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~~~~f~~~~~:~~~~~~~r~:!I~~~~h En supermakt räcker 
därmed redaktionen är uppochner
vänd efter nejfestivalen. Det är 
mycket roligare att förbereda en 
fest än att avveckla den. Det är å 
andra sidan en gammal vänster
erfarenhet. Senast minns vi hur en 
hoper affischbockar blev stående i 
en villaträdgård en månad efter 
förra valet- och då fanns det ändå 
en valombudsman som var avlön
ad för att sköta avvecklingen. 

Om den gångna festivalen finns 
en smula att läsa i detta nummer. 
Tycker ni att tonen är kritisk bör ni 
betänka att kritik (och självkritik) 
historiskt sett är en hörnsten i de 
progressiva organisationernas ar
betssätt. Avsikten är förstås att 
man ska lära av misstagen och då 
är det bra om de finns på pränt. 

Det hölls åtskilliga tal i stads
parken. Att vi väljer att återge det 
som hölls av Luciano Astudillo 
beror förstås på att det var bra men 
också på att för en gångs skulle är 
roligt att publicera en socialdemo
krat i VB. 

Vi utlovade en reserapport från 
Bergslagen. Den kommer, men ett 
annat reseminne trängde sej före 
(sidan 2). Någon annan som har 
varit utanför Lund nu i sommar? 

Torgmöten mot EMU 
fredag 5.9, talare Ulf Nymark, 
Babak Rahmi, Claes Re gander 
lördag 6.9, talare Sima Ajdahi, 
Anders Neergaard, Mats Olsson 

"Gå på vatten" 
Söndag 7 september kl15 musik
cafe Vita Huset, Uardavägen (bak
om ICATomet) i. Månkören från 
Öland/ Kalmar gerföreställningen 
"Gå på vatten" under ledning av 
Thomas Hertzman. Fritt inträde. 
Värd är Midnattskören. 

Försvagar EMU .. . ? 
Fort. fr. sid. 4. 

borg, World Social Forum och 15 
februari-demonstrationerna visar 
på en internationell motmakt som 
liksom imperiet saknar centrum, 
består av olika allianser och stän
digt förändras. Den motmakten har 
hittills agerat mot EU som en del i 
imperiet, inte som en plattform för 
kampen mot imperiet. Det är, om 
inte annat, en fingervisning om att 
vi måste tänka oss noga för innan 
vi ger EU (och EMU) roller i den 
globala utvecklingen som de kan
ske aldrig kan motsvara. 

Bertil Egerö 

När jag i förra veckan var i 
Rosengård var det en pakistansk 
man som sa lite ironiskt till mig: 
Vad spelar det för roll om vi i 
Sverige slipper väx! när vi ska åka 
på semester. Jag har ändå inga 
pengar över att växla och inte råd 
att åka på semester. Perspektiven 
är olika. 

Framgång för integrationen 
Till skillnad från tidigare folkom
röstningar får utländska medbor
gare rösta i EMU-valet. Det är 
bra! Det är en seger för oss som i 
andra sammanhang arbetar för att 
förbättra integrationen i Sverige. 
EMU är nämligen en viktig fråga 
som kommer att påverka alla som 
bor i Sverige. Därför är det rimligt 
att alla som bor här ska kunna 
påverka den . 

Men samtidigt är jag och andra 
oroliga för att inte alla ska få eller 
ta chansen att påverka. Därför 
bildade vi nätverket Invandrare 
mot EMU. Genom att ta fram ma
terial på olika språk, genom att 
vara ute i invandrartäta områden 
och genom att möta invandrar
föreningar runtom i Sverige vill vi 

bidra till att förebygga ett lågt 
valdeltagande. 

Alla partier tyckte inte att ut
ländska medborgare skulle få rösta 
i EMU-valet. Folkpartiet som 
länge profilerat som med en ganska 
auktoritär och repressiv integra
tionspolitik var emot att ge utländ
ska medborgare rösträtt. Nu vill 
de inte kännas vid det. Nu åker de 
runt i Sveriges invandrartäta områ
den och ber om deras röst! skratt
retande' 

En del opinionsmätningar har 
vistattinvandrare i större utsträck
ning än svenskar tänker rösta ja. 
"J a-sidans trumfkort", kallade Da
gens Industri väljarna med ut
ländskt modersmål. "Invandrade 
svenskar är en potentiell guldgruva 
i EMU-omröstningen", skrev tid
ningen och skildrade valkampan
jemas storsatsning på svenskar 
med utländsk bakgrund. En av dem 
som satsar allra mest är företagens 
paraplyorganisation Svenskt Nä
ringsliv. 

Tänk om företagen efterfrågade 
invandrares yrkeskompetens lika 
mycket som de ni vill ha deras 

forts sid 3 

Intryck från 
en kampanj 
"Pampig" festivalinvigning var 
utlovad i stadsparken klockan ett 
i lördags. Men det var så lagom 
pampigt. Klockanetthände ingen
ting. Fem minuter senare klev en 
skara ur Röda Kapellet upp på 
scenen och spelade några låtar 
medan det mixtrades med kablar 
omkring dem. Några förströdda 
handklappningar kom från stånden 
som kantade den stora och folk
tomma Gröningen, medan de som 
fortfarande höll på med tältresning 
hade viktigare saker att använda 
händer till än applåder. Sen vidtog 
en kvarts soundchecking innan det 
började bli flyt i programmet. 

