
Fredag 18 augusti     6

Vapenvilan mellan Israel och
Libanon trädde i kraft klockan 7 i
morse och ser ut att hålla ännu, när
jag skriver detta på eftermiddagen
samma dag. Israeliska soldater drar
sig tillbaka från Libanon. Libane-
siska flyktingar återvänder hem.

Kriget planerades i samarbete
med USA och fick i inlednings-
skedet massivt stöd i israelisk opi-
nion. Strategin gick ut på att bomba
infrastruktur i Beirut och andra
delar av Libanon för att ”avskräcka
terroristerna” och tvinga den liba-
nesiska regeringen att driva bort
den terrorstämplade organisatio-
nen Hizbollah från södra Libanon.

Det blir kanske inte så lätt. Upp-
komsten av Hizbollah är en direkt
konsekvens av Israels ockupation
av södra Libanon fram till 1985.
Hizbollahs medlemmar är enkla
libanesiska landsortsbor. Före den
israeliska ockupationen var befolk-
ningen i södra Libanon inte israel-
fientlig utan snarast antipalestinsk.
Efter kriget vill den nog stanna
hemma, även om förstörelsen är
omfattande. Några storpolitiska
ambitioner hade den inte före

Vapenvilan i Libanon och slutet
på ”kriget mot terrorismen”

ockupationen. Men statsterror le-
der till motståndsterror.

En stor leverans av amerikanska
klusterrobotar till Israel, avsedda
för kriget, försenades lyckligtvis.
Annars hade det mänskliga lidan-
det i Libanon mångdubblats.

Detta är USA:s tredje anfallskrig
sedan ”kriget mot terrorismen”
(Oåh ånn törhsm, som George
Bush brukar säga) inleddes efter
11.9.2001. Krigen i Afghanistan
och Irak är redan förlorade. Hela
föreställningen om ett ”krig mot
terrorismen” är ett hjärnspöke, som
inte bara lett till en ökning av
desperat terrorism underifrån utan
också till utbredd statsterrorism,
tortyr, koncentrationsläger, brott
mot de mänskliga rättigheterna och
mot ingångna avtal och ett sönder-
slitande av FN-systemet, senast
illustrerat av Israels utplånande av
en FN-postering i södra Libanon.

Detta krig, som är Israels tredje
militära invasion av  Libanon efter
de som ägde rum 1978 och 1982,
blev inte bara ännu ett nederlag för
USA utan också en framgång för
Hizbollah och en fullständig poli-

tisk och moralisk katastrof för den
israeliska krigspolitiken.

Krigsförbrytaren (massakrerna
i Sabra och Shatila) Ariel Sharon
ligger i coma och utgör en kuslig
symbol för mer än fem decennier
av destruktiv israelisk våldspolitik,
som började med fördrivningen
av 700 000 palestinier under åren
1947 till 49, befästes genom den
israeliska segern i sexdagarskriget
1967, men som nu, 2006, förhopp-
ningsvis nått vägs ände.

Men vi får inte heller glömma
att det israeliska dödandet i Pale-
stina fortsätter i skuggan av Liba-
nonkriget. Enligt en uppgift nyss
har 130 palestinier dödats de se-
naste veckorna, varav ca 70 civila
och 30 barn. Det är en del av det
pris Palestinas folk får betala för
att de i ett väl genomfört demokra-
tiskt val förde Hamas till makten.
Samtidigt har ekonomin blocke-
rats, el- och vattentillförseln stop-
pats och hungersnöd utbrutit, allt
en följd av ”kriget mot terroris-
men”. Palestina är själva hjärt-
punkten i krisen i Mellanöstern.

 Göran Rosenberg uttryckte i en
artikel i DN i lördags förhopp-
ningen att fiaskot i Libanon redan
lett till insikten att formuleringen
”krig mot terrorismen” är teoretiskt
felaktig och ger upphov till en

Det finns förstås alltid en hel del
funderingar och undringar bland
väljarna när det startas ett nytt
parti. Demokratisk Vänster har
samlat några av de vanligaste
undringar som man stött på bland
lundaborna när det gäller Demo-
kratisk Vänster. Nedan återger vi
såväl undringar som de svar som
partirepresentanterna brukar ge. Vi
har också skrivit ner hur – på ett
ungefär – vi brukar svara.

Behövs det verkligen ett nytt parti?
Finns det inte tillräckligt med
partier?
Vi tror inte att det finns behov av
ett nytt parti så där i största all-
mänhet. Men vi tror att det finns
ett klart behov hos lundaborna av
ett nytt radikalt rödgrönt parti, ett
vänsterparti som inser att social
rättvisa, jämlikhet och jämställdhet
samt värnandet om miljön inte bara
går att förena, utan är två sidor av
samma mynt.

