
Utkommer inte 30:e årg. 2004 

Detta är inget Veckoblad, ty det finns det beslut på. 
Om läsaren tycker att detta liknar VB så beror det enbart på slumpen ochfeller 
författarens oförmåga eller vad det nu brukar stå på brasklappen i böckerna. 
Dikten och bilden här på sidan ett fann inte nåd inför redaktionskommitte när nr 
12 skulle göras, materialet på insidorna är tidigare bortvoteratmaterial förutom 
ordförandens ord som to~s med för att det skulle gå att förstå sammanhanget. På 

\ C sista sidan frnns två publ~~erade avskedsartiklar från de två utvalda som sett sig 
tvingade att lämna redaktörsflocken. Nedan frnns även den redaktörsinstruktion 
som är om inte hela så en betydande del av förklaringen till ovan beskrivna avsked. 

Ansvaretför detta o Veckoblad åvilar helt Göran Persson, precis som detmesta här 
i världen, fast med den skillnaden att det inte är han utanjag den här gången. 

Redaktörsinstruktion 
för Veckobladet 

l. Ägandeförhållande 
Vänsterpartiet Lundäger V eckobla
det. Partiföreningens ordförande 
är utgivare av Veckobladet. Parti
föreningens styrelse avgqrvem som 
ska arbeta med Veckobladet. 
2. Organisation 
Veckobladet är organiserat med 
redaktörer som i samverkan 
producerar bladet. Redaktörerna 
ska vara medlemmar i Vänster
partiet och ska acceptera gällande 
redaktörsinstruktion. Ingaandra än 
redaktörerna har rätt att utföra 
redaktionellt arbete. Styrelsen utser 
en sammankallande för redaktions
gruppen. Den sammankallande har 
utslagsröst i redaktionsgruppen. 
Redaktionsrådetrapporterar minst 
en gång per kvartal till styrelsen. 
3. Ekonomi 
Styrelsen utser kassör för Vecko
bladet. Kassören rapporterar en 
gång per kvartal till styrelsen. 
Rapporten skall innehålla en 
lägesrapport över ekonomin, 
antalet prenumeranter samt befa
rade framtida ekonomiska problem. 
4. Innehåll 
Veckobladet är en periodisk skrift 
med information, artiklar och 
debatt. Veckobladet ska aktivt 
verka för att inkludera alla med
lemmar i sitt arbete, hålla en god 
kamratlig ton och motverka den 
underordning som bl.a. arbetare, 
kvinnor, invandrare och lågavlöna
deutsätts för. Veckobladetärgaran
terad rätten att kritiskt granska och 
ifrågasätta alla personer (d.v.s. 
inklusive styrelseledamöter, om
budsmän/kvinnor, förtroendevalda 
inom partiet) innanför de ramar 
som anges i detta dokument, 
pressetiska riktlinjer och gällande 
lagstiftning. 

Jag hartagitdel av, och accepterar 
ovanstående 

Datum och namn 

EFTER TUSEN OCH ETT 
FRIA VB-NUMMER 

I nya VB ska vrujeartikel förepublicering granskas av fem 
redaktörer, varav majoriteten är traditionalister. Gunnar 
Sandin har uteslutits ur redaktionen. Det fardiga numret 
måste godkännas avföreningens ordförandeC!aes Regander. 

I det första numret av nya VB, nummer Il , (kom ihåg Il 
september och Il mars) underkändes tre artiklar, en av Ulf 
Nymark, en av Mats Bahgard och en av Henrik Smith. 
Den viktigaste artikeln i numret handlar om hur VB ska 
kontrolleras. 

Tal till minnet av det fria Veckobladet, som under trettio 
år kom ut med mer än l 000 nummer och som aldrig 
censurerade ett inlägg. Efter William Shakespeare, Julius 
Caesar, akt 3, scen 2. 

-Kamrater, vänner, lundabor, hör på! 
Ej prisa, men begrava VB vill jag. 
Det goda VB gjort, grävs ner med VB, 
ty Claes Regander kallar VB ondsint 
och aggressivt och okamratligt också. 
Om så det var, var det ett gruvligt fel , 
och gruvligt har ock VB därför pliktat. 
Med Claes Reganders tillstånd och de andras, 
- för Claes Regander är en ärans man, 
ja alla, alla är de ärans män-
rarjag nu tala härvid VB:s lik. 
Min vän det var, med alltid öppna spalter 
- fast Claes Regander kallar VB ondsint, 
och Claes Regander är en ärans man. 
I tretti år har VB funnits hos oss, 
i tusen veckor tusen nummer kommit, 
med många tusen uppslag och ideer, 
som har befruktat vår förenings själ. 
Var det kanhända VB:s stora fel? 
När orätt slog den svage, skrek ju VB, 
den oförsonlige är mindre känslig; 
men Claes Regander kallar VB ondsint, 
och Claes Regander är en ärans man. 
Vi vet att VB öppnat sina spalter 
för alla som ett budskap haft att ge. 
Var det kanhända brottsligt? 

