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Som en bilaga i den aktuella ut-
redningen LundaMaTs II. Strategi
för hållbart transportsystem i Lund
2030 finns ett föredrag av Emin
Tengström, ”Framtidens transport-
utveckling i städer – problem och
möjligheter”. Han konstaterar där
att Brundtlandrapporten 1987 fick
en rad länder att utveckla långsik-
tigt hållbara transportpolitiska mål.

Fyra misslyckanden
Hur har det gått? Dåligt. Fram-
stegen har varit mycket begränsa-
de, säger Tengström. Varför? Jo,
marknaden har misslyckats: mar-
ket failures. De politiska institutio-
nerna har misslyckats: government
failures, som främst beror på att
allmänheten bromsar: acceptance
failures. Därtill har man misslyc-
kats med att få till stånd ett verk-
samt samarbete mellan alla berör-
da: interaction failures. Det finns
dock lokala undantag: ”Lund är
ett mycket intressant exempel
på sådana lokala initiativ.”

Det är till att ha blyg-
samma anspråk. I Lunda-
MaTs (I) som antogs 1997
sattes som mål att kol-
dioxidutsläppen från
Lundatrafiken skulle ha
minskat med 10 000 ton
2004, men det blev bara
en fjärdedel. Med tanke på allt
ståhej kring LundaMaTs och allt
skryt om Lund som miljöstad är
detta inte mycket att hänga i
julgranen. Jag skulle vilja tala om
ett solklart fall av local government
failure, kommunalt misslyckande.

Finns det då bättre förutsättning-
ar för LundaMaTs II?

Det räcker inte
Trafiken har många effekter som
behöver miljöanpassas men utsläp-
pen av koldioxid kan ses som ett
nyckelvärde. De ska enligt den
nya planen minska med 10 procent
per invånare till 2013 och med 40
procent till 2030. Den senare tid-
punkten är så avlägsen att få av
dagens kommunpolitiker lär vara
med i svängen då.

Utredningen (vars huvudförfat-
tare är trafikkonsulten Christian
Rydén, sedermera anställd av kom-
munen för att hålla i genomför-
andet) föreslår ett stort knippe
åtgärder, i hela 42 punkter, för att
nå målet. Men ack, det räcker inte.
Effekterna beräknas till 4 procents
minskning 2013 och 25 procent
vid slutåret.

En sympatisk ärlighet att inte
säga sej kunna nå upp till de egna
målen. Men målen är egentligen
satta av den globala klimatutveck-

LundaMaTs II: Local government failures
lingen och den kan man inte kom-
promissa med. Vad kan göras mer?

Åtgärder utanför Lund, säger
utredningen, i världen, i Sverige, i
regionen. Och det är säkert riktigt.
Liksom socialismen inte kan byg-
gas i ett enda land kan en långsiktigt
hållbar miljö inte åstadkommas i
ett enda Lund. Men ändå tycker
jag att utredningen tassar alltför
försiktigt. Dessutom har den tagit
med några dumheter ur den ak-
tuella debatten: parkering under
Mårtenstorget (kostar så mycket
att platserna måste subventioneras
av kommunen), yttre godsspår
(som inte behövs, samtidigt som
dussintals angelägna spårprojekt
saknar finansiering), övertäckning
av autostradan mellan Dalbyvägen
och Ericsson (en miljardinveste-
ring som inte

blir vettigare för att t.ex. Ulf
Nymark (v) stöder den), dito av
järnvägen (ännu dyrare och
dummare).

Jag ska bidra med några förslag
som inte fyller luckan till målet
men bidrar.

Bojkotta Sturup!
Nyss gick Ilmar Reepalu ut på DN
Debatt och ville stoppa den avise-
rade flygskatten. Det hade varit
klädsamt om hans kollega i Lund,
Lennart Prytz, svarat med att för-
svara skatten för dess positiva glo-
bala och regionala miljöeffek-ter.

För Lunds del är Sturup skadligt.
Den planerade nybebyggelsen i
södra Dalby, ett viktigt underlag
för spårtrafiken dit, hotas av bullret
från det växande nattliga fraktfly-
get. Och det är onödigt: Kastrup är
lika nära och dit går det miljövän-
liga eltåg.

Lund bör därför aktivt motarbeta
Sturup så att flygplatsens underlag
försvagas vilket i bästa fall fram-
kallar en nedläggning. Det kom-
munala resereglementet kan bann-
lysa Sturup. Bussarna dit kan
förbjudas att köra på det kommu-
nala vägnätet. Lund kan aktivt pro-
pagera och agera mot Sturup i alla

regionala samverkansorgan, inklu-
sive Region Skåne.