Men varför ett nytt parti just nu?
Det enklaste svaret på den frågan
är väl att det just i år är val. Men
om vi går lite djupare så är det ju
nu tydligare än någonsin att social-
demokraterna inte vill lyfta baken

Vanliga undringar kring Demokratisk Vänster
från betongbänken, att miljöpartiet
inte är ett vänsterparti och att
vänsterpartiet i praktiken sätter
miljöfrågor långt ner på dagord-
ningen. För vänsterpartiets del hän-
ger detta förstås samman med par-
tiets nyligen genomförda definitiva
kursändring mot att återinta gamla
historiska positioner. Åter domi-
nerar troende kommunister i sty-
relser på såväl lokal, regional som
nationell nivå. Vi tror att många
lundabor vill ha ett vänsteralter-
nativ som bygger vidare på lunda-
vänsterns öppna, odogmatiska och
dialoginriktade politik.

Låt gå för att ni har rätt i det, men
genom att ställa upp splittrar ni ju
de rödgröna rösterna och därmed
riskerar den rödgröna majoriteten
att gå om intet?
Tvärtom, genom att vi ställer upp
erbjuder vi ett alternativ för de
väljare som hittills känt sig
hemlösa.

Ni säjer att ni är ett ”frihetligt
vänsterparti”. Innebär det att man
måste vara socialist för att bli
medlem i eller rösta på Demokra-
tisk Vänster?
Självklart inte! Vi vänder oss till

alla med hjärtat till vänster som
vill vara med och skapa en grönare
värld!

Men hur skiljer sig konkret er
politik från den som s, mp och v
hittills fört?
Vår konkreta kommunalpolitik
finns redovisad i vår valplattform,
”För en ny och radikal rödgrön
politik i Lunds kommun”. Här kan
vi nöja oss med att peka på att vi
vill ge en helt annan tyngd åt park-
och naturvårdsfrågor, åt tillgäng-
lighet och delaktighet för funk-
tionshindrade samt åt de hemlösas
situation. I övrigt ser vi inte som
vår huvuduppgift att profilera oss
mot de rödgröna – tvärtom, vi vill
stärka den rödgröna sidan i
lundapolitiken och bidra till att
förhindra en borgerlig majoritet.

Så om det blir ny rödgrön majoritet
i valet betraktar sig DV som en del
av denna?
Javisst, givetvis. Det är just för att
förhindra en borgerlig majoritet
som vi ställer upp.

Efter en valseger för er och de
partier som styr idag kommer ni
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Gissa valet!
Inte kan man ge upp en sed som
inleddes redan för tretti år sen.
Alltså: delta i Veckobladets stora
tävling! Gissa valutgången i Lund!
Hur blir mandatställningen i
kommunfullmäktige efter valet?

Ännu ser det ut så här, enligt en
traditionell höger–vänsterskala
som inte känns helt aktuell:

m 13
kd   3
c   3
fp 12
mp   6
s 21
v   7

65
Nu frågar vi hur ställningen blir
efteråt. Glöm inte de nya partier
som ställer upp! Den som har minst
avvikelse från valresultatet vinner.
Lotten får avgöra mellan två lika
goda tippare.

Det insända svaret ska vara da-
tumstämplat (handgripligen eller
elektroniskt) före valdagen den 17
september. Om inte marginalerna
är så små att länsstyrelsens sam-
manräkning måste inväntas publi-
ceras vinnarens namn i första VB-
numret efter valet. Han/hon belö-
nas med en Öresund Runt-biljett.

Från skogslänen
I egenskap av landshövding är
Maggi Mikaelsson, f.d. partisek-
reterare (v), ordförande i diverse
jämtländska sammanhang, men på
det aktuella mötet var hon bara
vanlig ledamot. Därmed kunde hon
tillåta sej att slappna av och så
småningom även slumra till. Tills
ordföranden efter en lång diskus-
sion fastställde beslutet genom att
slå klubban hårt i bordet. Det lät
nästan som ett skott. Maggi spratt
till, tittade sej yrvaket omkring
och undrade:
– Var är älgen?

Veckobladet
kommer här med sitt sjätte tryckta
nummer för året.

Nästa pappernummer kommer
den 22 september med bl a kom-
mentarer till valresultatet.

VB hoppas på en intressant och
intensiv valrörelse i Lund  så för
att hinna med  de snabba utspelen
så satsar vi på webbnumren tills
dess. Missa inte veckobladet.info.
Nytt nummer varje fredag!

124 gånger
om dagen kan man i och med den
nya tidtabellen åka Öresunds- eller
pågatåg till Malmö, måndag till
fredag (fredagar är det faktiskt två
tåg till). Det är inte illa!

VECKOBLADET
Utkommer fredagar

Utgivet av SFVBBiL
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Professorn i arbets- och miljömedi-
cin Eva Vingård skrev 26 juli i DN
Debatt om hälsotillståndet i vårt
land. Hur kommer det sig att vi på
senare år verkar ha blivit allt
sjukare eller i varje fall låter sjuk-
skriva oss i större omfattning än
tidigare? Hon har själv inga bra
svar på den frågan, avfärdar några
av de vanligaste förklaringarna
men tillägger: ”Då är i stället de
teorier som den brittiske forskaren
Michel Marmot framlägger om hur
vår status är viktig för hur sjuka vi
blir mer intressanta.”