Festivalen var en stor satsning 
från vänsterpartiet, Ung vänster 
och en rad andra organisationer. 
Den hade varit värd ett bättre väder, 
en bättre start och en bättre arena. 
Gröningen är svårhanterlig, dethar 
många arrangörer erfarenhet av. 
Om man inte räknar med tusentals 
besökare är den alldeles för stor, 
och det är skada att det inte finns 
något bra alternativ (Folkparken 
är det inte). Nu hade man kunnat 
göra cirkeln av stånd och tält 
mycket snävare och ställt ut bänkar 
framför estraden för att fylla ut 
den stora luckan till publiken. Då 
kunde man heller inte behövt ha så 
hög ljudvolym. En dynamisk pre
sentatör med förmåga till spontant 
mellansnack hade också varit 
bättre för stämningen än den mu
zak som omgående slogs på i hög
talarna mellan artisterna. 

Inte minst artisterna hade ju för
tjänat bättre yttre omständigheter. 
De flesta var av hög klass, och 
Lars Dernian med sina medspelare 
var min favorit denna festival. 

Vem ska övertygas? 
Nu var ju festivalen ett led i nej
kampanjen inför folkomröstning
en. A ven om talarna kan sägas att 
de var av god klass och nog hade 
förtjänat en större publik. Eller 
åtminstone en annan sorts publik, 
en som inte redan hade bestämt 
sej, så att deras argument skulle 
göra nytta. 

Det gällde till exempel Ulla 
Hoffman med hennes raka och 
enkla stil. Det kan diskuteras om 
hon är rätt när hon säger att detta 
nog är den viktigaste omröstning 
hon och vi får möjlighet att delta i, 
men hon menar det säkert upp
riktigt. Några överraskande argu
ment kom hon inte med och det 

Forts. på sid. 4. 



Zermatt: utsikt mot framtiden 
Schweiz överflödar av utsikter och 
utsiktspunkter. Vad är det då som 
gör att så många turister kommer 
just till Zermatt? Inte minst från 
Fjärran östern-krogarnas matsed
lar är på tyska, franska, engelska 
och japanska. Jo utsikten mot 
Matter horn, Alpernas mest fantasi
eggande topp som stickerupp som 
en hörntand, 4 481 meter över 
havet, dubbla Kebnekaises höjd. 
Den lokala upplevelseindustrin 
hårdexploaterar Matterhorn som 
återkommer i otaliga namn och 
souvenirer. Men Zermatt inbjuder 
även till en annan, tankeväckande 
utsikt. 

Elbilar 
Till Zermatt åker man elektriskt 
(och dyrt): alla schweiziska järn
vägar med persontrafik är för 
övrigt elektrifierade. Utanför sta
tionen vimlar det av folk och bilar 
men det är påfallande tyst. Sedan 
förstår man: alla bilarna är el
drivna. 

Bilturisterna får vacker stanna i 
Täsch längre ner i dalen och ta 
pendeltåg sista biten. Lokalbefolk
ningen och distributions bilarnahar 
lov att köra ända fram till utkanten 
av Zermatt, men sen är det stopp 
och omlastning till batteridrivna 
paketbilar eller personbilar. De 
senare är nästan alla sjusitsiga med 
stort bagageutrymme och ägs av 
hotell eller taxifirmor. 

Är detta en förverkligad miljö
utopi? I huvudsak kollektiva, tysta 
bilar utan skadliga utsläpp? Kan 
det bli så i framtiden, även i Lund? 

Hälften kvar 
"Hälften kvar" är en skattekveru
lantisk borgerlig paroll. Men det 
kan också sägas ha varit rubriken 
för en konfererens som hölls i Paris 
i våras. Kärnfrågan var vid vilken 
tidpunkt jordens totala oljetill
gångar hade halverats. Alltså den 
redan förbrukade oljan, de kända 
reserverna och de förväntade 
upptäckterna. 

Det sista är ju den stora okända 
faktorn. Och det har varnats förr. 
Romklubbens pessimistiska pro
gnoser från 1960-talet om den 
hotande uttömningen av olja och 
andra resurser var en viktig faktor 
bakom det miljömedvetande som 
fick sådant genomslag i de flesta 
västländers politik. Kraxade då 
olyckskorparna för högt? Oljan 
flödar ännu, malmerna räcker till, 
skogen har inte dött, vattenbristen 
drabbar bara de fattiga. Det är lo
giskt att de erfarenheterna gör att 
miljö- och resursfrågorna inte 
känns lika angelägna för en senare 
generation. 

Men det var världens ledande 
experter som samlade i Paris, och 
alla kunde se slutet på oljeepoken. 
Det upptäcks inte så många nya 
fyndighetertrots bättre prospekte
ringsteknik. Däremot gick åsikter
na isär om tidpunkten när hälften 
av de totala resurserna skulle vara 
uttömda om den globala förbruk
ningen ökar i nuvarande takt, med 

2 procent om året. År 2020 löd den 
mest optimistiska prognosen. Det 
skedde redan 2000 hävdade andra. 
Ligger sanningen mittemellan, 
2010? Ett par år tidigare var den 
vanligaste uppfattningen. 

