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I Sverige var ledande företrädare
för både centern och miljöpartiet
ute och talade. Och förstamajtåget
i Malmö passerade två aktivister i
SPI, klädda i något slags kyckling-
gul partidress.

Nedgången bruten i Lund
Vänsterpartiets manifestation var
som vanligt den största i Lund. Vi
har under ett antal år fått se hur
deltagarantalet i demonstrationen
successivt har sjunkit. Förra året
var det nere i 450 – inte enligt
partiets officiella uppgifter men
väl enligt Veckobladets erfarna
(sen cirka tjugo år tillbaka) räknare.
I år fick hon siffran till 470 vilket
innebär en liten men dock ökning.
Intressant är att arrangörerna i år
uppgav ett något lägre tal än hon,
vilket tyder på en glädjande till-
nyktring. Ingen vinner ju på att
man försöker lura sej själv och
omvärlden om sin storlek.

Socialdemokraterna i Lund var
ungefär lika många som i fjor.
Ingen valårseffekt där. Uppgifter-
na från andra orter är i skrivande

1 maj: inte bara för arbetarklassen
När någon i framtiden ska skriva förstamajfirandets historia
är det inte omöjligt att 2006 blir särskilt ihågkommet som ett
slags milstolpe i det politiska firandets utveckling. Viktigast
i ett världsperspektiv är förstås jättemanifestationerna i USA
mot förslaget om skärpta invandringslagar. Okej, de flesta
som berörs av lagen och de flesta som protesterade är förvisso
arbetare men det skulle ändå vara fel att tala om arbetarrörelse
och vänster i sammanhanget.

stund knapphändiga. Tusen sa v-
arrangörerna i Malmö, och det är
ingen hög siffra för en så stor stad.
Men vad ska man då säga om
Helsingborg, en kommun som har
drygt 110 000 invånare av vilka

bara ett trettital tågade med vän-
stern?

Då var det lite bättre i Trelleborg,
trots den tidiga timmen och den
kyliga dimman. Drygt femti åhö-
rare på mötet, den bästa siffran sen
Jan Hammarlund framträdde.
Bland åhörarna märktes riksdags-
man Sten Lundström, som på fö-
rekommen anledning hade valt att
förlägga sitt förstamajfirande utan-
för Malmö.

Ord kontra handling
Om innehållet i budskapen ska
inte mer säga här eftersom det
dokumenteras på andra ställen i
numret.

Jo, en detalj ändå. ”Ni ungdomar
kan lita på att vänsterpartiet slår
vakt om er skola”, fastslog Kalle
Larsson med emfas från v-tri-
bunen. Men hade man besökt r-
arnas (korrektare uttryckt: Kom-
munistiska partiets) möte på Mår-
tenstorget och köpt Proletären,
kunde man där läsa en intervju
med Lutz Pagel, gammal vårdare
av den kommunistiska traditionen,
som i egenskap av v-representant
i stadsdelsnämnden hade deltagit i
beslutet att lägga ner högstadiet på
Hermodsdalsskolan och försvara-
de det med kraft.

Gunnar Sandin

Kamrater!
Jag är glad att vara här tillsammans
med er denna speciella dag. På vår
högtidsdag samlas vi för att prata
politik. Politik är att vilja. Vilja att
förändra, att förbättra och se nya
möjligheter i vår värld.

Jag skulle vilja säga några ord
om utbildning, arbete och integra-
tionspolitik. Tre frågor som är vik-
tiga var för sig men, som vi inte får
glömma, hänger ihop.

Sverige är idag ett mångkultu-
rellt och etniskt blandat land. Det
är jag stolt över. Jag är inte lika
stolt över den rasism som jag kan
se och uppleva i samhället. Ett
samhälle där många invandrare
inte får arbete och fortfarande är
segregerade till vissa bostads-
områden.

Vi har i Sverige fullt av personer
med mycket kunskap som vi kör
ut i långtidsarbetslöshet, vars
lösning ibland blir att öppna affär
eller restaurang eller köra taxi. Det
är slöseri att inte ta vara på den
kompetensen.

Det som berör mig ännu mer är
att andra, tredje, fjärde generatio-
nens invandrare – det tar aldrig
slut – alltså våra barn, era barnbarn,
som är lika svenska som någon
annan, utsätts för rasism i skolan.
Det är ofattbart! En undersökning
visar att 20 procent av ungdomarna
i gymnasiet hade upplevt rasism.
Ofattbart! Denna rasism formar
barn till en framtid som andra
klassens medborgare. En över-
given generation. Ett farligt slöseri
med mänskliga resurser.

Det handlar om värderingar,
kamrater! Värderingar som bildas
och formas i unga år. Värderingar
som mognar i skolan tillsammans
med lärare och skolkamrater.
Därför är det viktigt att satsa just
på skola och utbildning. En skola
fri från rasism och diskriminering,
en skola och en högre utbildning
som är avgiftsfria. Det ska inte
vara några smygavgifter i vare sig
skola eller högskola!

Alla elever skall ges likvärdiga
möjligheter att klara skolan.
Skolans och högskolans uppgifter
är att kompensera för omständig-
heter som påverkar utbildningen.
Omständigheter som etnicitet,
klass, kön och funktionshinder.
Skolan skall vara rättvis, demo-
kratisk och tillgänglig.