Synlig kollektivtrafik!
Utredningen talar om vikten av att
öka stadstrafikens attraktivitet men
ger få konkreta förslag. Härmed
ett. Bredda bussteminalen på Bo-
tulfsplatsen fram till saluhallens
vägg så att även de regionbussar
som nu utgår från Bangatan får
plats. Väntsalen och expeditionen
får då flyttas men kan etableras i
en butikslokal på västra sidan.
Spänn över det hela med ett vackert
glastak. Förutom att skydda för
nederbörd ger det ökad synlighet
och status åt kollektivtrafiken. Ett
sådant busshallstak finns i den
schweiziska staden Chur; en stu-
dieresa dit rekommenderas.

Spårvagnar är bra för att de
drivs med miljövänlig el. Men

det är också en poäng att
spår och ledningar är

synliga. Internationella
studier talar om en

”spårfaktor”: spår-
vagn lockar fler

resenärer än buss
även när turtätheten är

likvärdig.
Ända sen 1980-talet har

utredningar om trafiken i
västra Skåne talat om

spårväg. Inget har i princip hänt.
Inget projekt finns med i den
nuvarande Banverksplanen som
sträcker sej till 2015 och som di-
verse tunnelbyggen tar allt större
del av. Ska det hända något med
t.ex. spår på Lundalänken måste
Lunds kommun börja agera. Nu.
Hade vi råd att dra spår för hundra
år sen har vi det naturligtvis idag.

Gods på spår
Det är den tunga lastbilstrafiken
som ökar mest samtidigt som bilar-
na har de största utsläppen av både
koldioxid och skadliga partiklar.
Att föra över gods till järnväg ger
stora positiva miljöeffekter.

I detta är utredningen märkvär-
digt tandlös. Den talar alltså om
yttre godsspår, som tills vidare
alltså inte behövs, och i övrigt
bara om lite kommunal informa-
tion till företagen. Jaha, och var
ska företagen lasta och lossa sitt
gods? Enda industrin med spåran-
slutning är Tetra Pak. Det finns
numera inget annat lastspår i hela
kommunen, ingenting mellan
Eslöv och Malmö med undantag
av Örtofta sockerbruk (där Lund
ska bygga ett kraftvärmeverk, får
det spår?). Ett stort nytt industriom-
råde planeras på Brunnshög, ett
annat på Hasslanda, ett befintligt

växer så det knakar vid Pilsåker.
Inga spår finns eller planeras.

Det nödvändiga tvånget
Positiva åtgärder i all ära, men alla
erfarenheter säger att tvång och
restriktioner måste till, även om
det kan vara svårt med allmän-
hetens acceptans. Till en början,
sen kan det vända förvånansvärt
snabbt, som i fallet med Västkust-
banans dubbelspår i Lund, rökför-
budet på krogen eller trängsel-
avgifterna i Stockholm.

Just de senare pekar ut en väg.
Det handlar inte om att bygga tullar
vid Lunds infarter utan om att med
hjälp av Galileisatelliterna över-
vaka hur alla fordon kör och låta
dem betala därefter. Avgifterna
koordineras med målen: visar
prognosen att dessa inte kommer
att uppfyllas är det bara att dra åt
skruven några varv.

Vilken av Lunds riksdagsleda-
möter blir först med att motionera
om detta? Och vilket parti blir
först med att redovisa de realistiska
förutsättningarna för att Lunda-
MaTs II inte ska bli ett nytt kom-
munalt misslyckande?

Gunnar Sandin

Veckobladet
I förra numret skröt vi med att VB
citerades i Svenska Dagbladet. Nu
har vi uppmärksammats på att
samma artikel var utgångspunkt
för en ledare i Kristianstads-
Bladet.

Förra numret var nätnummer,
liksom tre VB-nummer av fyra. Ni
glömmer väl inte att kolla oss där?
Observera att dagens artikel
”Stackars Putin” av Erik Kågström
är en pendang till förra numrets
”Stackars Bush”. Klicka och läs!

Skåne Social Forum
Vi lovar att inte referera alla
föredrag och debatter på Skåne
Social Forum i Lund den 3–5
februari. Vi har helt enkelt inte
redaktionella resurser, lika lite som
plats i tidningen. För det är en
mammuttillställning. Bara detta att
57 organisationer ska ha bokbord
i Stadshallen! Kanske bäst att gå
på inledningsprogrammet ”Vad är
ett socialt forum?” och orientera
sej. Annars hänvisar vi till det
tryckta programmet eller www.
skanesocialforum.org

Fast vi ska nog också försöka gå
och lyssna på Sveriges Kommu-
nistiska Parti vars möte (söndag
15–16.45, Stadshallen rum 1) har
den spännande rubriken ”Är socia-
lismen möjlig efter socialismens
och Sovjetunionens fall?”

VECKOBLADET
Utkommer fredagar

Utgivet av SFVBBiL

32:a årg. 2006

same, same but different...



Det finns några positiva saker att
säga om den avgående styrelsens
verksamhetsberättelse för v-parti-
föreningen i Lund 2005. En är den
relativa öppenheten om svårighe-
ter och motgångar:

• ”Det måste konstateras att sty-
relsen även under det här verk-
samhetsåret haft vissa problem att
hitta en effektiv arbetsform, delvis
beroende på hög frånvaro från
styrelsemötena. Under hösten är
det huvudsakligen styrelsens AU
som svarat för det kontinuerliga
styrelsearbetet.”