Men Claes Regander kallar VB skadligt, 
ett ogräs som han måste rota ut. 
Och jag är inte den som säger mot, 
men står här för att säga vad jag vet. 
Ej utan skäl höll ni förr VB kär, 
vad skäl kan hindra er att sörja VB? 
Omdöme, du har flytt till vilda djuren, 
och folk har mist förståndet! - Ack, förlåt , 
mitt hjärta är hos kära gamla VB, 
jag måste tiga tills det kommer åter. 

Gunnar Stensson 
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Följande artikel togs ej in i VB nr l 0-2004 efter votering i redaktionskommitten (röstsiffror 3 mot en för) 

Om VB-redaktörernas plikter 
I VB nr 3 skrev Håkan Olsson på 
ren svenska:" Därför är det redak
töremas plikt att furnera oss med 
en så felfri text som möjligt". Jag 
ska inte ägna den här spalten åt att 
ytterligare trakassera Håkan Ols
son föratthan intetål felplacerade 
bindestreck och ord av utländskt 
ursprung; det finns nog bättre tera
pimetoder för den typen av stör
ningar. 

l stället tänkte jag ta upp något 
betydligt värre. Det finns fler än 
Håkan Olsson som har synpunk
ter på vad våra ideellt arbetande 
redaktörer har för plikter när de 
skriver och publicerar. Jag tycker 
att det är mycket värre om någon 
kräver att redaktörernas plikt är att 
förse oss med (av någon bedömda) 
politiskt korrekta texter. Detta 
skulle försvåra vår rätt att ta del av 
väsentlig information. Vid ett po
litiskt möte i Lund har det bestämts 
att Veckobladet ska fortsätta att 
komma ut och att det som publice
ras ska vara kamratligt. Det åter
står att se vem eller vi lka som får 
uppgiften att avgöra vad som är 
kamratligteller ej, Men självtyck
er jag till exempel att redaktören 
levde upp till dessa riktlinjer i l) 
VB nr2 däre-brevetfrån den intri
gerandevalberedningsmedlemmen 

återgavs och 2) VB nr 8 där ett 
föreslaget strategiprogram för Ung 
Vänster publicerades. 

Som medlem i Vänsterpartiet är 
detbraattvetahurolikapartikamra
ter förvaltar det förtroende de fått 
avmedlemmama Och jag läser hell
re detta i ett organ som ges ut av min 
egen organisation än i Dagens nyhe
ter, som jag kanske kunde ha gjort 
om jag läst DN lite noggrannare. 

När det gäller dokument från en 
annan organisation som Ung vän
ster skulle man kunna tycka att 
dessa är ointressanta för mig. Men 
när jag går in på Vänsterpartiets 
hemsida och klickar på "om oss" 
finns en rubrik "Ung Vänster" -och 
klickarman på den såstårdet "Ung 
Vänster är Vänsterpartiets ung
domsförbund". Semantiskt verkar 
detta uttrycka ett ägarförhållande. 
Men även om man inte tolkar det 
bokstavligt, måste det betyda att 
det finns någon slags koppling 
mellan Vänsterpartiet och Ung 
vänster. För mig som medlem i 
Vänsterpartiet är det naturligtvis 
intressant att veta vad som händer 
i ungdomsförbundet. Och jag är 
förstås mest tillfreds om mitt par
tis språkrör "furnerar" mig med 
information direkt från källan, så 
attjag slipper få den i vulgariserad 

form frånAftonbladetoch Expres-
sen. 

Vad som händer i partiet och om 
det finns doldaagendorsom jag inte 
kännertill (och som jagmig ovetan
deverkar för) , är viktigt förmig att 
veta om den tiden kommer då jag 
ska överväga om jag kan stanna 
kvar i partiet eller ej. Om det finns 
gruppersom planmässigtvill arbe
ta förnågon annan organisation än 
den vi ärmedlemmari, är det natur
ligtvis bra att känna till detta. Det 
är en förmån att få tillhöra en lokal
organisation i vilken det finns en 
redaktör(GunnarSandin)med till
räcklig integritet, kapacitet och till
räckligt mod att ge mig den infor
mationen. 

Nu har jag förstått att det finns 
människor som inte vill att det ska 
publiceras texter som de ogillar. 
Om man därtill betänker att det i 
organisationenharfunnits en tradi
tion av hemlighetsmakeri och ib
land en tendens till beundran för 
totalitära system, så skulle det inte 
förvåna mig om det snart tillsätts 
någon slags politisk kommissarie 
(som till exempel kallas "samman
kallande i redaktionskommitten") 
med uppgift att se till att redaktö
remaenbartpublicerarsådantsom 
utåtförespeglaren interntgodkam
ratlighet och medverkartill att do!-

da agendor inte når det vanliga 
medlemmarna. Problemet för kom
missarien är då förstås att redaktö
renarbetarideellt Om detgällde en 
kommersiell tidning och det rådde 
ett anställningsförhållande, skulle 
det ju gå att avskeda och sluta 
betala ut lön. Nu skadet bli intres
sant att se vilka drag som kommer 
attgöras förattförhindra publicer
andetav misshagligamen relevanta 
texter. 