Marta Santanders förstamajtal
Lärarna har en viktig roll i

skapandet av en likvärdig skola
med bra utbildning. Fler lärare
behövs för att alla elever ska få det
stöd de behöver och för att kunna
ha mindre klasser och grupper.

Vi skall hela tiden fråga oss
vem skolan är till för. För kapita-
lismen eller våra barn? Vi skall ha
en skola för alla, inte en skola för
de som har de vassaste armbågar-
na.

I högskolan är det tufft att klara
vardagen med knappa studieme-
del. Det krävs att man är flitig
student för att få fortsatt förtroende
att låna pengar. Och inte bara det.
Det krävs att man är flitig student
för att man ska ha kvar sin bostad.
Det räcker inte med bildningsideal
längre utan det skall presteras. Det
har gått långt! Sedan när är
studenten en konsument? Det
smyger sig på oss.

Studenter och andra grupper i
vårt samhälle hamnar mellan
stolarna i socialförsäkringssyste-
met. Det är inte lätt att bli gravid
och försörja sig på knappa studie-
medel. Eller att gå till tandläkaren.

Det kan inte vara meningen att
vuxna människor skall vara be-
roende av sina föräldrar för att
klara vardagen. Det har gått för
långt, kamrater!

Många unga människor går
arbetslösa idag. Många invandrare
går arbetslösa. Många kvinnor är
sjukskrivna och utslitna. Det finns
många som har mycket att ge som
inte har ett arbete idag. Ändå går
det bra för Sverige, sägs det. Jag
får inte riktigt ihop det. Det finns
massor som vi måste göra.

Arbetslöshet medför höga kost-
nader. Inte bara monetära utan är
även ett slöseri för vårt samhälle
när det gäller kunskap, erfarenhe-
ter, perspektiv. Vi vill skapa riktiga
jobb, med riktig lön och riktiga
arbetsförhållanden. Vi vill ha
200 000 nya jobb i den offentliga
sektorn.

Det måste hända något. Viljan
att förändra, att förbättra och se
nya möjligheter i vår värld. Det är
vänsterpartiets politik. Vi måste
hjälpas åt att få en rättvisare värld.

Jag vill avsluta med något som
min tvåochetthalvtåriga dotter
brukar säga:
TJEJER KAN!

VECKOBLADET
Det finns mycket att säga och visa från det mångfacetterade
förstamajfirandet i Lund. Eftersom utrymmet här är begränsat och röda
fanor inte blir lika röda i svartvitt tryck så finns resten av vårt material
om första maj på våra webbsidor: http://veckobladet.info

Vänsterveckan
fick ju en flygande start med alla
förstamajarrangemang som VB
skriver om. Däremot missade vi
att skriva om programmet i förra
numret, vi beklagar. Men på fredag
kan ni på Eden kl. 13 och på
debatten "Vem feminister bör rösta
på" med representanter för fi, fp
och v. På kvällen gäller det Irak,
på Smålands.

VECKOBLADET
Utkommer fredagar
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Ibland tycker jag politiken har
blivit tråkigare men så får jag höra
två förstamajtal som gger mig nytt
hopp. Först i Trelleborg, numera
en årlig anhalt i firandet. Det är
tidigt på förmiddagen, den gråkalla
dimman från Östersjön har knappt
lättat, men de lokala vänsterpar-
tisterna brukar ha en fin värme i
stämman . Om inte annat så brukar
blodet pulsera lite häftigare i åd-
rorna när man hör om Egil Ahl (s),
det socialdemokratiska kommu-
nalrådet som är som stigen ur det
kommunalpolitiska livet i Chi-
cago. I Trelleborg regerar s och m
tillsammans på det mest harmo-
niska sätt.

Pedagogisk Lönnroth
Men det jag skulle berätta var om
Johan Lönnroths tal i Trelleborg.
Det var en lugn pedagogisk och
analytisk utredning om vilka
handlingsmöjligheter vi har för att
klara balansen mellan det offent-
liga – vård, skola, omsorg, kultur
– och den privata konsumtionen,
grejerna.  Problemet är att det blir
allt dyrare med det vi vill ha av det

I talarstolarna: lugn analys och häftig retorik
offentliga, medan produktionen
ger oss allt fler och billigare prylar.
Det finns tre vägar sa Johan: 1) vi
kan privatisera dehär tjänsterna
(och det vill vi inte), 2) vi kan höja
skatterna  (det går inte, i alla fall
inte tillräckligt) 3) vi kan bidra
med vår frivilliga arbetsinsats. Det
sista brukar ju vi i vänstern avfärda
som borgerlig välgörenhet, men
det borde vi nog inte. Därutöver
drog Lönnroth upp ett antal stora
linjer i världsekonomin. Utom-
ordentligt – jag tycker om att lära
mig något när jag hör en talare.