• ”Utskottsarbetet har inte fun-
gerat helt tillfredsställande under
året … Den studieverksamhet som
angavs i verksamhetsplanen har
inte genomförts lokalt.”

• ”Vi arrangerade även tillsam-
mans med bl.a. Ung Vänster den
årliga Kristallnattsmanifestationen
den nionde november. Uppslut-
ningen var i år sämre än tidigare år
med endast ca 80 deltagare.”

• ”Under våren påbörjades en
antiprivatiseringskampanj som
inte riktigt lyfte.”

• ”Under året har ett antal med-
lemsmöten hållits. En del möten
har varit välbesökta, medan andra
har varit mindre välbesökta.”

• ”Den brist på entusiasm som
ibland kunnat skönjas både i
styrelsen och bland medlemmarna
beror sannolikt till största delen på
att verksamhetsåret varit ett vanligt
mellanvalsår.”

Den sista punkten är den enda
analys som görs. Jag ska försöka
komplettera.

Parlamentarisk fixering
”Utomparlamentariskt” är ett
nyckelord i vänsterpartiets retorik.
Aktivitet på gator och torg eller i
folkrörelser sägs vara minst lika
viktigt som i riksdag, landsting
och kommuner.

Hur kommer det sej då att entu-
siasmen är så svag ett mellanvals-
år? Diskussioner på medlemsmö-
ten, styrelsearbete, utskottsarbete,
studiecirklar, demonstrationer,
kampanjer … inom inget av de
områdena tycks verksamheten ha
levt upp till planen och målen. Är
det bara det parlamentariska arbe-
tet som kan få fart på vänsterpar-
tisterna?

Fast det är likadant med partiet
i stort. Man får samma intryck när
man läser partistyrelsens verksam-
hetsrapport från den senaste kon-
gressperioden. Den handlar i prin-
cip om inre partifrågor och om
riksdagspolitik. Inte om allmän
opinionsbildning, försök att påver-
ka kulturklimatet eller direkta ak-
tioner. Fast det fanns väl inte så
mycket att redovisa. Andra krafter
präglar de flesta manifestationer
som ännu förekommer. Vänster-
partiet har långt färre medlemmar
på tunga folkrörelseposter än soci-
aldemokraterna och centern.

Men framför allt lockar de om-
bonade sammanträdesrummen

Luften pyser ut
(V)emodiga reflexioner kring en (v)erksamhetsberättelse

vänsterpartisterna lika mycket som
andra. Vänsterpartiet är ett ganska
så vanligt parti, i riket såväl som i
Lund. Detta om det utomparlamen-
tariska är mest snack.

För övrigt var faktiskt Vecko-
bladet en omfattande utomparla-
mentarisk verksamhet men den
gjorde sej partiföreningen av med.
Röda Kapellet som samlar i ge-
nomsnitt drygt tjugo deltagare till
sina repetitioner vecka ut och
vecka in, som uppstått ur vänster-
partiet och fortfarande har en kopp-
ling dit, såg styrelsen ingen anled-
ning att nämna.

Att bara lägga av
Någon medlemsstatistik redovisa-
des inte nu, den får väl vänta till
partiföreningens årsmöte den 12
februari. Vi gissar på en fortsatt
nedgång. Märkligt vore annars
med tanke på ovanstående och mot
bakgrund av den starka med-
lemsminskningen för partiet i
stort, en sjättedel på två år.

Två enkla faktorer bestäm-
mer en organisations medlems-
tal: utflöde och tillflöde. Så även
i v-Lund.

Av utflödet finns det ett par
sorter. Några dör, ett svårfrån-
komligt fenomen i en förening
med relativt många medlemmar
i övre medelåldern och uppåt.
Några byter parti (t.ex. Karin
Svensson Smith till mp, Mats
Bohgard till s, Sven-Hugo
Mattsson till Fi), andra begär
sitt utträde utan att åtminstone
genast hitta en ny politisk hem-
vist, och sådana avgångar blir
ibland uppmärksammade. Men
de utgör en minoritet. De flesta
avhoppare lägger bara av,
förnyar inte medlemsavgiften.

Så är det i alla partier, och inte
minst i ”idépartier” av vänsterns
typ. För att kompensera avtapp-
ningen krävs ett tillflöde av nya.
Åter får vi invänta årsstatistiken
men allt talar för att den
strömmen har sinat. Det märks
inte minst på medlemsmötena. Nya
medlemmar går ofta dit i början,
av nyfikenhet eller mobiliserade
inför en tvistefråga som ska
avgöras. Nu är det inte ofta man
ser några fräscha nunor på v-
medlemsmötena i Lund. Inte heller
på kommunalmötena trots att några
unga har fått uppdrag och alla
medlemmar är välkomna dit.

