra telefoner och kollade vår post. 
Vi gjorde ofta uttalanden mot Sov
jetunionens provsprängningar, en 
del av oss åkte till Stockholm för att 
demonstrera utanför Sovjets ambas
sad. Sak samma gäller för solidari
tetsrörelserna där i stort sett alla var 
motståndare till Moskvakommu
nismen. Alltdetta visste Säpo. Ändå 
spionerade man. 

Töntigt, men ... 
Sanningen är att Säpos syfte var 
rent inrikespolitiskt: det handlade 
om att bekämpa fredsrörelsens och 
vänsterns växande inflytande , att 
motverka "försvarsdefaitism", att 
kväva de växande tendenserna till 
pacifism och socialism. Lundavän
stern var fienden och de mörkblå 
Lundastudenterna var självklara 
allierade. Detta framgår klart av 
utredningens faktaredovisning. 

Säpo s verksamhet kan nu efteråt 
framstå som rätt töntig, men ändå: 
man registrerade och rapporterade 
och byggde register. Vi får veta att 
högerstudenterna i Lund hade ett 
register med flera tusen namn på 
vänsterstudenter. Hur många ham
nade i Säpos arkiv? Hur många 
drabbades senare vid personalkon
troller? Ingen vet, trots en statlig 
rapport om personalkontroll för nå
gra år sen. 

SÄK-rapporten är naturligtvis 
välkommen. Den lyfter lite på för-

det är en vardag, kl. 13om det är en 
lördag eller söndag. Nästföljande 
lördag skulle det sedan ordnas en 
stor demonstration. Därutöver kom
mer lördagen den 15 februari att 
vara en internationell kampdag mot 
kriget. 

Samordnande för aktiviteterna är 
Nätverket mot krig som är ett reli
giöstoch partipolitiskt obundetnät
verk som består av ett stort antal 
kulturorganisationer, politiska, reli
giösa och andra organisationer. Nät
verket arbetar utifrån parollerna: 

*Nej till krig mot Irak 
*Inget svenskt stöd till USA:s 

krigspolitik 
*Inget missbruk av FN för krig 
*Solidaritet med !raks folk för 

fred och demokrati 
Internationellt samordnande är 

den brittiskastopthe WarCoalition 
(www.stopwar.org.uk) 

SH 

Historieskrivning! Bidra! 
Händelserna i slutet av 60-talet har 
mera sällan beskrivits av oss som 
varverksamma på vänstersidan. Sä
kerhetstjänstkommittens rapport 
över myndighetemas övervakning 
av vänstern kommenteras i numret 
men det måste finnas fler som har 
erfarenheter. Vem vart.ex. "Kandi
daten", IB:s främste rapportör i 
Lund 1962-70, med anknytning till 
slaviska institutionen och medlem i 
Clarte?, Socialdemokratiska stu
dentklubben m.fl. organisationer 
som han (hon?) rapporterade från. 
Har du några minnen av eller kom
mentarer från den tiden, kanske om 
polisövervakningen, är du välkom
men att bidra till Veckobladet de 
närmsta numren. Ta chansen! 

låten, samlar ihop tidigare kända 
fakta och berättar en hel del nytt 
om hur det gick till, kritiserar på 
vissa punkter. Samtidigt håller 
den låg profil, redovisar olagliga 
verksamheter utan att höja tonen, 
respekterar den sekretess som 
gälltoch fortfarande gäller, skyd
dar angivarnas anonymitet, ute
lämnar viktiga delar av helheten, 
kort sagt ger en suddig bild. 

Det skulle behövas en kompiet
terande utforskning, ett "gräv där 
vi stod" -projekt som talar klar
språk. Vi borde göra sociogram, 
identifiera nätverk, följa nyckel
personers verksamhetsbanor ge
nom åren, avslöja agenterna och 
publicera deras rapporter. I san
ning en uppgift värdig den gamla 
68-vänstern i Lund! 

Herman Schmid 

Gudrun Schyman 
om valet 
Veckobladetkommerunder våren 
att i samarbete med K varnby folk
högskola ordna några möten runt
om i Skåne som belyser den sven
ska vänsterns situation och stra
tegi. Det första mötet blir i Lund 
torsdag 30 januari (kl. 19, Folkets 
hus, Medeltidssalen) då Gudrun 
Schyman inleder under den preli
minära rubriken "Lärdomar av 
valet2002". Närmare information 
om det mötet och de andra som 
planeras kommer i senare num
mer. 