Blomstrande retorik
Det andra talet jag hörde var i
Lund av Kalle Larsson, riksdags-
man (v) och ofta kallad nykommu-
nist. Det var härligt med en klassisk
folktalare och retoriker. Jag har
inte hört någon i den klassen på
många år, men här var nu en som
hade samma allvar som Jörn, om
än inte med samma faktagrund
och kunskaper. Vad han har i stäl-
let är en fin känsla för språkliga
bilder och analogier, T.ex. vad
gäller Maud Olofssons förslag om

att ungdomar ska få jobb med
sämre arbetsrätt , ett förslag som
ligger nära det franska som just
tvingats tillbaka av franska ung-
domar och fackliga organisationer.
Om Maud Olofsson lyckas driva
igenom sitt förslag ”ska hon få se
att svenska ungdomar kan tala
franska på gatorna”, vilket måste
sägas vara ett elegant framfört hot.
Ännu bättre var hans bild av hur
unga människor skulle vilja han-
tera det kapitalistiska sytemet: ”vi
vill inte bara tala om hur vi ska
dela kakan – vi vill ta över hela
bageriet”. Javisst, det är de klassis-
ka tankarna om industriell demo-
krati som kan formuleras så och
det är en glädje att någon gör det.
Det kan inte vara ett allt igenom
dåligt parti som rymmer både
Johan Lönnroth och Kalle Larsson.

Valprognoser
Om fyra och en halv månad är det
val. Det är förstås av sekundärt
intresse för oss som värderar det
utomparlamentariska arbetet
högst, åtminstone i teorin, men
lite intressant är det. Hur ska det

gå?
Jag talade med en bekant som är

som har en fot i den socialdemokra-
tiska valmaskinen och hans svar
var följande:

Om det blir ett val  mellan
personer, mellan Reinfeldt och
Persson, så vinner Persson.

Om det blir ett val som handlar
om den nuvarande regeringen ska
fortsätta så förlorar vi.

Om det blir ett val som handlar
om politik så vinner vi.

Kanske, men jag vill tillfoga att
allt står och faller med valdelta-
gandet. Jag tror att olusten över
den nuvarande politiken, fallskär-
mar, jättepensioner, affärer etc fär-
gar av sig så att en del givna social-
demokrater kommer att stanna
hemma på valdagen  (borgarna
röstar man bara inte på) och då blir
det maktskifte. Men jag kan ha
ändrat min bedömning redan om
en vecka.  Så, stay tuned!

Lucifer

I år kunde folk med hjärtat till
vänster välja mellan många olika
sätt att fira första maj. Ett sådant
var att gå och lyssna på Johan
Lönnroths tal ” Om behovet av en
global och frihetlig vänsterallians”.
Demokratisk vänster i Lund hade
bjudit in Johan Lönnroth som tala-
re. Ett 40-tal deltagare, de flesta i
övre medelåldern, hade samlats i
Högevallsbadets något undan-
skymda konferenslokal.

Positivt och negativt i den
globala utvecklingen
Som kontrast till sedvanliga tal
inom vänstern, som oftast tar upp
globaliseringens alla katastrofala
följder inledde Johan Lönnroth sitt
tal med att betona att det idag finns
många positiva trender i världens
ekonomiska utveckling. Antalet
människor som lever på mindre än
en dollar om dagen, d.v.s. under
fattigdomsstrecket, har sedan 1990
minskat från 30 till 20 procent av
världsmedborgarna. Klyftorna
mellan olika nationer har också
under samma tidsperiod minskat.
Det höga oljepriset gör att folk
åker mindre bil och förflyttar sig
istället mer via kollektiva färdme-
del.

Samtidigt är det också sant att
de ekonomiska klyftorna inom
praktiskt taget alla nationer har
ökat under samma period och en-
ligt färsk statistik gäller detta även
Sverige. Dessutom har gapet mel-
lan mäns och kvinnors löner i
Sverige också ökat.

Politisk retorik
och  materiell verklighet
Hur är det möjligt att klyftorna i
Sverige ökar, när de tre majoritets-

Johan Lönnroth hos Demokratisk vänster:
"En global och frihetlig vänsterallians"

partierna som har den politiska
makten är eniga om att målet för
politiken är att öka jämlikheten.
”Beror det på att politikerna med-
vetet ljuger?” Johan Lönnroth trod-
de inte att förklaringen är att de
flesta politiker far med medveten
osanning. De flesta politiker är
ärliga och menar verkligen det de
säger. Men det finns krafter – näm-
ligen produktivkrafter och produk-
tionsförhållanden för att tala marx-
istiska – som är starkare än de
nationella politikerna och ännu
starkare än region-, landstings- och
kommunpolitiker, hävdade Johan
Lönnroth. Han menade istället att
förklaringen till politikernas svå-
righeter att hålla sina löften är att
politikens möjlighet att styra eko-
nomin på den nationella nivån är
begränsad. Pengaflöden över grän-
serna tusenfaldigats sedan 70-talet.
Det är ingen nyliberal konspira-
tion, som gör att politiker i alla
länder försöker hitta nya vägar att
stå emot kapitalets väldiga kraft.

