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Hamlets beslut 
Att bilda eller inte bilda, det är frågan: 
månn klokare att lida och fördraga 
den dumma tidens råa spe och gissel, 
förtryckets vrånghet, övermodets hån, 
föraktad solidaritet, senfärdig lag, 
dryg ombudsmannahögfärd och de sparkar  
odågan ger den tåliga förtjänsten 
än genast göra slut och bilda nytt parti? 
Nej, låt beslutsamhetens friska hy 
besegra eftertankens kranka blekhet, 
och handla, det må bära eller brista. 
WS 

 

Öppet möte kräver: 
Demokratisk vänster ska ställa upp i kommunalvalet 
Demokratisk vänster i Lund genomförde i tisdags ett öppet möte för att diskutera 
förutsättningarna för att ställa upp i höstens kommunalval. 

Stödet för att göra så visade sig vara starkt. Bland annat framfördes följande uppfattningar. 
Demokratisk vänster främjar demokratin i Lund genom att ge ett alternativ till vänsterväljare 
som av olika skäl blivit besvikna på v, s och mp, men som vill stödja den rödgröna politiken. 
Att avstå vore att svika dem. De övriga partierna till vänster och hela valprocessen vitaliseras. 
Demokratiskt arbete nära människorna utmanar de hierarkiska strukturerna i de traditionella 
partierna.  

Efter det att det öppna mötet avslutats uppmanades de som var beredda att arbeta vidare för 
Demokratisk vänster som medlemmar eller sympatisörer att stanna. Och stannade gjorde 
praktiskt taget samtliga, bland andra Ung vänsters Jonathan Regander.  

Diskussionen handlade nu om konkreta problem som ansträngningarna att sammanställa en 
välbalanserad lista, metoder att nå ut till väljarna, valsedlarna och de ekonomiska 
förutsättningarna. Styrelsen fick i uppdrag att presentera en kommunal lista inför medlems- 
och sympatisörsmötet den 3 maj. 

1 maj klockan 15 genomför Demokratisk vänster ett offentligt möte med Johan Lönnroth. 
Temat blir "Om behovet av en global och frihetlig vänsterallians". 
Gunnar Stensson  
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När folket röstar fel upphör demokratin 
Återigen har det hänt. I ännu ett land i Syd har folket röstat bort en politisk elit som skott sig 
själv på folkets bekostnad och som i detta fall även sålt sig för dollar och euro. Denna gång 
hände det i Palestina. Samtidigt är det än en gång är det bevisat att Israel är det enda 
demokratiska landet i Mellanöstern i västerländsk mening. Den Palestinska pöbeln klarar inte 
ens av att rösta som det demokratiska världssamfundet vill. Detta kan inte accepteras. De 
måste bestraffas och idag, den 10 april, har EU:s utrikesministrar fattat beslut. Palestinierna 
ska uppfostras med utsvältning. EU är den största bidragsgivaren, och vår svenska 
utrikesminister har ställt sig bakom beslutet. 

Bombar på rutin 
Att den valfuskande terroristen George W. Bush använder detta vapen får väl betecknas som 
återhållsamt. Han hotar ju länder som vägrar dansa efter hans pipa med kärnvapen och 
bombar med utarmat uran som ren rutin. Samtidigt har han mage att anklaga andra för att ha 
massförstörelsevapen. Och detta accepteras av politiker och pressfolk i västliga demokratier. 
Ur led är logiken - eller är den kanske bara annorlunda. Ty den som dansar rätt blir rikligt 
belönad medan den som vägrar låta sig korrumperas riskerar sitt liv. Se på Allende, se på alla 
som fallit offer för USA-stödda dödspatruller i Latinamerika och i Palestina. 

Gråt för Venezuela 
För några år sedan visade folket i Venezuela sin omognad genom att rösta fram en president 
som vägrade att gå i imperialismens ledband. Inte heller det kunde tolereras. Kupp 
organiserades av kapitalet, Chavez infångades, parlamentet upplöstes och Sydsvenskans 
ledarsida jublade. Det gjorde dock inte folket i Venezuela. Chavez fritogs, parlamentet 
återupprättades och Sydsvenskans ledarsida uppmanade: "Gråt för Venezuela.". 

Sådan är den västerländska demokratin. Så länge folket röstar på partier som kapitalet kan 
acceptera är allt gott och väl, men i den mån folket förkastar de borgerliga alternativen, så 
förkastar också borgerligheten demokratin. Då försöker man införa öppen diktatur. Klåparna i 
Venezuela misslyckades. Pinochet & co lyckades alldeles utmärkt. Överklassens 
professionalism och folkets styrka bestämmer utgången av sådana strider. 

