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Veckobladet 
hoppades som ni kanske minns att 
posten skulle göra ett undantag 
och se till att prenumeranternafick 
nr 15 på fredagen den 2 maj trots 
den mellanliggande röda dagen. 
Men så skedde inte, och nu har vi 
fått en förklaring. I och med att det 
finns konkurrens (Citymail) måste 
posten hålla benhårt på reglerna 
om tre dagars väntetid för B-post. 
Annars kan man få Konkurrens
ombudsmannen på sej. 

Leve det gamla statliga post
monopolet! 

VB har som bekant även andra 
problem med spridningen. När 
partidistriktet (v) nyss hade pro
gramdiskussion i Lund fick utdel
ningen av gratisnummer ske utan
för den förhyrda lokalen. Men vi 
uppskattar att en medlem av di
striktsstyrelsen vänligt tog emot 
tidningen! 

En skånsk 
miniklassiker 
Det var med stort nöje som jag i 
förra Veckobladet läste Lucifers 
artikel "En skånsk klassiker" om 
Röda Kapellets bilfårder på den 
skånska landsbygden l maj. Själv 
har jag varit med om en miniklas
siker, det vari slutet av 1980-talet. 
Vi sprängde fram på motorvägen 
till Helsingborg i 130 km/h, spela
de, fortsatte till Kävlinge, kom för 
sent till mötet, vidare åter till Lund. 
Det varmycketmacho och mycket 
turbo. (J ag tror att resan planlades 
av en känd bilhatare i kapellet som 
dock inte medföljde.) Hur som 
helst, då bestämde jag mig: aldrig 
mer bil på l maj. 

Röda Kapellets insatser på den 
skånska landsbygden har blivit en 
mycket uppskattad tradition, och 
j ag inser att det är ett helgerån att 
framföra kritik mot dem. Det finns 
trots allt en baksida och det gäller 
utarmningen av musiklivet i Lund. 

Jag växte upp i Skurup, på 30-
talet en liten köping med ca 2000 
invånare. Där fanns en blåsorkes
ter, "sagostunden", som jag tror 
med anknytning till ABF eller 
arbetarekommunen, en självskri
ven orkester l maj. Hur kan det 
komma sig att inte vänsterpartiet i 
Helsing borg, Trelleborg, Y stad, 
Simrishamneller Malmö kan orga
nisera en blåsorkesterverksamhet 
liknande den i Lund? De kommu
nala musikskolornahar i decennier 
utbildat musiker så det kan inte 
vara problem med rekryteringen. 

Forts. på sid. 4. 

Vad är radikalt? 
Den frågan inställer sig vid studie 
av de kommentarer som kommit 
till riksdagsgruppen och partisty
relsen med anledning av den se
naste budgetuppgörelsen. Jag har 
läst breven från lokalorganisatio
ner, distrikt och privatpersoner. 
En första reflektion är att det är 
förvånansvärt få kritiska privat
personer i förhållande till de neg a
tiva reaktionerna internt i partiet. 
För egen del har jag fått två eller 
tre e-postmeddelanden, vilket är 
det jag brukar få vid höst- och 
vårbudgetama. Frånsett de skrift
liga meddelandenas antal och inne
håll kan opinionsmätningar ge en 
fingervisning om hur väljamarea
gerar på budgetuppgörelsema. Det 
jag sett hittills tyder på en viss 
överströmning från s till v. 

Bunden riksdagsgrupp 
Vid det kommande partistyrelse
mötet ska statsbudgeten diskuteras 
och ambitionen är att besluta om 
en position inför höstens budget
förhandlingar. Partistyrelsens 
verkställande utskott har nära följt 
de olika stegen i förhandlingspro
cessen. Det är partistyrelsen som 
godkänner eller förkastar de för
handlingsresultat riksdagsgrup
pens förhandlare lyckas åstadkom
ma. I de andra riksdagspartierna 
harriksdagsgruppen en friare ställ
ning i förhållande till sina parti
styrelser. 

Ytterst skerprövningen av vilket 
förtroende de olika riksdagsleda
mötema har vid fastställande av 
listornainför valen. Oavsettmakt
fördelningen mellan riksdags
grupp och partistyrelse anser jag 
det väldigt viktigt att detkan finnas 
en förtroendefull samt kunnig dis
kussion mellan parlamentariker, 
partistyrelse och övriga partimed
lemmar. För att uttrycka sig diplo
matiskt om det parti j ag tillhör; det 
finns utrymme för förbättringar. 

orentliga arbetsgivare och 
småföretagare i underläge 
Oavsett meningsyttringar från 
medlemmar och väljare känns det 
givetvis inte bra att tvingas sänka 
ersättningen till de sjukskriva. Men 
det finns förklaringar till att detta 
var ett av resultaten i uppgörelsen 
med regeringen och mp. Så sent 
som en månad innan budgeten 
skulle vara fårdig verkade det klart 
att en stor del av kostnaden för 
sjukskrivningarna skulle vältras 
över på arbetsgivarna. Som parti 
var vi ensamma om att motsätta 

oss denna lösning. I riksdagsgrup
pen nämndes tre argument för den 
hållningen. Om arbetsgivarna 
skulle ha fått ta ett relativ större 
ansvar skulle uppdelningen i ett A 
och ett B-lag på arbetsmarkanden 
bli tydligare. Människor som av 
någon anledning varit sjukskrivna 
tidigare i sitt yrkes !i v skulle hamna 
i ettrejält underläge i konkurrensen 
om nya jobb. De offentliga arbets
givarna skulle drabbas av fördyr
ningar som de skulle få svårt att 
kompensera sig för. De små 
företagen skulle drabbas Oportio
nerligt hårt då deras sårbarhet är 
större. 