Återgång till Keynes?
I ett TV-program om vänsterpartiet
kunde man nyss se hur vänsterpar-
tiets riksdagsekonom på partikon-
gressen viftade med Keynes klas-
siska bok från 1936 Sysselsätt-
ningsproblemet. Idag beskriver
också v sitt förslag om 200 000
nya jobb i offentlig sektor som ett
keynesianskt synsätt på hur man
kan lösa kapitalismens problem
med konjunktursvängningar och
arbetslöshet. Keynes lösningar in-
om nationalstatens ramar med en
expansiv politik under tider av un-
dersysselsättning är ingen lösning
idag menar Johan Lönnroth. Kapi-
talets fria rörlighet gör att sådana

lösningar inte längre är möjliga.
Lösningarna på dessa problem
finns inte inom nationalstatens ra-
mar utan krafter som motverkar
kapitalets makt måste befinna sig
på överstatlig nivå. Vi behöver
övernationella minimiskatter på
kapital och energi, gemensamma
regler som värnar kvinnors rättig-
heter, arbetsrätt och kollektivavtal
som bygger på internationellt fack-
ligt och politiskt samarbete. Ett
starkare FN behövs för att stoppa
folkmord och skapa fred. Alla dess
beslut borde bygga på beslut som
diskuteras och förhandlas fram i
demokratiskt valda församlingar.

Johan Lönnroth ser således
knappast en återgång till Keyne-
sianismen som lösningen på sys-
selsättningsproblemen i en inter-
nationell ekonomi.

Realism – borgerlig
ideologi?
Johan Lönnroth berättade, att han
häromveckan besökte ett möte
arrangerat av Feministiskt initiativ.
På mötet konstaterade  Johan Eh-
renberg, att det finns mycket peng-
ar i Sverige: rekordvinster i börsbo-
lagen, fläskiga pensionsavtal, stora
överskott i statsfinanserna. Ehren-
borgs slutsats var att det bara är att
blåsa på och spola alla sparpro-
gram, som de dumma politikerna
pådyvlar oss. Efter mötet skrev
Johan Lönnroth ett kritiskt inlägg
i Stockholms Fria Tidning, där
han menar att Ehrenborg är orea-
listisk i sin idé om att det bara är att
blåsa på, för att få in pengar till
sektorerna vård, skola, omsorg och
kultur. I det senaste numret av
ETC replikerar Johan Ehrenborg,
att Johan Lönnroth nu axlat Kjell-

Olof Feldts mantel och att hans
krav på realism i ekonomin är prov
på borgerlig ideologi.

Johan Lönnroth gav emellertid
Ehrenberg rätt i att Sverige är ett
rikt land. Svenskarnas genomsnitt-
liga deklarerade nettoförmögenhet
ligger i världstopp, vi har mer bo-
stadsyta per invånare än något an-
nat land och vi konsumerar mer
mat än vi behöver. Vårt materiella
välstånd, som tillgodoses huvud-
sakligen genom produktion i den
privata sektorn, präglas av över-
flöd. Enligt spådomar från lång-
tidsutredningen kommer vår pri-
vata konsumtion att öka med
70 000 kr per innevånare till år
2020. Johan Lönnroth gav också
Ehrenborg rätt i att det istället för
ökat materiellt välstånd är inom
vård, skola, omsorg och kultur i
den offentliga sektorn, som de
stora behoven finns. Samtidigt har
ekonomerna spått att inom offent-
lig sektor kommer konsumtionen
endast att öka med 6000 kr per
invånare fram till 2020. Den pro-
gnos som görs av ekonomerna går
på tvärs mot vad de flest etable-
rade politiska partier och vad en
folkmajoritet i Sverige tycker ver-
kar rimligt. “Varför tycks ut-
vecklingen gå i en riktning som de
flesta tycks anse vara orimlig och
galen?“ frågade sig Johan Lönn-
roth vidare.

Hinder för
resursöverföring
Han menade att det finns hinder
för överföring av arbete och in-
komster i önskvärd riktning. Ett
hinder för överföringen från privat
till offentlig sektor såg Johan
Lönnroth i att den privata sektorns



Nu finns det plötsligt någonting
som heter ”liberala kommunister”.
I varje fall anser den franske jour-
nalisten Olivier Malnuit att det är
en passande benämning på en
grupp individer högt upp i den
globala hierarkin med George So-
ros och Bill Gates i spetsen. Deras
ideologi kan ses som en kombina-
tion av entreprenörskap och filan-
tropi på miljarddollarnivå. Samti-
digt har begreppet ”liberal” hamnat
i vanrykte i USA och anses i breda
skikt där närmast liktydigt med
”oamerikansk”. Inom den svenska
vänstern har ”kommunist” fått en
alltmer nedsättande, halvt brottslig
klang. Medan man i Italien väljer
en man som är och kallar sig kom-
munist till talman i parlamentet.
Den semantiska förvirringen är så-
lunda fullständig. Inte konstigt då
att Lars Ohly väljer att ”lämna be-
greppsdebatten”.