Det finns naturligtvis en gräns 
förvadman börpublicera Jag tyck
er till exempel inte att man ska 
publicera personligaoch förtroliga 
brev som man råkat komma över 
(Flamman publicerade häromveck
an till exempel ett så kallat "hemligt 
dokument" med såväl okänd av
sändare som adressat). Och jag 
tycker inte heller att man ska spri
da rykten om till exempel indivi
ders dryckesvanor. Jag tycker ock
såattman skahållasig inom tryck
frihetsförordningens ramar. 

Men det är en oskattbar tillgång 
att vi haren ideelltarbetanderedak
tör som år efterårpublicerarinfor
mation som är väsentlig för organi
sationens medlemmar och sympa
tisörer. Och som dessutom inte 
drar sig för attpublicera textermed 
angrepp på sig själv. 

Mats Bahgard 

I nr 11 avgav ansvarige utgivaren sin syn under rubriken" Ordföranden begär ordet". 

Jag ska kommentera den senaste 
tidens händelseutveckling kring 
Veckobladet. Jag böljar med års
mötetden3111 . Denavgåendesty
relsen föreslog årsmötet att de kvar
varande banden mellan partiet och 
VB skulle brytas, att de aktiva 
kring VB även formellt skulle ta 
över det ekonomiska,j uridiska och 
praktiska ansvaret för sin tidskrift. 
F örslaget syftade inte till att lägga 
ner VB, utan tvärtom att ge de 
aktiva kring VB en möjlighet att 
göra den tidning de själva ville. 
Men årsmötet beslutade med 3 
rösters övervikt att VB skulle vara 
en del av parti föreningen, produce
ras i partiets lokaler och ha ekono
miska garantier av partiet. På års
mötet antogs även yrkanden att 
VB ska produceras av partimed
lemmar och att denaktivt ska verka 
för att inkludera alla medlemmar i 
sitt arbete, hålla en god kamratlig 
ton och motverka den underord
ning som bl.a. arbetare, kvinnor, 
invandrare och lågavlönadeutsätts 
för. 

Kanske var jag naiv, jag trodde 
faktiskt att den oförsonliga, agg
ressiva och okamratliga ton som 
bitvis präglat VB skulle upphöra. 
Jag trodde att VB-redaktörerna ha
de för avsikt att följa årsmötes
beslutet och fortsättningsvis anslå 
en mer konstruktiv och kamratlig 
ton. Det blev tyvärr inte så. 

Den nyvalda styrelsen tog vid 
sitt första möte den l 0/2 ett antal 
beslutförattformalisera relationen 
till VB och tillmötesgå årsmötets 
krav på ägaransvar: 
l. Partitoren ingensordförandeskall 
vara utgivare av VB 

2.Styrelsen utser redaktörer och 
kassör för VB 

Veckorna fram till nästa styrel
semöte blev händelserika. Till att 
bölja med fickjag veta när jag tog 
kontakt med patent- och registre
ringsverket (PRV) att partiföre
ningen/VB-redaktionen under 
mycket lång tid åsidosatt de e reg
ler som enligt Tryckfrihetsförord
ningen gällerförutgivande av peri
odiska skrifter. Det senaste tillfäl
let någon varit i kontakt med PRV 
angående VB var 1979 då Monica 
Bondesson blev utgivare. VB heter 
egentligen» Veckobladet, organ för 
VPK och KU i Lund«. Någon an
mälan om namnändring har aldrig 
lämnats in. VB harsåledes utkom
mit under felaktigt namn och med 
fe laktigt angiven utgivare under 
många år. Såvittjagkan förståinne
bär detta att Vänsterpartiet i Lund 
kan ha begått två grundlagsbrott 
per vecka under de senaste ca 15 
åren. 

Söndagen den 7/3 skickadejag 
en ansökan om ändring av utgivare 
till PRV. Dagen därpå skickade jag 
ett mail till den dåvarande redak
tionen som hade formen av ett 
ägardirektiv. Mailets centrala del 
hade följande lydelse: l avvaktan 
på styrelsens beslut avseende re
daktion för VB gäller följande: 

Det fullständiga namnet måste 
anges på tidskriftens första sida. 
Allt annat är olagligt. Det fullstän
diga namnet är» Veckobladet, or
gan för VPK och KU i Lund«. l 
rödtrycket står Ola Hagring an
givensomansvarigutgivare. Detta 
ska strykas över med svart. Sist i 

samma ruta skrivs det till »ansv. 
utgivare: Claes Regander«. 

Tidningen översändes före 
tryckning till mej for granskning 
och godkännande. Min mailadress 
är claes. regander@vansterpar
tiet.se. Jag vill ha den i pdf-format. 
Jag kommer att granska tidningen 
medavseendedelspågällandelag
stiftning och dels på årsmötesbe
slut 

På kvällen samma dag pratade 
jag med Gunnar Sandin i telefon. 
Jag talade om för honom att jag 
lämnat in en ändringsanmälan och 
attjag var utgivare från och med 
den dag anmälan ankomstregistre
rats, men attjag inte visste om det 
redan skett eller om det skulle ske 
morgonen därpå. Gunnar svarade 
då att han inte ville ange mig som 
utgivare för VB och attjag intealls 
hade någon rätt att ha synpunkter 
på tidningens innehåll. Jag klar
gjordedåattjag betraktadedetsom 
en vägran att följa ägardirektivet. 