Gammal ståndpunkt 
På så sätt samexisterar demokrati och diktatur i varje samhälle. Detta är en gammal 
vänsterståndpunkt som helt tycks ha övergivits av Vänsterpartiet, men som måste återupplivas 
om vi ska kunna orientera oss politiskt. Den borgerliga ideologin om en absolut motsats 
mellan demokratier och diktaturer har inget med verkligheten att göra. Folket tar sig friheter 
på olika nivåer i alla samhällen. Ibland kan dessa demokratiska friheter bli verkligt 
omfattande, kanske för att överklassen är rädd för något ännu värre, kanske för att den sitter 
säkert i sadeln och inser att politisk öppenhet gynnar dess maktposition. Gränserna finns dock 
alltid där, och i den mån de överskrids går kapitalet till motattack och skyr då ofta inga medel. 

Detta tror jag i och för sig att de flesta som anser sig tillhöra vänstern på något sätt är 
medvetna om även om många formuleringar man ser och hör tyder på motsatsen.. Vårt 
verkligt stora problem är emellertid att vi inte har något verkligt alternativ till denna 
borgerliga diktatur som vi idag lever i. De socialistiska experiment som förekommit har 
misslyckats kapitalt. Vi kämpar för demokrati, men vet inte vad vi vill ha demokratin till. Och 
vi diskuterar det inte ens. 
Bengt Håkansson 
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Svensk rasism 
Man blev upprörd när man i DN (060404) läste om hur tyska raslagar tillämpades i Sverige på 
30-talet. Rasblandade äktenskap förbjöds och svenska domstolar fick i uppdrag att upplösa 
äktenskap mellan judar och arier. Men egentligen skall man inte bli förvånad. Rasismen var 
officiell svensk politik redan på 20-talet, långt innan Hitler kom till makten. Följande står att 
läsa i ett dokument som den 31 december 1929 på Stockholms slott undertecknades av 
dåvarande försvarsministern i den Lindmanska regeringen, generalmajoren Harald Malmberg: 

"Det är i folkets rasegenskaper som vår förmåga och kraft ytterst bottna. För en nation är 
bevarandet av rasens goda egenskaper av utomordentlig betydelse i den ständigt fortgående 
tävlingskampen mellan folken. Nationens kraft, välstånd och kultur bero därav. Därför utgör 
blandning med en icke likvärdig ras en av de största farorna för ett högtstående folk. Det kan 
betyda kulturell och ekonomisk tillbakagång. Rysslands och Balkanhalvöns folk hava 
exempelvis i betydlig grad varit utsatta för ogynnsam rasblandning, vilket i sin mån kan 
förklara dessa områdens efterblivenhet". 

Ingick i soldatinstruktionen 
Denna deklaration ingick i Soldatinstruktion för det svenska försvaret, årgång 1930. Den 
svenska försvarsmaktens enda krigscenario torde vid den tiden ha gällt Sovjetunionen. 
Förmodligen tänkte man att det skulle underlätta för svenska soldater att skjuta på ryssar för 
att döda om motståndarna kunde betraktas som några efterblivna stackare. Att behöva rikta 
gevären mot rasbröderna i Tyskland ingick nog inte i våra generalers fantasier. 

Myrdals ursäkt 
Rasismen var bara en sida av den elitism som var förhärskande inom de övre 
samhällsklasserna på den tiden. Den kunde ta sig olika uttryck. En annan svensk minister, 
Gunnar Myrdal, skrev i sin ungdom ett brev till sin kära Alva där han förklarade varför han 
besökt en prostituerad kvinna: "Det intellektuella intresset att få experimentera med en 
människa" samt "självkänslan att kunna kuva en liten varelses vilja intill absolut förintelse". 

Elitismen har fått en renässans i Sverige under de senaste decennierna. Topparna inom 
näringsliv, departement och statliga verk anser sig vara så mycket "mera värda" än vanliga 
människor att de är "förtjänta av" konsumtionsnivåer som kan ligga hundrafalt över 
medelinkomsttagarens. De klagar över att vanligt folk inte förstår sitt eget bästa när dom 
protesterar mot "nödvändiga anpassningar" till den globala utvecklingen. Demokratin i 
västvärlden verkar vara på glid mot meritokrati och oligarki. Hur länge dröjer det innan eliten 
börjar tycka att den representativa demokratin enbart är ett besvärande hinder för social 
stabilitet och ekonomisk utveckling. 
Erik Kågström 

 

Om personval 
Menander 1/2006 återges ett utdrag ur ett partistyrelsedokument om personvalskampanjer. Vi 
får förmoda att publiceringen sker på förekommen anledning, det vill säga med tanke på vad 
som skedde 2002. Detta ger anledning att påminna om historien och göra några kommentarer 
till dokumentet. 