Det nya ungdomsmodet
I verksamhetsberättelsen gläds
styrelsen över den fortsatt positiva
utvecklingen för Vänsterns Stu-
dentförbund som har gett parti-
föreningen några nya krafter. Nå-
gon motsvarande bedömning görs
inte om Ung Vänster. Det finns
det fog för. Av allt att döma be-
finner sej Ung Vänster i kris, både
nationellt och lokalt.

Att VSF fortfarande utvecklas
torde bero på att den organisa-

tionen har något äldre medlemmar
och speglar den högkonjunktur
som Ung Vänster upplevde för
några år sen. Jag har tidigare note-
rat den aktuella försvagningen och
tror att den i någon mån kan för-
klaras med förbundets extremism,
konflikter och politiska felgrepp
men mer med att den radikala vå-
gen ebbar ut bland de unga.

Jag har känt mej ensam om den
observationen, och när jag för en
tid sen luftade den i en krets av
(medelålders) vänsterpartister
möttes jag med misstro. Men jag
fick stöd av en person som sa
ungefär: När mitt förra barn gick i
gymnasiet för fyra år sen var alla i
klassen vänsterradikala. När nu
ett yngre barn går på motsvarande
nivå är det nästan ingen.”

Därmed talar det mesta för att
tillbakagången fortsätter för väns-
terpartiet, i landet som i Lund, när

det gäller medlemstal och med-
lemsengagemang. Dock inte nöd-
vändigtvis i valresultat, som vä-
sentligen styrs av andra faktorer.

Vi vann! Men …
Vi som är produkter av en annan
vänstervåg, det långa sextitalets,
har förutsättningar att känna igen
en sådan våg när vi ser den. Det
som radikaliserade oss var i huvud-
sak internationella rättvisefrågor,
med ”u-länder” och ”imperialism”
som nyckelbegrepp, kvinnofrigö-
relse och miljö. För den nu mattan-
de vågen har miljön varit självklar
och saknat mobiliserande kraft
medan identitetsfrågorna har till-
kommit.

Det blev en generationskonflikt.
Inte med helt klara linjer eftersom
en del gamlingar gillade nytradi-
tionalismen (medan ungdomsfron-
ten däremot var tämligen obruten).
Den hade och har naturligtvis ett
politiskt innehåll, men det har be-

handlats så utförligt av Veckobla-
det och andra att jag inte behöver
dröja vid det. Konflikten blev brän-
nande het genom kuppen mot
Karin Svensson Smith 2002. Den
väckte det gamla gardet. Jag som
hade förmånen att få sitta med i
ledningen för Karinkampanjen
gladdes åt att se min generation
(och inte bara den, han som täckte
alla mindre tätorter i Sjöbo kom-
mun med Karinflygblad var 77 år)
vitaliserad. Vi var åtminstone ett
sextital aktivister, fler än i den
officiella kampanj som Robert
Nilsson organiserade.

Och vi vann! Drygt 18 procent
av väljarna kryssade för Karin som
kom in i riksdan.

Ingen beständig fröjd
Hade Anders Neergaard och hans
falang haft lite förstånd så hade de
tagit intryck av framför allt väljar-

nas besked. Men de behöll skygg-
lapparna, såg bara de unga tuffing-
arna i ungdomsförbundet. Detta
befästes i anslutning till årsmötet
2003 när den knappa men dock
seger som ”Karinfalangen” hade
vunnit i VB-striden saboterades
av styrelsen, under ledning av
Neergaard sedan försoningskandi-
daten Mats Olsson hade avvisats
som ordförande.

Detta var ”sextitalisternas” defi-
nitiva nederlag här i Lund. Och
det gick som det brukar i sådana
fall. Några fortsatte att bråka men
det är inte många som gitter fort-
sätta med sådant i längden. De
flesta passiviserades, med eller
utan utträde – se ovan.

”Segrarna” iakttog nog detta
med glädje. Men det blev ingen
beständig fröjd.

Svaga samhällsanalytiker
För nu sjunker vågen, nu pyser

En trött partiorganisation



Livsandarna vaknar till liv så här
års, tycker jag, i takt med att ljuset
återvänder och dagen blir längre.
Det vackra vintervädret gör också
sitt till. Men ibland kan man förstås
känna sig lite trött. Som tur är
finns då inkännande röster att lyss-
na till. Följande stod som ingress
till en artikel i Expressen i mån-
dags:
Vanlig vintertrötthet kan vara smygan-
de depression. Psykologen slår larm:
Varannan svensk i riskzonen. Läs ock-
så: 6 tecken på att du är drabbad.
Jag kollade aldrig, men det skulle
inte förvåna mig om flera av
tecknen pekade på att jag har något
smygande och befinner mig i risk-
zonen. Det är nog lika bra att sjuk-
skriva sig direkt för såvitt man inte
direkt ställer sig i kön till psykia-
trin. Eller det kanske hjälper med
några tyska örtdekokter?