I Sverige blåser centervind. Men
när kommunister som ångrat sig
söker sig mot mitten har de svårt
att finna meningsfränder. Där ser
man bara betongsossar, Per Ahl-
mark och Timbro. Och miljöpar-
tiet, förstås, som emellertid inte
tvekar att hoppa över vänster-
högergränsen när det passar. Det
finns dock en utväg för denna vils-
na skara. Storbritannien och USA
har visserligen utmärkt sig framför
allt genom att vara de enda länder
i världen som anser att angrepps-
krig är ett bra sätt att lösa eller
förebygga internationella konflik-
ter. Men i den angloamerikanska
kulturen finns också positiva in-
slag. Dit hör det den liberala tan-
ketradition som är betydligt mer
progressiv än den marknads- och
konkurrensinriktade liberalismen

Vägval vänster – en antologi, del 2
i kontinentala Europa, inklusive
Sverige.

Karl Palmås bidrag heter ”En
vänsterliberal vokabulär: Nya per-
spektiv på internationalism, frihet,
demokrati och marknad”. Han
skildrar vad som skiljer den sven-
ska liberalismen – som hyllar vär-
den som internationalism, frihet,
demokrati och marknadsekonomi
– från den angloamerikanska, med
koncept som pluralism, liberal
ironi och kulturradikalism. Esaiah
Berlins Four essays on liberty
framhålls som ett bra exempel på
vänsterliberala tankar som aldrig
nått de svenska liberalerna. I Sve-
rige domineras de liberala ledarsid-
orna av röster som i USA och
Storbritannien knappast skulle
kallas liberala. Karl Palmås reder
ut begreppen åt oss. Artikeln kan
delvis ses som ett inlägg i den
debatt som följde Francis Fukuya-
mas The end of history där han
förutsåg en universell konvergens
kring vissa värden och vissa stats-
bildningar efter mönster av väster-
ländska liberala demokratier. En
hållning som författaren tar av-
stånd från. Därför är hans oreserve-
rade hyllning till den orangea revo-
lutionen i Ukraina litet märklig.
Håller han med borgerliga media
där det framställs som självklart
att Ukraina, trots sin stora ryska
befolkning, hör hemma i det goda
och demokratiska Västeuropa och
inte i den auktoritära och tveksamt
demokratiska ryska sfären.

Karl Palmås är övertygande i
sin beskrivning av den angloame-
rikanska liberalismens förtjänster
ur vänstersynpunkt. Men jag tror
dock att brittiska liberaler kan ha
värderingar som kan kännas
främmande för svensk vänster. Det
framgår bl a av den livliga debatt
som utbrutit i Storbritannien till
följd av ett vänsterliberalt projekt
– "The Euston Manifesto: For a
renewal of Progressive Politics"
(lätt att finna på nätet). Manifestets
teser påminner lite om Vägval vän-
ster i uppslutningen kring högst
respektabla honnörsord. Dock
finns begreppet frihetlig (libertar-
ian) hänsynsfullt nog inte med i
texten. Vad som stör är den positiva
inställningen till preemptiva demo-
kratiseringskrig. Man hör inte säl-
lan från amerikanska vänsterlibe-
raler att 11/9 skulle vara en logisk
följd av USA:s aggressiva utrikes-
politik. Sådana tankegångar tar
man bestämt avstånd från i detta
manifest.

Margareta Olofsson med ”Fri-
villiga insatser i socialtjänsten –
var går gränsen?” och Alec Carl-
berg med ”Utslagna söker nya
former för upprättelse – ett dilem-
ma för vänstern?” skildrar utveck-
lingen och det nuvarande tillstån-
det inom svensk socialtjänst. Och
det är tyvärr ingen vacker bild som
avtecknar sig. Debatten om social-
tjänstens metoder har till stor del
skett inom den svenska vänstern
som därför måste ta på sig en del
av ansvaret för det bristfälliga re-

sultatet. Fortfarande finns rester
av den hårda linje som Jan Myrdal
rekommenderade i sin ”Tjuvar och
horor” och som stöddes av polis-
läkaren Nils Bejerot. Den basera-
des på ”tilltron till lagstiftningen
som ett effektivt medel att korrige-
ra oönskat socialt beteende” och
”synen på narkomanerna som ett
driftstyrt trasproletariat som man
genom straff skulle tvinga bort
från samhällsgemenskapen”. En
moralistisk attityd förekommer nu
inte minst i förhållandet till arbets-
lösa och man kan nog inte bara
skylla på neddragningar och tids-
brist när de hjälpsökande känner
sig vanmäktiga inför myndighet-
erna.

Margareta Olofsson påpekar att
vänstern av tradition haft problem
med att acceptera frivilligt socialt
arbete. Det har varit en del av
motståndet mot en välgörenhet där
den enskilde skall känna tacksam-
het. Men om den offentliga social-
tjänsten upplevs som maktfull-
komlig och kränkande för männi-
skorna så kan det ligga något i
borgerliga argument att frivilliga
organisationer är lika väl skickade
att möta människor som hamnat
utanför samhället.

Båda författarna ser positivt på
de sociala kooperativ och klient-
organisationer som vuxit fram på
senare tid. Om syftet med social-
tjänst när det gäller de utslagna är
att de skall återupprätta makten
över sina egna liv så tycks det som
nu kallas ”socialt företagande”
vara en bra metod och sålunda värt
allt stöd.

Visst är Sverige ett fint land.
Och ofta får vi internationellt
beröm för både det och det andra.

