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Det slog mej plötsligt att den
demokratiska vänstern i
Lund fyller 25 år i år.
Visserligen kämpade vi redan på
1970-talet för ett demokratiskt
manifest. Men den gången tvinga-
de den stora sovjetiska delegatio-
nen påhejad av ungdomsförbundet
partiledningen att ta bort det demo-
kratiska manifest vi stödde från
kongressens dagordning.

Den utlösande gnistan kom när
Lech Walesa inledde strejken på
Leninvarvet i Gdansk och den pols-
ka fackföreningen Solidaritet bil-
dades 1980. Han visade att det
gick att sätta sig upp mot Sovjet-
unionen!

Vi stödde Solidaritet. Den var
ett exempel för alla som motsatte
sig det sovjetiska förtrycket.

För att krossa Solidarnosc grep
general Jaruszelski makten i Polen
och införde militärdiktatur 1981.
Det var Lucia och vi demonstrera-
de med marschaller och ett bål på
Stortorget.

Vädret var snöigt och blaskigt
den julhelgen.

Ett medlemsmöte samlades i
partilokalen vid Bredgatan. Många
kom. Vi beslöt enhälligt att bryta
förbindelserna med Sovjetunionen
och regimerna i sovjetsatelliterna.
Lundalinjen var född.

Det var ett kontroversiellt beslut.
Det kritiserades och förlöjligades.
Men lundaväljarna gillade det och
vi fick ett starkt och växande stöd
i de kommunala valen. När sovjet-
systemet imploderade upphörde
hånet mot Lundalinjen. Vpk rös-
tade bort k-et som stod för kom-
munismen i partibeteckningen.

Borta för gott
Naiv som jag var trodde jag att
kommunismen nu var borta för
alltid, eftersom bara en bortvitt-
rande grupp av rigida och korrum-
perade gamla partimedlemmar
stödde den.

Som alla vet hade jag fel. Kom-
munismen återvände under senare

Lundalinjen – Demokratisk vänster i Lund
hälften av 1990-talet. Gamla APK-
are återinträdde i partiet och fick
kontakt med grupper i Ung vänster.
Sakta infiltrerade de partiorgani-
sationen.

En 1 majdemonstration veckla-
de de plötsligt upp en lång ban-
deroll med texten ”Här kommer
kommunisterna”.

Deras utrensningar i de traditio-
nella demonstrationerna som
Kristallnatts-demonstrationen, 8
mars-demonstrationen och 1 maj-
demonstrationen ledde till att
antalet demonstranter snabbt
sjönk.

Majoritetsstyre i partiet
Tidigare hade vänsterpartiet i Lund
demokratiskt sammansatta styrel-
ser. Men traditionalisterna tyckte
det var besvärligt att diskutera
demokratiskt. Så de skaffade sig
majoritet på ett årsmöte och tillsatte
en enhetligt kommunistisk styrel-
se. Sedan gick styrelsearbetet
mycket smidigare, sa de. Inga
diskussioner och meningsmotsätt-
ningar.

Vi hade ett stort och effektivt
fungerande internationellt utskott
som hade breda kontakter med
flyktinggrupper och företrädare för
motståndsrörelser i tredje världen
liksom progressiva intellektuella
på universitetet.

Tillsammans med socialdemo-
kraterna deltog utskottet bland an-
nat i att arrangera en kongress för
den demokratiska oppositionen i
Togo. Ni minns säkert hur styrelsen
sedan vägrade att anslå pengar till
kongressen. En hel höst samlade
utskottsledamöterna och den
demokratiska vänstern in pengar
för att betala sin del av arrange-
manget. Sedan tog de nygamla
över den internationella verksam-
heten, och den dog.

Därefter ägnade de sina krafter
åt att ta makten över Veckobladet.
De lyckades någon gång tilltvinga
sig ett visst inflytande, men deras
talanglöshet hindrade dem att

utnyttja det. Därför inriktade de
sig på att få Veckobladet nedlagt.

De okunnigas jubel
Vid kongressen 2000 jublade de
okunniga kadrerna över Jenny
Lindahls hämningslösa historie-
förfalskningar i sitt tal. Utveck-
lingen i Lund är en mikrokosm
som speglar utvecklingen i partiet.

Våren 2002, för exakt fyra år
sedan, utsåg vänsterns årsmötes-
majoritet i Lund Karin Svensson-
Smith till sin riksdagskandidat.
Men de nygamla, som annars ut-
nyttjade stadgan till bristnings-
gränsen, bröt plötsligt mot alla
demokratiska spelregler och utsåg
i stället en stackars marionett från
Burlöv. Det ledde till politisk och
moralisk katastrof för dem när
Karin valdes med stor majoritet av
lundaväljarna.

Dum som jag var trodde jag att
de nu brutit nacken och var borta.
Folket i Lund ville ju inte ha dem.

Men de avvisade ett förslag att
göra Mats Olsson till kompromiss-
kandidat i den nya styrelsen och
inriktade sig på att utesluta
Veckobladet ur partiorganisatio-
nen. De lyckades få majoritet för
detta samtidigt som Lars Ohly i
debatten talade om debattfriheten
i vänsterpartiet.