Jag är förvånad över att Eva
Vingård inte går närmare in på vad
dessa teorier innebär. Att männi-
skor med god ekonomi och hög
status i samhället i genomsnitt är
friskare och lever längre än de
som befinner sig nederst i den
sociala rangskalan är ingen nyhet.
Vad Michel Marmot, Richard Wil-
kinson och andra forskare i social
epidemiologi anser sig ha kommit
fram till är att graden av social och
ekonomisk ojämlikhet i ett sam-
hälle påverkar alla medborgare.
Det finns en kontinuerlig gradient
för hälsotillstånd och förväntad
livslängd genom alla samhällsskikt
från topp till botten. Ökar ojämlik-
heten i samhället försämras hälso-
tillståndet för alla, mest för dem i
botten. Enligt samma forskare på-
verkas även andra faktorer än
hälsan av ökad ojämlikhet. Man
ser en minskad tillit till såväl med-
människor som myndigheter och
andra överheter. Minskat  valdel-
tagande och ö h t minskat intresse
för att deltaga i gemensamma

Ojämlikhet och hälsa
angelägenheter som föreningar,
partier och andra organisationer.
Kort sagt minskat socialt kapital.
Rasism och diskriminerande hand-
lingar mot personer med lägre sta-
tus ökar, ofta med våldsamma ins-
lag, s k ”displaced aggression”.

I fattiga länder förbättras hälsan
och medellivslängden när BNP per
capita stiger. Men det gäller bara
upp till en viss nivå. När BNP per
capita överstiger 8–10 000 dollar/
år är det inte längre den absoluta
ekonomiska nivån utan graden av
ekonomisk jämlikhet som avgör
hälsoläget. De rika och rätt jämlika
länderna Japan och Sverige toppar
listan över hälsokriterier i världen
medan det ännu rikare men betyd-
ligt mer ojämlika USA ligger på
25:e plats när det gäller t ex medel-
livslängd och barnadödlighet.

Man frågar sig om det då verk-
ligen kan vara så att den sedan
några decennier ökande ekono-
miska ojämlikheten i vårt land är
den gemensamma nämnaren ba-
kom både ökad sjuklighet och and-
ra oönskade förändringar i sam-
hällsklimatet. För en institution
för arbets- och miljömedicin borde
det vara en angelägen uppgift att
undersöka om det finns konsensus
i denna fråga bland forskare på
berörda områden.

Richard Wilkinson har i boken
The Impact of Inequality. How to
make sick societies healthier be-
skrivit hur han anser att alla dessa
negativa effekter av ojämlikhet kan
ha uppkommit. Rekommenderas
till läsning.

Erik Kågström

Frågan om vad som är vänster har
diskuterats många gånger i VB.
Begreppet vänster förekommer
sparsamt i miljöpartiets interna
diskussioner. Men allt vad jag tror
att VB:s läsare innefattar av inne-
hållet i vänsterbegreppet finns med
i mp, men det kallas solidaritet.
Mps solidaritetsbegrepp lägger
dock minst lika stor vikt vid soli-
daritet med människor i tredje värl-
den och med kommande generatio-
ner som solidariteten inom Sverige
här och nu. Rent praktiskt har det
allt sedan Eva Zetterberg togs bort
från utrikesutskottet inneburit att
biståndsanslagen värnats mer av
mp än v samt att mp till skillnad
från v förespråkade flygskatt på
utomeuropeiska flygresor och höjd
bensinskatt när v motsatte sig detta
med hänvisning till den svenska
arbetarklassens ekonomiska läge.

Sysselsättning före inflation
Är det vänster att ha de mest långt-
gående kraven som sedan kan bli
en tjusig reservation när man blivit
nedröstad? Eller är man mer väns-
ter när man lyckats formulera krav
som kan vinna en majoritet i den
beslutande församlingen och där-
med förflytta de faktiska positio-

Vänster som etikett eller på riktigt?
nerna vänsterut, om än med ett
litet steg? Under större delen av
vänsterpartiets och dess föregång-
ares historia har den första defini-
tionen varit överordnad och de
reella politiska resultaten har varit
mycket begränsade. Men när vi i
v:s dåvarande riksdagsgrupp efter
1998 års val hade möjlighet att
påverka budgetar och andra förslag
från regering till riksdag fick vi en
väsentligt större möjlighet att rea-
lisera vänsterns politik. Kanske
någon anser att det inte var någon
stor sak att sysselsättningsmålet
överordnades inflationsmålet i den
ekonomiska politiken, men de
flesta bedömare har efteråt konsta-
terat att denna framgång för Johan
Lönnroth och andra i riksdags-
gruppen var lyckosam inte bara
för sysselsättningen utan för hela
den offentliga ekonomin.