Till exempel att Sverige är ett
föregångsland när det gäller miljö.
Liksom Tyskland började vi tidigt
med grön skatteväxling. Vår indu-
stri har lyckats höja produktiviteten
rekordartat utan ökat ene-rgiuttag.
Vi har hög kompetens när det gäller
miljöteknik. Men det är grannlan-
det i söder som är världsledande i
vindkraft medan Vattenfall driver
koleldade kraftverk i Tyskland.
Vi som anser att en ekologiskt
hållbar utveckling är ett villkor för
mänsklighetens överlevnad tycker
naturligtvis att det går för långsamt
och gör alldeles för litet i Sverige.
Till oss hör naturligtvis Karin
Svensson Smith. I sitt bidrag
”Utan ekologisk hållbarhet ingen
ekonomisk hållbarhet” försöker
hon utröna varför det är så mycket
prat och så litet handling i miljö-
politiken. Hon påpekar att även
om vi är duktiga på att göra lokala
Agenda 21-dokument så ligger vi
illa till när det gäller naturresurs-
förbrukning. ’Vi har mest kärn-
kraftsel per invånare i världen. Vi
är i topp i Europa när det gäller
försäljningen av fossilt bränsle per
invånare.

När det gäller växthuseffektens
skadliga verkningar anser Karin
att ökningen av vägtrafik är den i
särklass viktigaste orsaken till att

utvecklingen går åt fel håll. Därför
är det så viktigt att styra över
transporter från väg till järnväg
och sjöfart. ”En förklaring till glap-
pet mellan ord och handling inom
miljöområdet är styrkan hos eko-
nomiska krafter som har intresse
av att upprätthålla massbilism och
hög konsumtionsnivå i samhället”.
Oroliga forskare inom naturveten-
skaperna överröstas av ekonomer
för vilka ökad tillväxt är det givna
slagordet. Karin efterlyser ”en eko-
nomisk teori som respekterar
naturens begränsningar”.

Efter Riokonferensen 1992 bör-
jade man tala om olika slag av
hållbarhet. Förutom ekologisk rör
det sig också om social, ekonomisk
och kulturell hållbarhet. Detta
menar Karin är beklagligt eftersom
det försvagar begreppets betydel-
se.

Att ersätta fossila bränslen i tra-
fiken med produkter från bioråva-
ran skog ser Karin som en fram-
komlig väg. Det är möjligt att det
kan bli en dellösning i Sverige
men jag anser ändå att det är disku-
tabelt. I ett globalt sammanhang
står den livsmedelsproducerande
delen av jordbrukssektorn som
förlorare i konkurrensen med
penningstarka städer och industrier
när det gäller både vatten och
odlingsbara ytor. Det beror bland
annat på det artificiellt låga priset
på spannmål på världsmarknaden.
Odlingen av grödor för produktion
av etanol och biodiesel börjar ta
allt större områden i anspråk. En
annan inkräktare är koldioxid-
maffian. Man köper jordbruks-
mark billigt i utvecklingsländer.
Kör bort bönderna och odlar snabb-
växande skog. Säljer utsläpps-
rättigheterna och kastar sig över
nästa område. Det rapporteras att
sedan några år är konsumtionen
av spannmål i världen större än
produktionen. Såväl de odlade are-
alerna som avkastningen per yten-
het sägs minska. (1).

Om allt fossilt drivmedel i Sveri-
ge skulle ersättas med produkter
från skogsbruket skulle det enligt
en artikel i DN nyligen krävas att
halva ytan som i dag används till
spannmål i stället täcks av snabb-
växande asp och poppel. Dessutom
skulle en stor del av skogsbruket
inriktas mot täta gödslade gran-
planteringar. Allt detta visar vilka
oerhörda prioriteringsproblem vi
står inför i kampen för en ekolo-
giskt hållbar utveckling.

Något jag saknar i Karins bidrag
är synpunkter på möjligheterna att
med grön skatteväxling styra
konsumtionen och därmed produk-
tionen i mera hållbar riktning.
Torskens resa runt jorden innan
den hamnar på min tallrik kan
användas som symbol för det
resursslöseri och den miljöförstö-
ring som den globala låglönekon-
kurrensen medfört.

Erik Kågström

1. Lester R. Brown. “Plan B 2.0
Rescuing a Planet Under Stress
and a Civilization in Trouble”.forts sid 4

produktion hela tiden blir relativt
sett billigare genom datorisering
och automatisering, medan det
omvända gäller tjänster inom den
offentliga sektorn. Realpriset på
sjukvård i Sverige de senaste 25
åren har ökat med 80 procent
medan en dator under motsvarande
tid har minskat 60 procent i pris.
Detta gör att om den offentliga
konsumtionen skall öka så måste
en allt större andel av arbete och
inkomster föras över från privat
till offentlig sektor.

