
Utkommer fredagar Fredag 7 mars 

V-distriktets årskonferens förra helgen: 

Kjell K vi~ t sitter kvar i rubbat bo 
:-~r ~etlämpl~~t att till ~istriktsstyrelsen välja en person som 
I tidmogen kraver att var fOrra ordförande ska uteslutas ur 
partiet? f;å~ade Rutg~r ~ssarsson, v-ordförande i Åstorp, 
om~ud pa. vansteros distriktskonferens i Skurup 1-2 mars. 
:-y1 h.ar fragat flera kandidater till styrelsen som förekommit 
1 tidmngarna den senaste tiden, och de har inte sett detta som 
något hinder för sin kandidatur, svarade valberedningens 
talesman Anders Neergaard. 

Sjung och le! 
Den politiska visan för tidvis en 
tynande tillvaro, men när det är 
kris- och krigstid så piggnar den 
till. På Internet cirkulerar sedan 
december en visa som har lite av 
det vi uppskattade hos Tom Lehrer: 
äppelkäck melodi till en text med 
blodigt innehåll. Texten nedan är 
skriven av John Roberts , känd 
freds- och miljöaktivist, medan 
melodin är den vi känner från 
försko le-och scoutsången "Klappa 
händerna om du är riktigt glad 
(klapp, klapp) ... " 

If You 're Happy And You Know I t 
Bomb lraq 

If you cannot find Osarna, 
bomb lraq. 

If tbe markets are a drama, 
bomb lraq. 

If the terrorists are Saudi, 
And your alibi is shoddy, 
And your tastes remain quite gaudy, 

Bomb lraq. 

If you never were elected, 
bomb Iraq. 

If your mood is quite dejected, 
bomb Iraq. 

If you tbink tbat SUVs, 
Are tbe best tbing since sliced 
cheese, 

And your father you must please, 
Bomb Iraq. 

If the globe is quickly warming, 
bomb Iraq. 

If the poor will soon be storming, 
bomb lraq. 

We assert tbat might makes right, 
Burning oil is a delight, 
For the empire we will fight, 

Bomb Iraq. 

If we have no allies witb us, 
bomb Iraq. 

If we think tbat someone ' s dissed us, 
bomb Iraq. 

So to hell with the inspections, 
Let's look tough for tbe elections, 
Close your mind and take directions, 

Bomb lraq. 

If corporate fra ud is gro w in' , 
bomb lraq. 

If your ties to i t are showin', 
bomb lraq. 

If your politics are sleazy, 
And hiding tbat ain ' t easy, 
And your manhood's getting queasy, 

Bomb Iraq. 

Fall in Iine and follow orders, 
bomb lraq. 

For our might now knows no horder, 
bomb Iraq. 

Dfsagree? We' ll call it treason, 
lt s tbe make war not love season 
Even if we have no reason, ' 

Bomb Iraq. 

Och Kjell~ vist valdes in i s ty- AnjaKarlsson från Göteborg. Hon 
:,elsen, men f1ck 7-10 röster färre började med att referera parti-
an d~ ap-dra. Hans anseende har styrelsens dubbla valvärdering: 
alltsa p~ve.~kats en. smula av den "röda"laget vann och utestängde 
farnosa msandaren 1 Helsmgborgs borgarna men det gick inte så bra 
Dagblad- se VB nr 7. för vänsteryttem. Det hade nog 

Som orct.förande kandiderade gått bättre om vi inte hade "budget-
K vist m te ~an~re, av tidsskäl sades förhandlat på gator och torg", det 
det. Ny d1stnkt_sordförande blev vill säga varit så uppfyllda av vårt 
Paula Muhnan, 1 Malmö men med nyvunna parlamentariska ansvar 
förflutet i Lund. (Se även s. 4.) och i stället kört raka klassfrågor. 

Försiktigt, dämpat 
Replikväxlingen ovan var typiskt 
för det försiktiga tassande som 
präglade årskonferensen. Det skul
le vara en "kamratlig" ton före
skrevs det i arbetsordningen, och 
mötesordföranden höj de varnande 
~ubban när Eva Wahlgren från 
Angelholm tyckte att ett tidigare 
inlägg vittnade om en "skräm
mande" syn. 

Så motsättningarna kom sällan 
upp till ytan. Att de fanns visade 
omröstningen om ordförande, där 
motkandidaten Maria Hagberg 
från Höganäs fick 22 röster mot 
!.1ulinaris 32. Men ingen hostade 
om valrörelsen och valresultatet 
när verksamhetsberättelsen be
handlades trots den gångna drama
tiken. 

Regiongruppens rapport god
kändes också efter en mycket kort 
debatt. En smula anmärkningsvärt 
eftersom det faktiskt handlade om 
ett stadgebrott. Det som presente
rades omfattade nämligen bara 
tiden efter valet, inte de drygt åtta 
månaderna innan. Det skylldes på 
att det avgående regionrådet Ann
Mari Campbell inte hade skrivit 
någon rapport trots påstötningar, 
men formellt håller inte den ur
säkten eftersom rapporten är 
regiongruppens kollektiva ansvar 
och t.ex. nya regionrådet Viimer 
Andersen satt med redan under 
den förra perioden. 