Kallt och dyrt
Jag läser att regeringen efter förslag
av miljöpartiet tänker bevilja
skattelättnader om ca 1000:- per
år till 300 000 glesbygdsbor i fyrtio
kommuner i norr. Motivet är att de
behöver kompensation för kylan
däruppe. Ja, det kan bita en del i
kinderna så här års och det blir ju
dyrt för den enskilde som kanske
behöver lägga in ett extra vedträ
då och då. Här i Skåne har vi ju den
eviga blåsten och den kan vara väl
så besvärande ibland. Jag tycker
nog att vi kan vara värda en hundra-
lapp eller så, och visst skulle väl
miljöpartiet behöva lite rösttill-

Tankar i kylan har halva Sveriges försvarsbudget,
men kan ställa 350 000 man under
adekvata vapen. I Sverige är nu-
mera motsvarande siffra 5000 man
till vilket kommer möjligheten att
ställa upp en bataljon som enbart
består av överstelöjtnanter. Vart
alla pengarna då går? De går till att
köpa ett par hundra JAS-plan och
till militära byråkratier som För-
svarets Materialverk.  Det är ju
också himla dyrt att elda upp alla
gamla uniformer, spränga sönder
nybyggda befästningar och bli av
med tusentals elverk. Det svenska
försvaret är så nedskuret att det
snart inte går att driva en egen
försvarspolitik och klara Sveriges
internationella åtaganden, anser
ÖB enligt SvD. Mycket riktigt me-
nar försvarsetablissemanget med
ledarskribenter att enda lösningen
är att snarast gå med i Nato. Mode-
rater och folkparti tycker detsam-
ma, men tänker inte ta upp det utan
vill låta det hela falla ut som ett
moget äpple, ungefär som när rege-
ringen Carlsson fick oss med i EU.

Nato är en organisation som i
allt väsentligt styrs av USA. USA
har förklarat sig berett att starta
krig när helst det finner det fören-
ligt med sina syften och har demon-
strerat både det och sitt sätt att föra
krig i Irak under några år. USA
styrs just nu av en oskicklig presi-
dent som dock har fördelen att han
talar klarspråk, och USA:s politik
har i princip varit densamma under
mycket lång tid. Den svenska för-
svarsberedningen har förklarat att
det finns inget krigshot i Europa
på tio års sikt och vi har därför
avvecklat vårt invasionsförsvar.
Varför i all världen skulle vi gå in
i Nato?

Lucifer

skott här också. Också stockholms-
bor är det ju synd om, det är rätt
glest i Stockholms förorter och till
det kommer ju nu de betungande
trängselavgifterna. En liten tröste-
peng kanske?

Det mest fascinerande är att cen-
terpartiet gått till omedelbar mot-
attack där de avvisar förslaget.
Centern var tidigare ett intresse-
parti för bl.a. glesbygdsbor och
borde under normala omständig-
heter ha utbrustit i: Äntligen, mer
sånt! Nu är de bara förbannade
och förtrödna. Det ser ut att bli en
intressant valrörelse.

Folkförsvaret
Folk och Försvar är en statlig or-
ganisation som har en årlig konfe-
rens på ett utvalt högfjällshotell.
Den går ut på att journalister och
politiker ska bada bastu och dricka
whisky på rummen med genera-
lerna. Det svenska försvaret är en
militär och ekonomisk katastrof,
men här uppstår en årlig gemen-
skap som medverkar till att det
inte blir några besvärande rubriker.
I år hade man bjudit in kronprinses-
san Victoria (hade inte Madeleine
passat bättre?)  och Ukrainas utri-
kesminister. Kanske funderar man
på att återupprätta alliansen från
Karl XII:s tid mellan Ukraina och
Sverige mot den gemensamma
fienden Ryssland.

En klassisk politisk metod när
man vill ändra på något men inte
vågar gå ut med det direkt är att
svältföda verksamheten. Finland

luften ur ballongen. Nu sitter ”seg-
rarna” där och försöker förvalta en
krympande partiförening där det
råder ”brist på entusiasm”. De har
både sålt smöret och tappat peng-
arna. Den nya vänstervågen visade
sej svagare och framför allt mer
kortlivad än den gamla.

Konfrontationslinjen och sats-
ningen på ungvänsterkohorten var
följden av en felaktig politisk ana-
lys. Men man kan notera att det
sitter två professionella sociologer
i den nuvarande styrelsen, förutom
Anders Neergaard är det Eva Fasth.
De har varit uppenbart oförmögna
att avläsa viktiga trender i samhäl-
let, just det som de skulle ha lärt
sej genom sin utbildning. Vi får
hoppas att de inte är representativa
för sin institution och sitt univer-
sitet.

Nu står deras hopp till valrörel-
sen. ”Föreliggande verksamhets-
plan [är] fullständigt fokuserad på
valrörelsen, all verksamhet som
inte är direkt förknippad med valet
bedöms ha lägre prioritet”, står det
i styrelsens förslag till verksam-
hetsplan.

Så snabbt gick det att hamna i
det ”parlamentariska träsket”.

