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Rättelse 
I förra VB skrev vi i referater från V-distriktets årskonferens att valberedningsledamoten Leo 
Vukadin inte hade något emot att förorda sin syster till topplatsen på riksdagslistan i nordöst. 
Vi har gjorts uppmärksamma på att det inte var sin syster han ställde sig bakom utan sin f d 
fru. Det ändrar nog inte så mycket i vår bedömning av moralen i detta agerande men rätt skall 
vara rätt. 

 
Veckans Goja 
 

  

 

Vänortsföreningen Lund-León 
håller årsmöte den 23 mars (Katedralskolans personalmatsal kl. 19).    David Jonsson och 
Sandra Novén kommer att berätta och visa bilder från ett besök i León. 
   Av styrelsens verksamhetsberättelse framgår att cirka fem hundra personer ger en tia av sin 
månadslön till föreningens verksamhet, som oavkortat används till bistånd. Det stora 
pågående biståndsprojektet gäller gatubarn och ett hantverkshus. Dessutom förses 
kommunbiblioteket i León med barnböcker. 
 

 
Personligheter från hela världen,  
inklusive 8 nobelpristagare, vill att FN 
kräver att USA:s "antiterror fängelser" stängs. 
    Detta upprop har undertecknats av tusentals intellektuella och sociala 
aktivister från hela världen. Du kan också göra det genom webbsidan 
http://www.derechos-humanos.com/index.php?lang=2 
 
(Uppropet finns på engelska, spanska, franska, tyska, ryska och nu på svenska) 
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Upprop 
Samtidigt som nya bilder av de amerikanska soldaternas tortyr mot irakiska fångar sprids, 
kommer den 20 mars att i Genéve inledas den sextioandra sessionsperioden av FN:s 
Kommission för Mänskliga Rättigheter. 
   USA och dess allierade i EU har upprepade gånger hindrat denna kommission att uttala sig 
mot de massiva och systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter som begås i namn 
av det sk kriget mot terrorismen. 
   EU:s regeringar har vägrat att erkänna de vittnesmål och bevis som deras egna medborgare 
har lagt fram om de olika former av tortyr som de har varit utsatta för i Guantanamobasen. 
Dessa regeringar har dessutom tillåtit att CIA:s flygplan som fraktar fångar mellan USA:s 
olika olagliga fängelser i Europa och andra regioner landar på EU:s flygplatser. 
   Vi undertecknande uppmanar världens intellektuella, artister, samhällsaktivister, samt alla 
humanitärt sinnade män och kvinnor att förena sig med vårt krav: Kommissionen för 
Mänskliga Rättigheter, eller de råd som avses ersätta den måste kräva att de av USA olagligt 
skapade fängelserna stängs omedelbart, samt att alla dessa uppenbara kränkningar av 
mänskliga rättigheter omedelbart upphör. 

 
 

 
 

Demokratisk Vänster - med kurs på kommunfullmäktigevalet? 
 
Under rubriken "Därför behövs Demokratisk Vänster!?" höll den nybildade 
partisyftande föreningen Demokratiska Vänster i Lund (DV) sitt första öppna möte 
förliden söndag.  
Sammanträdesrummet i Räknehuset i Observatorieparken var välfyllt med drygt 30-talet 
deltagare. Efter en inledande diskussion om vad begreppet "frihetlig vänster" i föreningens 
principiella utgångspunkter stod för, kom diskussionen att handla, kanske inte så mycket om 
behovet av ett demokratiskt vänsteralternativ som om möjligheter att engagera ungdomar i 
verksamheten. Att ungdomar faktiskt är aktiva i politiska frågor vittnades om, men frågan 
huruvida det gick att engagera ungdomar i ämnen som avloppspumphus i Veberöd och dylikt 
blev utan svar. Att själva frågan eller utropet i mötesrubriken behandlades så knapphändigt får 
nog tolkas som om behovet av ett vänsteralternativ för flertalet av mötesdeltagarna var en 
självklarhet. 
 