Ett annat intressant möte kom
mer två dagar senare, lördagen 
den l februari, nämligen vänster
partiets i Lund årsmöte. Det är 
visserligen bara för medlemmar 
-men det hinner ni bli som ännu 
inte är det. 



Reflexioner från sidan är klart man ska sätta åt vänsterfolk 
Och då är det hellerinte förvånande 
att när folk som råkat illa ut går till 
JO och JK så får de bara svaren att 
allt är ordnat till det bästa, här har 
inte begåtts några fel. Och över allt 
detta vakar socialdemokratiska 
regeringar och socialdemokratiska 
justitieministrar. 

På försommaren 1962 var jag på 
några veckors datajobb i Stock
holm. Jag råkade då se attKampan
jen mot Atomvapen somjag kände 
viss sympati för ordnade en pingst
marsch från Södertälje till Vasapar
ken i Stockholm. Det tyckte jag 
verkade trevligt, men långt att gå, 
så jag valde att gå med från Litje
holmen eller möjligen var det 
Hornsplan. Vi var väl en två - tre 
hundra deltagare och vi gick i gås
marsch, närmast i rännstenen. Själv 
hade jag fått jag en liten vimpel i 
svart papper där det stod "Stöd 
Undenplanen" -jag har den fort
farande i min ägo; U n den var förstås 
vårdåvarande utrikesminister. När 
vi gick på Västerbron blev vi lång
samt omkörda av en stor öppen 
cabriolet där det stod en filmare 
medkamera på stativ . -Ja, nu kom
mer vi i SF-journalen sa jag till 
några medvandrare när vi hade 
kommit rast.- Vad tror du, det var 
så klart Säpo, svarade de andra. De 
hade varit med förr. 

J ag har skummat igenom huvud
delen av säkerhetstjänstkommis
sionens 3150 sidor (de finns på 
webben Uustitie.regeringen.se/ 
propositionermm/soul för ned
laddning).! forskarrapporten "Den 
farliga fredsrörelsen" berättas att 
det faktiskt var Säpo:" . .. över
vakades marschen av ett flertal 
poliser från särskilda polis verksam
heten. l samband med detta före
kom också fotografering av mar
schen ur ett flertal vinklar. Foto
grafierna är i många fall oskarpa 
och det förefaller tveksamt vilket 
spaningsvärde de kan ha haft. Ä ven 
vid denna marsch noterades ele
ment av avvikare bland demon
stranterna: "Det bohemiskainslaget 
bland deltagama var påtagligt och 
flera av männen hade helskägg. 
Klädseln för många av ungdomarna 
bestod av jeans och sandaler eller 
trätofflor, en del gick även barfota. 
Efter marschen upprättades särskil
da förteckningar över deltagande 
kommunister samt registrerings
nummer på förekommande motor
fordon. " 

Jag har inte så mycket mer av 
personliga erfarenheter av övervak
ningssarnhället- jag var i slutet av 
1960-taletnärdethettade till i Lund 
ännu organiserad socialdemokrat. 
Dvs. det framgår nu att sosseklub
ben i Lund var lika övervakad som 
någon annan, men det var av ano
nyma rapportörer som inte gjorde 
väsen av sig. Men, låtmig kornmen
tera vad läsningen har väckt för 
reflexioner hos mig. 

m 
Den bild av IB som kornmer fram 
tyder på att IB verkligen i allt 
väsentligt var en samarbets
organisation mellan socialdemo
kratiska partiet och säkerhetstjäns
ten. Organisationen kom till därför 
att regeringen tyckte polisen var 
för reaktionär och enfaldig, medan 
IB bemannades med socialdemo
kratiskt partifolk som hade politiskt 

omdöme. IB-folket forrunt i landet 
och träffade folk på fackförenings
expeditioner och Folkets Hus och 
fick av hederliga socialdemokra
tiska arbetsplatsombud listor på 
kommunister. Det var listor som 
uppgiftslämnarna trodde skulle an
vändas i de vanliga årliga kraftmät
ningarna med kommunisterna om 
herraväldet i verkstadsklubbeneller 
fackförbundsavdelningen eller 
rentav i förbundet. 

I stället gick namnen till mili
tären och därifrån in i Säpo:s regis
ter. Från IB fick socialdemokrater
na å andra sidan insideskunskaper 
om kommunisteroch andraradika
ler som hotade den socialdemokra
tiska hegemonin i folkrörelser och 
på arbetsplatser. Kunskapernakom 
från den intensiva övervakning som 
de var föremål för: telefon- och 
postövervakning av både det gamla 
svenska kommunistpartiet och den 
nya vänstern i form av FNL
rörelsen och annat. OlofPalme fick 
faktiskt veta exakt vad man sa på 
FNL-rörelsens kontor och trycke
rier. 