Exilen som alternativ
Det är med vemod jag skriver detta.
Jag tillhör förmodligen dem som
enligt Lars Ohlys tal på kongressen
”vill vänsterpartiet illa”. Jag vill
stillsamt påpeka att så inte är fallet.
Det är visserligen vänstern som är
viktig, inte ett visst parti, men som
Jonas Sjöstedt förklarade i anslut-
ning till kongressen fanns det för
närvarande ingen kraft inom väns-
ter som kunde konkurrera. Innan
han själv begav sej av till exilen i
New York. Och vänsterpartiets
mest framgångsrika kommunal-
politiker, Stig Henriksson, sa om
den nytraditionalistiska vågen att
den går nog över. Innan han gick i
inre exil i Fagersta.

Det är vemodigt att efter 35 års
kontinuerlig partiaktivitet se hur
snabbt vänsterns historiskt unika
framgångar i opinionen kunde för-
spillas. Men det kan vända igen.
Och jag uppmanar mina likasin-
nade: gå exil om det känns nödvän-
digt men lägg inte av helt.

Gunnar Sandin

PS För att inte beskyllas för samma
tendentiösa citatteknik som Börje
Graf på Vänsterpress vill jag
komplettera det inledande refe-
ratet med att agitproputskottet har
fungerat bra och ordnat ett ”tors-
dagsfik” som äntligen har utnyttjat
partilokalens fina läge. 8 mars bjöd
på ett hyfsat firande och i höstens
jobbkampanj var partiet synligt.

PPS Jag uttryckte inledningsvis
min uppskattning av att styrelsen
ärligt redovisar motgångar. Det
hade jag själv anledning att göra
ett år i början av 1980-talet när jag
satt i styrelsen och formulerade
verksamhetsberättelse. Detta gilla-
des dock inte av distriktets repre-
sentant på vårt årsmöte, tillika
distriktsordförande för Kommu-
nistisk ungdom. Hon hävdade att
sådana beskrivningar spred defai-
tism. Hon hette Ylva Johansson.

verade sådana åtgärder för att
undertrycka den opposition som
fanns i de norra delstaterna mot att
starta krig mot de sydstater som
ville bryta sig ur federationen. När
Franklin D. Roosevelt genomförde
New Deal delegerade kongressen
viss lagstiftande makt till presi-
denten.

I USA gör man nu kusliga jäm-
förelser med Hitlers agerande efter
branden i riksdagshuset i Berlin. I
den krisatmosfär som uppstod
utfärdade Hitler i februari 1933 ett
dekret att individer kunde arreste-
ras och fängslas utan rättslig pröv-
ning. Tre veckor senare fick han
rättighet att utfärda lagar, även
sådana som stred mot den tyska
konstitutionen.

I sin bok Our Endangered Va-
lues – Americas Moral Crisis
uttrycker expresidenten Jimmy
Carter sin oro över följderna av
The Patriotic Act, den repressiva
lagstiftning som kan leda till ett
skrämmande kontrollsamhälle.
Lika oroad är han av de motsätt-
ningar som kan förväntas av att
klassklyftorna nu successivt vidgas
i USA.

Demokratin tycks hänga i tunna
trådar både i öster och i väster.

Erik Kågström

Stackars Putin
forts. från sid. 4

Jodå, den kom fram i år också,
Kvällspostens trästilsrubrik SNÖ-
KAOS, sen ett mindre nederbörds-
område hade dragit förbi och det
var kallgrader. Och tågen slutade
gå helt enligt traditionen. ”Konstigt
att det ska behöva vara så varje
vinter”, sa en god vän som jag
frysande stod och väntade på tåg
tillsammans med. Och han är ändå
anställd på Banverket, som en av
de högre cheferna i Malmö. "SJ
och Skånetrafiken kritiserar oss",
bekände han.

Cykelleder har prioritet 1 vid
snöröjning i Lund har kommunen
försäkrat. Mådä. Det flitigt frek-
venterade stråket norr om Östra
kyrkogården blev i alla fall aldrig
rensat efter den förra snön. Där är
”gudomligen oskottat”, för att ci-
tera Kellgrens klassiska parodi.
Och nu har det kommit ny snö. Vi
var några som trodde att det skulle
bli bättre med rödgrön majoritet i
stan men så blev det inte.

Fast detta är ju inget mot vintern
-78 (eller var det 79?), den när det
ordnades bussresor för nyfikna
smålänningar till bamsedrivorna
på Österlen. Och det fanns en del
snö i Lund också. Den gången var
kommunens borgerligt styrd, och
det var likadant som nu. Tidnings-

Med anledning av VINTERN
spalterna bågnade av arga insän-
dare och sjukhusets ortopedavdel-
ning av brutna lårbenshalsar.

Den gången var det fart på vän-
sterpartiet i Lund (jfr artikel på
annan plats) och den då ledande
duon Tarcisio Bommarco/Daniel
Kallós la upp en plan för hur vi alla
skulle ge oss ut med hackor, kvastar
och skyfflar och fixa det som
kommunen inte klarade. Men så
kom solen och mildvädret och
redde upp det hela med hjälp av
naturmetoden.