Trovärdighet 
Ett annat spörsmål som också var på tapeten gällde i hur stor utsträckning ett rödgrönt, 
feministiskt och demokratiskt vänsteralternativ skulle komma att skilja sig från den politik 
som den rödgröna majoriteten i dag för. Svaret från arrangörerna var väl inte helt entydigt, 
men det betonades från DV att det handlade om trovärdighet, demokratisk trovärdighet och 
trovärdighet i finansiering av förslagen och om en radikalare miljöpolitik. 
 
Programprocess 
Det faktum att föreningen ännu inte har ett konkret kommunalpolitiskt program väckte 
undringar, kanske framför allt från en närvarande journalist.  
Mötesordföranden Sven-Bertil Persson, som också är styrelseledamot i DV, förklarade att 
utformandet av ett program utifrån de principiella utgångspunkterna (publicerade i VB nr 5 
för 2006) måste vara en process där så många som möjligt ska beredas tillfälle att delta. 
 
Dubbelt syfte 
Från arrangörernas sida framhöll man också ett eventuellt nytt partis dubbla uppgift: dels att 
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förhindra en borgerlig majoritet, dels att i samarbete med andra progressiva krafter lägga 
grund för att en modern vänster ska genomsyra lundapolitiken. 
   Den oenighet som Sydsvenskans (sannolikt vid mötet ickenärvarande) rubriksättare 
noterade märkte nog övriga mötesdeltagare inte så mycket av. 
 
Besvärjelse 
Bland mötesdeltagarna märktes bland andra två prominenta vänsterpartister: 
distriktsombudsman samt lundaavdelningens ordförande. Den sistnämnde höll mot slutet av 
mötet ett anförande i vädjande ton där han gång på gång upprepade, närmast som en 
besvärjelse, att vänsterpartiet minsann var välkomnande och att det var högt i tak i det partiet. 
    Från Demokratisk Vänster framhölls att frågan om att ställa upp i kommunalvalet ännu inte 
var avgjord. Ett definitivt beslut kommer den 18 april då föreningen håller möte i 
Palettskolans matsal.  
 

 
 

 

Ingen tyst vår 
Min depression över det politiska läget i lundavänstern bara djupnar. Är det 
verkligen bra om Vänsterdemokraterna ställer upp med en alternativ 

kommunalpolitisk lista i Lund? Det kan väl bara leda till splittring och nederlag för den 
rödgröna koalitionen? 
 
En annan kommunalpolitik? 
För det är väl knappast så att man har någon annan kommunalpolitisk inriktning än 
Vänsterpartiet? Den har ju under den gångna mandatperioden varit mycket framgångsrik och 
förtjänar att fortsättas. Dvs. läget kan ju bli ett annat om de politiska rensningarna i 
Vänsterpartiet fortsätter. Med det menar jag den systematik med vilken man har sett till att 
minoritetsgruppen i partiföreningen (de lite äldre, lite mer pragmatiska, lite mer skeptiska till 
slagorden) hålles utanför styrelseuppdrag, distriktsuppdrag, kongressuppdrag. Frågan är alltså 
om fullmäktigelistorna - ännu inte fastställda - kommer att präglas av samma hållning. I så 
fall kan det finnas skäl att ställa upp ett lokalt vänsteralternativ. Annars inte, tycker jag. 
 
Den svaga vänstern 
På lördag ordnas världen över demonstrationer därför att det nu är tre år sedan USA (och 
Storbritannien och Danmark) överföll Irak och satte igång en process som lett till död och 
förstörelse. Demonstrationer ordnas t.ex. i Stockholm, Göteborg och Malmö, för att inte tala 
om Östersund och Jönköping. Men inte i Lund. Det kan vara en tillfällighet, men nog är det 
ytterligare ett tecken på lundavänsterns svaghet just nu. Det finns tydligen inte kraft kvar att 
verka utåt. Det är svårt att exakt fördela skulden: självbelåten och hänsynslös maktutövning 
på ena sidan och hämndbegär på den andra. Plötsligt slår det mig: orden passar nästan lika bra 
på Lund som Irak. 
 