Konsekvenserna
Den destruktiva utvecklingen fick
konsekvenser. Partiorganisationen
i Lund halverades. Flera ledande
vänsterpolitiker tvingades bort:
Roland Andersson, Rolf Nilsson,
Sven-Bertil Persson, Kajsa Thean-
der, Lars Bengtsson, Mats Bohgard
och de senaste dagarna Sven-Hugo
Mattsson, Monika Bondesson och
Ulf Nymark.

Utvecklingen är densamma i
hela landet. 50 procent av partiets
representanter i riksdag och kom-
mun tvingas bort i årets valrörelse.
Samtidigt förbjuder partistyrelsen
kryssningskampanjer för att
garantera att de mer eller mindre
okända dogmatiker som dess
totalitära valberedningar utsett inte
ska hotas.

I Lund har partiets kommunal-
politik under denna omvälvning
tillåtits fungera utan större ingrepp.
Duktiga och samvetsgranna perso-
ner som Mats Olsson, Anne Dede-
richs, Ulla-Britt Pettersson, Claes
Fleming, Ulf Nymark, Sven-Hugo
Mattsson, Monica Bondesson,
Nilla Bolding och många andra
har fått möjlighet att fullfölja sina
ansvarsfulla uppgifter, även om
de hånats för sin ”parlamentarism”

Därför behövs
Demokratisk Vänster i Lund?!
Öppet möte söndag 12 mars  kl 16.00-18.00
Möteslokal: Räknehuset,
Observatorieparken (i Stadsparken)
En träff för alla som förutsättningslöst vill diskutera ett brett och
samlande rödgrönt & feministiskt alternativ i kommunalvalet 2006

Styrelsen för
Föreningen Demokratisk Vänster i Lund

Lärdomar i öster?
Lars Ohly har som bekant besökt
Norge och hälsat på Kristin
Halvorsen, ordförande i ”syster-
partiet” där och tillika finansmi-
nister, och förklarat besöket
lärorikt.

Ett besök hos det östra syster-
partiet kunde nog också ge lärdo-
mar, om än av ett annat slag. Som
ni kanske noterat har dess ordfö-
rande Suvi-Anne Siimes hoppat
av både ledningen och själva par-
tiet, och förklarat att hon inte ens
tänker rösta på det om hennes främ-
sta vedersakare, Jaakko Laakso,
står på valbar plats. Han har kontrat
med att förklara hennes avhopp
med att hon befinner sej ”i en djup
personlig kris”.

Siimes, en relativt ung (född
1963) ekonom, har varit uppmärk-
sammad i debatten och rankats
högt i popularitetsmätningar men
inte lyckats överbrygga de gamla
motsättningarna i partiet där ex-
taistoiterna, det vill säga arv-
tagarna till den gamla Moskva-
falangen, har stärkt sitt grepp om
partiapparaten. Den avgörande
motsättningen tycks ha stått kring
EU där Siimes line var ”har vi sagt
A får vi säga B”. Där ställde hon
sej lite väl långt framför partiet, på
ett sätt som för tankarna till Gudrun
Schyman.

VB återkommer om den finska
vänsterns kommentarer.

Medborgare
mot polisstat
är arbetsnamnet på en förening i
vardande. Det är regeringens
förslag till antiterrorlagstiftning
med dess omfattande  övervakning
och registrering som oroar – inte
bara vänsteranhängare utan även
debattörer och politiker långt inne
i det konservativa lägret.

Vid ett möte på Sagohuset i
Lund tisdag 14 mars kl. 19 kommer
verksamheten att ges fastare for-
mer. Där kommer också ett förslag
till plattform att presenteras. Mot-
svarande initiativ på andra orter är
inte kända men de kommer nog,
tror den skånska gruppen. I den
finns bland annat Joachim Lentz
som man kan kontakta för ytter-
ligare info, tel. 040-464736.

Man kan påminna om vad Jan
Guillous nyss sa i en tidning: För
närvarande är nötallergi ett större
hot mot svenskarna än terrorism.

forts på sid 4

Veckobladet
Det tog några veckor extra men
här har ni nummer 2 för året.
Mycket handlar om vänstern och
hur den skall formera sig framöver.
Följ debatten i VB:
veckobladet.info, varje fredag!

VECKOBLADET
Utkommer fredagar
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Vänsterpartiets Skånedist-
rikt har brukat flytta runt
sina årskonferenser för att
visa upp partiet på olika håll
i landskapet. I år var man
emellertid tillbaka i Kristian-
stad efter bara ett års uppe-
håll. Det är nämligen där som
distriktets maktcentrum
finns, för där bor Mikael
Persson – bland annat ny
revisor för partiet i Lund. På
konferensen fick han bland
annat sin sambo placerad
som riksdagskandidat.

Men i år hade partiet valt en
mindre lokal än 2004. Det är rimligt
eftersom distriktet har krympt sen
dess, det senaste året med 49 med-
lemmar eller cirka sju procent.