Ska vi hoppas på en lika lycklig
utgång i år?

Men visst finns det saker att
glädjas åt. Till exempel snöhögar-
na utanför konsthallen som är
minst lika fascinerande som de
abstrakta konstverken därinne.
Och bilhatarna har högtidsstunder
när de ser bilister som förgäves
försöker skjuta igång sina åk. Och
alla vindrutor som behöver skra-
pas! Det kan vara värt att gå upp en
timme extra för att få avnjuta skå-
despelet.

Gr

PS Vänsterns vandringssektion
planerar en veckoslutstur med
övernattning i vindskydd sista
helgen i februari. Kommer ni med?



Manus sänds per e-post till
material @veckobladet.info
Lämna då gärna två versioner: den
råa texten som brev och dokumen-
tet i format enligt ovan som bilaga.
Vill du ha tidningen så skicka e-post
till pren@veckobladet.info
Vid utebliven tidning kontakta
Göran Persson.
Nästa tryckta nummer kommer
den 24 februari,
tills dess så finns nytt material på
http://veckobladet.info
varje fredag.

Detta nummer gjordes av Göran
Persson, Gunnar Sandin (red.) och
Kajsa Theander. Nästa redaktör
Gunnar Sandin, 135899.

Alltsedan jag i min ungdom börja-
de läsa Dostojevskij och andra rys-
ka klassiker har jag haft en fasci-
nation för det ryska folket. Därför
blir jag beklämd när jag läser i
tidningarna om hur den bräckliga
demokratin i Ryssland tycks vara
i utförsbacken. Men är det verkli-
gen så illa som det verkar?

Opolitiska roffare tillåtna
Den mediala uppmärksamheten
började väl med att oljemagnaten
Chodorkovskij anklagades för
skattebrott och dömdes till fängel-
sestraff. Hans företag Jukos för-
sattes i konkurs och tillgångarna
blev statlig egendom. Här utmana-
des några av marknadskapitalis-
mens heliga kor – entreprenören
och den privata äganderätten. Putin
skall ha sagt till de ryska oligar-
kerna att de skulle få behålla sina
pengar bara de inte lade sig i
politiken. Chodorkovskij bröt mot
detta och fick ta sitt straff. De
andra miljardärerna tycks ha tagit
lärdom av detta och får fortsätta
att disponera den ryska national-
egendom som de roffat åt sig under
den första kaotiska tiden efter
Sovjetunionens sammanbrott.

Alltid detta CIA!
Det senaste tecknet på demokratins
påstådda förfall i Ryssland är lag-
förslaget att NGOs (Non Govern-
ment Organisations, sådana som
Läkare utan gränser, Röda Korset
etc.), såväl ryska som utländska
med verksamhet i Ryssland, skall
registreras och bli genomskinliga
när det gäller finansieringen. I Kina
har man nyligen genomfört liknan-
de bestämmelser. I båda länderna
torde en väsentlig orsak till de nya
lagarna kunna stavas NED. Natio-
nal Endowment for Democracy är
en CIA-stödd organisation med
representation i åtskilliga länder.
Dess uppgift är att stödja och stärka
oppositionen i de länder där man
vill ha en mera USA-vänlig rege-
ring. NED vänder sig framför allt
till studenter och andra ungdomar
som får utbildning och resurser för
att bedriva politisk propaganda.
Denna verksamhet har varit
framgångsrik i t.ex. Georgien, Uk-
raina och Libanon men mindre
lyckad i Kirgisistan.

Man kan föreställa sig vad reak-
tionen skulle bli om ryska staten
genom bulvaner stödde en organi-
sation i USA med uppgift att stärka
demokratin där. Och arbeta för
laglig rätt för anställda i hushåll
och jordbruk att organisera sig
fackligt, informera om korruptio-

Stackars Putin
nen i  etablissemanget eller stödja
val av Ralph Nader till president.

När detta skrivs har duman ännu
inte tagit ställning till ett modifierat
lagförslag som är mindre utmanan-
de för berörda organisationer. Väl-
görenhetsorganisationer utan po-
litiska inslag i sin aktivitet har
sannolikt ingenting att frukta av
denna lag. Åtskilliga länder har
liknande lagstiftning men då den
kommit till har det inte skapat
sådan uppståndelse som när det nu

gäller Ryssland. Beträffande Kina
har det t.o.m. setts som ett demo-
kratiskt framsteg att NGOs fått
officiell rätt att verka i landet.

Mer balans
Men visst är det oroväckande att
yttrandefriheten i Ryssland in-
skränks genom att oppositionella
röster tystas och kritiska redaktörer
avskedas. Förföljelsen av journa-
listen Anna Politkovskaja, som
skrivit om skändligheterna i Tje-
tjenien, är ett skrämmande exem-
pel.

Man hör ändå röster som pläde-
rar för en mer balanserad syn på
det som äger rum i Ryssland än
vad västmedier ger uttryck för.