Redan i utförsbacken 
Men redan när vi befinner oss i 
början av oljeresursernas utförs
backe, och denna obehagliga san
ning blivit insedd, kommer oljepri
set att gå upp och få en massa 
materiella och psykologiska effek
ter. Det är ju inte så att utvinningen 
och konsumtionen ökar tills vi 
pang bom går in i väggen

4 
utan vi 

får en fallande kurva. Ar 2050 
beräknas produktionen vara nere 
på 1950 års nivå. Detväntasemel
lertid bli "säljarens marknad" före 
2010. 

Oljebristen kommer att ställa 
till problem i sej. Men ännu all
varligare blir kanske den allmänna 
ekonomiska kris som hotar. Den 
billiga energin och främst då oljan 
förklarar ju mycket av välstånds
utvecklingen efter andra världskri
get, och vi har flera gånger sett 
(allvarligast på 1970-talet) att 
dyrare olja stör konjunkturen. Pa
radoxalt blir det då mindre pengar 
över till den energiomställning 
som skulle behövas, som att isolera 
hus eller bygga ut järnvägen. 

De redan fattiga länderna kom
mer sannolikt att drabbas hårdast. 

USA inser 
En svensk bil blir i genomsnitt 
sjutton år gammal. Den som idag 
köper nytt måste alltså kallt räkna 
med att dramatiska ting kommer 
att ske under bilens livstid. 

Deharinteinträffatännu. Liter
priset på bensin pendlar strax under 
tian. Men hotet torde redan upp
levas där de mest kvalificerade 
prognosresurserna finns. Det är 
förstås i de amerikanska tanke
smedjorna. Den ryska oljeruschen 
till trots finns fortfarande de största 
kända reserverna i länder som 
S audiarabien och Irak. Att detta är 
den materiella grundbulten i 
USA:s mellanöstempolitik torde 
vara en utbredd insikt inte bara 
inom vänstern. 

Detrapporterades inte så mycket 
från Pariskonferensen i svenska 
medier men på väg från Zermatt 
läste jagen fyllig, utmärktöversikt 
i Neue Ztircher Zeitung. Och tid
ningen Miljömagasinet (nr 21), 
som kan läsas på stadsbiblioteket, 
behandlade också ämnet. Bland 
annat hade den en genomgång av 
vad som kan, och framför allt inte 
kan, ersätta oljan. Vad ska driva 
bilarna? Är en framtidamassbilism 
möjlig? 

Glöm batterierna! 
Små trevliga batteribilar, frestas 
man svara efter besöket i Zermatt. 
Men jag kom att tänka på en 
miljömedveten vän i Dalby som 
funnit att hans elmoped har svårt 
att klara även de begränsade retur
resorna till Lund om drygt två mil. 

Och inga radikalt bättre batterier 
är i sikte trots forskning för många 
miljarder. (Det finns visserligen 
en gammal konspirationsmyt om 
att oljebolagen saboterar sådan 
forskning, men ubåtstillverkarna 
har verkligen ansträngt sej .) Som 
lokaltaxi kan elbilar duga, inte för 
att köra Svensson till lantstället. 

Oljesand, oljeskiffer? Förlänger 
oljeepoken högst två år till priset 
av stora miljöskador. 

Etanol eller annat biobränsle? 
Skulle kunna täcka 25 procent av 
det svenska behovet, men redan 
insamlingen av råvaran kräver 
omfattande transporter. Och flisen 
lär behövas till annat. 

Kol som det ju finns gott om? 
Man kan tillverka flytande bränsle 
av stenkol. Tyskarna gjorde det 
under de sista krigsåren genom en 
enormkraftansträngning och bland 
annat hundratusentals slavarbe
tare. Det går men kostar skjortan. 

Vätgas? Se nedan. 

Teori och praktik 
Kan vi uppskjuta uttömningen ge
nom att spara? Ja, i teorin. Men 
vad praktiken beträffar kan man 
begrunda den svenska energipoli
tiken där hushållning länge har 
varit ett officiellt mål samtidigt 
som elförbrukningen hela tiden 
ökat - se bara på utejulgranarna. 
Elektroniken har gjort bensinmo
torerna effektivare men det vägs 
upp av allt tyngre bilar, t.ex. stads
jeepar (SOU 2001:2 var beteck
ningen på en utredning där detta 
belades), och av klimatanläggning 
och servostyrning som numera är 
ett måste. 

På svenska och amerikanska bil
ar men inte på kinesiska. Å andra 
sidan är det i nuvarande och nyss
varande u-länder som bilism och 
flyg växer snabbast. Om det är 
något som är globalt så är det 
oljepriserna - oljan har inget fä
dernesland. 

J o då, blir bensinen tillräckligt 
dyr kommer folk att efterfråga 
bränslesnålare bilar även om de är 
motorsvagare och därmed trögare. 
Drabbas gör då i första hand 
småfoket som sällan har med ny
produktionen utanhänvisas till den 
begagnade och törstiga fordons
flottan. 