Politik är visserligen ingen 
tebjudning och heller ingen sport 
för gentlemän, men socialdemo
kratiska partiet spelade här ett spel 
med sin trovärdighet som insats. 
Utbytet mellan partiet och militären 
via IB var naturligtvis till stor 
ömsesidig belåtel se men samtidigt 
en skamlig hemlighet som förne
kats i det längsta. Jag hoppas och 
tror att detta missbruk av män
niskors förtroende under lång tid 
kommer att ses som en skamfläck 
på det socialdemokratiska partiets 
anseende. 

Säpo 
Vad gäller den bild av Säpo man 
får så överensstämmer den pinsamt 
väl med de grova fördomar man 
länge hyst. Säpo samlar på sig 
oerhörda mängder av trivialiteter 
och saknar elementär politisk in
sikt: flygfotograferarr-amas kanot
läger för barn i Tiveden, kallar J örn 
Svensson för trotskist, ser Socia
listiska Partiet och KPML(r) som 
Moskvatrogna, anser EAP vara 
kommunistiskt, betraktar Emmaus
Björkå som en kamouflerad r
organisation etc. 

Allt skrivs ner och går in i re
gistren: den som delar ut valsedlar, 
sätter in en julhälsning i Pajala
traktens största dagstidning, går på 
ett möte. Nej, där bjuder utredarna 
inget nytt, Säpo bär sig åt just så 
som man trott. Man erinrar sig 
skämtteckningen där polisen slår 
ner en demonstrant varvid repli
kerna faller:- Ja, men jag är anti
kommunist! - Det skiter väl jag i 
vilken sorts kommunist du är! 

lB var en liten organisation, med 
kanske 20 personer medan Säpo är 
ryggraden med många hundra 
människor spriddaöverlandet Vad 
som är mest överraskande för mig 
är den väldiga omfattningen på 
telefonavlyssningen under 50- och 
60-talen och hur den var upplagd. 

Säpo gick till en domstol eller 
åklagare och sa att man misstänkte 
att ett brott hade begåtts: det kunde 
antingen varahögförräderi/spioneri 
eller förberedelse till uppror. Dom
stolen tar så ställning till detta och 
meddelar tillstånd (kommissionen 
hittade bara ett fall under alla dess 
år då domstolen sa nej). Såkopplas 
avlyssningsanordningarna in. 
Sedan måste enligt lagen saken på 
nytt tas upp varje månad. Och så 
sker: det finns ledande företrädare 
för de svenskakommunisterna som 
avlyssnas i tio år - detta utan att 
något framkommer som ledare till 
åtal! 

S.k. sidoinformation 
Vad får då polisen i stället? Jo, en 
ohygglig mängd uppgifter om nya 
medlemmar, om politisk taktik, om 
organisationen, om personliga af
färer,ja en hel del skvaller. Det här 
kallas formellt sidainformation 
men det var naturligtvis detta man 
var ute efter. Hela detta gigantiska 
avlyssningsarbetet, under 40-,50-
och 60-talen mot Vpk och dess 
föregångare, under 60- och 70-talen 

r stopp 

Registrerad- än sen? 
Vad jag tycker är lite oklart är i 
vilken utsträckning registrering 
verkligen varit till allvarligt men 
för den registrerade. Det är full
ständigt klart att i ett antal fall har 
det lett till svår diskriminering när 
det gällt försörjning och befordran 
och det finns också fall där det 
resulterat i tydlig social utfrysning 
och förlust av medborgerligt för
troende. En och annan fick väl inte 
den krigsplacering som annars 
skulle ha kommit, men detfår anses 
vara överkomligt. Men nog är det 
ändå så att för den stora majoriteten 
av registrerade har det inte betytt 
något? Jag vet inte, menjag skulle 
vilja ha svar på frågan. 