Den franske socialantropologen
Emmanuel Todd anser sig nog vara
en av de främsta experterna på
Ryssland sedan han redan 1974
förutsåg Sovjetunionens kollaps.
I sin bok ”Låtsasimperiet” (titeln
avser USA) spår han en lysande
framtid för Ryssland. Som skäl för
sin optimism anför han flera
omständigheter. Landets läge mitt
i det folkrika Eurasien, landets
storlek som omöjliggör militär
erövring vilket historien gett flera
exempel på, en befolkning med
relativt hög utbildningsnivå, rika

naturtillgångar som gör landet i
stort sett oberoende av omvärlden.
Beträffande Tjetjenien anser Todd
att interventionen där, trots alla
brutaliteter, är en realpolitisk
nödvändighet för att det inte skall
bli fullständigt kaos i Rysslands
södra randstater. Ukraina tror han
kommer att ansluta sig till Ryss-
land efter en del vinglande åt väst.

Emmanuel Todd tillskriver det
ryska folket en positiv national-
egenskap – de är universalister.
Det skall betyda att de betraktar
alla människor som jämlikar.
Motsatsen återfinns hos de anglo-
saxiska folken som är differen-
tialister och sorterar folk i bättre
och sämre. Båda typerna kan ge
uttryck för främlingsfientlighet
men på olika sätt. Differentialisten
föraktar den som är annorlunda
medan universalisten är mera
benägen att hata den avvikande.
Resultaten när det kommer till
handling kan dock bli lika avsky-
värda. Todd tror att en universa-

listisk läggning har underlättat
för de ryska och kinesiska folken
att acceptera den kommunistiska
jämlikhetsideologin. Han tror

inte att ryssarna kommer att finna
sig i den individualistiska form av
kapitalism som dominerar i
västvärlden. Todd tycker sig finna
stöd för sin åsikt om universalism
kontra differentialism i att Sovjet-
unionens förhållande till sina
satellitstater var mera präglat av
jämlikhet än de anglosachsiska
imperiernas förhållande till sina
kolonier.

Konservativa till höger
och vänster
En annan skribent som efterlyser
en mer nyanserad syn på Putins
agerande är Mary Dejevsky. Hon
är chef för ledarredaktionen i
tidningen The Independent och i
ett par artiklar i nätmagasinet
OpenDemocracy hävdar hon att
mycket av det som beskrivits som
inskränkningar i demokratiska
rättigheter kan förklaras av att
Putins ställning egentligen är
mycket svag. Hans främsta poli-
tiska motståndare är inte reform-
ivrarna utan konservativa krafter i
duman, både till höger med natio-
nalisterna och till vänster i kom-
munistpartiet. Den allmänna opi-
nionen i Ryssland är inte heller
särskilt positiv till de reformer vars
första brutala effekt blev en halve-
ring av konsumtionsnivån för de
flesta ryssar. Den mycket impopu-
lära reformen att ersätta pensio-
nernas tidigare bidrag in natura
med kontanta medel måste ses som
en nödvändig modernisering. Putin
gjorde ett klumpigt inhopp i pre-
sidentvalet i Ukraina, men om han
ingenting gjort hade han nog be-

traktats som en förrädare av den
stora ryska befolkningen i det lan-
det.

Auktoritativ men inte
auktoritär
Putin har uppenbarligen manipu-
lerat rättssystemet i Ryssland i po-
litiska syften, men Dejevsky me-
nar att man bör se det mot bak-
grunden att han är en president
med svag ställning som desperat
försöker skapa ordning i det stora
land han har valts att styra. Putin
är auktoritativ men inte auktoritär,
säger hon. Man kan bara hoppas
att hon har mera rätt än fel.

Det är uppenbart att västliga
medier tillämpar dubbelmoral när
det gäller beskrivningen av för-
hållanden i Ryssland. Ingen talar
om diktatorsfasoner när Bush och
Blair avskaffar habeas corpus som
är själva grundbulten i rättssy-
stemet i ett demokratiskt land. Att
medborgaren förvägras offentlig
rättegång och rätt till försvar när
han har blivit fängslad för ett miss-
tänkt brott är första steget mot en
polisstat. Bush skriver under lagar
som kongressen beslutat om, men
säger att han inte behöver följa
dem eftersom han är högste befäl-
havare för USA i ett krigstillstånd
som Bush själv säger är oändligt.
Hans tilltag att sätta sig över
kongressen och domstolarna be-
traktas av många som ett brott mot
den princip med checks and balan-
ces som är grunden för den ame-
rikanska konstitutionen – att mak-
ten är lika delad mellan presiden-
ten, kongressen och högsta dom-
stolen. Bush tar sig nu rättigheten
att tolka konstitutionen som det
passar honom.

Som Hitler?
Det finns tidigare exempel på att
amerikanska presidenter i krissi-
tuationer skaffat sig extraordinära
befogenheter i strid mot konsti-
tutionen. Abraham Lincoln moti
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