En grön socialism? 
"Socialismen kan endast nås per 
cykel", sa en minister i Allendes 
radikala regering i Chile. Det har 
länge funnits en principiell bilfient
lighetinom vänstern -och en posi
tiv bilsyn inom högern, och det 
var mycket riktigt lastbilsåkarnas 
aktioner som knäckte Allende. I 
praktiken har vänstern förstås köpt 
och kört bilar som alla andra, men 
ofta med dåligt samvete. 

Det dåliga samvetet har nästan 
helt handlat om miljön, enkanner
ligen luftrniljön, och det har lin
drats genom övergång tillkatalysa
torrening. Växthuseffekten finns 
visserligen kvar som ett diffust 
hot och gamla människor dör i 

förtid av avgasernas mikropartiklar 
men den stora stygga vargen som 
det ropades om har inte kommit. 
En ny vänster har en ny syn på 
bilismen. En majoritet på förra v
kongressen dukade under för 
motorlobbyns kampanj och krävde 
att skoloma skulle ta av sina knap
pa medel och betala körkort åt alla 
elever. 

N u lär vi genuina bilfiender kun
na andas morgonluft. Det är inte 
längre luften som är vårt stora 
argument utan mycket mer hand
fasta naturresurser. Det handlar 
inte längre om att vädja till männi
skors idealitet och miljösamvete 
utan till deras högst materiella in
tressen. Nu blir det att åka kollek
tivt och att tränga ihop städerna så 
att verksamheterna kommer på 
cykelavstånd från varandra. 

Kollektiva lösningar och hus
hållning? Det låter som grön socia
lism. 

Tobak och bensin 
Men vi ska nog inte hoppas för 
mycket förrän alla andra vägar är 
prövade. Vi såg hur det gick här
omåret när världsmarknadspriset 
på olja sköt i höjden. Inte drog 
Västeuropas bilisternerpå sin kör
ning. I flera länder tvingade de i 
stället politikerna att sänka ben
sinskatten. 

Både samhälle och individer har 
ju blivit beroende av oljan i all
mänhet och bilen i synnerhet. Jag 
minns en etnolog som drog en 
jämförelse med tobaks bruket, som 
spreds i Europa under en högkon
junktur. När tiderna blev kärvare 
drog rökarna hellre in på maten. I 
första hand bör vi alltså vänta oss 
nya bensinskatteuppror, och det 
skulle inte förvåna mej om delar 
av vänstern går i spetsen för dem 
med tal om att arbetarna drabbas 
mest (vilket är sant) och att det är 
synd om glesbygden (vilket också 
stämmer). 

Effekten av allmän konjunktur
försvagning och sänkta skattein
komster är ju att det allmänna får 
sämre ekonomiska resurser. Inget 
bra klimat för en socialistisk sam
hällsomvandling. 

Kanske får vi ettkärnkraftssam
hälle i stället. Det finns nämligen 
en känd teknik som kan rädda 
massbilismen, nämligen vätgas
drift. Men den industriella spillgas 
som nu finns är försumbar i för
hållande till behovet utan det gäller 
att elektrolysera vatten. Det kom
mer att kräva mängder av relativt 
billig elenergi, och det är svårt att 
se varifrån den skulle komma annat 
än från kärnkraft. 

Det är möjligt att nästa svenska 
folkomröstning kommer att gälla 
en omfattande kärnkraftsutbygg
nad och den blir säkert av, så många 
bilister som det finns, tänkte jag 
dystert under återfården till låg
landet. 

Eller ska man ta chansen och 
starta vätgaskonsultfirman Hin
denburg AB? 

Gunnar Sandin 



Säg inte nej, säg 
Det var Martin Landgren i den nya 
gruppen Svenska Musikrörelsen 
som vid Nejfesten i Stadsparken i 
lördags under soundchecken cite
rade den gamla Sven-Ingvarslåten 
"Säg inte nej ... ". Det är naturlig
tvis också en adekvat sammanfatt
ning av Göran Perssons nya utspel 
med invitation till ett mjukt Ja. 
Vår gemensamma kulturskatt av 
gamla schlagertexter rymmer 
många slagkraftiga politiska bud
skap. Det är inte för inte som Röda 
Kapellet har "Ett Litet Rött Paket" 
på sin repertoar. Fast Musikrörel
sen når förstås längre med sin 
sångtextamatt produktivkrafterna 
nått en högre nivå. 

Utan tvivel kommernågongam
mal bitvarghäri Veckobladetpeka 
på brister i lördagens arrangemang. 
Men i grunden måste man vara 
imponerad av den nytändning 
vänsterpartieti Lund nu genomgår. 
De många yngre som nu strömmat 
till organisationen gör ett bra jobb 
och får mig att tänka på det vän
sterparti som fanns i Lund för tjugo 
år sen och som sprudlade av vitali
tet. Kanske dags för lite erkänsla 
över generationsgränserna? 

Ett vänsterja? 
J ag är inte okänslig för vad Lennart 
Värm by, Gunnar Stensson och 
Kenneth Kvist säger när de talar 
om att de ska rösta Ja. Visst finns 
det större krafter i rörelse än vad 
som påverkas av utfallet i en om
röstning. Visst, historien har sin 

Supermakt ..• 
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röster! Då hade vi på fullt allvar 
kunnat prata om en integrerad ar
betsmarknad. 