Bokslutet 
Vad fick man då ut av det svenska 
övervakningssamhället under 
femtio år? Ja inte var det mycket 

/ 

demonstrerade mot en försvarsutställning i Lundagård, övervakades 
naturligtvis av Säpo, somframgår av de nya utredningarna. 

mot FNL-rörelsen, KFML och till trygghet. De allvarliga spion
SKP, under 80-talet mot SP och fallen-WennerströmochBergling 
KPML(r) leder inte fram till något -ingick själva i underrättelsevärl
åtal, inte någon åtalad. denoch småspionernakunde fång-

Vad säger då detta? Jo återigen men vissthar landetlidit storaskada 
är det en bekräftelse på vad man av detta. 
har trott om domstolama och det 
juridiska systemet. Vi som har det 
tvivelaktiga nöjet att på närhåll se 
den sociala rekryteringen och upp
leva den social inskolningen av 
juris studerande är väl inte förvå
nade. Min egen erfarenhet är att två 
jurister av tre är starkt mörkblå, 
och deras bakgrund präglar natur
ligtvis deras ämbetsutövning- det 

Vad händer nu ? 
Är det över nu då? Nej, dessvärre 
inte. Den moderna polisen, dess 
tänkande och sätt att uppträda har 
vi sett en hel del av i Göteborg och 
Malmö under senare år. Man trodde 
väl att polisen numera skulle ha 
analys- och tankekapacitet, men 
det har i varje fall inte märkts utåt. 



Fattiga och rika En utmärkt bok om miljöarbete 
l Kommunstyrelsens Miljöutskott i väldigt mycket återstår innan Lund 

Lund har gett ut en bok som speglar blir en ekokommun värd namnet. 

Rapport från en konferens i Lund l 
det miljöarbete som genomförts i En skönhetsfläck i boken är av
Lund de senaste lO åren. Perioden snittet Ifrågasatt miljöhänsyn, där 

1 stäckersigfrånFN:smiljökonferens stadsbyggnadsdirektören får möj-
Vi lever i en riskfylld värld med 
kärnvapenspridning till instabila 
regimer och med arrogant stor
maktspolitik. Vapenhandeln lär 
pågå med en omfattning motsva
rande en halv miljon kronor i m
inuten. Ett trettiotal krig pågår 
och gränserna till kriminellt våld 
är flytande . Krigen privatiseras 
med krigsherrar utanför statlig 
kontroll. Kapitalet flyr riskfyllda 
områden som stora delar av 
Afrika. 

Detta påminde oss den brittiska 
forskaren Barbara Harris s-White 
om under en konferens i Lund den 
9-11 januari, "Fattiga och Rika" 
arrangerad av Lunds universitet 
och Sida. 

En annan aspekt på den ökande 
osäkerheten hon tog upp var ar
betsrätten. Produktionen flyttartill 
låglöneländer och sker i stor ut
sträckning inom en informell eko
nomi, där arbetarna har små möj
ligheter att organisera sig. 

I Indien, till exempel, livnär sig 
93 procent av befolkningen i. vad 
som kallas informell sektor. A ven 
i den rika världen blir jobben 
osäkrare. Vi är många som efter 
många år i arbetslivet har projekt
anställningar med kort framför
hållning. 

Slutligen tog Harris s-White upp 
de finasieila riskerna. Visserligen 
finns mer globala regler i den fi
nansiella sektorn än i någon annan, 
men med magert resultat för 
säkerheten. Den ny liberalaekono
min mosar alla alternativ, på ett 
liknande sätt som den tidiga kapi
talismen gjorde, fast på en global 
nivå. 

Den amerikanske forskaren 
Keith Griffin bredde på den mörka 
bilden med detaljer om de restrik
tioner som USA och Europa lägger 

c et soc1a emo atls a 
partiet då? Ja, Göran Persson ska 
ha heder av atthan faktisktfick till 
stånd det här arbetet - här har nu 
saker fåsts på papper som är av 
bestående värde. Historieskrivan
det och därmed den samhälleliga 
medvetenheten har vunnit. 

Därutöver är det mycket som 
tyder på att Perssons politiks 
kalkyl har gått hem. Hans önskan 
var att till priset av viss tillfållig 
smärta slippa ha detta politiska lik 
i garderoben. Frågan är nu död, 
här ligger de elva volymerna på 
bordet, men inte en insändarskri
bent och knappt en ledarskribent 
tar till orda. 

Så är detjust nu, ochjag skulle 
vilja se mer. Rättsuppgörelser kan 
det inte bli: preskriptionstiden är 
bara tio år, men några uppgifts
lämnare, poliser och politiker 
skulle man gärna vilja se vrida sig 
som ljustrade ålar i offentlighetens 
ljus. Sista ordet ska väl ändå inte 
vara sagt. 

Sten Henriksson 

på den globala rörligheten av 
lågutbildad arbetskraft, på varor 
och kunskap genom patenträttig
heter och tullar. Som läget är idag 
måste kraven på frihandel riktas 
mot den rika världen. 