Men kritiken från partistyrelsen
med Kalle Larsson och Camilla
Sköld-Jansson i spetsen lät inte
vänta på sig. Vi riksdagsledamöter
fick ideliga referat från PS-möten
där brytning av samarbetet med
regeringen hade diskuterats. Stän-
digt fick jag känslan av att parti-
styrelsen hade föredragit att vi sut-
tit med rena händer genom att hop-

pa av och förklarat att vi inte hade
lyckats påverka tillräckligt och där-
för lämnat samarbetet med s och
mp. Det var nog ingen slump att
det var just jag av oss fyra nya
skåningar som blev invalda 1998
som skulle petas ned från första
plats på riksdagslistan inför 2002
års val. Jag hade onekligen för-
handlat mycket mer med regering-
en och fixat med propositioner om
kemikaliepolitik, infrastruktur och
miljömål. Anledningen till att jag
accepterade att det bildades en
krysskampanj för att få mig åter-
vald trots nedpetningen var att det
i verkligheten faktiskt spelar roll
om investeringarna i ny järnväg
tredubblas eller ej och om motor-
vägssatsningar byts ut mot 2+1-
vägar med mittvajer så att väginve-
steringarna kan förhindra många
fler dödsolyckor (eftersom denna
förändring räcker väganslagen till
att göra 20 så lång vägsträcka kan
göras mötesfri).

Krysskampanjen
Samma principiella resonemang
för den krysskampanj som ledde
till att jag passerade listettan och
blev återvald var motivet till att
senare byta parti. Vid 2004 års
kongress befäste vänsterpartiet
återgången till plakatpolitiken
kringgärdard av den gamla och för
vissa trygga vänsterretoriken.
Ganska många v-pensionärer var
nöjda när Lars Ohly ersatte Gudrun
och uttryckte sin tillfredställelse
över att han låter som vänstern
gjorde förr. Vi var dock ganska
många som kände oss obekväma
med att utbytet av budgetförhand-
lingarna blev allt magrare. Inte
beroende av en ökad motvilja från
socialdemokraterna utan mer på
att v inte iddes åstadkomma prak-
tiskt genomförbara förslag. Att
återta all kollektivtrafik i statens
ägo renderar frågor om huruvida
bussbolagen ska konfiskeras eller
köpas till markandspris och hur
det i så fall ska finansieras. Sex
timmars arbetsdag med full löne-
kompensation för alla leder till
frågor om hur exempelvis sjukvår-
den ska fungera rent praktiskt när
det inte finns utbildad personal så
det räcker eller huruvida lands-
tingsskatten ska höjas för att finan-
siera reformen.

Det var givetvis ett mycket stort
steg att lämna det parti som jag
under trettio år ägnat merparten av
min fritid åt. Jag visste att jag
skulle bli anklagad för svek. Alla
de människor som i krysskampan-
jen hjälpte till – vad gjorde jag
med deras förtroende?  Men jag
bestämde mig för att lojaliteten
med de politiska krav jag arbetar
med är större än det parti jag ur-
sprungligen blev invald för. Efter
det gruppmöte som uppdrog åt
förtroenderådet att utreda om jag
skulle få fortsätta förhandla för v i
trafikfrågor eller ej bestämde jag
mig. Att sitta kvar som riksdags-
ledamot och bara lyfta arvodet utan
att ha något inflytande bedömde

jag vara ett större svek än att byta
parti och försöka jobba för de frå-
gor jag hade bett om väljarnas
förtroende för att få jobba med.
Efter ett år som miljöpartistisk riks-
dagsledamot har jag inte haft an-
ledning att ångra mig. Beträffande
de frågor om järnvägstrafik, trafik-
säkerhet och jämställdhet som re-
dovisades i kryssflygbladet har jag
kunnat påverka besluten mer jäm-
fört med tiden innan partibytet.

V-Malmö värnar bilen
Nog om det som varit och till
frågan om det stundande valet. Jag
anser att strategi som bäst gynnar
de frågor en modern vänster driver
är den som ser till att det rödgröna
laget vinner. Mindre intressant är
vilken enskild spelare som utmär-
ker sig på plan. Jag hävdar att mp
behövs eftersom vi (tyvärr!) är
ganska ensamma med att göra
konstruktiva förslag om hur olje-
beroendet ska minska på riktigt
eller hur trafiken ska fungera rent
praktiskt samtidigt som den anpas-
sas till miljö-, trafiksäkerhets- och
jämställdhetsmål. Om kärnan i
vänsterbegreppet är solidaritet så
är det väsentligt med åtgärder som
inte kortsiktigt gynnar en grupp på
kommande generationers bekost-
nad. Därför är det beklämmande,
men dock tämligen förutsägbart,
att v-Malmö motsätter sig trafikav-
gifter på bilismen för att finansiera
en förbättrad kollektivtrafik och
för att göra luften mindre ohälso-
sam. I valkampanjen syns heller
inga andra förslag från v om hur
solidariteten med icke bilburna och
med kommande generationer ska
praktiseras. Besvikelsen från forna
v- och s-väljare får dock inte leda
till att Reinfelt och hans blågrå
gäng får tillfälle att göra egenin-
tresset och betongpolitiken till
ledstjärnor i svensk politik. De har
lika lite som sina lokala kompisar
i Lund svar på de stora framtids-
frågorna. Hjälp oss i det rödgröna
laget att få ett förnyat förtroende!