Utsöndring och
tillströmning
Det blev en kort diskussion om
medlemsutvecklingen när verk-
samhetsberättelsen behandlades.
Den handlade främst om avhopp.
Medlemsminskningen var störst i
partiföreningar där det bråkades
mycket, meddelades det, till exem-
pel Helsingborg och Lund. Och en
tendens har vänt: det är fler kvinnor
än män som lämnar partiet i Skåne.

I linje med tidigare spekulatio-
ner här i VB hade det varit mer
intressant att höra om rekrytering-
en. Är det månne så att den ström-
men sinar därför att Ung vänster
har försvagats, vilket det finns
olika tecken på? En diskussion om
detta kom aldrig igång ordentligt.

Tråkigt, tyckte VB:s reporter.
Men diskussionen behövdes kans-
ke inte, för som inledning till kon-
ferensen hade Ung Vänsters egen
blåsorkester Röda Flåset framträtt.
Förra gången de framträdde i ett
liknande sammanhang var de ett
dussin tämligen välspelande ung-
domar. Nu var de sju, varav tre i
ungdomsförbundsålder. De fyra
andra hade överskridit den grän-
sen, i några fall med mycket god
marginal.

– Vi är Sveriges enda revolutio-
nära blåsorkester, förklarade pre-
sentatören stolt. Utsikterna för den
svenska revolutionen har varit
ljusare.

Var finns araberna?
Själva det musikaliska framföran-
det ska inte recenseras. Vi nöjer
oss med att återge en replik från en
annan åhörare: ”Det var synd att
Olof Norborg lyckades få bukt
med det starka högtalarbrus som
bröt ut mitt i en av kamplåtarna.”
Det bruset bröt ut ett par gånger,
och distriktsombudsmännens svå-
righeter med den audiovisuella tek-
niken har vi haft anledning att
påpeka i tidigare reportage. Men
det mesta av det som sades från
talarstolen gick att uppfatta även
om det ekade rejält i lokalen.

Förbättrad medlemsrekrytering
och medlemsvård anvisades som
metoder mot tillbakagången. Kvin-

nor och invandrare utpekades som
målgrupper. Men en delegat påpe-
kade att av de stora invandrar-
grupperna araber och kurder var
det bara en person, han själv, som
numera fanns kvar i partidistriktet.

Konkurrens om topplatsen

Verksamhetsberättelsen i övrigt
lockade inte till diskussion, vare
sej uppgifterna om haltande ut-
skottsverksamhet eller om de fram

gångar som redovisades, där dock
de viktigaste handlade om region-
gruppens ”parlamentariska” verk-
samhet. Och att Öresundstågens
stopp i Eslöv och Höör blir kvar är
nog primärt de lokala politikernas
förtjänst, inte vänsterpartiets. Det
var en utförlig berättelse inte minst
genom att namnen nogsamt note-
rades på konferensdeltagare och
dylikt, även om vi inte fick veta
namnet på talarna vid partiets störs-
ta offentliga manifestationer under
året, det vill säga första maj.

När mor super …
Det var i allmänhet lama och korta
debatter, och bara två motioner
hade lämnats in. Den märktes att
”enmansoppositionen” Bengt Hå-
kansson i Lomma hade gett upp
och inte heller vill stå på några
valsedlar.

En motion kände man igen. Den
handlade om arvodering av dis-
triktsordförande. När Maria Hag-
berg kandiderade mot Kjell Kvist
sa hon att ett arvode var en förut-
sättning för att hon skulle ställa
upp, för som socialsekreterare kun-
de hon inte delvis sköta uppdraget
på jobbet, vilket fackombudsman-
nen Kvist med hans friare arbets-

villkor kunde. Det blev emellertid
nej till arvodering från den tradi-
tionalistiska majoriteten, inklusive
Britta Berg. Men när mor super är
det alltid rätt, för att travestera
Holberg. I år motionerade Brittas
(nu nominell distriktsordförande)
partiförening Simrishamn om ar-
vode, även om Britta själv inte
hade deltagit i det beslutet. Fast
konferensen sa fortsatt nej, och
öppnade i stället för möjligheten
att ge frikostigare ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, ett system
som innebär att en högavlönad
som tar uppdraget får större ersätt-
ning än en lågavlönad. Frågan är
förvisso principiellt knivig, men
man kan konstatera att flera distrikt
som är fattigare än Skåne anser sej
ha råd att arvodera sin ordförande.
Även om distriktet gick med en
bokföringsmässig förlust om några
tusen under 2005 finns det till
exempel tre kvarts miljon reserve-
rade för årets valrörelse.

Enda nederlaget
Den andra av motionerna hade
lämnats in av Stefan Arvidsson i
Lund. Han ville ändra skrivningen
i regionprogrammets kulturavsnitt,
inte bejaka ”kultur” i allmänhet
utan skilja mellan god kultur och
dålig eller skadlig och föra en
”kompromisslös” kamp mot den
kommersiella kulturen. Distrikts-
styrelsen hade skrivit en intressant
och välavvägd motivering för sitt
avslagsyrkande.

Här blev det en debatt – som
hade kunnat bli ännu mer givande
om Lund hade valt motionären till
ombud. Men delegaterna från Mal-
mö bröt ut två meningar ur motio-
nen, ställde dem mot program-
textens ”blomsterspråk” och vann
majoritet.