Inte kul gå mot partiet, men . .. 
Förutom aktiv i nätverket är jag 
socialdemokratisk riksdagsleda
mot. Jag vill faktiskt erkänna för 
er att jag inte tycker det är kul att 
jag dragit andra slutsatser än mitt 
parti. Det är inte kul att vara emot 
mem somjag annars alltid samar
betar med. Men någonstans måste 
man hitta en balans - vi är ju ett 
stort parti på nästan 40 procent. 
Alla kan ju inte tycka lika alltid. 
Det är ju också därför vi har folk
omröstning i denna fråga. Den de
lar i stort sett alla partier. 

Dessutom vet jag att jag inte 
står ensam - fem ministrar, flera 
riksdagsledamöter, kommunalråd 
och inte minst massor av parti
aktivister kommer attrösta nej den 
14 september. 

EU behövs. Vi behöver mer 
samarbete mellan länderna i Euro
pa. Det finns problem som ett land 
intekan lösa själv. Samtidigtmåste 
vi kunna värdera varje del av EU 
för sig, innan vi handlöst kastar 
oss in i det. Ska EU ha gemensamt 
försvar? Ska EU ha mer överstat
lighet på det utrikespolitiska om
rådet? Och inte minst: Ar EMU 

gång och nationsstaterna år på sikt 
dömda. I det långa loppet är vi alla 
döda, som lord Keynes sa. Men 
fram tills dess gör det en del skill
nad. Nog är det väl så att den dri
vande faktorn på den borgerliga 
sidan är att de vill ha slutet på det 
här sosserie t, det som gav oss Pal
me och liknande? J ag tror de dröm
merom Europas trygga borgerliga 
hamn. Låt mig citera Olle Sven
ning i Aftonbladet: "Euron är ett 
vapen mot dollarimperialismen, 
säger vänsterstrateger. Är huset 
W allenberg underrättat?" 

Vart är kampanjen på väg I? 
När dethärskrivs är dettvå veckor 
kvar till omröstningen och när det 
läses bara en vecka. Som jag upp
fattardethåller de s.k. sakfrågorna 
att hamna i bakgrunden och det 
med rätta. Det finns argument som 
talar för och som talar emot och 
såvitt jag förstår väger de ganska 
jämnt. Dettycks mig svårtattgrun
da sitt ställningstagande på dem. 

Nej, det är politiken dethandlar 
om. Ja-sidan anför ett antal kän
slaargument om hur viktigt det är 
att vi visar vår samhörighet med 
Europa. Tja, ingen har väl precis 
tänkt kasta loss från världsdelen. 
Norge och Schweiz är väl förank
rade i berggrunden men har ju valt 
att stå utanför själva EU. Och 
Danmarkoch Storbritannien är inte 
mindre europeiska för att de inte 
är med i EMU. Det är billigt, tycker 
jag, att som Persson köra med sol-

och Euron bra? Är den bra för 
Sverige just nu? Det finns flera 
skäl till att jag idag ännu är skeptisk 
till att Sverige ska gå med i EMU. 

Vi vet inte vad vi får, men vet 
vad vi har. Fakta är att Sverige 
faktiskt haft högre tillväxt, bättre 
produktivitetsutveckling och lägre 
arbetslöshet genom att stå utanför 
EMU hittills. F akt är också att det 
gått bättre för de andra EV-län
derna som valt att inte gå med. 
Många länder i EV-området har 
stora problem. 

Blir det ett ja måste vi avhända 
oss viktiga instrument i den ekono
miska politiken, valuta- och pen
ningpolitiken. Instrument som 
gjort att Sverige haft en bättre 
utveckling än EMU-länderna. 

EMU är ett högriskprojekt Vi 
kan tvingas skära ner i välfården 
och arbetslöshetkan öka vid dåliga 
tider. Och det är dom som redan 
har en svag ställning på arbets
marknaden som får gå först, där
ibland invandrare. 

Hemligt, hemligt 
Jag som i andra sammanhang ar
betar för att bryta utanförskapet 
förstår inte Ja-sidan när de säger: 
Vi måste vara med full ut för att 
påverka. För det första är vi ju 
redan med i EU och påverkar. För 
det andra är ju hela EMU skapat 
för att ingen folkvald, inget land 
eller annan ska kunna påverka. 
Det är ju hela poängen. 

anske ... 
datgravarna i Flandern som ar
gument för att få svenskarna att 
säga ja till ett ekonomiskt projekt 
som i varje fall är starkt ifrågasatt. 

Mycket riktigt dyker nu också 
klart utrikespolitiska argument 
upp. En skribent i DN, förstås ana
lytiker i försvaret, talade om att 
det svenska folkets bristande entu
siasm för EMU var ett resultat av 
"draksådden" från vår neutralitets
politik. Ordvalet ger reflexionen 
att allt är som vanligt. För sextio år 
sen brukade ju försvarets talesmän 
mana till "en modig uppslutning" 
för att utbreda de europeiska vär
dena i öster. 