Då kan man väl bara höja skatt-
erna så är detta ordnat, resonerade
Johan Lönnroth vidare. Men så
enkelt är det inte, menade han.
Problem nummer två uppenbarar
sig: De internationellt rörliga skat-
tebaserna. Både från LO-håll och
från Svenskt Näringsliv är man
enig om att Sverige inte kan höja
skattenivån särskilt mycket utöver
nuvarande nivån på drygt halva
nationalinkomsten. Om våra skatt-
er ligger på en mycket högre nivå
än omvärldens hittar skattesmitare
kryphål i samma takt som vi höjer
skatterna och jakten på de pengarna
kan inte bli riktigt effektiv förrän
vi samarbetar effektivt över na-
tionsgränserna. Fram till dess att
vi fått denna effektiva, gemen-



samma, internationella beskatt-
ning måste vi hitta andra lösningar
än höjda skatter för att klara den
nödvändiga överföringen av peng-
ar till verksamhet som vård, skola
och omsorg, där det behövs mer
resurser.

Tre alternativ till lösning
Det första alternativet till lösning
på detta problem såg Johan Lönn-
roth i att låta privata företag ta
över skolan, vården och omsorgen.
Detta är ju något som pågår över
hela landet oavsett politiska majo-
riteter. Denna lösning kan ha både
för och nackdelar, menade han.
Privatisering kan medföra större
köns- och klasskillnader och dess-
utom är privata försäkringssystem
ofta dyra. Där kan man se USA
som ett avskräckande exempel.
Det andra sättet att överföra nöd-
vändiga resurser till vård, skola
och omsorg är att ta mer betalt för
dessa tjänster. Vänstern har tradi-
tionellt varit emot detta eftersom
skatter i högre grad haft varit bättre
ur fördelningssynpunkt. Argumen-
tet är mindre hållbart idag eftersom
överklassen lever längre än arbe-
tarklassen och förbrukar mer av
äldreomsorgens resurser och me-
delklassen utnyttjar dagis mer än
arbetarklassen. Fördelningsar-
gumentet mot taxor framställer
alltså Johan Lönnroth som något
urholkat idag. Ett tredje sätt att få
mer resurser till vård, skola och
omsorg är att mobilisera arbets-
kraften i det som kallas den sociala
ekonomin. Med detta menar Johan
Lönnroth ideellt arbete. Speciellt
är många manliga pensionärer
undersysselsatta och borde kunna
sysselsättas i denna sociala ekono-
mi. Vänsterpartiet har idag farhå-
gor att den sociala ekonomin hotar
den offentliga sektorn. Jag påstår
att det är tvärtom. Den sociala
ekonomin frigör arbetskraft och
pengar till  skola vård och omsorg
där behoven är som störst.

Folkets misstro
Partierna tappar medlemmar och i
opinionsmätningar kan man se att
folkets förtroende för politikerna
faller. Vad beror det på frågar sig
Johan Lönnroth. Han menar att
partierna blivit som reklambyråer
som säljer åsiktspaket där omslags-
pappret skiljer sig mer än inne-
hållet. Man utlovar full sysselsätt-
ning, men har i själva verket accep-
terat att jämviktsarbetslösheten
måste ligga på 4 procent. Förhand-
lingar mellan politiska partier sker
i slutna rum och folket får ofta inte
veta vilken politik de olika
partierna drivit innan kompromiss-

förslaget läggs fram. Kraf-ter
utanför de enskilda partierna styr
oftast mer än de politiska pro-
grammen.

Det finns idag många som inte
vet vad de ska rösta på. De tycker
ofta att socialdemokratin bara är
ute efter att behålla makten. De
tror inte heller på v eller mp som
vill att Sverige skall lämna EU
eller vänsterpartister som tror att
offentliga jobb betalar sig själva.
När den borgerliga alliansen påstår
att sänkta skatter till det konti-
nentala Europas nivå leder till fler
jobb, bättre offentliga finanser och
högre tillväxt tror inte väljarna
dem heller. Svårt att hävda denna
sanning när Sverige i år ligger i
EU-toppen i tävlan om bästa eko-
nomi. Några letar förgäves efter
ett brett och öppet vänsterparti som
kan samla både frihetliga socialis-
ter och vänsterliberaler.

Låt 1000 blommor blomma
Johan Lönnroth ville dock avsluta
med mera optimistiska tongångar
och menade att det trots allt ute i
världen pågår många positiva
rörelser. Han menade att unga
människor egentligen aldrig har
varit så engagerade som idag, men
engagemanget sker ofta utanför
de politiska partierna. Unga män-
niskor ger inte mycket för gamla
revir och förlegade maktapparater.
Johan Lönnroth avslutade med att
säga till de gamla etablerade par-
tierna, inräknat vänsterpartiet:
“Var inte rädda. Låt tusen blommor
blomma. Bygg en frihetlig och
gränslös vänsterallians. Ingen vet
vart det bär hän. Och väl är det.“

Eftertanke
Där inne i Högevallsbadets kon-
ferenslokal var det varmt, tryggt
och skönt bland de jämnåriga me-
delålders deltagarna. Kanske
saknade jag ändå de uppfriskande
vårvindarna där ute och sällskap
av de unga, entusiastiska män-ni-
skorna, som istället valt att lyssna
på vänsterpartiets talare. En sak
var klar för mig efter mötets av-
slutning: Det finns inte några enkla
lösningar. “Vad skall vi göra me-
dan vi väntar på de överstatliga
lösningarna?“ frågade jag mig.
Vänsterpartiet är tveksamma till
EU-spåret som Vägval Vänster ser
som en väg till övernationella lös-
ningar. Vänsterpartiet förespråkar
istället Keynes som en lösning på
sysselsättningsproblematiken, ett
förslag som innebär ett försök till
nationell lösning. Samtidigt enga-
gerar sig många unga interna-
tionellt utanför den partipolitiska
sfären. Vägval vänsters talesman,
Johan Lönnroth, hade inte heller
några långsiktiga lösningar på en

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 nummer kommer den 2
juni,
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.