Detta var såvitt jag kunde notera
distriktsstyrelsens och valbered-
ningens enda nederlag. Jo, region-
programtexten skulle ändras även
på en annan punkt, men det ansågs
kunna ske ”redaktionellt” – trots
att ändringar normalt ska tillkom-
ma efter motionsbehandling.

Politik som yrke
Så blev det dags för val. Distrikts-
styrelsen utökades med två ersät-
tare. När kongressen valde parti-
styrelse noterade VB det förstärkta
inslaget av yrkespolitiker. Samma
tendens märks nu i Skåne där nya
DS innehåller fem politikerproffs,
bland annat alla de tre politiska
regionsekreterarna. Politiskt blir
det ingen förändring, Mikael Pers-
son styr nu som tidigare.

Av större allmänt intresse är
naturligtvis listorna till region och
riksdag.

Av de fyra skånska vänster-
partister som valdes till riksdagen
2002 var bara en med på årskonfe-
rensen. Tasso Stafilides har lämnat
Skåne, Karin Svensson Smith har
lämnat partiet och Sten Lundström
var uppenbart besviken över att ha
petats trots sina ansträngningar att
behaga majoriteten. Inte heller den

ende närvarande, Sven Erik Sjö-
strand, verkade glad över sin degra-
dering men försökte ändå hålla
god min.

En annan som saknades i
Kristianstad var Peter Ahlbom,
dugligt kommunalråd i Helsing-
borg, som blev så varmt välkom-
nad åter till fadershuset sen han
hade lämnat Vägval Vänster. Han
hade hoppats på att få toppa riks-
dagslistan men i år skulle det vara
kvinnor, helst invandrarkvinnor,
och det hjälpte inte att han hade
sina förespråkare och fick närmare
en tredjedel av rösterna.

Onödiga konflikter?
Marta Santander från Lund, som
inte har gjort så stort väsen av sej,
står alltså högst i riksdagsvalkret-
sen Skåne län södra. Närmast kom-
mer en annan kvinna, Eva Lind-
stedt i Skurup, som sägs ha varit
den som tände upprorsgnistan mot
Karin Svensson Smith. Hennes
sambo Leo Vukadin i valbered-
ningen ställde sej finkänsligt nog
inte bakom hennes nominering
men hade inget emot att förorda
sin syster till topplatsen i nordöst.

Lund är den största partiföre-
ningen i sydkretsen. Därnäst kom-
mer Trelleborg. Att man får gå ner
till sjuttonde plats på riksdagslistan
för att hitta en trelleborgare kan ha
något att göra med att Trelleborgs-
organisationen helhjärtat ställde
upp i Karinkampanjen 2002.

Konflikterna kring riksdagslis-
torna visar sej kanske ändå onödi-
ga, för med den senaste opinions-
siffran (Skop, 5,4 procent) blir det
inga v-riksdagskvinnor från Skåne.
I regionen bör man emellertid räk-
na med representation även om
den blir decimerad. Saima Jönsson
Fahoum står som väntat överst på
listan i den krets som Lund tillhör.

Gunnar Sandin

Traditionalister håller greppet om krympande v-distrikt

I förra veckan kunde man läsa
Timothy Garton Ash berätta om
några demonstrationer i Oxford.
Det handlade om en djurrättsde-
monstration som protesterade mot
byggandet av ett laboratorium där
man skulle bedriva djurförsök. Mot
denna stod en annan demonstration
bestående av lärare och studenter
i Oxford som ropade följande
välgjorda slagord: ”Stand up for
science! Stand up for research! No
more threats, no more fear! Animal
research, wanted here!”

Jag är ingen vän av plågsamma
durförsök, men jag uppskattar att
det tas fram läkemedel och just
därför tycker jag också jag bör
vara beredd att försvara att de
provas på djur. Det är ungefär som
att jag måste acceptera att det dödas
djur om jag inte vill vara vege-
tarian.

Inte vid mitt sommarhus!
Denna faktiskt ytterst måttliga grad
av realism saknar man ofta. Mitt
favoritexempel är kampanjen

För en ökad



Jag tog tunnelbanan ut till söder-
förorten i min födelsestad. Tänkte
att jag, från min gamle kompis
Arne, kunde få reda på hur det är i
Partiet. Han brukar stå utanför
Systemet eller Konsum och sälja
partitidningen eller dela ut något
flygblad. Utanför Systemet var det
tomt. Likaså utanför Konsum. Jag
hittade Arne på en bänk på för-
ortstorget utanför Baptistkyrkan.

Arne gick med  i partiet på sex-
tiotalet ungefär samtidigt som han
började jobba på Posten. Under
fyrtio har han med kraft och energi
visat ungefär lika stort och hängi-
vet engagemang för Partiet som
för Postverket (som han fortfaran-
de envisas att kalla sin arbetsgivare
för). Jag slog mig ner bredvid ho-
nom på bänken utanför förortsfri-
kyrkan och frågade: "Hur är det?"

– Jo, det är väl OK. Jag jobbar
fortfarande på Posten , men jag är
inte med i Partiet längre. Jag gick
ur förra veckan.