Men i sak är det korrekt: den 
svenska tveksamheten hänger nog 
samman med en mer än hundraårig 
tradition att inte binda upp sig i 
utrikespolitiska block. Men ja
ivrarna får bestämrna sig. Antingen 
är EMU bara en praktisk historia 
om mynt och räntor och då är det 
tramsigt att tala om det stora eu
ropeiska projektet. Eller förväntas 
vi göra ett kraftfullt politiskt ställ
ningstagande för projektet, bort 
från den svenska självständighe
ten (och, måhända, självtillräck
ligheten). Låt oss då diskutera det. 

Vart är kampanjen på väg II? 
Men kampanjen stannar nog inte 
där. Vad jag uppfattar är att den 
utvecklas till ett ställningstagande 
för och emot etablisse-manget. 

A v landets ledande maktperso
ner: i näringsliv, i politik, i ämbets-

Jag kan inte förlika mig med att 
vi ska flytta makten från Sverige 
till Frankfurt oc där lämna över 
den till den Europeiska Central
banken, till oavsättliga och icke 
demokratiskt valda byråkrater. J ag 
kan inte förlika mig med tanken 
att Sverige ska förlora den demo
kratiska möjligheten till insyn, 
kontroll och ansvarsutkrävande 
över den Svewnska Riksbanken 
som finns idag. Istället ska ECB
slutenhet råda också i Sverige, där 
exempelvis protokollen från deras 
möten hemligstämplas i 30 år! 

Sedan var det här med priserna. 
Inget land har fått billigare priser. 
Något land har visat att det i alla 
fall inte blivit dyrare sedan EMU 
infördes. Handeln i Sverige lovar 
prisstopp under en övergångspen
od. Men sen då? Mittparti lovaren 
pris- och konkurrenskommission 
som ska bevaka prisutvecklingen. 
Varför? Kanske har ni vänner eller 
släktingar som bor i ett EMU
land. Kanske har ni varit i något 
EMU-land i sommar. De jagpratat 
med vittnar alla om att det blivit 
dyrare! Och vem drabbas av det? 
De som redan har de små plån
böckerna! 

USA- motvikt? Nej! 
En del hävdar att EU skulle vara 
en motvikt till USA om vi fick 
Euron. Det begriper jag inte. Det 
är ju precis tvärt om. Ett EU i 
ekonomisk kris, med hög arbets-

verken, i riksdagen är, gissar jag, 
nio av tio för ett ja. Det är nästan 
patetiskt att på TV se Maud Olofs
son, Ulla H offman och Peter Eriks
son på ena sidan mot Göran Pers
son, Lars Leijonborg, Bo Lundgren 
och Alf Svensson på andra. Det 
kommer snart att bli ännu tydliga
re: helsidorna med förtroendein
givande personer kommer attvälla 
in över oss. Och den adresserade 
direktreklamen: anställda i stora 
företag får brev undertecknade av 
företagsledningen plus Saco-, SIF
och LO-representanter som säger 
att det måste bli ett ja för jobbens 
skull. Ingvar Carlsson tittar redan 
allvarligt ner på oss, Mari t Pauls
son försäkrar att vi ska lita på 
henne, den enkla bondkvinnan. 

I kampanjkanslierna sitter de 
mest slipade spindoktorer bran
schen kan uppbringa. De kollar 
med fokusgrupper varannan dag 
och är beredda att sälja sina själar 
för en tillräckligt säljande formu
lering. I regeringskansliet sitter 
jämlikartill Karl Rov e och Alastair 
Campbell: jaså folk är tveksamma, 
ja då får Persson och Leijonborg 
säga att det blir inget av på länge 
än. Pengar är förstås inget problem 
- på gatorna svärmar redan tu
sentals inhyrda ungdomar från 
Ungmoderaterna och SSU. 

Det är i slutändan det manipula
tiva draget, det nedlåtande tonfallet 
och det överväldigande maktöver
taget som gör mig förbannad och 
som avgör saken för min del. 

Lucifer 

löshet och med en försämrad väl
färd på grund av ett misslyckat 
EMU-projekt riskerar ju att bli ett 
mer inåtvänt och egoistiskt EU. 

Redan idag stängs fattiga länder 
ute från den viktigaEV-marknaden 
med kvoter och tariffer. Redan 
idag förstörs fattiga länders in
hemska produktion på grund av 
EV-subventioner. Varje EU-ko 
subventioneras med 20 kronor dag
ligen, närhalvajordens befolkning 
lever på mindre än den summan 
per dag. Ett EU i ekonomisk kris, 
med hög arbetslöshet och med en 
försämrad välfärd skulle inte bli 
mer öppet och solidariskt utan 
snarare inåtvänt och egoistiskt. 

Sedan får vi inte va naiva! 
Den viktigaste orsaken till USA:s 
dominans är krut och kanoner. Krut 
och kanoner, mötesdeltagare. USA 
hade förraåreten militärbudget på 
343 miljarder dollar, vilket över
skred alla andra länders militär
budgetar tillsammans. J ag tro i ng
en vill att EU ska satsa så mycket 
på vapen. Glöm inte heller bort att 
en majoritet av EU :s länder stödee 
USA:s krigsplanermot Irak. Mån
ga EV-länder skickade dessutom 
trupp till Irak. 