Stefan de Vylder påstod att en 
europeisk ko får sex gånger mer i 
bidrag än vad medlinkomsten är i 
Afrika söder om Sahara. Han gav 
en liten lektion i teorier om inter
nationell handel. I dem finns inget 
som säger att varje land kan hitta 
något att producera som är konkur
renskraftigt på världsmarknaden. 
När Afrikas bönder inte kan kon
kurrera drar de sig undan mark
naden. 

Keith Griffin argumenterade för 
skapandet av en global offentlighet, 
och en produktion av globala of
fentliga nyttigheter. Det har ju den 
svenska utredningen Globkom 
också gjort, men varken den eller 
Griffin kunde säga hur de nöd
vändiga institutionerna med den 
nödvändiga finansieringen skulle 
kunna skapas. 

- Men var kommer goda insti
tutioner ifrån? frågade B j örn Beck
man. Alla utvecklingsorganisa
tionertalar om" good governance". 
Och varifrån kan motståndet mot 
de dåliga institutionerna komma? 
Beckman påpekade att andelen 
lönearbetare i världen aldrig varit 
så hög som nu, och att många av 
dem arbetar i stora fabriker. 

Edme Domingues och lida 
Laurenco-Lindell gav måhända 
små, men ändå viktiga exempel på 
motstånd: De kvinnliga fackföre
ningarna i Mexico och organise
ringen av arbetare i den informella 
sektorn med stöd av de etablerade 
fackföreningarna i Mo9ambique. 

Ann 

i Rio de Janeiro 1992 och fram till lighetattförklara varförNovaLund 
uppföljningskonferensen i Johan- och ESS-anläggningen m: br~ för 
nesburg sommaren 2002. Följd- miljön. Här hade det vant pa sm 
riktigt heter boken Rio+ 10. Förfat- plats att även någon kritiker fått 
tare är journalisten Ni no Simic, som komma till tals. Hurman har kunnat 
utformat boken som ett brett upplagt accepteraettköpcentrum som Nova 
debattinlägg snarare än som en hel- Lund utan fungerande kollektiv
täckande beskrivning. resmöjligheter berörs inte med ett 

En styrka med boken är att den ord. Men detta överskuggar inte 
tar upp både goda och mindre goda helhetsintrycket; Rio+ l O är en 
exempel. Man kan förvisso dra intressant, informativ och pedago
lärdom av båda delarna. Lunds kom- gisk skrift om den svåra konsten att 
mun behöver definitivt inte skäm- samhällsbygga miljöanpassat 
mas över sina insatser på miljö- Mats Ameen 

[ området. Likväl framgår det att 

Rapport från Miljönämnden 2002 
[ U n der årethar jag och Finn Hagberg ett beslut att nämnden välkom~ade 

representeratvänsterpartietimiljö- en ökad offentlighet kring namn
nämnden. Någon av oss har alltid densärenden.Dettaavstyrktesmed 
deltagitisammanträdena;oftasthar motiveringen att nämnden redan 
vivaritdärbådatvå.Mångaärenden uppfyller de krav på offentlighet 
handlar om direkt myndighetsut- man kan ställa. 
övning. Det kan vara olika slags En hel del ärenden handlar om 
förelägganden mot enskilda män- remissvar på planfrågor. I dessa 
niskor eller mot företag avseende ärenden har oftast v, s, och mp en 
störande, hälsofarlig eller miljö far- liknande syn. Vi ser planfrågorna 
lig verksamhet. Många ärenden in- som kanske de viktigaste för en 
nebär också remissvar på olika långsiktigt hållbar utveckling. De 
fysiska planer borgerliga representanterna agerar 

I slutet av förra året, och i början oftast enhetligt och det verkar som 
av detta, uppmärksammades miljö- att de i dessa frågor ser sin främsta 
nämnden i lokalpressen. Det fanns uppgift alt motverka varje initiativ 
uppgifter om att miljönämndens som tas för att begränsa bilismens 
presidium (representanter från m, miljöeffekter. Enligt min uppfatt
kdochs)hade beslutatatt handling- ning är det möjligt att de då verkar 
arna inte skulle släppas till pressen helt i linje med de uppdrag de fått 
förrän mötet hade avhållits och be- av sina väljare. 
sluten var tagna. Det här var inte Kommunrevisionenriktadekraf
något som hade behandlats i tig kritik mot miljönämnden under 
miljönämnden och uppgifterna året. Framförallt gällde kritiken att 
förnekades sedan av presidiemed- vi inte hade tydliga mål för verk
lemrnarna på lite olika sätt som samheten och att vi inte hade koll 
gjorde att fanns skäl att misstänka på förhållandet till "kunderna". J ag 
att några slags diskussioner kring tycker att en stor del av kritiken var 
inskränkning av ärendenas offent- berättigad, men denna gav upphov 
lighet hade förts. I en skrivelse till 
miljönämnden försökte jag få fram forts på sidan 4 