– Varför då? frågade jag.

– Du och jag gick ju med i Partiet
samtidigt. När jag blev invald som
medlem kände jag mig stolt. Och
jag insåg att man måste jobba hårt
och långsiktigt för att världen ska
bli bättre. Jag började med att sälja
Tidsignal och dela ut flygblad. Sen
la dom ner Tidsignal och jag var
lojal mot partiet och började sälja
Ny Dag i stället.  Jag ställde upp
vid varje flygbladsutdelning och  i
varje aktion som vi gjorde på den
tiden. När dom la ner Ny Dag
delade jag ut det lokala partibladet.
Efter åtta års fotarbete för partiet
blev jag tillfrågad av valbered-
ningen om jag kunde kandidera
som suppleant i fritidsnämnden.
Jag var ju engagerad i idrottsrörel-
sen och jag kände mig väldigt glad

Individen och demokratin betyder inte nåt
att ha blivit tillfrågad. Jag kunde
kanske göra något för alla vind-
drivna ungdomar. Jag var med på
varenda sammanträde i 15 år. Läste
in mig på frågorna och försökte
förankra ställningstaganden hos
vårt folk på arbetsplatsen och i
bostadsområdet. Jag har sett många
olika ledande människor komma
och gå under de här fyrtio åren och
har med ganska stor idoghet ställt
upp på varenda aktion, varenda
utdelning, varenda första maj och
burit grejor. Jag har hela tiden
tänkt att basarbetet har varit det
viktigaste – och också känt stöd
för det från andra medlemmar och
från ledningen.

– Och?, frågade jag.

– För några år sedan gick jag
som vanligt till ett årsmöte. Där
stod ett tjugotal ungdomar i kö till
registreringen. Dom hade varsin
hundralapp i handen och betalade
in sig som medlemmar utan ansö-
kan. Jag tyckte nog att det verkade
lite väl lättvindigt att bli medlem
nuförtiden. Men det var kul att så
många ungdomar ville vara med i
vårt parti. Men det var något som
var konstigt. Jag försökte kamrat-
ligt prata med några av dom, men
dom tittade inte på mej och dom
svarade inte. Under mötet var dom
flesta tysta. Några stycken var mer
talföra. Jag minns särskilt en lite
fjunig och väldigt vältalig,  juridik-
studerande. Han pratade mycket
om vikten av utomparlamentariskt
arbetet och verkade väldigt vänligt
inställd till LO-folket. Jag tyckte
det var bra. Jag har ju mest arbetat
utomparlamentariskt och har varit
LO-medlem sedan 1966. Men det
var något konstigt med det han sa.
Han började varje mening med att
ropa  "Kamrater!" Men det lät inte

särskilt kamratligt. Det lät mer som
när kaptenen i lumpen skrek
"Soldater!" - militäriskt på något
sätt. Sedan började han prata om
"kamrat Fidel" och "kamrat Lars"
i samma tonläge. Och sedan pra-
tade han om "demokratin" som
något slags paraply som var bra att
ha om det regnade, men som man
kunde slänga på sophögen så fort
vi tagit makten. Jag tyckte det var
obehagligt och undrade vad som
var meningen. Sedan röstade dom
bort alla kamrater från styrelsen
som under många år har jobbat
lojalt för partiet. Och dom röstade
in två  sociologidocenter och några
tjugoåringar  i styrelsen. De häv-
dade att docenternas teorier skulle
vägleda oss i vårt arbete. Dom
pratade mycket om LO-medlem-
mar och om att förtryckarstrukturer
inte skulle reproduceras i partiet.

-Då begärde jag ordet. Jag gör
inte ofta det. Jag är inte så bra att
prata för många människor. Men
jag sa att jag har varit  LO-medlem
sedan 1966 (den enda LO-med-
lemmen på mötet) och att jag hade
arbetat utomparlamentariskt i hela
mitt vuxna liv, men att jag inte
riktigt förstod vad dom pratade
om. Ingen tog någon notis om vad
jag sa utan dom fortsatte att titulera
varandra genom att utstöta ordet
"Kamrat!". Sedan sa dom att mitt
inlägg var okamratligt eftersom
jag hade kritiserat en av docen-
terna. "Vi ska ha en kamratlig anda
av samförstånd", sa dom.  Det
verkade som deras teorier var mer
giltiga för vad LO-medlemmar
skulle tycka än alla de LO-med-
lemmar jag känner.

Vid nomineringsmötet senare
röstade den nya majoriteten in en
helt ny medlem som förstanamn
på riksdagslistan. Jag hade ju trott
att man kvalificerade sig genom
engagerat och långsiktigt bas-
arbete.  Jag kände mig lite ledsen
när jag jag hem från mötena, men
tänkte att det väl var bra att det
kommer en ny generation som är
beredd att dela ut flygblad och
jobba utomparlamentariskt.

– Och sedan?