Världen behöver inte en super
makt till, vi har ju redan en för 
mycket. 

Luciano Astudillo 
Invandrare mot EMU 
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Försvagar EMU 
Europas 
konkurrenskraft? 
Förra helgen debatterade ett antal 
herrar i radions Pl den Interna
tionella utvecklingen och EMU. 
NärAndersEhnmarkochJanGuil
lou argumenterade för ett ja till 
EMU handlade det om att förstärka 
Europa som motkraft till USA. 
Det gör också Gunnar Stensson & 
Anna Klara Arvidsson i VB 22. 

Kan Europa bli en verklig mot
kraft? Dess omvandling från dag
ens nationalstater till någon form 
av europeisk centralmakt är. en 
process över lång tid. Det är mte 
säkert att den gör Europa ekono
miskt starkare. Det nuvarande EU 
består av stater där levnadsvillko
ren fårmångamedborgare att välja 
ett eller inga barn. Vi åldras, och 
de som ska ta hand om oss och 
säkra våra pensioner blir allt färre. 
Det ser likadant ut i de flesta kandi
datländerna till EU. Detta påverkar 
i hög grad den ekonomiska utveck
lingen, men påverkar det ED-
politiken? .. 

Myndigheterna oroas over ut
vecklingen, men finneringet svar. 
Iblandmedger de att Sverige behö
ver fler unga för att hålla ekonomin 
och pensionärerna gående. s=.a 
diskussion förs inom EU, men an
nu dominerar rädslan för ökad in
vandring. Den politik som EM_lJ 
handlar om är en minskad offentlig 
sektor och en snäv penningpolitik 
som "tyvärr" inte kan hantera ar
betslösheten. Den bredamobilise
ring av medborgama och deras re
surser som behövs för att hantera 
(eller rentav ändra) vår.demogra
fiska framtid ryms mte 1 den poli
tiken. 

Den gamle FN -ambassadören 
Anders Ferm såg (i radioprogram
met) Europas viktigaste roll v~a 
att hävda och försvara mänskliga 
rättigheter och internationell r~~~' 
särskilt i FN. Europas ekonorm ar 
redan idag betydligt mindre än 
USA:s, och USA fortsätter att dra 
ifrån, kanskehjälptdärtill av EMU. 
säkerhetspolitiskt är Europa och 
USA intimt förenade inom Nato. 
Det är inte genom ekonomisk eller 
militär makt Europa kan påverka 
USA, menade Ferm. 

EU tillhör imperiet 
Förhållandet mellan Europa och 
USA är naturligtvis flerdirnensio-
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nellt. Gunnar och Anna Klara hän
visar till en DN-artikel om boken 
Imperiet. I den görs enklar skillnad 
mellan Imperiet och USAs impe
rialism. "Imperiet ... saknar cen
trum och existerar bara genom 
samordningen mellan olika stater, 
bolag och organisationer." Denna 
nya maktform har drivits fram av 
ekonomiska förändnngar som 
"tvingat arbetskraft och kapital till 
ökad rörlighet och föränderlighet". 
Det borde inte vara någon tvekan 
om att EU tillhör 'imperiet'. 

Därmed ställs vi inför den stän
digt aktuella frågan - arbeta inom 
systemet eller mot det? Sj~lvklart 
båda, menar jag. Sven ge ar ;e?an 
EU-medlem, och vi kan alltsa f olJa 
Ferms råd och arbeta för att för
stärka Europas politiska roll i 
världssamfundet. Under Persson
regimen sker inte detta, tvärtom. 
Jag fann det oerhört plågsamt att 
se hur vår egen regering undvek 
varje ställningstagandemot USA:s 
Irakkrig, trots de möjligheter sp~tt
ringen inom EU gav. Samma .laga 
profil hålls inom andra ornraden 
jag har erfarenhet av. 

Därför är jag helt övertygad o~ 
att ett svenskt medlemskap 1dag 1 
EMU bara leder till en sak: vår 
självständiga röst inom. EU försva
gas ännu mer. Det kravs en helt 
annan regering för att Svenge ska 
vilja återta sin tidig.are roll1 den 
internationella politiken. 

Den frågan får extra tyngd ge
nom Anders Ferms undran om m te 
EMU i praktiken försvagar Europa 
som ekonomisk konkurrent. Ett 
"nej" i omröstningen skulle inne
bära att vårregering tvingas öv;r~e 
sin låga EU-profil och dn va pa for 
reformeringar av EMU-konstruk
tionen så att EMU verkligen kom
mer att fungera som ekonomisk 
motor och arbetslösheten sjunker. 
Mycket av det s venska motståndet 
motEMU verkar handla om rruss
tro mot de ekonomiska effekterna. 

Euron blivande skvalpvaluta? 
Det finns ett tungt argument för att 
rösta ja, som varken Ferm eller 
någon annan tog upp: Eur?n kan 
bli en allvarlig konkurrent till dol
larn i den internationella handeln. 
Det vore fantastiskt, men kan euron 
på allvar utmana dollarn om i~te 
EU klarar ekonomin och arbetslos
heten särskilt med de nya krav 
kandidatländemas situation reser? 
Är det tvärtom risk att euron på 
sikt försvagas, blir en skvalp
valuta? 