Hur täcka överdraget? 
Opinionsarbete och en nära sam
verkan med fackförbundsledning
ama som i sin tur också agerade 
ledde till att sjukfinansieringsför
slaget drogs tillbaka en knapp 
vecka innan det egentliga förhand
lingsarbetet skulle starta. Enligt 
min mening gickriksdagsgruppens 
förhandlare i väg till frnansdeparte
mentet utan något egentligtförslag 
till hur det stora överdraget då 
skulle täckas. 

skatteförändringar behandlas i 
höstbudgetarna och var således 
uteslutet oavsett om budgettaken 
fanns eller ej . Vi som är utskotts
ansvariga fick i uppdrag att snabbt 
dammsuga vårarespektive utgifts
områden efter tänkbara bespa
ringsförslag. Jag kunde då bidra 
med att l ,5 miljarder i besparing 
genom att alla nya vägbyggen som 
var tänkta att starta 2004 skjuts 
framåt samten smärre justering av 
Banverkets anslag. Säpo får också 
spara in en tid då de flesta länder 
ökar sin ambition för säkerhetsar
bete. Efter säkerhetskornmissio
nens genomgång av vad Säpo syss
lar med är det väl ingen av oss som 
gråternär Säpo-anslagen minskar. 

Kommunernas bästa 
vänner 
Efter en inledande diskussion ena
des förhandlingspartema om att 
de ökade sjukskrivningskostna
derna inte skulle få leda till ned
dragning av statsbidragen tillkom
muner och landsting. Att slå vakt 
om dessa bidrag och helstöka dem 
har varit ledstjärna för vänster
partiets förhandlingsarbete under 
de senaste fem åren. Med tanke på 
vänsterpartiets starka support av 
Kommunals krav på höjda löner 
är det extra klokt att hålla samma 
linje denna gång. 

Frågan är då hur vänsterpartiet 
ska göra inför höstens budget som 
ska presenteras en dryg veckaefter 
folkomröstningen om EMU. Eko
nomistyrningsverket spår att un
derskottet har ökat kraftigt om det 
inte händer något dramatiskt med 
sjukskrivningskostnaderna. Av 
några distrikt att döma (däribland 
Skåne) är det mest radikala att 
ställa sig vid sidan av från början. 
Frånsett den med all sannolikhet 
starka skjuts JA-sidan i folkom
röstningen skulle få kan man undra 
av vilken anledning vi då ställer 
upp till val? Att enbart föra fram 
kritik mot vad andra gör behöver 
vi inte ha några riksdagsplatser 
till. Och frågan är om vi ska föra 
samma resonemang i riksdag, 
kommun och landsting. Ska vän
sterpartiet överlåta åt borgama att 
komma överens med socialdemo
kraterna om hur Lund ska skötas? 
Tycker vi att borgama ska få åter
komma till makten i Region Skåne 
för att tillsammans med socialde
mokraterna reda ut den ekonomis
ka katastrofen? Det "svek" riks
dagsgruppen gjort genom att gå 
med på en sänkning av sjukersätt
ningen är i kronor räknat betydligt 
mindre än vad höjning av lands
tingsskatten och sjukvårdsavgif
terna i Region Skåne kommer att 
kosta de sjuka. 

Det finns inga enkla lösningar. 
Jag mottar tacksamt alla förslag 
Veckobladsläsarna har till skatte
ändringar, utgiftsändringar eller 
andra förslag som leder till ett 
radikalt budgetalternativ inför 
höstens förhandlingar! 

Karin Svensson Smith 

Föreslår att fullmäktige beviljar medel 
för tillkomsten av Lunds första f ave la , 
för bostadslösa underklassen! ... Be
dörnningsvis bör föreslagna lite oorto
doxa lösning på det allt mer akuta bo
stadsproblemet i kommunen klaras, 
med överraskande små rena penning
medeLAlla bör ju bidra i dessa tider av 
budgetkontroll och skattetak, även de 
minst bemedlade medborgarna. Iden 
lyder som följer. Små markornråden 
med perifert läge, inne i stan såväl som 
i utkanten, avsätts för självbyggeri. 
Norrner fastställs för nödbostadsstor
lek, minimum avstånd till nästa böle 
(brandskydd) samt lyftande av restrik
tioner för kamineldning med bränsle
värdigt avfall. Vad betr. kaminer kan 
kommunen bidra med inköp av lämp
liga sådana, från typ rivningsfirrnor. 
Brandkåren kan via skriftliga PM samt 
rådgivning å plats tillse att brand- och 
övrigahälsorisker hålls under kontroll. 
Ordnade förhållanden även i slumbe
byggelse, vi tillhördockden germanska 
kulturkretsen 

Ur ett föreliggande förslag till motion 
som fullmäktige aldrig lär få se. 