Men att "oppositionen" var 
dämpad berodde förstås också på 
insikten att motståndaren var stark 
och välorganiserad. 

Mindre budget, mera klass 
Partistyrelsen representerades av 

Gudruns avgång hade partisty
relsen skött bra, tyckte partistyrel
seledamoten. Men tyckte att det 
var odemokratiskt att använda 
borgerliga massmedier i diskussio
nen om partiets ledning. De när
varande Sten Lundström och Sven
Erik Sjöstrand hukade en smula 
för de var ju (liksom Karin Svens
son Smith) bland de tio riksdags
ledamöter som i en DN-artikel 
hade förespråkat Jonas Sjöstedt. 

N u gäller det att (åter) lära sej 
att gå på två ben och bygga parti
organisationen, menade An ja, och 
att verka i folkrörelserna. Natur
ligtvis allra först i de två nya: rör
elsen mot Irakkrig och den mot 
EMU. Men målet är högre! Kanske 
blirdet socialism "inom överskåd
lig tid", sa A nja, och sånt ville ju 
den i hög grad unga och princip
fasta konferenspubliken höra. 

Avgörande v-roll 
Nyvalda ordföranden talade också 
om EMU-kampanjen som måste 
prioriteras framför allt annat. 
("Men kommer det ett beslut om 
torskfiskestopp i samrna veva ska 
åtminstone vänsterpartiet i Simris
hamn syssla med annat", lovade 
Anders Arenhag.) Vänsterpartiet 
spelar en avgörande roll i EMU
motståndet, sa Paula - fast det 
återstår nog att se, spåren av förra 
gången när vänstern spelade en 
ledande roll, folkomröstningen 
mot kärnkraft 1980, förskräcker 
vissa av oss i en äldre generation. 

Enda möjligheten att vinna om
röstningen är att .. alla går i takt, 
menade Paula. Aven den håll
ningen väckte försiktig opposition. 
Vardetinte väl många "skall" och 
"måste" i verksarnhetsplanen? 

Veckobladet 
För de som tycker att Veckobladet 
skriver för mycket om motsätt
ningarna i v-Lund finns det nu 
hopp. V-Lundhar startaten intem
bulletin som borde kunna avlasta 
VB från den värsta infightingen. 

Vilken uppgift har då VB? Ja, 
pressen monopoliseras alltmer -
här i Skåne ingår ju numera syd
svenskan, Kvällsposten, Kristian
stadsbladet och Y stads och Trelle
borgs Allehandar i en och samrna 
koncern. Därutöver blir dagspres
sen alltmer kommersiell genom 
trycket från nya media: radio- och 
tv-reklam, gratistidningarna, an
nonsbladen och Internet. Anders 
Ehnmark och Bo Bernhardsson 
diskuterade läget på Socialistiskt 
Forum i Malmö i lördags och 
menade att också i Sverige håller 
vi på att få en uppdelning i elit
tidningar och skittidningar. Feno
menet är väl känt från England 
och Tyskland: å ena sidan Guard
ian, Times, Frankfurter Allgemei
ne, å andra Sun och Bild-Zeitung. 
Det unika är att i Sverige har också 
kvällstidningar kvalificeratkul tur
material, också mindre landsorts
tidningar skriver om böcker och 
utrikespolitik. Men dethotas alltså 
nu av mediestriden om annons
marknaden, den som numera avgör 
om en tidning ska leva eller dö. 

Nya veckoblad 
Vad kan man göra? Jo, gå till ur
sprunget för att hämta styrka, var 
Ehnmarks recept. Den moderna 
tidningen föddes i England på 
1700-taletdå skribenter som Defoe 
och Swift gick omkring på kaffe
husen i London och lyssnade och 
skrevettlitet bladengång i veckan. 
Tidningsestetiken som handlar om 
vad som är häftigt att skriva och 
läsa i en tidning måste återkomma. 
Den är mer intressant än tidnings
etiken som bara handlar om vad 
som inte bör stå i tidningen. Och 
efter gammalt mönster är nu nya 
veckoblad är på väg i Skåne. 
"Efterarbetet" ska bli en vecko
slutstidning tänkt att ta upp man
teln efter Arbetet. Den kommer 
förmodligen att kalla sig (ober. 
soc.dem.), men lovar öppenhet åt 
vänster. "Skånes Fria Tidning" av
ser att stå fri från partier som sin 
namne i Stockholm. Vi välkomnar 
kollegorna och konstaterar att VB 
själv ligger rätt i tiden. 

Men åter: det tyckte inte en hand
fast majoritet. Fast vi får se om 
alla ställer upp på kamrat Kjells 
och kamrat Paulas ledning. 

Gr 



USA -imperialismens uppgång, nedgång och fall ( 5) 

The Alllericao Style of Life 
Under bosnienkriget stödde USA 
bosnienrnuslimerna vilket väckte 
irritation bland deras allierade i 
Natooch man talade om kris. När 
Huntington analyserar de civilisa
toriska aspekterna på Bosnien
kriget förklarar han USA:s avvi
kande beteende ur trostillhörig
hetssynpunkt med amerikanernas 
benägenhet att vid internationella 
konflikter identifiera goda och 
onda krafter och ställa sig på det 
godas sida. "American idealism, 
moralism, humanitarian instincts, 
naivete, and ignorance conceming 
the Balkans thus led them to be 
pro-Bosnian and anti-Serb." 