Karin Svensson Smith

alltså att sätta er ner och skriva ett
gemensamt kommunalt ”rege-
ringsprogram” med de andra par-
tierna?
DV är berett att ge sig in i sådana
diskussioner. Men om vi slutänden
kommer att skriva under ett gemen-
samt program beror förstås på vad
det går att komma överens om. Ett
gemensamt program präglas ju
oftast av det parti som vill minst
inom ett politikområde, det har
märkts tydligt under den här man-
datperioden, där sossarnas tassan-
de försiktighet på miljöområdet i
alltför hög grad präglat politiken.

I era grundläggande ideologiska
utgångspunkter säjer ni att ni står
för internationell solidaritet? Hur

Vanliga undringar...
forts från sidan 1



Det här är väl spiken i kistan för v
inför höstens val var min tanke när
det meddelades att f.d. sovjetspio-
nen Bergling – reservkapten och
Säpoman – nu hade blivit medlem
i vänsterpartiet. Med lite normal
självbevarelsedrift hade det väl gått
att avstyra, kan man tycka. Nu
blev det inte så farligt. Det blev
insändare och ledarkommentarer
av de vanliga stötarna som försökte
mana fram bilden av spionpartiet
och låta indignerade. Men några
dagar senare kom något som gick
mig till mera sinnes. Bergling be-
römde (Aftonbladet 19 juli) sitt
nya parti med följande ord: ”Vi
har en bra blåsorkester. De spelar
jättebra.”

Själv spelar jag i Röda Kapellet
här i Lund och det händer att vi
talar om musikens makt. Nu har
jag verkligen börjat undra: Vad är
det för några typer som gillar oss,
vilka krafter vi släpper lösa?

Sakligt inför valet
Det är val i höst kan jag meddela,
och jag kommer givetvis att ta
ställning på rationella och sakliga
grunder. Men jag kan inte låta bli
att redan nu tala om min olust inför
två av de framträdande partierna.
Det ena är centern, ett parti som
har betytt mycket för det moderna
Sveriges framväxt. Det var uppgö-
relsen mellan centern, dåvarande
bondeförbundet och socialdemo-
kraterna som gav oss en politik på
1930-talet som gjorde att nazismen
aldrig fick något fäste. Centerpar-
tiet talade för landsbygden under
många år, partiet var en del av
antikärnkraftsrörelsen och stod för
en alliansfri politik. Ja, så sent
som under 1990-talet turades c
och v om att tillsammans med
Göran Persson sanera statsfinans-
erna efter den borgerliga missköt-
seln under regering Bildt. Men all
denna goodwill håller den nya cen-
tern nu på att sälja ut. Den nya
centern har förstås inte uppstått av
sig själv utan är ett resultat av ett
långsiktigt och energiskt arbete av
Timbrohögern inom Stockholms-

Musiken, valrörelsen, Fidel m m
centern. Jag ser det som ett parti
som håller på att begå självmord
och jag grips av stor trötthet och
sorg varje gång jag hör Maud
Olofsson ta ännu ett steg på den nu
inslagna vägen.

Det andra partiet är förstås folk-
partiet. Detta är Karl Staafs parti,
arbetarrörelsens självklara allie-
rade under genombrottsåren när
det gällde kamp för rösträtt och
åttatimmarsdag. Det var ett parti
som stod för öppenhet och tolerans,
det var ett parti som representerade
folkrörelser som frikyrkor och
nykterhetsloger. Det är sedan några
år motsatsen, ett parti som talar för
olika former för tvångsingrepp,
som vill styra skola och samhälle
med järnhand. Partiet lyckades i
förra valrörelsen locka till sig främ-
lingsfientliga röster och försöker
nu upprepa framgången och lägger
sig så nära främlingsfientligheten
man vågar. Folkpartiet har blivit
ett lag- och ordningsparti där folk-
partisterna i Stockholm ville att
lärarna ska anmäla till Säpo elever
som uttryckte förståelse för ”terror-
ismen”. Till det kommer att partiet
har kvar sin gamla entusiasm för
atombomber, Israel och Nato. Se-
nast ville de att Sverige skulle
ställa upp tillsammans med USA i
Irak. Måtte försynen se till att folk-
partiet inte får något inflytande
över svensk politik!

Utrikes ärenden
Det brukar sägas att utrikespolitik
inte påverkar svenska väljare. Men
det finns ju tecken på motsatsen
och jag har länge undrat varför
socialdemokraterna inte har tagit
upp detta. I orostider brukar ju
folk vilja sitta i båten och gärna
välja om sittande regering. Nu
börjar det hända lite: Persson tog
upp Libanonkriget i sitt Björk-
vikstal och gav en första antydan
till modifiering av Israelvänliga
politik. Lars Ohly tog upp utrikes-
politiken i full skala i sitt tal i
söndags på ett förtjänstfullt sätt. I
dessa spalter har vi inte sällan varit
kritiska till v-ledningen, men jag

kan inte finna annat än att Lars
Ohly är värd stor uppskattning för
sin kunskap och engagemang i
internationella frågor.