Champagnerus förstama j? 
Tack och lov så finns det små 
bokförlag. I bland uppträder de 
tillsammans och visar sina alster, 
tillexempel i storahallen påStock
holms Central. Senastjag såg dem 
var på Socialt Forum Skåne i hös
tas. Där fastnade jag för Cogito 
Bokförlag som ger ut en serie 
"Tradition" som "vill påminna om 
och göra tillgänglig den radikala 
svenska skriftställartraditionen. 
Denna tradition är varken enhetlig 
eller oklanderlig, men den finns 
där ständigt- även om den för det 
mesta är undanskuffad av etablis
semanget- och den utgör vår litte
raturs kanske angelägnaste ström
ning." 

Jag fastnade för två böcker, den 
ena" Loss" med ett urval av Strind
bergs brev, den andra " Att slåss 
för en god sak" med ett urval artik
!ar och tal av Bengt Lidforss 
(1868- 1913, professor i botanik i 
Lund och flitig skribent i Arbetet). 
Nu i maj kan det vara lämpligt att 
citera från hans förstamajtal1905: 

Jag vill begagna detta tillfälle 
att särskilt rikta några ord till 
den akademiska ungdom, som 
i dag samlats under de röda 

fanorna. Det finns en särskild 
fara, som alltid synes lura på 
den frisinnade överklassung
domen. Jag tänkemu inte på de 
obehag och trakasserier, som 
er radikalism kan inbringa Er 
här vid universitetet: sånt ger 
man fan i, om man är en karl. 
Utan vadjagtänker på, är faran 
att bli avflilling. Vare det långt 
från mig, att vilja insinuera nå
got sådant om den lilla tappra 
skara, som mött här idag; men 
när man somjag sett tjugo stu
dentgenerationer defilera förbi, 
så får man stundom det intryck
et, att det rent av är en student
specialitetatt bli avfålling. Fak
tiskt ligger det en fara i att bli 
politiskt intresserad och poli
tiskt radikal vid alltför unga år, 
då hjärnan ännu är outvecklad 
och man, som Strindberg säger 
någonstädes , tänker under 
trycket av blodkärl. Det händer 
då lätt, att man får en ytlig och 
därigenom en banal uppfattning 
av ideer och saker, som i och 
för sig äro högst förträffliga; 
och när man då blir äldre, för
blandar man sin egen ytliga 
uppfattning av saken med saken 

själv, och tror sig genomgå en 
mäktasund utveckling, närman 
så kastar barndomsradikalis
men över bord och blir konser
vativ. Jag säger inte detta med 
hänsyn till Er, utan med hänsyn 
till den propaganda Ni bedriver 
bland era kamrater. Det gäller 
inte att uppväcka en känslora
dikalism, som dunstar bort som 
ett champagnerus, utan vad det 
kommer an på, är att skapa 
socialt vakna, klarsynta och 
målmedvetna individer. 

Nu var det väl inte så många 
som fick uppleva ett " champagne
rus" på stortorget vid årets första
maj. Regn och blåst la sordin på 
stämningen och jag saknade de 
sedvanliga musikaliska inslagen 
mellan talen. 

Jag har också sett många stu
denter upptända av radikala ideer, 
doktorander som på 70talet satte 
fart på diskussionerna i kafferum
met för att sedan ett decennium 
senare när de kolTirnit upp sig i 
samhället säga: "Asch det där var 
ju bara trams, jag kan inte förstå 
hur jag kunde vara så tokig." Ja 

vad skall man säga, det verkar 
jobbigt, det måste sätta sin spår. 
Då är det nog bättre för hälsan att 
bli "påfålling" d.v.s. att på äldre 
dar radikaliseras vilket ju är det 
naturliga då ökade kunskaper om 
hur det ligger till i samhället auto
matiskt borde leda till en politisk 
radikalisering förutsatt att man är 
för rättvisa och jämlikhet. 

Man kan undra över hur många 
av dagens ung vänster blir "avfäll
ingar". Själv har j ag en optimistisk 
syn. J ag har fått ett intryck av att 
dagens ung vänster tar sin radika
litetpåstörre allvar än 68 vänstern; 
dagens samhälle ger inte anledning 
till så stor optimism som på det 
expanderande 60-talet. Dagens 
ung vänster påminner mig om 
studentvänstern i Umeå 1965-1975 
(jag var där då) som skilde sig 
mycket från studentvänstern i 
Lund. Jag tror inte det blev så 
många avfallingar i Umeå som i 
Lund. Hur som helst, Bengt Lid
forss' tal är fortfarande aktuellt 
och läsvärt och kan liksom hans 
övriga skriftställarverksamhet 
rekommenderas. 