Våra vänner råkorna 
När människorna sviktar får man vända sig till djuren. Den 1 mars var första dagen jag såg 
råkorna sitta på bona på Helgonabacken, då ännu ganska tysta. Nu är de där i full styrka och 
röstläget bara stiger. Man hoppas bara att miljövårdsförvaltningen kan stå emot lynchmobben 
som anklagar råkorna för att störa morgonsömnen och orsaka lackskador genom att skita på 
bilarna. Jag vet knappast någon annan lika sympatisk fågel och ser fram mot en lång och livlig 
råkvår . 
Lucifer 
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Kuba: imponerande vård, osäker socialistisk framtid 
Saima Jönsson, läkare och v-politiker, var nu i februari med på en 
studieresa för vårdpersonal till Kuba. 
VB ställde några frågor. 
 
Radion berättade nyss att Fidel Castro mitt inne i ett av sina som vanligt långa tal hade talat 
om hur det skulle bli efter hans död, även om han hade verkat vitalare än på länge. Och han 
hade inte nämnt sin bror Raúl som efterträdare. Hade ni tillfälle att tala med kubaner om 
efterträdarfrågan? 
 
Ja, och inte heller de lyfte fram Raúl. Men de flesta verkar slå ifrån sej tanken att det kommer 
en dag när Fidel inte längre finns. 
 
Innebär det att det finns någon form av personkult när det gäller Fidel? 
 
Nej, och Fidel sägs ha motarbetat sådana tendenser när det har funnits några. Men när det 
gäller Che Guevara finns det inga spärrar, han är den store hjälten som är både vördad och 
älskad. Man ser hans bild i en massa sammanhang, inte minst på affischer och T-tröjor. 
 
Ingen kritik? Han begick ju ett ödesdigert taktiskt och kanske också strategiskt misstag, det 
gick inte utan vidare att exportera focotaktiken från Kuba, vilket Régis Debray utredde i en 
självkritisk bok. Märkte du någon diskussion om detta? 
 
Inte ett spår. Men det finns gott om historiska exempel på martyrdyrkan. 
 
Men er resa var inriktad på att studera vårdsystemet. Hälsovården brukar ju imponera på 
alla Kubabesökare. 
 
Ja, och även jag blev imponerad, inte minst när jag jämförde med andra inte särskilt rika 
länder som jag har erfarenhet av, i arabvärlden. Medellivslängd och spädbarnsdödlighet ligger 
ju i nivå med Västeuropas. Och det måste i hög grad tillskrivas den grundläggande vården, 
uppbyggd kring det som motsvarar våra vårdcentraler. De är väl utbyggda och har hög 
personaltäthet. Patienterna kommer till direkt. Gravida kvinnor undersöks var tredje månad. 
Familjeläkarsystemet liknar det svenska men patientkontakterna blir tätare eftersom läkarna 
förväntas bo inom sitt område. Fast det klagades över hög omsättning eftersom många läkare 
föredrar att jobba i Venezuela eller andra länder - Kuba har ju ett omfattande medicinskt 
biståndsprogram. 
 
Inga negativa sidor? 
 
Det är klart att de inte har samma tekniska utrustning som vi men den räcker för de flesta 
behov. Möjligen kan man som vårdpolitiker undra över att den kubanska vården mindre 
verkar vara behovsstyrd än efterfrågestyrd. Sådant kostar, men människor gillar att bli 
ompysslade. 
 
Och läkarnas utbildning och kvalifikation? 
 
Mer avancerad än jag hade väntat mej. Det finns också en utbyggd specialistvård och läkarna 
håller sej informerade om den medicinska utvecklingen genom kongresser etc. Och yrket 
tycks ha god status, även om lönen är så låg att somliga lämnar det eller skaffar sej bisysslor. 
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Bra vård är ju en huvudfaktor bakom hög medellivslängd och ett gott hälsotillstånd hos en 
befolkning. Men livsstilen är också viktig. Gjorde du några observationer? 
 
Övervikt förekommer men är inte lika vanlig som i Sverige. Jag såg inga berusade, den starka 
sociala kontrollen dämpar nog sådant. Det förekom mycket information kring hiv trots att 
spridningen inte är särskilt stor. I sammanhanget kan nämnas att det på vårdcentraler fanns 
affischer som uppmuntrade familjer att respektera söner som visade en avvikande sexuell 
läggning. Det var överraskande och glädjande för den starka machokulturen har varit hård 
mot homosexuella. 
 
Ni tittade på andra vårdformer än sjukvården? 
 