Fidel fyller 80
Jag tänkte i all stillsamhet sälla
mig till gratulanterna nu när Fidel
Castro fyller 80. Jag vill citera vad
Pierre Schori sade 1986 om Fidel:
Han är en av de största i samtids-
historien. Någon har sagt att han
är för stor för sin ö. Castro ser allt
i ett mycket långt perspektiv. Han
är en encyklopedist och har när-
mast en renässansfurstes drag.

Jag tycker det är mycket väl
sagt, med formuleringar som är
träffande och faktiskt också drab-
bande. Det är t.ex. inte alltid så
roligt att ha statschefer som är för
stora för sitt uppdrag och som tän-
ker mindre på befolkningens dag-
liga bröd än på historien.

Men visst är det fantastiskt vad
denna lilla ö betytt och betyder för
hundratals miljoner människor i
världen. Det betyder inte att Cuba
är ett socialistiskt paradis, det har
många brister. Det storartade med
Cuba är exemplet: att ett folk och
ett land kan välja en egen väg mot
stormaktens och kapitalets vilja.
Sverige hade goda förbindelser
med Cuba på 80-talet och hade
Olof Palme fått leva hade vi kanske
fått hit Fidel. Nu har vi ingen utri-
kespolitik annat än EU:s, har jag
förstått.

Jag har väl inget originellt att
säga om Fidel och det är länge sen
jag var på Cuba. Men jag befann
mig på Plaza de la Revolución
någon gång i maj–juni 1973 när
Salvador Allende var på besök,
alltså några månader innan han
dödades. Han och Fidel talade och
det var intressant att jämföra. Al-
lende gick på i den stora latiname-
rikanska retorikens tradition, med
stora ord och blomsterspråk. Fidel
lät som han brukade: folkskol-
läraraktig, lite nykter och tråkig.
Han brukar ju målas upp med helt
andra färger: som en hetsande agi-
tator i talarstolen. Jag hörde ho-

nom också i ett förstamajtal på så
där två–tre timmar. Det var stor-
artad folkbildning om ekonomi och
lantbruk allt medan vi i folkmassan
mer eller mindre slog dövörat till
och småpratade eller lekte med
våra barn. Så plötsligt kunde det
hetta till, det gick som en elektrisk
stöt i folkmassan när Fidel höjde
intensiteten och yttrade några skar-
pa formuleringar om vad som
hände i Vietnam eller Latiname-
rika. Och sen sjönk det hela in i
undervisningstempot igen för att
till slut stiga upp igen med ”Patria
o muerte! Venceremos!”

En självhärskare
Fidel är ju en självhärskare och det
har kostat Cuba en hel del: när det
saknas yttrandefrihet så kommer
det inte fram tillräckligt med kritik
mot brister i samhället. Det var
som jag minns det inte så att folk
var rädda för att säga vad de tyckte
om vare sig kommunistpartiet (så-
dana träbockar!) eller Fidel (det
var ju både synd och skam hur han
levde med Celia Sánchez) eller
snåla köttransoner. Men det fanns
ingen offentlig kritik. Jag har inget
till övers för den sortens demokrati
som bara består i att folk ställs
inför valurnorna – den kan man se
nog av i Latinamerika i övrigt.
Men demokrati och yttrandefrihet
är faktiskt effektiva sätt att bygga
ett samhälle. Och visst är det dok-
trinärt att inte ge marknaden mer
utrymme när det gäller lantbruk
och livsmedel –  ett land som Cuba
borde inte ha några problem att väl
föda sin befolkning. Jag har inget
till övers för de CIAfinansierade
dissidenter som dömdes härom-
året, men visst var straffen på tok
för hårda, och måste man verkli-
gen ha kvar dödstraff i lagarna?
Det är lika illa som i USA.

Jag hoppas på en mild och smärt-
fri övergång till ett öppnare sam-
hälle, men att Cuba kan fortsätta
med sin solidaritet med jordens
fattiga och fördömda.

Lucifer

Vapenvilan i Libanon ...
forts från sid 1
 antiproduktiv politik. I USA talar
man nu inte längre om krig, utan
om ”den globala kampen mot våld-
sam extremism, GSAVE”. Han
menar att USA och Israel nu prin-
cipiellt tvingats acceptera en lös-
ning i Libanon som de vid krigs-
starten var principiellt emot, näm-
ligen ett FN-ingripande av interna-
tionella styrkor med ett starkt freds-
bevarande mandat i södra Libanon.

Rosenberg hoppas att detta ock-
så ska öppna vägen för ett FN-
ingripande med robusta styrkor
och ett starkt FN-mandat på Väst-
banken och i Gaza för att genom-
driva FN-resolution 242 som krä-
ver ”tillbakadragande av Israels
väpnade styrkor från områden som
ockuperats” och därmed leda till
”framväxten av en oberoende, de-
mokratisk och livsduglig pale-

stinsk stat” enligt den vägkarta för
fred som lades fram av USA, EU,
FN och Ryssland 2002. Det är
förhandlingar, inte vapen, som är
vägen till fred och säkerhet i Mel-
lanöstern. Det är fienden USA och
Israel måste förhandla med, Hamas
och Hizbollah och regimerna i Iran
och Syrien till exempel.