Per-Åke Albertsson 

Anekdotiskt 
Geologiska institutionen vid uni
versitetet har fått ett nytt hus som 
jag snart kommer att prisa. Men 
först en anekdot som jag hörde på 
1960-talet av Torsten Gustafson, 
dåvarande professorn i teoretisk 
fysik, studiekamrat med Tage Er
lander i samma krets av radikala 
studenter och var Erlanders vän 
och vetenskaplige rådgivare. Un
der krigsåren var han en aktiv 
antinazist i det då tämligen brun
färgade Lund. Gustafson (aldrig 
kallad något annat än TG) var en 
fantastisk berättare av sannahisto
rier ur livet, vilket fick mig att 
kalla honom anhängare av den 
anekdotiska historieuppfattning
en. Han var tidvis också aktiv i 
naturvetenskapliga fakulteten, den 
församling bestående av alla ordi
narie lärare som styrde över en 
grupp av institutioner och ämnen. 

En drakonisk lösning 
Fakultetssammanträden var för
stås tuffa tillställningar där det 
gällde att slåss för sin institution 
och sitt ämne. Vid ett sådant till
fålie hade geologerna haft en lång 
och engagerad dragning om sitt 
behov av mer utrymme för att här
bärgera sina stensamlingar. Det 
var ont om plats i det gamla geo
grafihuset där man höll till och nu 
gick det inte längre: man hade vis
serligen stora utrymmen men be
hövde mer plats för nya fynd. Fa
kultetens resurser varpressade vad 
gällde lokaler och budget , men nu 
satt alla tysta och saknade motargu
ment. 

Då begärde TG ordet. Han för
klarade att han i all blygsamhet 

ville förslå en lösning på proble
men som skulle möjliggöra en 
utökning av samlingarna. Om man 
delade alla stenarna i två delar, 
behöll den ena delen och kastade 
den andra skulle problemen snabbt 
vara ur världen. Inför detta förslag 
blev geologerna stumma och fa
kulteten kunde gå vidare i före
dragningslistan till nya besvärliga 
ärenden. 

Elegant nybyggnad 
Men nu har alltså geologerna fått 
nya lokaler tillsammans med de 
geografiska institutionerna, allt i 
ett Geocentrum. Det hela finns i 
hörnet Helgonavägen/Sölvegatan 
i Lund, alltså i de mest institu-

ligger vinkelrätt mot Ekologihuset 
och hopbyggt med detta längs Söl
vegatan. Det nya huset ska rymma 
gemensamma funktioner som 
lärosalar etc. medan de äldre husen 
moderniseras tilllaboratorier och 
kontorslokaler. J ag har inte varit 
inne i husen och det hela är inte 
fårdigt än, men nog är det väldigt 
välgjort. Ingen enskild arkitekt 
finns utpekad utan Samark i Mal
mö har ritat. Akademiska Hus är 
förstås byggherre, ett företag som 
jag annars inte har så mycket till 
övers för: de tycks t. ex. vara oför
mögna att driva få de elektriska 
klockorna på min arbetsplats i E
huset. 

Det är roligt att se hur luckorna 
fylls ut i Lund och att vi får en 
fortsättningen på stadsmässig
heten. Den stora parkeringsplatsen 
längs med Sölvegatan som nu 
naggats i kanten har varit en trist 
historia. 

Till sist 
I förra VB använde jag mig av en 
parafras på en av Hemingways 
mest berömda meningar, den om 
hur vädret var. Jag borde nog ha 
angivit källan, insågjag i efterhand. 

Lucifer 

tionstätadelarnaav .----------------------------------. 
Lund. Här finns re
dan den gamla ke
miinstitutionen, se
dermera Ekologi
huset i gult tegel 
och Theodor W åh
lins Farmakologi
hus i mörkt Hel
singborgstegel, och 
glaserade svarta 
takpannorfrånBör
ringe). 

En känslig miljö 
alltså och säkert 
inte lätt att passa in 
en ny byggnad i. 

Men det har man 
alltsågjortoch man 
harlyckats utomor
dentligt En bygg
nad i rött tegel i 
stram nyfunkis 
med stora glasytor 

Veckans Goja 
[( 
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Progra01debatt 1875 och 2003 
Så ska alltså vänsterpartiet ha ett nytt program. Därmed 
fullgörande en viktig rutin: ett politiskt parti ska byta eller 
grundligt revidera sitt program vart tolfte år eller så, det 
förväntar sej både medlemmarna och omvärlden. Det gäller 
inte minst partier som historiskt har framgått ur arbetar
rörelsen. Visserligen sade Marx att "varje steg av verklig 
rörelse är viktigare än ett dussin program", men man kan 
inte göra framsteg för jämnan och då erbjuder program
skrivandet ett visst substitut. Liksom programdebatten. Det 
är i remissfasen och på de beslutande kongresserna som de 
starka känslorna väcks. Den färdiga produkten tillämpas 
(trots alla föresatser) mycket sällan. Tro en som har varit med 
i leken några decennier! 

Världens vänsterpartier har allt
så skrivit inte bara dussintals utan 
tusentals program, som i regel har 
föregåtts av häftiga debatter. Som 
i regel snabbt har glömts bort. Det 
finns dock ett viktigt undantag. 
Jag tänker på Karl Marx "Margi
nalanmärkningar om det tyska 
arbetarpartiets program", gemen
ligen kallat Gothaprogrammet, 
från 1875. 