 – Ja, det  visade sig att de nya
varken var särskilt  intresserade av
att jobba parlamentariskt eller
utomparlamentariskt. En av de
mest livaktiga utomparlamenta-
riska verksamheterna var att vi
sen trettio år har gett ut en liten
utåtriktad partitidning. Den tog
dom över. Men dom orkade bara
jobba några månader. Sedan la
dom ner den, trots att det fanns ett
årsmötesbeslut att den skulle leva
vidare. Dom slängde ut tryck-
pressen och köpte i stället en ma-
skin som man kunde göra rock-
märken med. Sedan tryckte dom
under några veckor ett antal mär-
ken med några ord på varje, varav
de första var antingen "krossa",
"stoppa" eller "nej till". Jag för-
sökte på ett möte säga att vi kanske

borde engagera oss för det kom-
munala badhuset, men bemöttes
bara av tystnad och hånleenden.
Sedan sa dom att jag var en me-
delålders vit man och sådana skulle
man inte lyssna på. Jag som i min
enfald inte trodde att hudfärg skulle
spela någon roll i vårt parti! Det
visade sig senare att dom som blivit
förtroendevalda i kommunala
nämnder inte gick dit så ofta, och
inte var pålästa och jag  såg hur
trettio års strategiskt arbete och
folkligt  förtroende spolierades på
några månader.

Idag finns det knappast något
utomparlamentariskt eller parla-
mentariskt arbete alls. Inga apell-
möten hålls, inga tidskrifter säljs
och  inget gediget nämndsarbete
förekommer. Det som finns är
några interna möten då och då där
några av de nya tongivande för-
söker överträffa varandra hur revo-
lutionära och militanta de är. Det
verkar som dom är med i någon
slags tävling där den vinner som
säger orden  "kamrat", "kamratligt"
och  "revolutionär" flest gånger.
Dom uppträder nästan som borgar-
pressens karikatyrer av kommunis-
ter och vänstermänniskor.

Men det som knäckte  mig var
nog när jag senast skulle hämta
flygblad på partilokalen. Då råkade
jag höra att några av dom nya prata
om mej i ett annat rum. Dom sa att
Arne brukar ställa upp och dela  ut
flygblad. Han är en "nyttig idiot",
sa dom. "Han förstår ingenting om
hur det ska vara i ett revolutionärt
parti". Sedan hörde jag bara brott-
stycken  av vad de sa, men jag
hörde tydligt meningar  som "revo-
lutionen är ingen tebjudning", om
att "ägg måste knäckas för att det
ska bli en omelett"  och slutligen:
Han är en sån där "nyttig idiot –det
är bra om han delar ut flygblad,
men vi kan väl för  fan inte  låta en
sån tönt ha något att säga till om i
ett revolutionärt parti. Om han kri-
tiserar oss igen och därmed är
okamratlig och förstör den kam-
ratliga andan av samförstånd, ska
han uteslutas."

Jag tog inga flygblad och ställde
mig inte utanför Systemet. I stället
gick jag in på Systemet och köpte
mej en halvflaska Explorer. Jag
insåg plötsligt – och det var smärt-
samt – att jag inte längre vill att det
här partiet ska ha någon makt. Om
det är så lätt att ta över och driva en
linje som mer betjänar ett borger-
ligt maktövertagande än något
annat  – då vill jag inte vara med
längre.

– Vad sa ledningen när du gick
ur?

– Ordföranden sa att individer
har ingen betydelse i Partiet. "Det
viktigaste är Partiet och Revolu-
tionen" Sen sa han: "Man måste
knäcka ägg för att göra en omelett".

Postverket gav mig  i  alla fall en
medalj efter tretti år.

GW

”Inga gruvor på Österlen” där
nunnorna på klostret i Mariavall
och greve Piper på Högestad var
emot att man sökte efter zink på
deras ägor. Det ordnades en stor-
artad gala på Christinehof med
Dan Hylander, Pernille August,
Mikael Wiehe, Totta Näslund och
Gustaf Fridolin i Grön Ungdom
som krävde ”totalstopp för gruvor
på Österlen”. Jag antar att de
aktuella personerna inte är emot
användandet av metaller som zink.
Men de ville, antar jag, ha even-
tuella gruvor någon annanstans,
inte i sitt eget sommarviste. Här i
VB har vi också nämnt en liknande
historia uppe i Röstångatrakten.
Det handlade där om att man hade
stora fyndigheter av kaolin, en sorts
porslinslera som används för be-
strykning av papper så att det får
en hård jämn yta. Det importeras
nu till den svenska pappers-
industrin. Också där var protester-
na våldsamma. Där stod inte
Österlenmystiken till buds för att
elda sinnena men också där fanns

det utflyttade stadsbor som försäk-
rade att åkrarna kring Billinge
rymde omistliga naturvärden. I det
ärendet tror jag att regeringen inte
har fattat beslut ännu.

Fler gruvor till Österlen!
Det är naturligtvis så att det behövs
fler gruvor på Österlen om vi vill
att det ska vara en levande lands-
ända och inte bara en samling som-
marhus. Vi som har rötter där och
bryr oss om landsändan borde stäl-
la upp för det. Där har väl inte varit
någon gruva sedan man bröt
flusspat vid Brantevik på 40-talet
och i Onslunda på 50-talet. Gruvor
ska naturligtvis få anläggas med
hårda restriktioner om miljöhän-
syn och återställning. När vi nu
har Oxfordexemplet för ögonen,
är det inte dags för en demon-
stration för fler gruvor på Österlen?