Säpo, Palestinarörelsen och .. jag. . 
A v forskningsrapporterna till sä- tillförlitlig" en av de s,;agar~; me- trovardigheten .. I de ~ppg1fter som 
kerhetskommisionen har jag sär- danformuleringars?m säker el!er v1?. an.dra tillfällen aberopas som 
skilttagitdelavUlfBjereldsstudie "mycket säker" vager betyd-hgt sk~~ for post- och telefo~ontroll. 
gällande övervakningen av den tyngre. Andra belägg .eller käll- O~ergnpa~de b hr bedomrungen 
svenska Palestinarörelsen 1965- uppgifter forekommer m te. Sam- att Sapos ansoknmgar om post- och 
1980.Detärenambitiösochnyan- ma uppgifter förvandlas 1 en pro- telefo_nkontroll - oavsett de! 
seradtextdärjagmedstortintresse memoria a~ ~bbe Carlsson och egenth~abehovet- har b[Ustl~ pa 
1 .. t · s·a·· l Hans Holmer 1 samband med den flera viktiga punkter. Ansoknmg-as om rrng ~ v. . . all .d. b"ld d .. 

Särskiltharjaglästomdenpost- s.k. sjukhusaffåren i Göteborg till arna ger m,gen .. s1 1g 1 , e.ar 
och telefonkontroll av svenska att det är "känt för.säkerhe~savdel- v~klad~ pa ett satt som grovt for
Palestina-aktivister som förekom. ningen" att J .s .. vant~for PFLP s~arar ~or domstolen att fatta b.eslut 
Därrubricerasjaa som sjuksköter- och att hon otvivelaktigt ar bunden pa sakhg ~nd. Ibl~d har de mne
skan J s och ad"klagas för att ha till brottslig handling. hålht sakligt felaktiga uppgifter, 
smugglat sprängmedel i vinbutel- Post- och telefonkontrollen av ~om t.ex. a~t ~~t var belagt. att J.S. 
jer, genomfört alla förberedelser J.S. geringet resultat. Dettafakt_um otyivelaktigt medverkat 1 terror-
inför PFLP:s och den japanska uppfattas dock mte. som att miSS- aktiOner. . .. .. 
Röda Armens attentat mot Shell- tankarna mot J.S . forsvagats. . Oc~ . mm formoda~e va~~kaps
raffinaderieti Singapore m. m. Det Bjereld tycker att det allv~h~a (och kar leks-?) h1st?named Sch~
är ett PM i samband med att sä- ligger i att säkerhetstjänsten 1 s.m ka!en"Carlosharnastanheltrunmt 
kerhetspolisen 1975 upprättar en begäran använder felaktiga upp~1f- u.t! san.den. Inte u~n att man saknar 
personakt, och anklagelserna till- ter om att det fanns bevis och mte SI~ .spann~nde forflutna. Det var 
skrivs en "tämligen tillförlitlig bara misstankar, eftersom detta haftigare forr. 
källa" som står PFLP nära. omöjliggör för domstolen att fatta J.S. 

I underrättelsekretsar är enligt bes! ut på laglig grund, samt att dett~ (återkommer eventuellt senare med 
Bjereld formuleringen "tämligen har en starkt negativ mverkan pa en meraövergripande redogörelse) 
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Blom Karin 0212 

Kära Grr och Lucifer, 
I sanning en brytningstid - men 
vilken? 

När ni läser dessa rader har året 
bytt nummer. Viktigare ting kan 
också ha inträffat. Men när jag 
skriver är det ännu bara den 23 
december. Jag har just läst er 
decemberskröna i V -bladet, roats 
och samtidigt smått förbry Ilat åter
vänt till er rubrik "Mitt i en bryt
ningstid" - vilken sådan talar ni 
om i skrönan? 