Natur och miljö 
Jag kom att tänka på kritiken av 
Gothaprograrnmetnärjagilördags 
deltog på en av v-distriktet anord
nad diskussion om (vissa delar i) 
ett kommande utkast till partipro
gram. Till den kritik som riktades 
mot den föreliggande texten hörde 
dess utelämnande/förringande av 
miljö och miljöpolitik - se även 
referatet från ett möte med Karin 
Svensson Smith i VB nr 15. Jag 
tyckte mej känna igen inslag i den 

strejken 
I Lund har vänstern hittills stött 
Kommunals strejk på olika sätt. I 
förra numret publicerade vi det 
stöduttalande som partiföreningen 
tagit och som bland annat förklarar 
beredskapen att verka för en skat
tehöjning om det det skulle behö
vas för att finansiera höjda löner. 
Röda Kapellet spelade den 6 maj 
på Kommunals kampglada de
monstration. 

NämndordförandenaLars Ohls
son (Lundafastigheter) och Gunnar 
Stensson (gymnasierna) harvägrat 
att öppna ytterdörrar i strejkande 
vaktmästares ställe, och sen parti
sekreterare Lars Stjernqvist(s) ut
talat sin rekommendation för den 
linjen har det lokala s-motståndet 
försvagats. Att posten hämtas har 
Kommunal inget emot. 

- Men kan inte kommunen bli 
skyldig att ersätta förlorade dags
kassor om inte Saluhallen öppnas? 
undrade socialdemokraterna. 

- Det ska i så fall bli intressant 
att se vilka summor de gör anspråk 
på, svarade ordförande Ohlsson 
(v). När vi ville höja deras hyror i 
förfjor vi vi beskedetatt de i princip 
inte hade några inkomster alls, 
bland annat på grund av kommu
nens restriktiva parkeringspolitik 

Fast som ni nog har sett öppna
des Saluhallen i alla fall, utan Ohls
sons hjälp. 

kritiken och gick till Marxhyllan 
när jag kom hem. 

Jag citerar själva inledningen, 
där Karl Marx först citerar Fer
dinand Lassalles förslag till formu
lering och sen kritiserar det. Det är 
en snårig text, men fastnar man är 
det bara att börja om på nytt. 

"Arbetet är källan till all rikedom och 
all kultur."- Arbetet är inte källan till 
all rikedom. Naturen är i lika hög grad 
källan till bruksvärdena (och av sådana 
bestårväl ändå den materiellarikedom
en !) som arbetet, vilket självt endast är 
en yttring av en naturkraft, den män sk
liga arbetskraften. Denna fras återfin
nes i varje abcd-bok och är såtillvida 
riktig som den förutsätter att arbetet 
med de därtill hörande förernålen och 
hjälpmedlen äger rum. Men ett sociali
stiskt program får inte tillåta sig dylika 
borgerliga talesätt för att förtigabeting
else rna, som ensamma ger dem en me
ning. Och såvida människan från första 
böljan förhåller sig som ägare till natu
ren, urkällan till alla arbetsmedel och 
arbetsföremål, behandlar den som sin 
egendom, biir hennes arbete källa till 
bruksvärden, således också till rike
dom. Borgama har synnerligen goda 
skäl att tilldikta arbetet övernaturlig 
skaparkraft, ty just ur det naturbeting
ade i arbetet följer, att den människa, 
som inte har någon annan egendom än 
sin arbetskraft, under alla samhälis
och kulturtillstånd måste vara slav 
under andra människor, som gjort sig 
till ägare av de materiella arbetsbeting
elserna. Hon kan arbeta endast med 
deras tillåtelse, alltså leva blott med 
deras tillåtelse. 

N a turen är alltså "i lika hög grad" 
som arbetet källan till bruksvär
dena, det vill säga alla de ting som 
människan behöver för sitt livs
uppehälle (och de tingen är inte få 
i det avancerade industrisam-häl
let). Men i fortsättningen påpekas 
attsjälvadenmänskligaarbetskraf
ten är en produkt av naturen, att 
naturen betingar arbetet. 

Naturen, ellermedettidagvanli
gare politiskt uttryck "miljön", är 
alltså den materiella grunden. Att 
jag själv gärna kallar mej marxist 
beror inte minst på att jag gillar 
marxismens konsekvent materiali
stiska ståndpunkt. Vad är väl mer 
materiellt än naturmiljön? 

Flodvändarna 
Att "tilldikta arbetet övernaturlig 
skaparkraft", det vill säga bortse 
från de handfasta begränsningar 
som naturen sätter, kallar Marx 
som synes en borgerlig inställning. 
Om de begränsningarna vet vi mer 
än på 1870-talet och det har även 

uppstått en intressant ekologisk 
teoribildning, bland annat genom 
insatser av marxister som Klaus 
Eder. Därför finner j ag det befogat 
att bevara (och gärna utveckla) 
miljöperspektivet i vänsterpartiets 
program. 