Vid styrelsemötet den l 0/3 ar
gumenterade jag för att vi skulle 
utse ett redaktionsråd bestående 
dels av äldre erfarnaredaktörer och 
dels av yngre kamrater, för att 
försöka forändra VB i positiv rikt
ning. Jag antar att jag argumen
terade väl, eftersom jag fick ma
joritet för de flesta av mina yrkan
den. Styrelsen utsåg Sten Henriks
son, Göran Persson, JorgeCapelån, 
Robert Nilsson och Alexander 
Regander att ingå i redaktionsrå
det J ag pläderade inte för Gunnar 
San din, eftersom han på ett över
tydligt sätt visat att han inte accep
terade att partiföreningen genom 
sin styrelse nu utövar det ägaran-

svar den ålagts av en majoritet på 
årsmötet. 

Min roll som utgivare för VB 
regleras i Tryckfrihetsförordning
en. Där kan man i 5 kap. 3 § läsa att 
»Utgivare för periodisk skrift ut
ses av dess ägare. Uppdrag att vara 
utgivareskall innefatta befogenhet 
att öva inseende över skriftens ut
givning och bestämma över dess 
innehåll så att intet däri f'ar införas 
motutgivarens vilja. Inskränkning 
i den befogenhet, som tillkommer 
utgivaren, vare utan verkan« 

Jag har i stor utsträckning dele
gerat denna rätt att bestämma över 
innehållet till redaktionsrådet, som 
i konsensus eller genom majori
tetsbeslutväljervilketmaterial som 
ska publiceras. Min plan medden
na nysatsning för VB är att fler 
partimedlemmar än tidigare ska 
kunna uppskatta tidskriften. VB 
kommer i fortsättningen att inne
hålla ett mer varierat material med 
artiklar skrivna av medlemmar i 
partiet, VSF och Ung Vänster, som 
spänner över större områden än 
tidigare. En av de riktlinjerden nya 
redaktionen arbetar efter är att vi 
finner våra politiska motståndare 
utanför våra organisationer, inte 
innanför. VBskaintelängrevaraen 
plats där enstaka personer tar he
der och ära av alla som inte tycker 
som de själv. Ochjagkommerdefi
nitivtinteatt tillåtaatt VB används 
fö r att fraktionera partiet på det 
sättsomantyds i den s.k. »Plan B«. 

Jag är medveten om att det flo
rerarrykten om attjag censurerade 
det senaste numret av VB. Då vill 
jag fördet forsta betonaattdet nya 
redaktionsrådetvar utsettoch hade 



Följande artikel togs ej in i VB nr J2-2004 efter i enlighet med beslutet inför nr JO (votering begärdes ej) 

Avra .. ttnt"ngen av Veckobladet attdetskrivsatt . .. ... " Sedanfårjag 
höra det mest hårresande historier 

Efterförranumrets inläggfrån ord- rerades, svarade inte redaktionen om vad som ska vara typiskt för 
föranden i Vänsterpartiet i Lund så utan hänvisade till partifören i ng- det som skrivs. Oin detta uttrycks 
står det väl ganska klart att styre l- ens ordförande som redovisade att av människorsom inteläser bladet, 
sen inte har för avsikt att verka för en omröstning bland närvarande kan jag inte annat än att tolka detta 
att Veckobladet ska fortsätta att redaktionsmedlemmarhadeutfal- som att det verkar förekomma en 
utges i den form sommånga trodde lit 3-1 för att min "ton" var o kam- systematisk smutskastning och 
efter årsmötets beslut. Om mång- ratlig (Det här ligger nog ganska ryktesspridning .. Hur kan annars 
årigt ideellt arbetande redaktörer nära sådant man skulle kunna läsa de som inte läser Veckobladet ha en 
ska behöva ha några relativt ny- i Grönköpingsmotsvarighet till tid- så klar uppfattning av vad som 
blivnamedlemmarsittande bakom ning). karakteriserar det? 
ryggen som håller koll på att de 4. Avbeskrivningenavhurdetgick 6. Motiveringen till attmin iosän-
uttrycker sig i ''kamratlig ton" så är till när olika texter stoppades och dare censurerades var att jag " insi-
det knappast en långsiktigt hållbar genom att läsa det blad som fak- nuerade" att det skulle tillsättas en 
arbetsordning. Jagredovisarnedan tisktproducerades,misstänkerman politisk kommissarie med uppgift 
någotav detsomjagtyckervisarpå att några redaktionsmedlemmar att stoppa misshagliga texter. Det 
att det finns de som vill tysta( eller intevarpå redaktionen föratt skri- ansågs tydligen "okamratligt" att 
helt ändra tonläget för) den röst va,redigeraochkorrekturläsautan insinueraattnågotsomredanhade 
som vi har haft i Lund de senaste för att genom omröstningsförfa- skett skulle komma att ske. Jag har 
trettio åren genom att använda nå- randen avgöravilka inläggsomhöll själv i några insändare angripit 
gonslagskamratlighetsklausul: tillräckligtkamratligton och vilka Håkan Olsson på ett överdrivet 
l . Ordföranden hänvisar i sitt in- som inte gjorde det. och synnerligen okamratligt sätt 
läggtill möjligheten att Veckobla- 5. Jag har under det senaste året utan att någon harreagerat på det. 
det för sin fortlevnad hade kunnat talat med vänsterpartister som har Men när jag befarar att det som 
skiljas från partiorganisationen, sagt ungefår så här: "Jag läser inte redan har hänt, kan komma att 