Allvarlig Natokris 
Den nuvarandekrisen i Nato är av 
betydligt allvarligare natur. Denna 
konflikt mellan USA och dess 
allierade passar väl in i mönstret 
för ett imperium på nedgång. FN :s 
framtid kommer givetvis att 
påverkas av det som händer nu. Ett 
säkerhetsråd där kristenheten 
(inklusive den grekisk-ortodoxa) 
med30procentavvärldens befolk
ning har fyra av fem permanenta 
platser med vetorätt medan de öv
riga 70 procent bara har en plats, 
Kinas, är en anakronism som i 
längden inte kommer att tolereras 
av världens folk. En miljard 
muslimer har ingen permanent 
plats. En miljard indier inte heller. 
Ettsäkerhetsråd som styrts av USA 
med arms twisting, bribes, and 
threats (Huntington). Ett säker
hetsråd där USA alltid skaffar sig 
problemformuleringsföreträde. 
Som nu när man tvistar om hur 
Irak skall avväpnas fastän krigsmå
let sannoliktegentligen är attersätta 
SaddamHusseinmedenvästvänlig 
marionett och att få kontroll över 
jordens näst största kända olje
reserv i en tid då Saudiarabien 
börjar bli en alltmer opålitlig 
bundsförvant. Påkort siktkan USA 
behövaoljanför attkunnagarantera 
the American style of Life för sin 
medel- och överklass, för att täcka 
krigskostnaderna, stärka USA:s 
ekonomi och för att kunna göra 
påtryckningar på oljebehövande 
länder, vänner som fiender. På 
längre sikt för att undvika att 
Ryssland, Kina, Indien, en av USA 
oberoende islamistisk stat eller 
någon makt i tredje världen skall 
få kontrollen över oljan. l en 
kommande uppgörelse med Kina 
om hegemonin i världen bliroljan 
strategiskt oumbärlig. Kinas behov 
av olja ökar ständigt och kan 
långtifrån täckas av egna resurser. 
Japan får 90 procent av sin olja 
från Mellanöstern och skulle efter 
ett Irakkrig med USA som ensam 
segrare bli helt beroende av den 
amerikanske presidentens välvilja 
och godtycke. 

De aktuella motsättningarna 
inom EU när det gäller inställ
ningen till ett eventuellt krig mot 
Irak beror huvudsakligen på 
oenighet mellan tillfälliga rege-

ringschefer, utan motsvarighethos 
befolkningarna. De största anti
krigsdemonstrationerna den 15 
februari ägde rum i London och 
Rom, där ledarna hör till krigs
hetsarna. Splittringen i Nato kan 
visa sig gå betydligt djupare med 
tanke på de antistämningar som 
nu byggs upp på ömse sidor av 
Atlanten. 

ser svarar dessa för 35 procent av 
de privata företagen. l Indonesien 
äger 2-3 procent kineser 70 procent 
av det privata kapitalet. Kineser 
utgör en tredjedel av befolkningen 
i Malaysia och dominerar ekono
min totalt. Utanför Japan och 
Korea är ostasiatisk ekonomi 
sålunda i realiteten kinesisk eko-

VB-red. brukar hitta på nya bildtexter till Grandviiles klassiska 
teckningar, men som illustration till artikeln om USA:s hegemoni 
väljer vi att översätta originaltexten: "Sedan räven kommit till 
makten fortsätter djuren att skriva en mängd petitioner, som 
systematiskt ignoreras. " 

USA:s vägran att ställa upp på 
internationellaöverenskommelser 
om internationell krigsförbrytar
domstol, klimat, miljö, kärnvapen
kontroll etc har skapat stark irri
tation över hela världen, även bland 
landets allierade i Västeuropa. 

Motkrafter 
När det gäller motkrafter mot 
UsA-imperialismen kommer 
utmaningen framför allt från 
Ostasien och islam. Dessutom kan 
man nu se början till ett motstånd 
även i Västeuropa. Man börjar här 
inse att man kanske inte har så 
mycketgemensamtmed USA som 
man trott. 

USA:sekonorniskaochmilitära 
relativa styrka har minskat i 
förhållande till Ostasien. Det 
ekonomiska uppsvinget där har 
lett till ett ökat självförtroende och 
framgångarna tillskrivs den egna 
kulturens överlägsenhet, inte ideer 
importerade från väst. Fastlands
kinas ekonomi är alltmer samman
flätad med de andra kinesiska 
samhällena, Taiwan, HongKong 
och Singapore. Men också i andra 
länder i Sydostasien är det kineser 
som dominerar ekonomin. På 
Filippinerna med en procent kine-