Jag är verkligt imponerad av hur Kuba och kubanerna tar hand om sina barn. Jag såg inte en 
enda trasig unge. Det bidrar nog att familjerna i regel är små. 
 
Dagens Nyheter hade för någon tid sen reportage från den kubanska åldringsvården som 
återgav några skrämmande interiörer. 
 
Sånt kan man tyvärr hitta även i Sverige. Men jag tror att åldringsvården på Kuba är eftersatt, 
relativt sett. I de dubbelarbetande familjerna har man begränsade möjligheter att ta hand om 
sina gamla och hela samhället är kanske skakat av den "åldringschock" som den höga 
medellivslängden har skapat. Det finns dagcentraler som visserligen är helt kala men ändå 
erbjuder gemenskap, fast dit kan ju inte de sjukaste och svagaste ta sej. 
 
För att återvända till den första frågan, vad som händer efter Fidel. Han sa också i sitt tal att 
det inte var någon självklarhet att socialismen skulle överleva på Kuba. 
 
Han har säkert rätt. Det finns en stark nationell identitet. men det betyder inte någon 
automatisk uppslutning kring socialismen. Bördan av den sociala infrastrukturen och den 
internationella solidariteten är tung. Ungdomarna har inte upplevt det gamla samhället och 
lockas naturligtvis av den livsstil som de kan se på utländsk teve eller hos de utländska 
besökarna. Kuba behöver sina växande turistinkomster men det är klart att systemet med 
dubbla valutor, där en turistpeso är 24 gånger så mycket värd som en nationell, skapar 
spänningar. 
Gr 
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En del av vänsterpartiets historia: 
Hyllningarna till Stalins marionettregering i Terijoki  
 
Nu i dagarna, närmare bestämt den 12 mars, är det 66 år sedan den finska 
kommunistiska quislingregimen med säte i Terijoki i Finland definitivt sopades bort. 
Men dess försvinnande borde inte innebära att dess existens förglöms av eftervärlden, 
även om dagens kommunister nog gärna ser att Terijoki inte längre uppmärksammas. 
 
Vänsterpartiet hävdar att det gjort upp med sin solkiga historia. Så är som bekant knappast 
fallet. Här tänkte jag fästa uppmärksamheten på en blind fläck i vänsterpartiets 
historieskrivning. Vad jag åsyftar är de svenska kommunisternas stöd till den finska 
kommunistiska quislingregeringen som på sovjetiskt initiativ etablerades i Terijoki i Finland 
den 1 december 1939. 
 
Kommunistisk quisling 
Bakgrunden till Stalins installering av denna quislingregim, som leddes av Otto Ville 
Kuusinen var Sovjetunionens territoriella anspråk på Finland, bl.a. områden i finska Karelen 
(formellt sett ville man "byta" till sig dessa områden) Därtill ville Stalin hyra Hangöudd som 
flottbas. Den finska regeringen vägrade ge efter för de sovjetiska kraven. 
 
"Frihetskrig" 
Sovjet svarade den 30 november 1939 med att gå till militärt angrepp på Finland för att med 
våld genomdriva det man inte genom förhandlingar kunde uppnå. Det s.k. Finska vinterkriget 
var ett faktum. Svenska kommunister prisade först angreppet som ett uttryck för sovjetisk 
fredspolitik(!). När quislingregimen etablerats förvandlades kriget till ett folkkrig eller ett 
"frihetskrig" mot borgerligheten och för den socialistiska revolutionen. Utanför 
kommunistiska kretsar saknade den sovjetiska marionettregimen allt stöd. Detta gällde såväl 
på finsk botten som i världen i övrigt. I de svenska kommunisternas hyllningar till 
"folkregeringen" och quislingen Kuusinen fanns inga reservationer. Tvärtom, jublet visste 
inga gränser. (För citat ur den svenska kommunistiska pressen: se undertecknads hemsida 
www.nymark.nu. Klicka på "Tänkvärda citat") 
 
Beseglat öde 
Sedan Stalin i slutet av januari 1940 upptagit fredsförhandlingar med Finlands lagliga 
regeringen försvann Kuusinen och den "Demokratiska Republiken Finland" i praktiken ur 
bilden och "folkregeringens" öde var definitivt beseglat i och med fredsavtalet den 12 mars 
1940.  
 