Om man som många menar att 
programmet bör vara en vägled
ning för praktisk handling (vilket 
jag själv ifrågasätter) kan det vara 
bra attminnas denjärnhårda natur
lagen, för annars kan man idealis
tiskt tro sej ha "övernaturlig ska
parkraft" och försöka vända sibiri
ska floder- det fanns seriösa sov
jetiska planer på att bland annat 
med hjälp av kärnladdningar 
spränga nya fåror så att Irtysj och 
J e ni sej kunde rinna söderut i stället 
för tillNorra ishavet. Eller så före
språkar man i likhet med v-parti
distriktets nye miljöansvarige byg
get av en nordskånsk tvärväg som 
inte lär vara färdigamorterad innan 
oljan är - inte slut, men väl så 
knapp och dyr att vägen kommer 
att ligga tämligen tom. 

Fast den inställningen behöver 
inte bero på idealism. Det handlar 
nog om banal okunnighet. 

Jag finns! 
Och så pratades det förstås klass 
på mötet. Förslaget till programtext 
börjar med klasserna, och det går 
ut hårt: 

Mellan kapitalismens båda huvudklas
ser finns ett skikt, hårt bundet till bor
garklassen, bestående av bland annat 
högre tjänstemän och andra på ledande 
positioner inom ekonomiska och aka
demiska institutioner. Bindningen 
bygger på detta skikts position i produk
tionen; attadministreraklassamhällets 
utsugningsmekanismer till förrnån för 
borgarklassen och legitimera det bor
gerliga samhällets orättvisor. Klassam
hällets fortlevnad hör till deras direkta 
klassintressen. I den konkreta intresse
kampen representerar de ofta den mot
part som motverkar de arbetandes 
strävan efter bättre villkor. 

Borgare, arbetare, mellanskikt. 
Men det handlar inte om de mel
lanskikten som diskuterades så 
flitigt på 1970-talet (och som Blå 
Tågetrimmade på "blekansikten"). 
De skikten har tydligen helt opro
blematiskt sugits upp i arbetar
klassen numera. Nej, detsom cita
tet syftar på är vad Göran Therborn 
(Klasstrukturen i Sverige 1930-
1980, 1981)betecknarsom"ledan
de och garanterande funktioner 
vars utövare därigenom på ett spe
ciellt sätt är knutna till den domi
nerande klassen", en kategori för 
sej , klart skild från de tendentiellt 
vacklande mellanskikten. Själv 
finner jag Therborns indelning 
analytiskt mer givande än pro
gramtexten. 

Men framför allt villjag göraett 
viktigt tillägg som kunde låta 
ungefär som så: "Mellan kapitalis
mens båda huvudklasser finns en 
klass med bas i den enkla varupro
duktionen och med anor från yngre 
stenåldern. Dithör bland annatfri
lansande översättare." 

Linderot och Marx 
Småborgerligheten, kort sagt. Förr 
vårdade sej det svenska kommu
nistpartiet om den, sökte vinna 
den som allianspartner åt arbetar
klassen. Vi minns Sven Linderots 
skrift om småbönderna, eller? De 
senare är förvisso en marginell 
samhällsgrupp nu för tiden, men i 
gengäld har vi en massa självstän
diga pizzabagare, ofta av utländsk 
härkomst, som borde vara av stort 
intresse för vänsterpartiet. 

Vad säger då Marx apropå Go
thaprogrammet? Han citerar först 
programtexten: "Arbetets befrielse 
måste vara ett verk av arbetar
klassen, i jämförelse med vilken 
alla andra klasser är en enda re
aktionär massa", och sedan upp
reparhan vadhan själv ahde skrivit 
27 år tidigare, i Kommunistiska 
manifestet, att "medel stånden ... 
blir revolutionära med hänsyn till 
sin förestående övergång till pro
letariatet". Han fortsätter: "Från 
denna synpunkt är det alltså åter
igen tokigt, att de, tillsammans 
med bourgeoisin och till köpet med 
feodalherrarna i förhållande till 
proletariatet 'bildar en enda reak
tionär massa'." 

För övrigt skulle jag gärna även 
se en rad om trasproletariatet, ett 
inte ointressant samhällsskikt, ofta 
reaktionärt men inte alltid. 

Positivt, men ... 
Utkastet till nytt program för vän
sterpartiet vittnar om att författarna 
inte är så insatta i marxismen utan 
nöjer sej med en förgrovad variant 
som i viktiga avseenden hamnar 
långt från Marx egen ståndpunkt. 
Föross somvarmedom 1960-och 
1970-talens vitala diskussion, som 
verkligen utvecklade det marxis
tiska tänkandet, kan detta vara en 
smula vemodigt. Men egentligen 
är det positivt. Marxismen befruk
tar visserligen även dagens sam
hällsanalys, exemplifierat av Ma
nuel Castells, men saknar också 
viktiga kategorier som behövs om 
man vill förstå världen sådan den 
ser ut idag. I Sverige är marxismen 
bara en av de idetraditioner som 
numera ryms i vänsterpartiet. 
1960- och 1970-talens diskussio
ner förföll ofta till exegetik, tes
tuggen och tomma klassikercitat 
I och med att dagens program
skrivare är så okunniga om marx
ismen löper de mindrerisk attham
na i den fållan. 