nomi. Västs andel av investerin
garna i Kina sjunker, och är nu 
lägre än investeringarna från over
seas kineser. Länderna i Ostasien 
harrustat kraftigtunder de senaste 
decennierna och man nöjer sig 
inte med import från väst utan det 
startas egna fabriker för alltmer 
sofistikerade vapen. Den ökade 
självkänsla som framstegen med
fört harocksåresulterat i en tuffare 
attityd gentemot USA inte minst 
när det gäller USA:s försök att 
tvinga på andra ländervästerländs
ka värderingar. För att Kina skulle 
få status som "mest gynnad nation" 
ställde USA som villkor att Kina 
förbättrade sin inställning till 
mänskliga rättigheter. Kina fick 
emellertid stöd av andra asiatiska 
stater (och affärsmän från väst 
och öst) och USA fick kapitulera. 
Den japanske premiärministern 
Kiichi Miyazawa sade inte lång 
tid efter kravallerna på Himmelska 
fridens torg: Vi vill inte låta 
abstract notions on human rights 
påverka vårarelationer med Kina. 

Utnyttjande asiater 
I en artikel i Herald Tribune 
nyligen beklagar en skribent att 
Sydkorea nu tycks ha intagit en 

neutral hållning mellan USA och 
Nordkorea vilket bedömdes som 
en anmärkningsvärd otacksamhet 
efter allamiljarder dollar som USA 
satsat för att skydda dem. Enligt 
Huntington kan man inte förvänta 
sig någon tacksamhet i ett sådant 
sammanhang. Eftergifter mot 
asiater möts inte av gentjänster 
utan tolkas som tecken på svaghet 
ochutnyttjas. Han anser att många 
sydkoreaner inte hyser någon 
större fruktan för Nordkoreas 
kärnvapen, dom tror inte dessa är 
avsedda att riktas mot dem. 
Rädslan förNordkoreaverkar öka 
med avståndet från landet. syd
koreas premiärminister Kim Suuk
soo bekräftade nyligen att Sydko
rea inte delar USA:s uppfattning 
om hotet från Kim Jong Il (DN 
11.2.03). I USA tycks man inte 
uppskatta de fredsförhandlingar 
mellan nord och syd som pågått en 
tid. Ett förenat Korea med en 
kombination av Nords militäraoch 
Syds ekonomiska styrka är sanno
likt inte förenligt med USA:s in
tressen. Ä ven gentemot Nordkorea 
har USA (tillsvidare?) tvingats inta 
en mindre militant hållning och 
har frångått kravet på vapenin
spektion och avrustning av kärnva
pen innan förhandlingar om mat
leveranser kan börja. 

De ostasiatiska statema blir 
sålunda alltmer oberoende av väst 
både militärt, ekonomiskt och 
tekniskt-vetenskapligt. Parallell t 
därmed märks en stärkt kulturell 
medvetenhet och ett ökat avstånds
tagande från västs värderingar och 
kritik av västs arrogans och 
förrnätenhet i olika sammanhang. 
Det ökade ekonomiska utbytet 
mellan fastlandskina och de övriga 
kinesiska samhällena har också 
bidragit till att minska de politiska 
spänningarna i området. 

Under 1900-talet befriade sig 
många kolonierfrån det imperialis
tiska oket. Men fortfarande finns 
det områden i världen med 
koloniala förhållanden som är 
latenta konflikthärdar. Ryssland 
visavi tjetjener, tatarer m fl, Kina 
visavi tibetaner och uigurer, USA 
visavi bl a stater i Mellanöstern. 
Saudiarabien, Kuwait och emira
tenärberoende av USAförmilitärt 
beskydd, Egypten för ekonomiskt 
stöd. Ä ven om moderniseringen 
och välståndsökningen gått avse
värt långsammare i arabländerna 
än i väst och öst så har man ändå i 
dessa länder fått ett ökat självför
troende och självkänsla. Först 
genomoljan som förvandlade förut 
fattiga länder till bland de rikaste i 
världen. Därefter, och kanske 
framför allt, genom kriget mot 
Sovjetunionen i Afghanistan. Att 
ha besegrat den ena av världens 
två supermakter, låt vara med 
ekonomiskt och logistiskt stöd från 
USA, upplevdes som en oerhörd 
triumfför islam. Mende sympatier 
mankanhahaftförUSAisamband 
med det kriget vändes snart i sin 
motsats när man inte längre hade 
en gemensam fiende . . 

Erik Kågström 

spännande forts i nästa nummer 



V åren kommer, våren kommer, våren kommer 
Det är snart vår. Många tidningar 
beskriver den lyriskt och läng
tansfullt. Derapporterar vårtecken; 
detkan vara någon överoptimistisk 
flyttfågel som förirrat sig hit eller 
någon liten huttrande blomma som 
för tidigt har pressat sig upp ur den 
kalla jorden. Vi vet förstås att 
vårromantiseraodet i början av 
mars bara är en återspegling av 
falskt medvetande. Det finns inga 
objektiva skäl att falla hän inför 
den här årstiden. 

Man behöver bara bläddranågra 
sidor i tidningarna för att se att 
antalet dödsannonser har ökat. Det 
är en svår tid för människorna. 