I valet 1998 kom Karin Svensson Smith in i riksdagens för Skåne län södra. Hon nominerades 
från flera håll inför valet 2002, bland annat av v-Lunds årsmöte. Hon var även toppkandidat 
för distriktets valberedning, vilket valberedningens sammankallande Anders Neergaard 
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berättade för valkonferensens ombud, utan att referera några avvikande meningar eller 
reservationer. I den efterföljande slutna omröstningen lade emellertid Neergaard, tillsammans 
med fyra andra av Lunds ombud som heller inte hade anfört några reservationen i debatten, på 
en annan person som därmed hamnade högst på valsedeln. 

Framgångsrik kampanj 
Förfarandet väckte stor upprördhet i Lund men även på andra håll i valkretsen. Jag var med 
om att övertala Karin att ställa upp för en personvalskampanj. Kampanjen engagerade cirka 
åttio personer och ungefär lika många bidrog till kampanjkassan, som redovisades i v-Lunds 
tidning Veckobladet. Den blev framgångsrik: över 18 procent av v-väljarna kryssade för 
Karin och hon återvaldes till riksdagen. Det var emellertid flera i riksdagsgruppen som inte 
accepterade henne och hon motarbetades av distriktet, vilket säkert bidrog till att hon så 
småningom lämnade vänsterpartiet - som därmed miste en kvalificerad företrädare. 

Lyftes av väljarna 
I Region Skånes mellersta valkrets hade Saima Jönsson Fahoum gjort en uppmärksammad 
insats men placerades nu av valberedning och valkonferens efter en manlig kommunist. Det 
bedrevs ingen personvalskampanj för Saima men väljarna kryssade ändå upp henne på 
förstaplatsen. 
Karins och Saimas personliga förtjänster bidrog säkert till resultatet men också det faktum att 
de var kvinnor. Det väckte nämligen stor negativ uppmärksamhet att ett parti som kallade sej 
feministiskt lät män toppa nio av tio riksdags- och regionlistor i Skåne - och märk att alla 
kretsar hade en gemensam valberedning som därmed kunde göra avvägningar. Partiledaren 
och partisekreteraren uppsökte också Skåne för att få en ändring till stånd men 
distriktsstyrelsen hänvisade bara till stadgarnas bokstav. 

”Öppen debatt” 
Menander återger några punkter ur partistyrelsens dokument: 
- "Vänsterpartiets listor fastställs på demokratiskt sätt efter fri nominering och öppen debatt." 
Det beskrivna förfarandet kan rimligen inte kallas öppen debatt. 
 
- "Det ger en bild av ett splittrat parti, något som vi vet riskerar att skrämma bort väljare." 
Regionrådet och PS-ledamoten Vilmer Andersen ogillade Karinkampanjen men hävdade vid 
en utvärdering att den hade räddat röster åt partiet. Detta är mångas bedömning. 
 
- "Debatten riskerar att handla med om enskilda personers för- och nackdelar än om ideologi 
och politiska program." Karin och de i Karinkampanjen aktiva framförde partiets politik och 
valplattform, inget annat. 

- "Det ger kända eller förmögna partimedlemmar möjligheter som andra saknar." Cirka 80 
personer gav i genomsnitt tusen kronor var till Karinkampanjen - men satsade framför allt 
totalt 1200-1500 arbetstimmar. 

Rätt att göra uppror 
Att rangordningar som föreslås av valberedningar och fastställs av valda ombud gäller är 
naturligtvis den normala ordningen, för vänsterpartiet liksom för andra partier. Men när 
"stadgarnas anda" (citat partistyrelsen) överträds på ett så flagrant sätt som det ovan beskrivna 
är det helt enkelt rätt att göra uppror. Och det tycker uppenbarligen också väljarna, som är 
många många gånger fler än de ibland små och slutna kamarillor som de facto avgör 
valsedlar. 
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Det finns ingen garanti för att historien från 2002 inte upprepas i år. Valberedningens 
sammankallande är nämligen samma person - och han har inte begått självkritik. 
Gunnar Sandin 

 