Dagen före julhelgen knockas 
jag av en influensa och får tillfälle 
attläsa en liten pocketantologi kal
lad" Il september- ett år efteråt", 
hoplagd av Aftonbladet och (ändå) 
full av intressantareflektioner över 
vår samtid. En av de bästa står 
John Berger för. När han ser TV
bildernaav de brinnande skraporna 
i Manhattan "påmindes jag ome
delbart om 6 augusti 1945". Den 
totala bristen på förvarning, tiden 
vald med tanke på att många civila 
skulle vara i rörelse, den ohyggliga 
förstörelsen, aska och damm över 
allt och alla - det är mycket som 
påminner. 

Uardavägen 0:85 
224 71 Lund 

Overvakningen accelerar! 
Vreden är berättigad: övervak
ning, registrering, telefonavlyss
ning. Att det skedde visste vi, att 
omfattningen var så stor föreställ 
de vi oss kanske inte. Alla lögner: 
varje gång olagligheterna fördes 
på tal, de grundlagsstridiga Säpo
aktiviteterna, varje gång försäk
rade regeringen att några olaglig
heterinte längre förekom, attöver
vakningen och registeringen av 
folks politiska åsikter hade upp
hört. Alla har de ljugit, social
demokratiska stats- och justitie
ministraroch deras borgerliga kol
legor. Ingen tror väl annat än att 
de fortfarande ljugeroch att Säpos 
verksamhet fortgår som förut. 

Allvarligast är möjligen att de 
"rättsvårdande" instanserna hela 
tiden har svikit sitt uppdrag: dom
stolar (åklagare och domare) som 
slentrianmässigt beviljade telefon
avlyssning, JO och JK som accep
terade olagligheterna. 

Ärnu alltdetta passe?Nej, långt 
därifrån. I Tyskland fick man efter 
D DR: s fall tillgång till sina Stasi
akter. Så inte i Sverige: här får 
man endast i undantagsfall se sina 
Säpo-akter. Det kan ju bero på att 
Stasis verksamhet är avslutad 
medan Säpo s fortgår ... 

Övervakningen av vänstergrup
per, asylkommitteer, miljögrup
per, veganer m.fl . sker som förut. 
Telefonavlyssning, brevkontroll, 
infiltratörer avslöjas då och då, 
t. ex. genom slarv från Säpos sida. 
Civilklädda spanare är inte mera 
civila än att de kan kännas igen 
vid demonstrationer, appellmöten 
osv. 

Det kanske finns en och annan 
som tycker att det inte spelarnågon 
roll om nu ytterligare några tusen
tals personer övervakas, om det är 
130 000 eller 200 000, bortsett 
från de skattemedel som går åt. 
Här tillkommer dock några nya 
aspekter: 

Det finns idag helt andra tek
niska hjälpmedel än för bara tio år 
sedan för övervakning av mycket 
stora befolkningsgrupper. För 
registreringen harman omfattande 
datasystem, såväl på nationell som 
på EU-basis. Sirene, Schengen
SIS, Eurodac och allt vad de heter. 
Man är nu ifärd med att länka 
samman dessa system med var
andraoch medmotsvarande USA
system. Direktiven för hur detta 
skall ske är hemligstämplade. I 
t.ex. Schengensystemet är redan 

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

Vreden över vad som har hänt, 
över de olagligheter som begåtts 
av myndigheter, av socialdemo
kratiska partiet- den är berättigad 
och bör leda till ytterligare efter
forskningar och till klarläggande 
av allt som fortfarande döljs, som 
inte har offentliggjorts i hittills 
framlagda utredningar. Ett själv
klart krav är också att alla som så 
önskar skall få oinskränkt tillgång 
till sina Säpo-akter. 

Men än viktigare är det idag att 
inte acceptera, utan resa motstånd 
mot den accelererande övervak
ningen och kontrollen av allt större 
befolkningsgrupper, utövad med 
obegmsade tekniska hjälpmedel av 
Säpo, Europa!, CIA och diverse 
andra organ, i hägnet av en före
given kamp mot terrorismen. Ta 
ifrån kejsaren vad som inte till
kommer honom! 

Miljörapport 
F orts. från sid. 3. 

Joachim Lentz 

ledamöter och tjänstemän. Det har 
nu i alla fall formulerats en mycket 
tydligare och klarare verksamhets
plan med mål som i många fall är 
kvantifierbara och som ger bättre 
riktlinjertill förvaltningens tjänste
män än de som vi haft tidigare. 

Man kan fråga sig om det finns 
några frågor med klassperspektiv i 
miljönämden. Det är ingen tvekan 
om att det gör det, men ibland kan 
det vara svårt att genomskåda detta 
på grund av den borgerliga synen 
på vad som är riktigt så att säga 
präglar "det sunda förnuftet" när 
det gäller miljö- och hälsopåver
kan. 