Analysgruppens rapport 
Hör inget, ser inget , säger inte - det har varit och är än i dag vänsterpartiets förhållningssätt 
till partiets stöd till Terijokiregeringen. I det historiska avsnittet på partiets hemsida nämns för 
30- och 40-talen enbart partiets stöd till den spanska republiken. I partiets s.k. analysgrupps 
rapport behandlas heller inte med ett ord stödet till Terijokimarionetterna. Visserligen nämns 
Vinterkriget i en kort passus, men inget om hejaropen till Kuusinen"regeringen". 
   Varför är det så? Naturligtvis kan det finnas flera skäl till detta förhållningssätt. Ett kan vara 
att skamkänslorna för aktivismen till stöd för quislingen Kuusinen är så smärtsamma att man 
inte vill ta upp frågan. Men vore det så skulle man ju kunna tänka sig att detta faktiskt vore ett 
starkt skäl att vädra ut detta stinkande lik ur garderoben och lätta på skammen. 
 
Snedsteg 
Ett annat, och troligare, skäl torde vara att stödet till Terijokiregeringen rycker sönder den bild 
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som vänsterpartiet gärna vill ge av sin historia. Denna bild kan i korthet sammanfattas som 
följer: Jovisst, vi har gjort en del misstag. Vi stödde alltför okritiskt sovjetregimen. Bortsett 
från detta lilla snedsteg så förde vi en ganska juste politik här på hemmaplan. Vi kämpade för 
demokrati, sociala reformer och arbetarklassens rättigheter. " 
 
En svensk quislingregim 
Men Terijoki ställer de riktigt obehagliga frågorna på sin spets: Kan ett parti kämpa för 
demokratiska rättigheter och sociala reformer på hemmaplan och samtidigt bejubla 
etablerandet av en quislingregim in på våra knutar? 
   När det svenska partiet utan minsta reservation solidariserade sig med Sovjets angreppskrig 
och den sovjetiska marionettregimen - vad hade hänt om Sovjet också startat krig mot 
Sverige? Hade det också varit ett uttryck för sovjetisk "fredspolitik"? Hur hade svenska 
ledande kommunister reagerat om "världsproletariatets store ledare", Stalin, velat nyttja dem 
för att etablera en marionettregim i vårt land? Skulle de lika villigt som Kuusinen och hans 
gäng ha ställ sig till förfogande som quislingar? Hade en svensk quislingregim också blivit till 
en "folkregering" i den svenska kommunistiska propagandan? Ingen kan naturligtvis idag ge 
ett bestämt svar på dessa frågor, men de måste ställas och de måste diskuteras. 
 
Smittad fråga 
För vänsterpartiet, som sällan missar ett tillfälle att glorifiera de svenska kommunisternas 
kamp mot nazismen under senare delen av andra världskriget, återstår att göra upp med 
partiets hängivna stöd till quislingregeringen i Terijoki och inte längre undvika frågan som 
vore den smittad med H5N1. 
Ulf Nymark 
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Lagrat vin i nya lägrar? 
 