Lucifer

politisk realism!!



Manus sänds per e-post till
material @veckobladet.info
Vill du ha tidningen så skicka e-
post till pren@veckobladet.info
Vid utebliven tidning kontakta
Göran Persson.
Nästa nummer kommer den 31
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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.

och uppmanats att dela med sig av
sina arvoden till dem som brutit
ner organisationen.

Det är ju trots allt partiföre-
ningens kommunpolitiker som ge-
nom det partistöd de genererar fi-
nansierar styrelsens och distrik-
tets verksamheter och ombuds-
män. De är de närande ur vars
arbete de tärande suger resurserna
för sin nedbrytande verksamhet.

Demokratisk vänster i Lund
inbjuder nu tidigare vänstermed-
lemmar och medarbetare till
återsamling och nyorganisering
utanför det sönderfallande, hierar-
kiska, kommunistiskt belastade
vänsterpartiet.

Vi träffas i Räknehuset, i Obser-
vatorieträdgården vid Stadsparken
i centrala Lund söndagen den 12
mars klockan 1600. Och naturligt-
vis är alla andra som vi samarbetat
med i olika sammanhang, som
byalag, solidaritetsorganisationer,
andra partier liksom enskilda
välkomna att delta i skapandet av
en ny demokratisk vänster i Lund.

Gunnar Stensson

Till denna tidning har inkommit
klagomål över att Nidhögg vid
upprepade tillfällen utsatt det v-
märkta regionrådets (tillika 1:e
vice ordförandens i regionens
nämnd för regional utveckling),
Vilmer Andersens, politiska
gärning för kritisk granskning.
Klagaren menar att det är snudd på
personförföljelse. Som alltid
lyhörd för läsekretsens önskemål
garanteras härmed att Andersons
namn inte ska nämnas vidare i
denna veckas spalt.

Ser i det stora bladet att den
rödgröna majoriteten i Lund för
sin ekonomiska hushållning får
beröm från något oväntat håll: Klas
Eklund, lundabo och chefekonom
på SEB-banken. För dem som var
med när det begav sig, dvs. slutet
av 1960 och början av 1970-talen,
är Klas dock mera känd som ivrig
anhängare till Kommunistiska
Förbundet Marxist-Leninisterna
(KFML) och en av de främsta
apostlarna för Maotsetungs (man
stavade så på den tiden) tänkande.
Frågan är väl närmast om de
rödgröna ska känna sig smickrade
eller oroade av Eklunds beröm.

Från huvudkommunen når oss
tidender från budgetförhandling-
arna. Vänsterpartiets budgetför-
handlingsgrupp har ju genomgått
en kraftig ”makeover” (som det
heter på nysvenska). Enligt uppgift
gick erbjudande om att delta i
gruppen ut till flera mera framträ-
dande kommunister, bl.a. Kalle
Larsson. Dessa tackade dock nej
till erbjudandet. Anledningen till
detta uppges inte, men en god
gissning är väl att det är sällan
sådana förhandlingar avslutas med
alldeles snövita händer.

För en tid sedan spåddes i denna
spalt att två av de kvinnliga topp-
kandidaterna på vänsterpartilistor-
na i länet skulle heta Philipa Maug-
ham och Petra Ahlbom. Så blev
det inte. Tipset var dock inte så
uselt som det kan synas. På ett
relativt sent stadium ändrade sig
de i distriktet regerande kommu-
nisterna och bestämde sig för andra
namn. Varför det blev så är okänt,
och det är sannolikt lika bra att det
så förblir.

Mats Olsson, vice ordförande i
kommunstyrelsen och nybliven
styrelseledamot i den krympande
v-partiföreningen i Lund, varnar
den nybildade och lokalparti-
syftande föreningen Demokratisk
Vänster i Lund för att splittra
vänstern. Man kan förstås undra
om Demokratisk Vänster, som

Fångat i flykten
enligt egen utsago vill bli ett brett
vänsteralternativ verkligen splitt-
rar vänstern. Vänstern i Lund är
redan i kraftigt atomiserad och
vänsterpartiet är på stark reträtt.
Det behövs utan tvekan en samlan-
de kraft inom vänstern. Om Demo-
kratisk Vänster kan bli denna kraft
återstår förstås att se. Ingen ska
dock ifrågasätta Mats gedigna
erfarenhet i splittringsbranschen:
han var på sin tid en av de drivande
vid de extremt moskvatrognas ut-
brytning ur VPK på 70-talet, vil-
ket resulterade i bildandet av det
patetiska Arbetarpartiet Kommu-
nisterna (APK).

Inte utan viss förvåning noteras
att en vänsterpartist från Malmö
som ingår i presidiet i Region Skå-
nes regionala utvecklingsnämnd
har röstat för ett anslag på 5 mil-
joner till Trafikplats Råby, en tra-
fikplats som hans partikamrater i
Lund ihärdigt motarbetat.

Tillfreds med att ha infriat det
inledande löftet om att inte nämna
v-regionrådets namn drar sig Nid-
högg tillbaka för att njuta den
relativa värme som knaprandet på
Yggdrasils rötter skänker.