person - så anses det strida mot 
direktiven om "kamratlighet". 
7. l ordförandens inlägg hänvisas 
också lite konspiratoriskt att några 
skulle vilja använda Veckobladet 
till något som benämndes "Plan B" 
och som jag tidigare bara har läst 
några lösaspekulationerom i Flam
man. Hade redaktionen omröst
ning också om det är" okamratligt" 
att insinuera något sådant? Det 
vore kul att se hur omröstningen i 
så fall utföll. 

För mig framstår det som helt 
klart att "okamratlig" betyder så
dant som den lokala styrelsen ge
nom sina företrädare i redaktionen 
inte vill att prenumeranterna ska 
läsa. I det läget vore det väl bäst att 
dessa företrädare skriver det som 
ska skrivas i bladet direkt så att det 
inte blir några missförstånd. Då 
kan tonen bli exakt lika kamratlig 
som i internbulletinen och de flyg
blad som brukar produceras. 

Mats Bahgard 
trots att det var helt klart för alla Veckobladetochjaggörintedetför hända - utan att angripa någon 
närvarande vid &smötet att ett ------------~~--------------~~--------~~~~~~---------------------------

Ulf Nymark har vid två tillfällen forsökt ge sin syn på utvecklingen av VB, ett 
inlägg till nr JO och ett till nr 11, båda rifuseraile. 

sådant beslut skulle innebära en 
omedelbar nedläggning. 
2. I inlägget görs ett personan
grepp på Gunnar Sandin. Vissa 
personer verkar inte omfattas av 
"kamratlighetsklausulen"? 
3. N är j ag skrev ett brev till redak
tio n en och frågadevarförjag censu-

börjat arbeta(Sten H undantagen). 
En majoritet avredaktörernaansåg 
att tre insända artiklar av olika 
anledningar inte höll måttet för 
publicering. En av artiklarna, in
sänd av UlfNymark, ansågs vara 
antingen inaktuell ellerokamratlig 
av samtliga redaktörer. En annan 
artikel , av Mats Bohgard, ansågs 
till delar inte uppfYlla kravet på 
kamratligton (3 av4redaktörer). I 
den tredjeartikeln ifrågasatte Hen
rik Smith innehållet i en några & 
gammal text han funnit på Internet 
och som varundertecknad av bland 
andra Nela Porobi c och Ola Nils
son. Tre av de fYra redaktörerna 
ansåg att Nela och Ola borde få 
möjlighet attbemötaartikeln i sam
ma nummer, varfördebeslutade att 
vänta en vecka med att publicera 
Henriks artikel. Anledningen till 
att den inte finns med i detta num
mer( tillsammans med O las my ck
et välformulerade svar) är att Hen
rik låtit meddela att han inte längre 
vill att hans artikel ska bli publice
rad i VB. Jag vari lokalen underden 
aktuella kvällen och erbjöd mej att 
ringa till Mats Bohgard och fråga 
honom om han kunde tänka sig att 
ta bort eller ändraettmindre stycke 
i vilket en av redaktörerna på ett 
indirekt men mycket insinuant sätt 
utpekades somenavmigutnämnd 
»kommissarie« med uppgift att 
stoppa »misshagliga« texter. 

Nu blickar jag och det nya re
daktionsrådet framåt och kommer 
att arbeta för att VB ska bli ett 
forum där vi tillsammans diskute
rar de utmaningar som den samlade 
vänstern st& inför och där vi tar 
strid mot våra politiska motstån
dare. 

C/aes Regander 

Två dokument 
Två dokument publicerades i 
två olika tidningar i förra veck
an.Båda dokumenten, som be
rör vänstern, ger anledning till 
en del reflektioner. 

Först ut var Veckobladet, som 
publicerade Ung Vänsters för
bundsstyrelses strategidokument 
inför UV:s extra kongress i vår. 
Kongressen är, med förbundssty
relsens egen beteckning, "extraor
dinär" och Vänsterpartiets ordfö
rande har liknat den vid en rätte
gång. Därför, menar Ohly, är det 
bra att den inte är offentlig, efter
som rättegångar mot omyndiga (jo, 
han benämndeförbundetsmedlem
mar så!) inteskerinför offentlighe
ten. Och kanske är lyckta dörrar 
brukligt i rättegångar mot ungdo
mar. Men i varje fall nära anhöriga 
tillåts väl ändå ta del av rättegångs
material och närvara vid rättegång
en? I fallet UV borde ju ändå Vän
sterpartiet vara att betrakta som 
nära anhörig och har därförrimligen 
all anledning att få ta del av doku
mentationen. Så det var bra att VB 
såg till att skingra något av hemlig
hetsmakerietkring den kommande 
rättegången/kongressen. 