Vi vet inte hur realistisk ana-
lysen är, men vi måste fortsätta att
hoppas, trots att vi hoppats förgä-
ves i ett halvt sekel och utsikterna
de senaste fem åren blivit allt
mörkare.

Jag hörde nyss i radio att Göran
Perssons föreslagna internationella
konferens för återuppbyggnaden
av Libanon redan fått massivt gen-
svar från ett 40-tal länder och kom-
mer att äga rum om ett par veckor,
den 31 augusti. Det är också hopp-
ingivande.

Gunnar Stensson

kan man göra det som ett lokalt
parti?
Som lokalt parti tror vi att det
viktigaste bidraget till internatio-
nell solidaritet vi kan ge är att ta
vårt ansvar för miljö- och klimat-
frågor där vi verkar, dvs. i Lunds
kommun.

Men det finns också andra kon-
kreta saker som kommunen kan
göra: vi kommer att verka för mera
resurser för utbyte med kommu-
nens vänorter i tredje världen, och
vi vill att dessa vänorter ska bli en
mera levande verklighet för lunda-
borna. Vi kommer också att verka
för att kommunen ska handla
rättvisemärkta produkter.

Men är det ändå inte lite futtigt att
starta ett lokalt parti när man har
ett internationellt perspektiv?
Borde ni inte åtminstone ha satsat
på ett rikstäckande parti?

Som bekant har vi bara ett jordklot
och det är i dag väldigt litet, dvs.
vad som händer i Libanon, Irak,
Sydafrika, Indien eller Latiname-
rika påverkar även oss här i Sverige
och i Lund. Någonstans måste man
börja. Och nog vore det väl lite
förmätet om vi i Lund skulle dra
igång ett rikstäckande parti …

Vi ser oss som en del av de
lokalt förankrade partier som håller
på att växa fram på olika håll i
landet, en rörelse som är en del av
den nödvändiga omvandling och
förnyelse som vänstern i Sverige
måste genomgå om den ska kunna
bli en maktfaktor att räkna med i
politiken. Vem vet, i valet år 2010
kanske dessa lokala vänsterpartier
blivit flera och starkare och kanske
kan skapa ett alternativ i riksdags-
valet också … Det är väl en spän-
nande tanke?!

Ulf N



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 22 september,
tills dess så finns nytt material på
http://veckobladet.info
varje fredag.

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

Apropå ett gammalt Gr-tema i VB
upprepat i nr 5
Mitt i Lundavåren, när naturen är
i sitt mest kreativa stadium, går
militär och kyrka samman om att
välsigna de nykläckta doktorerna
från vårt anrika universitet. Varje
gång kanonskotten ljuder upplever
jag denna anakronistiska akt som
ett sant uttryck för vår lilla stads
själ – konservatismen; allt ska
förbli som det varit. En upplevelse
jag aldrig kommer i närheten av i
den landsbygd Stockholms skär-
gård utgör.

Runmarö är en inte oäven
utsiktspunkt för reflektioner kring
Marx/Engels’ ett och ett halvt sekel
gamla beskrivning av den (då
feodala) landsbygdens ”idiotise-
rande” inverkan. Ön, med sina 300
fastboende och mångdubbelt fler
tillfällighetsdito, har förvisso nära
till storstaden med dess arbets-
möjligheter och nöjen. Men vi slip-
per sådana uttryck för stadens för-
dumning som löpsedlarna, rekla-
men och det allestädes närvarande
sökandet efter mening. Annat får
vi bära med jämnmod, tex. de
urbana barnfamiljerna på jakt efter
bilfri upplevelsemiljö, som tar med
bilen till ön för säkerhets skull –
och sedan använder den. När de
inte viner runt i vattenskotrar som
får de flestas nerver i svår dallring.

Tvärtemot Marx/Engels’ bild är
det svårt att finna vare sig ”för-
slöande” eller ”Idiotismus”-drag
bland dem som väljer att bo här.
Tvärtom kräver det både upp-
finningsrikedom och ihärdighet att
klara sig året runt i den lands-
bygdsfientliga politik som invå-
narna ständigt verkar ha att brottas
med. Otaliga är de exempel jag
genom åren fått till livs på statens
(läs stadens) utomordentliga brist
på förståelse för skärgårdsbors
ekonomiska villkor, stadsbyråkra-
tins blindhet för stereotypa reglers
lokala inverkan, eller dess favori-
sering av stadsbors intressen
framför fastboendes behov.

Inte att undra på att kustbe-
folkningen från Kosteröarna i väs-
ter till Norrlands skärgårdar samar-
betar och byter erfarenheter. För-
dumningen i staden är en mäktig
utmaning.

Bertil Egerö
- som när detta just skrivits får syn
på Göran Greiders boktips, Dikter
från den efterblivna landsbygden,

av australiensaren Les Murray
(Brombergs). Den måste kollas.
Närmare hem har Henning Man-
kell skildrat landsbygdens problem
med staden i boken Isidor, en stark
skildring av hur Stockholms långa
arm under 1800-talet obarmhärtigt
slog mot kustborna långt ner längs
ostkusten. Inga uppdiktade deckar-
stories i den boken!