Fast i någon liten mån tycker vi 
veteraner att det var bättre förr. 

Gunnar Sandin 

PS 
Det talades inte mycket om EU på 
mötet, men Kalle Larsson (inledare 
tillsammans med Jenny Lindahl) 
sa i förbigående att han ville ha 
med ett krav om svenskt utträde. 
Marx citerar: "Arbetarklassen v er
kar för sin befrielse i första hand 
inom ramen för den nuvarande 
nationella staten", och kommente
rar: "l motsats till Kommunistiska 
manifestet och till all tidigare so
cialism har Lassalle fattat arbetar
rörelsen från den mest trångbrös
tade ståndpunkt." 
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Nej till EMU? 
De närmaste månadernas viktiga
ste politiskafråga i Sverige är ställ
ningstagandet till EMU - och in
direkt till EU. 

Densvenska vänsternröstar nej. 
Dess argument är främst ekono
miska och handlar om makten över 
kon junkturpolitiken och i förläng
ningen social- och skattepolitiken. 
Den ideologiskt viktigaste kompo
nenten är strävan att bevara demo
kratin inom nationalstatens ram. 

Jag menar att vi också måste 
undersöka frågan ur ett globaltlin
ternationellt perspektiv, ett solida
riskt och socialistiskt perspektiv. 
För att skapa en sorts ram för dis
kussionen har jag sökt argument 
hos Samir Amin, författare till Den 
globala kapitalackumulationen 
och en rad andra viktiga arbeten. 
Jag har ställt samman sju påstå
enden ur hans senaste bok, Kapita
lism i globaliseringens tid, (Daida
los 1998). 

Sarnir Amin har inte formulerat 
dessa satser som teser. J ag har 
självsvåldigt lyft dem ur löpande 
text och skilda sammanhang och 
numrerat dem i den ordning som 
passat mig. Ansvaret för texten är 
helt och hållet mitt eget. 

Samir Amins sju 
påståenden 
De fyra första satserna summerar 
världssituationen idag, de tre sista 
är fragment av ett program för 
förändring . 

I. USA:s (och "centrums") 
makt vilar på fem monopol: det 
teknologiska försprånget samt 
kontrollen över finansmarknader, 
råvaror, medier och massförstö
relsevapen. 

2. USA:s monstruöst kostsam
ma militära hegemoni betalar sig 
genom att den garanterar dollarns 
ställning som världsvaluta. 

3. Storbritannien har gjort en 
villkorslös allians med USA till 
sin högsta prioritering. Hur går det 
i framtiden om rivaliteten mellan 
Europa och USA blir intensivare? 

4. Vi riskerar en ny upplaga av 
amerikansk världshegemoni, ett 
delande av "bördorna" inom en 
nyimperialistisk regionalisering. 

5. För att möta detta hot måste 
den nya socialismen bli långt mer 
internationalistisk än nu och aktivt 
bidra till att organisera regionala 
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grupperingar som kan ställa fol
kens internationalism mot cen
trums fem monopol. 

6. Vi måste ersätta det nuvaran
de unicentriska globala systemet 
med en polycentrisk regionalise
ring genom att sammanfoga de 
utspridda delarna av periferierna 
till regioner, förslagsvis följande: 
Latinamerika, arabvärlden, Afrika, 
Sydostasien, de kontinentala län
derna Kina och Indien samt f.d . 
Sovjetunionen och Europa. 

7. Deneuropeiska vänsterns sär
skilda uppgift i skapandet av denna 
polycentriskaregionalisering är att 
medelst en rekonstruerad och för
enad arbetarrörelse utveckla ett 
konfederalt politiskt och ekono
miskt stor-Europa. En gemensam 
europeisk valuta behövs för att 
ersätta de nationella valutorna i en 
omfattning som gör det möjligt att 
gå vidare till en gemensam politisk 
konstruktion, vilken kan ge legiti
mitet till gemensamma finansiella 
och monetära institutioner. 

Mina kommentarer 
I. Ä ven om "centrum" självfal

let inte är helt identiskt med USA, 
så är det efter Irakkriget uppen
bart, att det leds och kontrolleras 
av USA. 

2. En tredjedel av den amerikan
ska ekonomin är direkt eller indi
rekt beroende av det militärindu
striella komplexet. Syftet med 
USA:s militära hegemoni är att 
garantera dollarns ställning som 
världsvaluta. Tack vare den kan 
USA förmå den övriga världen att 
finansiera det ständiga handelsun
derskott som rustningarna gerupp
hov till. USA kan också köpa upp 
andra länders försvarsindustrin -
som t.ex. den svenska- eller göra 
vapentillverkningen beroende av 
USA genom att bevara kontrollen 
över nödvändiga komponenter, 
som vi sett den senaste månaden. 