Trotskistiskt inflytande 
UV -dokumentet ger på två punk
ter i svart på vitt bekräftelse på vad 
som i Skåne länge varit uppenbart 
men som inte gått att belägga. UV
dokumentets varningar för sekte
rism och avståndstagandefrån "livs
stilssocialism", och dess betoning 
av att UV är en del av arbetarrörel
sen är i stor utsträckning riktat mot 
förhållandena i Skåne. Tendenser 
till sekterism inom UV i Skåne kan 
till stor del förklara varför aktivis
ter från sektvänstem, framför allt 
den trotskistiska, i Skåne snabbt 

fått stort inflytande i först UV och 
sedan i Vänsterpartiet. 

Försök att ta över 
Kopplar man detta faktum sam
man med förbundsstyrelsens er
kännande av att förbundet på sina 
håll varit ett verktyg för att påver
ka Vänsterpartiet (vilket det inte 
ska varaenligt förbundsstyrelsen), 
inser man lätt att tillströmningen 
av UV -medlemmar till partiet inte 
varit någon slump, utan en mål
medveten satsning för att "påver
ka" partiet genom att helt enkelt 
försöka ta över partiorganisatio
nema. Hur partidistrikt och drab
bade partiföreningar tänker mot
verka det sekteristiska inflytandet 
som via UV strömmat in i partiet är 
ovisst, men dessvärre är väl sanno
likheten för att ingenting alls kom
mer att göras stor. UV i Skåne har 
onekligen haft stor framgång i att ta 
över partiet. 

Förargligtför Flamman 
I Flamman publicerades ett annat 
dokument. "Ett hemligtdokument 
som kommerfrån den innerstakret
sen bakom uppropet VägVaJVän
ster." Dettaenligt tidningen. Flam
man är bara att gratulera till detta 
kap. Lite förargligt förtidningen är 
det förstås att dokumentet saknar 
både avsändare och mottagare, men 
tills vidare får man väl sätta tilltro 
till att dokumentet urnågon aspekt 
är äkta. Men som det nu presente
ras ser det mera ut som någon 
okänd persons skriv- och tankeöv
ningar i en kaffepaus eller kanske 
ett glas öl .. . Hur som helst blir 
dokumentet riktigt intressant när 
(och om!) Flamman återkommer 
med avslöjanden om dokumentets 
mottagare och avsändare. 

U/fNymark 

CENSUREN 
AVVB 
Styrelsen för Vänsterpartiet i Lund 
har nu beslutat att lägga ner 
"Veckobladet" och i stället starta 
"Gamla Veckobladet". Hur moti
verar styrelsen detta brott mot &s
mötets beslut - som ju var att 
"Veckobladet" skulle fortsätta att 
utges? 

Utgivningen av senaste- och om 
jag förstått saken rätt det sista 
numret-avVeckobladetövervaka
des av ett antal av styrelsen utsed
da personer, vars främst uppgift 
tycks vara att stoppa texter som 
styrelsen inte gillar. Tre artiklar 
beladesmed publiceringsförbud av 
dessa censorer. Ingen av artik Jama 
innehöll något som kan anses an
stötligt, det förekom inga grova 
angrepp på namngivna personer. 
Inte heller förekom textersom stod 
i stridmed tryckfrihetsförordning
en eller andra lagar. Det var bara 
vanliga politiska debattinlägg, va
rav en i kåserande form. 

Det är uppenbarligen styrelsens 
mening att även "Gamla Veckobla
det" ska utges under stark övervak
ni ng av styrelsens utsedda censo
rer. Vilket stöd anser sej styrelsen 
ha att belägga en av partiföreningen 
utgiven tidning med hård politisk 
censur? 

U/fNymark 



Följande artikel togs ej in i VB nr l 0-2004 efter votering i redaktionskommitten ( röstsif/ror 3 mot en för) 

Var hör vi hemma? 
"Tråkigt det som händer. Jag har 
varit med tillräckligt länge för att 
komma ihåg hur det var att val efter 
val rösta på ett parti som saknade 
inflytande". Dennakommentar av 
en granne fick mig att fundera över 
vad konflikten i Vänsterpartiet 
egentligen handlar om. 

l grunden handlar konflikten om 
huruvida Vänsterpartiet är ett par
ti av en alldeles särskild sort, som 
skall åstadkomma en radikal sam
hällsomvandling genom att efter 
renlärig ideologisk kamp ha över
tygat majoriteten av befolkningen 
om den revolutionära vägen. Eller 
huruvida Vänsterpartiet är ett par
ti som tillsammans med andra par
tietskall försöka vrida utveckling
en åt vänster. Ett parti som visser
ligen har en radikalare politik än 
andra riksdagspartier, men som 
delar mer av demokratiska grund
värderingar med t ex socialdemo
kraterna än med den revolutionära 
smågruppsvänstern . Den första 
linjen kräver inga kompromisser, 
utan idogt ideologiskt fostrande 
arbete. Den andra linjen är kompli
cerad, eftersom överenskommel
ser med andra partiet kräver att vi 
ger efternär detgäller vissa av våra 
krav fcir att få igenom andra. 