Tog tyvärr ej notater för mycket tänkvärt kom fram å räknehuset uti Observatorielunden, i en 
trångt rum när prel. partiet DV lanserade sig 12:e mars. Lotte Möller föreslog därvid fler 
nämnder, klart befogat. Ja, tekniska borde splittras upp på en grön del med tillståndsärenden 
jämte en tunghård sån för trafik och gatufrågor. Att slippa mastodontiska TN där speciellt Ulf 
N. dilettantat sig kring taxor. Uppsatt folk ska hålla sig väck från små frågor. Sen riktigt skoj 
ge Sven-Hugo och Lotte en ungt biträde, i TN gångna period. Partistrider påverkar alltid 
personfrågor - Ulf borde tvingats lämna tekniska när partiföreträdare. Då kunde v-partiet även 
sluppit föga avundsvärda starta från scratch med en tung profilnämnd, troliga  
sitsen efter valet. Och vem ska sitta för DV? Samt föra politik för vilka? 
   Kajsa varnade nya partiet för tro sig om göra allt man ej ens klarat i organiserad 
maktposition, sista perioden. Hon tänkte sig då inte en oppositionsroll, antar jag. Och vill 
sossarna öht pröva med fyra partier, efter en valvinst? Hoppande majoriteter skulle nog passa 
den präglingslystna s-primadonnan bäst, kan antas. Möjligt i k-politik?  
   Kära distriktsombudet från Gunnesbo var sen på plats, antecknade flitigt och befarar nog en 
rival å Skånenivån. Dock knappast inom regionen - ens om ginge, till hösten. Regionala 
politiken där Saimas roll förblir oklar. För enstaka som inte vet allt, ej del av ett kamratgäng 
som rätt väl dock hedrar sin generation. Eller hur nu uttrycka det. Saima oumbärlig samt 
rimligt smidig? Ej entrepenörsalternativet som hos övervägande Lundaveteranerna - där dock 
sista rycket satt långt inne. Lokala v-styrelsen borde fyllnadsvalt efter de i praktiken avgångna 
(alt. eo årsmöte) samt skickat tydliga signaler i tid. Om den nu var fri att agera, alltså. Samt 
lämnat kongressen åt andra. Claes m.fl. lekte ju inte dissidenter i Gbg, precis. Annars ett 
budskap å flera plan - även söka återge stan en plats uti riket. Då både v och Wasas. Vilket nu 
Olofs uppdrag var, tror ni som häller politik på frukostflingorna? 
Flera uttryckte farhågor om unga ej beredes plats, i nya partiet. Tja, hört det förr? Sven-Inge 
siade om en mandatfluga, i så fall. Orvar på spel - igen? 
   Claes R. dök upp, ursäktande ej där från början. Vilket visar angelägenheten. Söker rädda 
vad? Eller främst på uppdrag av dem värnar "moderpartiet" på högre nivåerna? Extra 
ordinarie k-rådet Olsson höll sig borta förstås, lite av en småfrågeklåpare även han, i väl Uffes 
efterföljd. Nå, småpartier ska helst ägna sig åt flugiga och mjuka frågorna tycker troligen 
nypåfödda patriarkpartiet s, vars rödgröna upplägg jämte även utförande vi och mp aldrig 
lyckades bryta, så är det. Ändå politikerfarna sen studentåren, flesta som ledde oss. Staden 
därför efterhand lika enastående som Västerås, eller Nyköping. Varför inte namnbyte till 
Lillalund, med en gång? Eller hushopen vid katedralens fot? Ett Lund som ej förmår hävda 
sig mot Malmö har förlorat sin själ, sin egenart, sin roll.  
Jörgen L. 
 
PS Tillhör ju nya partiets tillskyndare, i följd av ett spärrat lokal partiläge. Nu vet jag inte längre. Tycker det bara 
bär utför. Gäller både samhället och partiet/vänstern. Vad nu samband! Partiet har brutits ner av både 
pragmatiska parlamentariker/postfiskare och nykommunistiska återställare/renhetsivrare inom då partisidan. Men 
senmoderna, individualiserade och konsumtionsridna västsamhället upplösande på både samhällstanken och dess 
goda bärare, politiska vänstern. Re-aristokratiseringen präglar därtill alltmer övergripande styrdelen: partiets 
postkleptomaniske Vilmer och Skandias Wealthbuilding Peterson del av en trend ungradikalerna missat i jakten 
på det onda patriarkatet och småföretagare bland tandläkare och caféidkare. Är reform längre möjlig? Eller svåra 
epidemier, värmekatastrofer och grasserande krigsuppgörelser vad väntar som främsta förändringsfaktorer? 
Nationalism och religion växer, bägge i människoindifferenta fundamentala varianter - och inom alla 
kulturer/världsdelar. Blir Harmageddon nya utopin, vårt förvända tillbedjansobjekt på jorden? Dags börja 
hamstra samt skaffa nåt att skjuta med - ifall att? Survivalisterna i Montanas bergstrakter månne snarare 
klarsynta än förryckta domedagsinväntare. Ja, lever vi i nya Roms soldat- och gossekejsarepok, med storskaliga 
migrationer runt historiska hörnet? Får nog plantera mig ett lärkträd som tröst, uti en vinter som aldrig vill ta 
slut. 