3. Tony Blair fullföljer konse
kventStorbritanniens traditionella 
villkorslösa allians med USA. 
Hans strävan är att knyta hela EU 
till USAförattskapaettänstarkare 
västrnaktblock. Motsatsen kallar 
han att splittra EU. Mycket tyder 
på att Göran Persson strävar i sam
ma riktning. Hela den borgerliga 
svenska pressen försvarar det 
"transatlantiska bandet", fördömer 
Tysklands och Frankrikes "splitt
ring av EU" och hyllarettansvars
fullt samarbete med USA. Det 
finns en svensk tradition attanvän
da begreppet "ansvarsfull politik" 
för att beteckna följsamhet med 
den för tillfället dominerande 
världsmakten. 

4. Innebörden i USA:s världs
hegemoni och dess delande av 
"bördorna" inom en nyimperiali
stisk regionalisering har under de 

senaste åren kommit till klart ut
tryck i samband med krigen mot 
Afghanistan och Irakliksom hoten 
mot Syrien, Iran och Nordkorea. 
Syftet med Blairs och hans bunds
förvanters villkorslösa allians med 
USA är att spänna också Europa 
framför den nyimperialistiska tri
umfvagnen. Flera ED-länder och 
en stor europeisk folkmajoritet 
motsätter sig tack och lov detta. 
Andra har girigt låtit det ske . 

5. Den nya socialismen måste 
bli internationalistisk och inte be
gränsa sig till att närägt fixera 
makten över de nationella välflirds
systemen i världens mest välmå
ende nationer. 

6. Uppgiften att sammanfoga 
periferiernas utspridda delar till 
regioner för samarbete och ömse
sidig handel åvilar i första hand de 
folk som lever där. Samir Amin 
fäster stora förhoppningar vid 
strukturer som de alliansfria stat
ernas organisation. Det breda mot
ståndet mot USA:s krig i Irak stär
ker dessa förhoppningar. 

7. Kampen för ett socialt och 
ekonomiskt stor-Buropa är den 
europeiska vänsterns viktigaste 
kampupp gift. Vägen till " Arbetare 
i hela världen, förenen eder" går 
via "Arbetare i hela Europa". Det 
hittillsvarande EU -samarbetet har 
försummat den gemensamma po
litiska utvecklingen och varit be
gränsat till ekonomiskt samarbete. 
En europeisk valuta behövs, men 
den borde kommit sist, inte i ED
projektets böljan. Europaregionen 
har i vissa avseenden hunnit längst 
och kan förena sig med världens 
övriga regioner och på sikt gå vi
dare mot internationell ekonomisk 
och social rättvisa. Samir Amin 
uttrycker dock på flera ställen miss
tro mot den välmående europeiska 
vänsterns förmåga att höja sig över 
inskränktanationalistiska perspek
li v. Hans förtroende för de allians
fria staterna är större. Han miss
tänker till och med att den euro
peiska vänstern kan komma att bli 
ett hinder för de nödvändiga för
ändringarna. Den pågående EMU
debatten visar hur välmotiverad 
hans misstro är. 

J a till dollarn? 
Det finns en rad välgrundade skäl 
att ur ett nationellt vänsterperspek
tiv säga nej till EMU. Jag tror alla 
är medvetna om dem. 

Det är dock ingen tillfällighet 
att också många kapitalister och 
borgare slåss för ett nej till EMU. 

Att säga nej till en valuta innebär 
samtidigt att säga j a till en annan. 
Och denna andra valuta är inte 
bara den svenska kronan. Vi har 
ovan påpekat att en mycket stor 
del av svensk verkstads- och för
svarsindustri redan är inte bara 
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integrerad med, utan ägd av För
enta staterna. 

Ett nej till EMU innebär ett ja 
till dollarn. Det finns starka eko
nomiska och politiska intressen 
förett sådant ja. Framför allt bland 
moderaterna fmns nu en stark över
strömning till EMU-omröstning
ens nej sida. Idag, den 5 maj, med
delas att Moderata studentförbun
det i Stockholm anslutit sig till 
nej sidan. Samma intressen finns i 
N or ge och särskilt i Danmark, som 
ju inte bara står utanför EMU utan 
frivilligt gått med i Irak-kriget, 
och nu belönas för detta. Hela N or
den utom Finland, som redan är 
med i EMU, kan utvecklas till ett 
dollarblock. 

Det finns naturligtvis fortfaran
de USA-vänligaEMU-förespråka
re, som hoppas att Blair ska förmå 
Storbritannien att överge pundet 
och säga ja tillEMU för attdärefter 
göra EU till ett verktyg för ameri
kansk nyimperialism och euron 
till en tvillingvaluta med dollarn. 
Flertalet USA-medlöpare tycks 
dock inse att det är en lång och 
farlig väg att gå för att nå målet. 
Säkrare att säga nej till EMU direkt. 

Idag talar det mesta för att Sve
rige i folkomröstningen kommer 
att säga nej till EMU och ja till 
dollarn. Det skulle skada kampen 
mot USA:s nyimperialism. 

Gunnar Stensson 

Skånsk miniklassiker 
Forts. fr. sid. l. 
Det kan bero på lättja; så lätt att 
ringa till Lund och beställa en 
spelning. Vad händer om vi tackar 
mej? Blir det bandinspelning och 
högtalare eller kanske ett initiativ 
till röda kapell på flera orter i 
Skåne? Värt att pröva. 
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