Ljuset är kallt och brutalt 
För dem som inte dör eller går in i 
en djup depression, finns det 
mycket nu som kan höja melan
kolinivån. Det obarmhärtigt kalla 
vårvinterljuset gör att minsta 
pormask kraftigt kontrasterar i 
vårbleka och glåmiga ansikten. J ag 
vet folk som av sina psykdoktorer 
bestämt avråds från att i dagsljus 
se sig i spegeln vid den här tiden 
på året. 

Dessutom lyser solen med sina 
horisontella strålar rakt in i våra 
bostäder och avslöjar brutalt 
dammpartiklarna i luften och 
synliggör vinterns dammgömmen. 
Och det vid en tid när vi inte har 
ork att ta itu med dem. 

Och luften är skitig 
Om ni nu tycker att lite damm inte 
är hela världen, skulle jag kunna 
berätta att det finns mycket skit i 
dammet: gifter från bildäck och 
vägbeläggningar, elaka mikroor
ganismer, kvalsterexkrement och 
fragment av alla de produkter som 
vår högteknologiska kemiska 
industri förmår framställa. Och 
som om det inte skulle räcka, finns 
sådant vi inte ser: små giftiga 
rökpartiklar från diesel- och 
bensinbilar blandat med sådant 
som släppts ut i Danmark, England, 
Tyskland och Polen och som förts 
hit med de otäckt kalla vårvin
darna. 

Träd och buskar lider 
Det är inte bara människor som 
blir stressade. Den urbana växt
ligheten går också en svår tid till 
mötes. Nu väntar den en av årets 
största påfrestningar, när olika 
slags infrusna gifter släpps loss 
och genomdränker marken eller 
strömmar längs de hårdgjorda 
ytorna, ner i dagvattensystemet på 
sin Hird mot Höj e å och vidare mot 
havet. 

saltstressen mest akut 
När snö och frost har försvunnit 
kan man se en vit beläggning på 
asfalten. Det är salt som sägs ha 
använts för halkbekämpning. 
Under vintern täcker Vägverket, 
kommunen, bostadsföretag, bo
stadsrättföreningar, villasam
fälligheter och privatpersoner i 
stort sett vatje hårdgjord kvad
ratmeter med salt. 

När det förra gången var vän
stermajoritet i kommunen, slutade 
kommunen i princip att salta. Då 
larmade en ortopediprofessor att 
människor föll och bröt både det 
ena och det andra. En annan 
medicinprofessor antydde att ben
och handledsbrotten kan bero på 
att vi får i oss miljögiftet kadmium 
som gör oss bensköra. En tredje 
hävdade att det är brist på motion 
som gör vårt skelett bräckligt. 

Hursomhelst så verkar saltning
en idag inte enbart handla om halk
bekämpning utan det verkar som 
man öser ut salt som preventiv 
snöröjning. Om man har tillräckligt 
mycket salt på marken så smälter 
snöndirektomköldeninteäralltför 
sträng. Och då kan man minska på 
den kostsamma mekaniska snöröj
ningen. Vad betyder stadens träd 
och buskar mot denna krasst eko
nomiska rationalitet? 

Våren är inte tyst 
Man skulle möjligen kunna glädja 

sig åt att våren inte alls är så tyst 
som Rachel Carson förutspådde. 
Men det beror mest på den ökande 
flygtrafiken på Sturup som lägger 
ut bullermattor över stadens östra 
delar och på bildubbdäckens 
slitande, rivande och bullrande 
rullande över den frusna marken. 

Vänstern rasar och hurrar 
Det är inte bara vintern som rasar 
ut. Ä ven Vänsterpartiet rasar 
opinionsmässigt utför. Om detta 
beror på deklarationsavdrag, att 
vi går åt vänster, att vi går åt 
höger, att en del går åt höger och 
andra åt vänster eller på att oron i 
världen utanför ökar, är det ingen 
som med säkerhet vet. 

I de senaste rapportema från 
partiets lokala ideologiska ledning 
så jublar man över att det inte var 
fler än 97 procent av lundaborna 
som avstod från att delta i den 
brett organiserade demonstra
tionen mot det hotande kriget. J ag 
förbehåller mig rätten att vänta 

med att jubla tills krigsrisken är 
avvärjd. 

Vidare så hurrar man förhopp
ningsfullt (ungefär som när 
stridande trupp hurrar inför ett 
anfall för att mentalt stärka sig och 
dölja det hopplösa i företaget) åt 
den stundande EMU-kampanjen. 
Fast alla vet, som tidigare påpekats 
av VB:s redaktör, att ju mer vi 
syns och hörs i kampanjen med 
blåsande kamraters buckliga 
mässing och med slitna slagord, 
desto mer stärks ja-sidan. Däremot 
kan partiet förstås räkna med en 
opinionsmässig förstärkning från 
EMU-negativa socialdemokrater. 

I den svåra tid som närmar sig är 
i alla fall dessa båda effekter 
(förstärkning av vänsterparitet 
opinionsmässigt och förstärkning 
av ja-sidan) något som kan glädja 
dem av oss som har en marxistiskt 
inspirerad grundsyn. 