Dumt 
Man skulleönskaatt VB handlade 
mindre om tidningen själv, men 
eftersom det harsagts att j ag skulle 
vararedaktörfor dettanummervill 
jag här forklara varfårjag inte kan 
vara det. 

Vänsterpartiet i Lund har genom 
åren i hög grad litat till att sympa
tisörer och allmänt vänstersinnade 
har medverkat i politiskt arbete, 
antingen detgällt att spika affisch
tavlor eller jobba med Veckobla
det. Det har också varit en viktig 
rekryteringsgrund. Veckobladet 
vänder sigjust till en bredare krets 
av människor än bara medlemmar. 
Styrelsens beslut attutestänga icke
medlemmarfrån Veckobladsarbe
te är ett slag mot själva iden med 
VB. 

Jag hargodkänts som möjligre
daktionsmedlem, men för att delta 
krävs att jag skriver under styrel
sens instruktion. Men jag är inte 
beredd att underkasta mig styrel
sens tolkningar av vad som är kam
ratligt eller att ha ansvarig utgiva
ren som överredaktör, ständigtredo 
att lyfta ut enskilda meningar eller 
artiklar. Det normala sättet att be
drivatidningsverksamhetärattman 
utser en självständig redaktör som 
har ägarens fcirtroende, och den dag 
sådant förtroende inteföreligger så 
avskedas redaktören. Det är också 
det sätt på vilket man kan produ
cera en intressant och självständig 
tidning. 

Jag har i mer än lj ugoårmedver
kat i Veckobladet, inteminst under 
ett antal signaturer(SH och Sten H 
är några, men dettinns fler) . Jaghar 

Formulerat på ett annat sätt 
handlar konflikten om Vänsterpar
tiets roll som en del av svensk 
arbetarrörelse. Partiets vänsterso
cialister ser det som naturligt att 
samarbetamed socialdemokrater
na, även om dessa oftast är besvär
ligaattarbetamed och kan stå långt 
från oss i många frågor. l kontrast 
till detta verkar det som om parti
ets nykommunister ser socialde
mokraterna som fullständigt för
tappade och därför helst vänder sig 
till andra grupperingar när det gäl
ler samarbete. Detta är den egent
liga betydelsen av begreppet sek
terism, att vända sig ifrån svensk 
arbetarrörelses huvudfåra. 

Är detta en spökbild? Ett pro
blem i den interna debatten är att 
partiets nykommunister sällan 
öppet debatterar sin ideologiska 
hållning. Jag välkomnar därfår ett 
inlägg av N el a Porobi c med fleras 
( www. studentforbundet.nu/tex
ter/sommar02/mothegemoni.pdf). 
Enligt dessa tongivande medlem
mar både Ung Vänster och Vän
sterpartiet i Skåne är hållningen till 
socialdemokratin okomplicerad: 
" Det har länge diskuterats huruvi
da s är, har varit eller skulle kunna 
vara en delvis mothegemonisk kraft. 

nu i brev fått veta: "Vidare besluta
de styrelsen att alla artiklar och 
insändare i VB fortsättningsvis 
måste vara undertecknade med 
namn, eventuell signatur ska stå 
inom parentes vid sidan av nam
net." Det ärbarasådumtattdetinte 
går att kommentera. I vmje fall gör 
den nya regeln det omöjligt fårmig 
att medverka som tidigare. 

Grundproblemet tycks vara att 
styrelsen (och kanske en majoritet 
i v-Lund) inte vill ha offentlig de
batt. I VB tystas kritiskaröster och 
vi har just fått veta av styrelsen att 
den återupprättade internbulleti
nen är avsedd fcir information och 
inte debatt. Jag haringaproblem att 
samsas i ett parti med människor 
med andra politiska hållningar än 
min egen. Det harfunnits tider( och 
de kan återkomma) då ett parti som 
vårtmåste vara inåtvänt och visa en 
enhetlig front utåt. Men vad vän
sterpartiet behöver fcir att bli ett 
brett folkligt parti är öppenhet och 
tolerans. 

Jag ser gärna att VB förnyas 
redaktionellt och typografiskt. 
Men vad man läst och hört om 
vänsterns och arbetarrörelsens ofcir
måga att ge ut tidningar besannas 
nu med plågsam kraft. Claes Re
gander har säkert goda avsikter, 
men det är som om han inte förstår 
vad han ger sig in på. Styrelsens 
agerande i Veckobladsärendet ger 
kanske applåder internt men jag 
tror att det skadar den goodwill 
vänsterpartiet har tillvunnit sig i 
stora väljargrupper i Lund. 

Sten Henriksson 

Vi tror inte att man idag kan sätta 
något som helst större hopp ti ll 
någon del av den svenska socialde
mokratiska rörelsen." 