Slutligen, vi behöver en ordent
lig diskussion om den "motmakt" 
som enligt DN-artikeln om Impe
riet är imperiets motpol. Det kan 
vara värt att ta fram Castells igen. 
Händelser som Seattle ocJ;l Göte-
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behövdes inte, även om hon kom
menterade Perssons utspel om att 
vi kan vänta med euroanslutningen 
även vid ett ja: ett ja är ett ja även 
om det låter som ett nja. Hon 
betonade anslutningens karaktär 
av elitprojekt. De som vill göra 
Sverige till fullvärdig EMU-med~ 
lem är inte dom som ror - Bia 
Tågets gamla låt skulle platsa bland 
stamsångerna om skolan fortfar
ande hade hållit sej med såna. 

Hon hade nyss träffat Holger K. 
Nielsen i Socialistisk Folkeparti 
som berättat att inget av den danska 
jasidans hot före d~n EMU-om
röstning som den forlorade hade 
slagit in. Fast hon nämnde mte at~ 
Holger och majoritetem hans p<utJ 
numera är för euron. Liksom van
sterförbundets förre ordförande 
Claes Andersson i Finland. 

På kvällen när det tätnade en 
smula på gräsplanen, framför allt 
av ungdomar, kunde det vara me
ningsfullare med agitatiOn, och 
effektiv sådan bjöds också av Ali 
Esbati. Men i övrigt skulle jag 
vilja använda ord~t ~verk~ll. .. 

Det är nog ocksa sa att v1 s?~ ar 
inne i kampanjen och politiken 
överskattar vanligt folks intresse. 
V arken ja ellernej hade nog kunnat 
dra några stora skaror denna kulna 
lördag. (Jag minns däremot en 
gång då stadsparken verkl1gen 
kokade av politiska känslor, en 
oktoberkväll när borgerligheten 
massmobiliserade mot löntagar
fonder.) N ej organisationerna hade 
inte ens lyckats särskilt väl med att 
dra dit de egna medlemmarna. For 
vänsterpartiets del är no~ detta en 
trist konsekvens av den dJupa (och 
varaktiga?) söndring som råder i 
den lokala partiföreningen. 

Lusthuset och ludan 
På stortorget har jasidan och 
nejsidan varsin valsr_ug~. J~gkän
ner mej lätt kluven mfor asy~en. 
Ja har ett elegant lusthus, neJ en 
stabbig luda av modell folkhemsk 
lekstuga. Det vore trevligt om neJ 
stod för elegansen och lättheten, 
men det folkhemska är kanske en 
effektivare symbolik. "Vi vet vad 
vi har men inte vad vi får." 

Fast när vädret tillåter flyttar 
man ut bordet med trycksaker. Det 
är trevligt att sitta vid nejbordet (ta 
chansen ring Rebecca på 138213 
och fråg~ om detfinns någr.a luckor 
i bemanningslistan). Ett litet pro
blem är det stora utbudet av foldrar 
eftersom varje deltagare i paraply
organisationen har sina egna. Man 
ju hinna läsa igenom he!a m~ten~
let så att man kan ge ärliga rad nar 
besökare ber en rekommendera 
något. 

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

En nejpropagandist talade i lör
dags lite nedlåtande om jasida~s 
glättade fyrfärgs broschyrer. Nu ar 
det så att med modem tryckteknik 
är fåra inte särskilt mycket dyrare 
än sv~tvitt, och det syns även i 
nejsidans material: det är ingen 
grå massa. Och allt är inte heller 
miljöpapper vilket hade ~ant en 
självklarhet ännu för fem ar sen: 

Den stora skillnaden mellan Ja 
och nej på stortorget är i stället be
manningen. Utanför ludan sitter 
ofta en ensam person medan det 
sällan är mindre än ett halvdussin 
som svärmar kring lusthuset. Men 
till vad nytta? Det måste vara kon
traproduktivt för jalägret med .alla 
dessa unga avlönade funktionarer 
som försöker truga på de förbipas
serande sina foldrar. Och det är 
lite märkligt att inte de erfarna 
politiker som också skymtar !lust
huset, t.ex. Larry Andow (s), inte 
inser det och försöker göra något 
åt saken. 

En vänsterman som kampanj ar 
för ja och även gjorde det inför 
EU -omröstningen berättar att den 
gången var jasidans lokala !otfolk 
oavlönat. Genom arbete 1 kam
panjen ville de borgerliga ung
domsförbundens medlemmar me
ritera sej föruppdrag i ko.mmunala 
nämnder. Vi glömmer ibland att 
även högern kan värdesätta utom
parlamentariskt arbete. 

Svenskkassaserviceröstning 
Vi som redan bestämt oss post
röstar gärna i förväg. 

Eller är det korrekta verbet 
svenskkassaserviceröstar numera? 
Detta är faktiskt inget att skämta 
om. En stor del av Lunds befolk
ning är för diverse rutintransak
tioner numera hänvisad till ett kon
tor på Bangatan där det är trångt 
och köer också i vanliga fall. Ytan 
för allmänheten är tio kvadratmeter 
och många hänvisas till att k~a 
utanför. Där har man nu klam t m 
ett valbås. 
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