Nidhögg

Lundalinjen...
forts från sid 1

Peter Hervik, antropolog, medie-
forskare och docent vid IMER
Malmö högskola, har under ett
antal är följt danska mediers
bevakning av flykting- och invand-
rarfrågan. Publiceringen av de tolv
karikatyrerna i Jyllands Posten var
enligt honom inte en isolerad före-
teelse, utan en produkt av en med-
veten redaktionell linje som tid-
ningen intagit sedan år tillbaka.
En linje som syftat till och syftar
till att påverka opinionen i Dan-
mark i riktning mot en alltmer
restriktiv flykting- och invandrar-
politik. JyllandsPosten har både
följt med strömmen och styrt
strömmen fram mot det Danmark
som vi ser idag. Och detta åter-
speglas i såväl ledarartiklar som
nyhetsmaterial. Detta var kärnan i
det föredrag som Peter Hervig höll
på teatern i Landskrona den 27
februari.

Sommaren 2001 kunde man i
JyllandsPosten se ledare med rub-
rikerna ”Islams beskidte ansigt”,
”Muslimske krav” och ”Mørkrets
krafter” – alla kopplande samman
utrikespolitiska skeenden med den
muslimska befolkningsgruppen i
Danmark. I förment värderingsfria
nyhetsartiklar, behandlande hur
den etniska befolkningsstrukturen
förändrats i Danmark, tonar en
slöjklädd muslimsk kvinna fram
bakom de statistiska kurvorna i
illustrationen som följer en av ar-
tiklarna. I tidningen likställs tre
unga danska politiker med mus-
limsk bakgrund med talibaner:
”Talibanstyret den mest afskyvæk-
kende i verden … Taliban repræ-
senterer en åndelig formørkelse af
vederstyggelige dimensioner …
De tre unge danskfødte muslim-
ske politikere med pakistansk bag-
grund i Radikale Venstre er samme
slags mennesker.”

Regeringens agerande
Men inte bara JyllandsPosten var
i fokus under Peter Hervigs före-
läsning, utan även den danska
regeringen. Anders Fogh Rasmus-
sens agerande efter publiceringen
av karikatyrerna menar Peter
Hervig är ett lysande exempel på,
i vart fall inrikespolitiskt, lyckad
politisk spin (damage control). Så
snart konsekvenserna av nejet till
de muslimska ländernas ambassa-
dörer blev uppenbart påbörjades
arbetet. ”Ytringsfrihed” blev prio-
ritet ett, därefter följde; men ”Jeg
ville personligt ikke have gjort
det”. Sedan följde att identifiera
den inre fienden: ”Imamerne er
skyldige”, följt av en pekpinne-
aktig tillrättavisning: ”Muslimske
ledere i Danmark skal løse pro-

Islam i JyllandsPosten
blemerne i Danmark”. Jyllands-
Postens ursäkt blir enligt Peter
Hervik till en pseudoursäkt, i linje
med regeringens damage control:
”Vi har ikke gjort noget forkert,
men vi undskylder og beklager at
I blev sure.” Yttrandefrihet an-
vänds som argument för att peka
på att ”de muslimske lande har
den ikke”. Att Anders Fogh Ras-
mussen inte själv skulle ha gjort
det är irrelevant – han tar genom
sitt uttalande egentligen inte ställ-
ning. Genom att angripa imamerna
och anklaga dem för illojalitet mot
Danmark flyttas fokus från Chris-
tiansborg – angrepp är bästa för-
svar.

Efter Peter Hervigs föreläsning
gav Gunnar Bergdahl, Helsing-
borgs Dagblads kulturchef, sin syn
på massmedias roll i opinionsbild-
ningen. Han betonade yttrandefri-
heten – inte som en obetingad
rättighet, utan som en möjlighet.
En möjlighet som ska hanteras
varsamt och med  eftertanke. Han
poängterade också att journalister
måste vara på sin vakt – politiker
idag har möjligheter, kunskap, som
gör det möjligt att ”spinna”.

Fler föreläsningar
”Islam i JyllandsPosten” var den
första föreläsningen inom serien
”Mångkultur 2006”. Nästa före-
läsning går av stapeln den 3 april
kl 14.30 i Landskrona: ”Europa en
mångkulturell kontinent.” Hans-
Åke Persson, professor vid  Ros-
kilde Universitets Center.

Jan Nilson

Staffanstorp (v)äck
Bland de lokalorganisationer som
saknades på distriktets årskonfe-
rens hörde Staffanstorp. Seder-
mera har vi fått förklaringen. Parti-
föreningen har lagts ner och kassan
är överförd till distriktet.

Vänsterpartiets kris tar sej olika
uttryck, men kris är det.

VECKOBLADET c/o Göran Persson, Uardavägen
85, 224 71 Lund. Tel 14 16 12. Utges av SFVBBiL.
Bidrag insättes på pg 151 44 21-5 . Ansv utgivare:
Göran Persson. Hemsida: veckobladet.info Manus
sändes till ovanstående adress el. epost till material@
veckobladet info.Red. förbehåller sig rätten att korta
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