Det är svårt det där med demokrati
ibland. En ny förening har bildats
som kallar sig för Demokratisk
Vänster. Man kan då fråga sig om
det finns någon odemokratisk
vänster. Tydligen tycker man det
inom Demokratisk Vänster. Frå-
gan är hur långt det bär att bygga
en politisk linje på att definiera
vad man inte är för något. Risken
finns att kampen mot kommunist-
spöket inte kommer att vara så
lockande som man tror.

I nummer 2/2006 av Veckobla-
det försöker Gunnar Stensson att
skissa en bakgrund till det som nu
sker. Gunnar är en person jag har
stor respekt för, han är en kämpan-
de antiimperialist och en duktig
kommunalpolitiker. Men i sin be-
skrivning av Lundalinjen hand-
skas han på flera ställen vårdslöst
med verkligheten.

Han skriver t ex på ett ställe att
”Gamla APK-are återinträdde i
partiet och fick kontakt med grup-
per i Ung Vänster. Sakta infiltre-
rade de partiorganisationen.” Den-
na beskrivning faller på sin egen
orimlighet. De APK-are som kring
1990 återkom till partiet var Nilla
Bolding, Mats Olsson och ytterli-
gare en kamrat som flyttat från
stan. Mats och Nilla är två allmänt
respekterade kommunalpolitiker
som alltid intagit en självständig
hållning i de interna strider som
funnits i partiorganisation. Men
enligt Gunnar är de alltså kommu-
nistiska infiltratörer?

På ett annat ställe skriver Gunnar
”Så de skaffade sig majoritet på
ett årsmöte och tillsatte en enhetligt
kommunistisk styrelse.” Jag skulle

”Lundalinjen” och verkligheten
tro att Gunnar avser årsmötet 2003.
Jag var en av de som valdes in i
styrelsen då, trots att jag inte kallat
mig för kommunist sedan början
av 1990-talet. Begreppet hade då
enligt min mening blivit så belastat
att det kändes utsiktslöst att fort-
sätta försöka förklara vad vi
egentligen menade med det. Där-
emot har jag aldrig ställt upp på att
hetsa mot de kamrater som valt att
fortsätta kalla sig för kommunister.

Jag sitter fortfarande i styrelsen
för vänsterpartiet i Lund, och frå-
gan om vilka som kallar sig som
kommunister är inte på något sätt
aktuell i styrelsearbetet. Vi är inte
alltid överens i alla frågor, men
det finns alltid en vilja till kon-
struktiva diskussioner, och en vilja
att ta ansvar för partiet. Klistrar vi
etiketter gör vi det på kuvert, inte
på varandra! Jag vet faktiskt inte
vilka av mina styrelsekamrater
som kallar sig för kommunister
och jag tycker inte det är speciellt
viktigt att förhöra dem om detta.

Partiet utvecklas ständigt, åsik-
ter bryts mot varandra, våra med-
lemmar och aktivister gör nya er-
farenheter. Vårt parti har alltid
brottats med förhållandet mellan
dagskraven och de långsiktiga
målen. Men jag vill ändå påstå att
förståelsen för det konkreta politi-
ska arbetet är stor inom vänster-
partiet i Lund. Det är inte rättvist
att beskylla oss för att förakta
dagspolitik och bara försöka ge
uttryck för korrekta värderingar.
En av de som brukar hävda det har
nu lämnat partiet och bildat en
egen förening där man kan odla
sina egna värderingar utan några
störande invändningar. Detta gör
man i ett läge när partiföreningens
arbete koncentreras på praktisk
politik och konkreta frågor inför
valrörelsen. Frågan vem det är som
har mest kontakt med verklig-
heten?

Hans Persson

Johan Lönnroth ...
forts från sid 3

massa problem, som den globala
kapitalismen medför. Bara tillfäl-
liga, realistiska lindringar av min-
dre problem, lösningar som inte
medför budgetunderskott och som
mest var inriktade på välfärds-
frågor.

Kanske någon en vacker dag ser
lösningen – hittar den gordiska
knuten som befriar mänskligheten.
Då skulle mänskligheten slippa att
hänga som en svans efter kapitalets
underliga logik. Sannolikheten att
hitta bra lösningar kanske skulle
bli större om vänstern kunde dis-
kutera och samarbeta på ett mer
konstruktivt sätt än under de
senaste åren. Själv hoppas jag på
förbättrat debattklimat, valallianser
och samarbete över partigränserna,
så slipper jag kanske att välja
mellan medelålders “realister“ och
entusiastiska yngre människor med
politisk glöd nästa första maj. Båda
sidorna behövs i politiken.

Marianne Sonnby
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