Mats Bahgard 

Ekumeniskt socialistiskt forum i Malmö 
Det är ekumenik som gäller inom 
vänstern i år och visst var det en 
bred samling som stod bakom So
cialistiskt Forum, evenemanget på 
Kockums Fritid i Malmö i lördags. 
Här saknades varken KPML(r), 
Y elah.neteller SAC bland stödjan
de organisationer. Huvudarrangö
rer var ABF och LO-Idedebatt och 
det är naturligtvis utmärkt att det 
inte bara är bank- och arbetsgivar
intressen som sätter upp tanke
smedjor och ordnar seminarier. 
Just ABF har en klassisk roll att 
spela som mötesplats för hela 
arbetarrörelsen och vänstern, och 
är inne i en mycket aktiv period. 
"ABF på Sveavägen i Stockholm 
är knökfullt av folk varje kväll och 
här förs de viktigaste debatterna i 
Sverige i dag", sa Anders Ehnmark 
i ett inlägg i Malmö. 

Jag tyckte nog det kunde varit 
lite festligare med en röd fana eller 
så utanför huset, och kanske en 
liten blåsorkester inuti när dethela 
körde igång på lördagsmorgonen. 
KockumFritid verkadehalvtöver
givet där det ligger som en ö i det 
egendornliga bostads- och indu
strilandskap som kallas Västra 
Hamnen. Jag valde paneldebatten 
"Så bryter vi kapitalets makt" och 
fickhöra debattöremas enighet om 
att vänstern håller på att återfödas. 
I femton år har det handlat om 
identitetspolitik och livsstilsfrågor, 
men nu är det back to basics som 
gäller, alltså de klassiska frågorna 
om makt och ägande. 

Kalle Larsson, känd riksdags
ledamot, var beredd att ställa upp 
en lista med de 15-20 storföretag 
i Sverige som borde vara statligt 
ägda och han fick stöd av med
debattörerna Lars Hammarberg 
från SAC och Kent Wäme från 
Demokratiskt alternativ, det senare 
en kommunitär organisation som 
var ny för mig. Men framför allt 

betonade de att det som borde göras 
var att demokratisera den offent
liga sektorn. Flera vittnade om att 
hur medarbetarinflytandet över 
verksamheten är större i privata 
företag, lönen högre och viljan att 
erbjuda en god produkt större och 
tog exempel från Posten och sjuk
vården. Javisst, det är ju en otrolig 
skandal att inget görs! Vad har 
vänstern för anledning försvara 
alla dessa gamla stela hierarkier i 
sjukvård och förvaltning? 

Olle Sahlström, LO-ombuds
man och författare till några själv
kritiska böcker om arbetarrörelsen, 
pekade på klyftan mellan de vän
sterintellektuella och arbetarväl
jarna. J a visst, på mittjobb på pos
ten, berättade någon, skulle säkert 
95 procent säga nej till EU och 
EMU, men samtidigt barahaförakt 
till över för borgarbarnen som stäl
ler till bråk och demonstrationer 
vid E U-toppmötena. Jovisst, så är 
det och samtidigt är både den 
globala rättviserörelsen exempli
fierad av Attac och antikrigsde
monstranterna tecken på att något 
nytt har hänt. Aldrig förr har man 
på en och samma dag kunnat ställa 
10 miljoner människor på benen! 

Sen gick jag och lyssnade på 
"Hur tar vi tillbaks väljarna från 
Sverigedemokratema?" Här hade 
man glädjen att uppleva en klassisk 
självbelåten fackpamp som sa 
dumheter- det är inte så ofta man 
ser sådant numera. Det var Thomas 
Gustavsson, andre viceordförande 
i Byggnads, som på trygg daladia
lekt svarade på debattfrågan att 
det var inget att bry sig om, det 
viktigaste vara att ta tillbaka de 
röster som hade lurats till vänster
partiet av Gudruneffekten och det 
var väl bara moderater som blev 
sverigedemokrater. Meddebat
törerna Daniel Persson, ung poli
tisk sekreterare (s) i Malmö och 

Daniel Olsson, journalist i Göte
borg för tidningen Expo, kunde 
tillbakavisa detta med bedövande 
kraft, och också byggjobbare från 
Malmö opponerade. I Sverige och 
Malmö liksom i resten av Europa 
får de främlingsfientliga partierna 
sina röster från arbetarklassen. I 
Malmö kan man påvisa hur Sve
rigedemokraterna gick starkt där 
socialdemokraterna hade förluster. 
Daniel Olsson kunde visa liknande 
siffror från Göteborg. På elitgym
nasierna fick de nästan inga röster 
i skol valen, på de praktiska gym
nasielinjerna kunde de få 12 pro
cent! 

Är då dessa arbetarväljare ra
sister? Nej, det handlar om att det 
finns någon som ser dem, tar upp 
deras problem, talar till dem med 
deras egna ord. Ledarna har en 
klar rasistisk inställning och bak
grund, meninte väljarna,. Sverige
demokraterna och liknande be
kämpas inte med ännu mer av den 
antirasistiska medelklassretoriken 
om "allas lika värde". Vad som 
behövs är konkreta sociala åtgärder 
för att förbättra förhållandena för 
arbetarklassen. Javisst, det är unge
får vad Tomas Peterson och Björn 
Fryklund kom fram till om den 
s.k. Sjöborasismen för många år 
sen - folk var inte dummare eller 
elakare där, däremot var Sjöbo 
socialteftersattoch tyckte attingen 
brydde sig. 