Mats Bahgard 

Forts. i nästa nummer, om detfinns 
plats. 

Atombomberna över Hiroshima 
och Nagasaki var tusenfalt värre i 
sina effekter än civilplanen mot 
Manhattan och Pentagon. Men det 
som förenar, menar Berger, är att 
båda attackerna hade planerats för 
attfungera som tillkännagivanden. 
Atombomberna "tillkännagav att 
USA hädanefter var den främsta 
väpnade makten i världen. Attac
kenden Il septembertillkännagav 
attdenna makt inte längre var o sår
bar på hemmaplan. Dessa två hän
delser markerar början och slutet 
på en bestämd historisk period" . 
Det är kanske så man ska se bryt
ningsperioden just nu. För oss 
gäller det att ständigt ha med oss 
frågan om vad den betyder för 
världen, för oss själva och för våra 
vägval i politik och samhällsliv. 

Omfattningen av IB :s och Säpo s 
aktiviteter- drygt 130 000 över
vakade medborgare, enligt uppgift 
-låter en ana en gigantisk byråkrati 
med immanent ineffektivitet. Vad 
som hittills framkommituppenba
rar en långt framskriden idioti: in
samling och arkivering av tid
ningsklipp, demonstationsfoton, 
prenumerationslistor på vänster
tidskrifter etc. Idioti finansierad 
med skattemedel. För ett antal 
medborgare lyckades man förstöra 
yrkesliv och karriär, ibland också 
privatliv. Uppenbarligen var det 
fråga om just övervakning och re
gistrering av politiska åsikter och 
meningsyttringar - att vänster
grupperi vidaste bemärkelse skul
le ha utgjort något hot om väpnat 
revolutionärt våld kan inte ens 
Säpo ha trott. Den politiska över
vakningen varfrämstsocialdemo
kraternas verk, SAP-Iedningen od
lade en "stalinism light". 

ett stort antal EV-medborgare 
registrerade , fast-än systemet 
frånbörjan sades vara inrättat en
bart för registrering av asylsök
ande flyktingar. All teletrafik kan 
övervakas, och för personkontroll 
används allt från digitaliserade 
fingeravtryck till registering av 
människors ansiktsgeometri , sätt 
att röra sig m.m. Med all denna 
teknik kan man idag övervaka 
mycket stora befolkningsgrupper 

r--------"1 

J an Guillou nämner i sitt bidrag 
att Björn Kumm Hillts av den stat
liga granskningsnämnden för att 
han i ett radioprogram konstaterat, 
att sedan den Il september väst
världens demokrati skadats mer 
av antidemokratisk lagstiftning än 
av någon terrorism. Är detutslaget 
månne ettresultat av nya EU-lagar 
som vår riksdag enligt Guillou 
godkänt "utan attens ha sett dem"? 
USA håller ännu ett stort antal 
människor, bland dem europeer, 
fångna utan juridisk prövning på 
en amerikansk militärbas på ön 

Kuba. Tystnaden kring deras öde 
ger mig den obehagliga känslan 
att EU tolererar detta fundamentala 
brott mot demokratiska rättigheter. 

Lucifer avslutar samtalet med 
Grr med ett slags uppgivenhet -
"det blir allt svårare att ta till sig 
världen i dess helhet, att bry sig 
om både Mårtenstorget och Afri
ka ... " Så sant som det är sagt. Vi 
måste också ta till oss den nya po
litiska verklighet där rörelser som 
Attac verkar potentiellt mer rele
vanta i kampen om världen än 
våra traditionella partier. Kanske 
är även den processen en del av 
den brytningstid vi måste se och 
förhålla oss till? 

Bertil Egerö 

på ett sätt och i en omfattning som 
får Säpo s tidigare verksamhet att 
framstå som amatörmässiga för
övringar. 

Under förevändning av "kamp 
mot terrorismen" söker man nu 
gradvis vänjafolk vid alltmernär
gångna kontroller på fygplatser, 
vid fårjestationer och vem vet vilka 
platser härnäst. Kameraövervak
ning av offentliga platser blir snart 
snart allmän. 

För den vanlige medborgaren 
torde risken vara ofantligt mycket 
större att drabbas av en trafik
olycka än av en terroristattack. 
Frågan är alltså: vem är det egent
ligen som ska skyddas? Och vem 
kontrollerar kontrollanterna? 
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