Detta inlägg blir speciellt intres
sant om man samtidigt läser Ung 
Vänsters kongressdokument En 
av inläggets fcirfattare, Ola Nils
son, tillhörnämligen reservanterna 
mot beslutet att genomföra extra
kongressen. Det verkar som om 
den inställning Nela och Ola står 
fcir inte delas av Ung Vänsters led
ning, eftersom man ser sig tvungen 
att påpeka att "Ung V än s ter är den 
del av den svenska arbetarrörel
sen .... så måste vmje form av grund
läggande samhällsfårändring ha en 
förankring i arbetarrörelsen i bred 
mening. Vi kan och får inte tänka 
bortden reelltexisterande arbetar
rörelsen. Det ska också var mot 
arbetarrörelsen vi vändeross i for
sta hand när vi söker analyser och 
samarbeten". Det finns uppenbar
ligen en ideologisk sprickahuruvi
da svensk arbetarrörelse utgör Vän-

Tack och adjö 
Jag har bestämt mig fcir att för 
tillfålletsluta med mitt VB-arbete. 
Detharjaggjortengångtidigareså 
om bådejag och VB får ha hälsan 
så vet man ju aldrig. 

Det som var det avgörande för 
mig var redaktionsmötet infcir nr 
l O som stöts och blötts tidigare här 
i spalterna inte minst i ansvarig 
utgivares långa artikel i nr Il . Jag 
skall inte trötta läsarna med ännu 
ett referat men det finns en aspekt 
som inte nämnts tidigare. Men 
forst ett erkännande, det var jag 
som var den ensamme som tyckte 
avvikande saker an g vilka artiklar 
som kunde publiceras. Jag fann 
mig i majoritetens beslut och an
vände enbart godkänt materialnär 
jaggjorde nr 10. 

Visavtidigareskadasåtogjagpå 
mötet även upp layouten av tid
ningen,jag tycker nämligen att så
dant är viktigt fcir en tidning. Jag 
uttryckte explicit att jag menade 
att även ev forändringar av tidning
ens utseende skulle föregås av ett 
beslut i redaktionskommitten. 
Speciellt noga var jag att få ett 
accepterande från Robert Nilsson 
eftersom han experimenterade gan
ska fritt förra gången han var VB
redaktör. Ingen sa emot mig på 
denna punkt! Därfår blev jag gan
ska bestörtnärjagfick se nrli.Jag 
kunde inte medverka i redak
tionsmöte eller produktion denna 
kväll så då passade man på att 
förändra tidningens utseendeutan 
att på något sätt informera mig om 
detta beslut. Detta tillsammans 
med beslutet att illustrera tidning
ens farstasidesartikel om freds
demonstrationen med en ren 
"karrikatyrbild"blev formig drop
parna. Veckobladet är inte längre 

sterpartiets/Ung Vänsters naturli
ga samarbetspartner eller inte. 

Den politiska hållningen i Poro
bi c med fleras artikel leder till att 
bara sant revolutionära krafter be
tonas när det gäller samhäll sför
ändring. Intressant nog verkar inte 
ens Vänsterpartiet finna nåd, efter
som partietnärden "kommunistis
ka världsrörelsen förlorade dessa
tidigaresamhällsbygganderiktmär
ke, det realsocialistiska blocket", 
inte längre har "varit starkt nog att 
ensammaformulera enegen välut
arbetad mothegemoni." Manjäm
för Vänsterpartiets utveckling med 
det Italienska kommunistpartiets 
utveckling till " integrerad hegemo
nireproducerande kapitalistisk 
marionett". 

Det är naturligtvis ingen slump 
att Ung Vänsters ledning i kon
gressdokumentet anser att organi
sationens syfte inte skall vara att 
påverka andra organisationer, till 
exempel Vänsterpartiet. Men i 
Skåne har detta redan skett. Var 
skall detta sluta? 

Henrik 

en tidningsomjag kan ta ansvarfår 
in forden prenumererande läsekret
sen. 

Varfor så stort väsen om detta? 
Svaret från min sida är attden enda 
princip jag haft inför mitt arbete 
med VB, är att verka fcir att VB 
skall vara en tidning som skall säl
jas till betalande prenumeranter, 
den är inget gratisutdelat pamflett
material. Av detta fciljer att det 
finns betalandeprenumerantersom 
redaktionen ovillkorligen måste 
visa respekt! 

Visst tål jag och andra med tid
ningsambitioneratt skrattas åt; 30-
års arbete och bara runt 3 00 prenu
meranter. Personligen harjag svårt 
får denna humor eftersomjag un
derlikamångaårvaritmedlem i ett 
politiskt parti som vid ett flertal 
tillfållen behövt hjälp av "kamrat 
4%" fcir att klara sig från nerflytt
ning till den politiska gärdsgårds
serien. Att vara liten medfor inte 
automatiskt att man är något att 
skratta åt. 

Såjagframhärdari min åsikt: Det 
Veckobladjagvillarbetamedären 
tidning som visar respekt för sina 
betalande prenumeranter. Så är 
enligt min åsikt inte fallet längre, 
därför detta tack och adjö. 

Göran Persson 
PS Med detta är den tidigare 

produktionsgruppen helt borttro l
lad; en hade bristande förtroende 
hos ägarstyrelsen, två hade bris
tande medlemsskap i vänsterparti
et, en vägrade att acceptera punkt 
2 i redaktörsinstruktionen och så 
slutligen undertecknad enligt skä
len ovan, och så tog dom slut. 

För läsekretsens och Veckobla
dets skull så önskar jag det nya 
redaktionskollektivet framgång i sitt 
tidningsproducerande. DS 