En sån här dag ger alltså tankar, 
och nog finns det behov av tankar 
i Malmö, tänker man på hemvägen. 
Det här är som Manchester. Stan 
har på de senaste tjugo åren tappat 
sin industriella ryggrad. Arbets
löshet liksom brottslighet och 
trafikolycksfallligger i topp. Hur 
skulle en socialistisk politik se ut 
som kan återupprätta Malmö? 

SH 
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En vecka i februari 2003 
Trots att man glömmer det mesta 
ch missminner sig mer när man 
blir gammal, dröjer ändå vissa 
minnen kvar. 

Från 2003 erinrar jag mig 
särskilt den sista veckan i februari, 
när alltfortfarande stod och vägde. 
Det verkade som om folken kanske 
skulle kunna besegra sina ledare. 
Och kanske gjorde de trots allt det 
-historien är alltid mångtydig. 

Det blev ju ingen katastrof i 
Nordkorea och kärnvapenkriget 
mellan Indien och Pakistan kunde 
i sista stund avvärjas, kanske till 
följd av den förfaran, som utveck
lingen i Mellanöstern utlöste i hela 
världen. 

Men den där veckan 2003 
tycktes det som om de demokra
tiska krafterna skulle kunna hejda 
också det skeendet. Åtminstone 
sett från Lunds horisont. 

FN-föreningen i Eslöv 03 
och löständerna vid Dalby
vägen 72. 
En kväll- var det på tisdagen?
kallades jag till en FN-förening i 
Eslöv för att tala om Irak. Det tog 
en stund att fmna lokalen. Jag frös 
och oroade mig för att komma för 
sent. Blåsten gjorde mig kissnödig. 
Jag var vilse. Den svarta skånska 
vintematten har alltid förefallit mig 
skrämmande. I den kan allt för
svinna. 

Nå, jag hittade förstås rätt till 
slut, kom till vänliga, kunniga män
niskor, genomförde min lilla före
läsning och återvände till Lund, 
glad över den fredsrörelse som 
fanns också i Eslöv. 

Vid ett annat tillfålle trettio år 
tidigare genomfördes ett liknande 
möte i Dalby. Vi hade med oss 
FNL:s representant i Stockholrn, 
Kah, en malariahärjad, i förtid 
åldrad vietnamesisk gerillasoldat. 
Mötet gick bra och sedan åkte vi 
mot Lund i mörkret. Kha förklara
de att han behövde kissa, vi stan
nade bilen, han steg ut, halkade på 
en isvall, föll omkull och tappade 
sina löständer i snön. Vi hjälpte 
honom att gräva efter dem med 
våra bara händer i den lösa snön. 
Till slut lyckades vi finna dem. 
Och vi hade också upplevt solida
ritet i Dal by. 

för mordet på Palme-genomförde 
en manifestation till minnet av Olof 
Palme. Typiskt nog var arrange
manget, som genomfördes av 
ABF, LO, socialdemokraterna och 
studentprästerna, utformat så att 
endast socialdemokrater kände sig 
kallade. Det var synd. 

Sven-Ingvar från ABF delade 
ut facklor och skötte högtalaren, 
samma svaga som under den stora 
demonstrationen nån vecka tidiga
re. Mohsen Abtin talade om soli
daritet och sedan traskade vi en 
runda på stan med våra facklor. Vi 
var inte så många så vi störde den 
ganska livliga kvällstrafiken. 
Gunnar Jönsson och LennartPrytz 
var med liksom Marie Hegnelius 
men ingen vänsterpartist syntes 
till . Många av dem hade väl suttit 
hela dagen och intrigerat i Skurup. 

Vi släckte fackloma och gick in 
i domkyrkan. Där satt redan ett 
antal människor, jag skulle tro att 
vi nu var minst 200. I det svaga 
ljuset föreföll kyrkan väldigt hög. 

Det blev en lång paus innan 
studentprästen Ann-Charlotte 
Miller talade. Hon utgick från bi
belorden om att vända den andra 
kinden till och att älska sina fien
der. J ag har alltid varit kritisk mot 
dem, men den här gången riktade 
hon dem klart mot Bush, mannen 
med makten, hämndbegäret och 
vedergällnings politiken. Efter det 
att kören Svart på vitt framfört 
ganska många sydafrikanska sån
ger talade förre riksdagsmannen 
Bengt Silfverstrand. 

Mord på solidariteten och 
uppror mot regeringen? 
Bengt Silfverstrand beskrev mor
det på OlofPalme som ett mord på 
solidariteten, anklagade regering
en och det socialdemokratiska par
tie t för att glömma arvetefter Olof 
Palme och sa, att den i stället för 
att handla stack fingrarna i luften 
för att känna vartåt vinden blåste. 

HanerinradeomhurOlofPalme 
stått upp mot USA och jämfört 
bomberna mot Hanoi 1972 med 
de nazistiska illdåden. Han ankla
gade regeringen för att tiga om 
brott mot FN-konventioner och de 
mänskliga rättigheterna. 

Han påpekade att socialdemo
kratin riskerade att förlora en hel 

generation av unga fredsaktivister 
genom att huka för B u sh och Blair. 
Han uppmanade den svenska rege
ringen att följa Joschka Fischers 
och Gerhard Schröders exempel. 

Han varnade för det kommande 
kriget. Rösten ekade profetiskt i 
denhalvtommadunklakyrkan. Jag 
undrade om jag var vittne till ett 
socialdemokratiskt uppror mot 
Göran Persson och AnnaLindhav 
samma slag som labourledamö
temas uppror mot Blair i det brit
tiska underhuset. Vad tänkte Len
nart Prytz och Gunnar Jönsson? 
SSU hade under veckan klistrat 
upp ett antal aggressivt USA
kritiska affischer på elskåpen i stan. 
Ung vänster var inte riktigt när
varande i Irakfrågan utan hade äg
nat huvudkrafterna åt en kommu
nistisk filmfestival. Många av dem 
hamnade ju senare i reklam
branschen. 

Musikgruppen Mercy Street 
dämpade min entusiasm och jag 
lämnade kyrkan och gick ut i 
samma kalla skånska natt. Skulle 
den aldrig ta slut? 

Folket i Turkiet segrar 
- för nån vecka 
Nästa kväll gickjag på bio och såg 
Den stillsamme amerikanen. När 
jag kom hem och slog på Aktuellts 
nionyheter inhämtade jag att det 
turkiska parlamentet vägrat att låta 
62 000 amerikanska soldater an
vända Turkiet som uppmarschom
råde för Irakkriget Anledningen 
var det turkiska folkets massiva 
motstånd. Ännu en gång hade ett 
folk stoppatsinregering. Jag tänkte 
på hurden svenskaregeringenien 
motsvarande situation släppt ige
nom mer än en miljon tyska per
mittenter. 

Nu vet vi ju att det folkliga 
motståndet i Turkiet inte lyckades 
skjuta upp den amerikanska upp
marschen mer än någon vecka och 
att de invecklade striderna i Kur
distan kom att höra till krigets 
blodigaste. 

Sen la jag mig. Natten var kall , 
lika kall som den ensamma natt i 
februari 1944, då jag också kände 
att världen höll på att vända. Den 
gången stämde känslan. 

Mina minnen från åren efter 
2003 är mer diffusa. Man blir 
mindre mottaglig för intryck ju 
äldre man blir. 

Gunnar Stensson Det gemensamma för båda 
episoderna var övertygelsen att de 
trots sin obetydlighet utgjorde 
inslag i det stora skeendet, där det 
vägde mellan hopp och katastrof. 

8 mars demonstration stortorget 13.30 

Palmemanifestation 
Samma känsla fickjag när social
demokraterna den 28 - datum vet 
jag för jag kunde ju slå upp dagen 

K virmokamp för rättvisa • Accep
tera aldrig våld mot kvinnor • 6 
timmars arbetsdag för en jäm
ställd arbetsmarknad • Idealet 
suger- du duger! 

Arrangörer ABF, Ung vänster, VSF, 
KPML(r), SSU, IKFF, Smålands, 
Ron ja kvinnokafe, SSU, Vänster
partiet, s-kvinnorna, Lunds kvinna
forum, Lunds LS - söder om åsen, 
SUF. 

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

KUL TURFESTIVAL 
för Centralamerika 
Lördag 8 mars. Lyssna på musik, 
köp nåt fint, se på konst, ät god 
mat och lär dig mer om Central
amerika. Allt i Stadshallen. Stöd
kommitten för Centralamerikas 
folk har sin årliga festival, ettöppet 
hus. Fika eller smaka på hemlagad 
latinamerikansk mat. Underhåll
ning: musik och dans. Elever från 
Spykens bild/estetprogram ställer 
ut "klassiskt" måleri på temat 
solidaritet. Korta informationsin
slag om dagsläget. Loppis, utställ
ningar, bokbord, hantverk, lotteri 
med vinster från Centralamerika. 

Kl. 11-16, fri entre! 

Miljöpartiets hemsida 
Alldeles som Gunnar Håkansson på
pekade har miljöpartiet i Lund numera 
ny hemsida. Den är mycket bättre än 
den gamla- bättre layout och aktuellt 
innehålL Kanske den bästa av lunda
partiernas hemsidor. 

När jag gjorde min genomgång och 
letade efter miljöpartiet i Lund via 
Google så var det (och är fortfarande) 
den gamla sidan man först får träff på. 
Vidarelänkningen till den nya sidan 
måste ha skett den senaste månaden. 
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Paula Mulinari, Malmö 
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Mats Andersson-Lindau, Östra 

Göinge 
Britta Berg, Simrishamn 
Mariette Brafors, Höganäs 
Eva Hamzi, Skurup 
Kjell Kvist, Malmö 
Mikael Persson, Landskrona 
Niklas Selberg, Lund 
Ruzica Vukadin, Kristianstad 

Ersättare 
Karin Cohen, Hässleholm 
Nita Lorimer, Lund 
Sten Lundström, Malmö 
Sven-Erik Sjöstrand, Perstorp 
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