Kommentar
Den bästa kommentaren till Bertil
Egerös inlägg har egentligen getts
av författarinnan Alexandra
Kronkvist nu i somras (på en
kultursida, var det Sydsvenskan?).
Hon beskriver målande hur hon
och andra elever ur restbefolk-
ningen på södra Öland, som bus-
sades in till Kalmar, inte bara
betraktades som efterblivna av sina
klasskamrater från stan utan fak-
tiskt också var det – därför att inga
kvalificerade lärare ville ta tjänst
ute i bushen men också för att det
därute odlades antiintellektuella
attityder, som en del av identiteten.
Nu var det visserligen så att AK i
artikeln solidariserade sej med den
bygden och identiteten, men kvar
står att den ”Hela Sverige ska
leva”-ideologi som även vänster-
partiet omfattar dömer många till
en start i livet som ger dem
svårigheter i dagens värld, vars
inbyggare numera till mer än
hälften består av stadsbor – enligt
en definition som är snävare än
Sveriges traditionella.

Gr

Tål Marx’ syn på
landet  dagens ljus?

Richard och Lasse
För de yngsta är Nixon bara namnet
på ett piggt vänsterförlag men vi i
de äldre generationerna minns
Richard N., USA-presidenten som
gick till världshistorien som han
som bröt isen med Kina (och till
musikhistorien som huvudperson
i den minimalistiske tonsättaren
Philip Glass opera ”Nixon in
China”).

Min svåger John var ingen ener-
gisk eller framgångsrik person. Till
skillnad från sin äldre bror Nils
som for till Amerika på trettitalet
och startade en mekanisk verkstad,
hamnade i rustningssvängen under
kriget och tjänade grova pengar. I
slutet av femtitalet tog Nils över
brodern till ett jobb i sin fabrik
men det varade bara ett par år.
Sommaren 1960 återvände John
till Sverige.

Jag träffade honom och han
berättade om det stora landet. Och
om höjdpunkten under vistelsen:

– Jag har hälsat på USA:s bli-
vande president!

– Kennedy? undrade jag, som
naturligtvis höll på den mer liberale
och intellektuelle kandidaten.
Svågern fnös:

Demokratisk Vänster i Lund
satsar brett i valrörelsen
Valrörelsen i Lund är drar nu igång
på allvar. Men den blir inte riktigt
sig lik – i årets val har lundaborna
som bekant ett nytt rödgrönt och
radikalat alternativ: Demokratisk
Vänster i Lund.
Trots – eller kanske på grund av? - att
partiet är nybildat satsar partiet brett.
Appellmöten, debatter med politiska
motståndare, valförsändelseutdelning,
valstuga – vi tror att vi har lyckats
planera in alla ingredienser som hör en
valrörelse till. Och vi räknar också
med att kunna genomföra det utan
partiombudsmän och utan någon som
helst andel av de tre och en halvmiljoner
i partistöd som kommunen varje år
delar ut. (Partistödet går enbart till
partier som finns representerade i full-
mäktige under innevarande mandat-
period.)
Smakprov
Här kommer några konkreta smakprov
hur valrörelsens aktiviteter. Vår
valstuga på Stortorget öppnar lördag
den 19 augusti. Vi vet inte om vi hinner
pynta den färdigt till öppningsdagen –
men vi kan lova att när utsmyckningen
är klar kommer den inte att se ut som
andra valstugor. För valstugans
öppentider: se DV:s hemsida www.
demokratiskvansterilund.se!
Den 24 augusti kommer DV att
debattera skolfrågor med Folkpartiet
vid ett öppet möte. Information om tid
och plats se vår hemsida och dags-
pressen!
Valplattformen
Vår valplattform (kan beställas via
kontaktadresser på vår hemsida) som
täcker ca 18 olika politikområden, är i
dagarna redo för att möta allmänheten
och ungefär samtidigt börjar vi
utdelning av vår valinformation och

valsedlar till hushållen. Vi har inte råd
att anlita Posten AB för utdelning av
en enda valförsändelse, men vi räknar
med att vi med egen benkraft ändå kan
täcka de flesta (fast tyvärr inte alla)
hushåll i kommunen.
Torgmöten och fler debatter
Varje lördag fram till valet har vi
torgmöte på Mårtenstorget mellan kl.
11.00 och 12.00. Där finns möjlighet
att träffa våra fullmäktige-kandidater
och att prata politik och komma med
synpunkter och förslag till politiska
initiativ. Lördagen den 9:e finns
preliminärt inplanerat ett gemensamt
program med Röda Kapellet.

Fler debatter blir det också. Vi deltar
i partidebatten som den 9 september
mellan 13 och 15 arrangeras av
Sydsvenskan på Stortorget. Vi är med
på debatten kring de hemlösas situation
som ordnas av de Hemlösas förening
den 11 september där vi kan presentera
våra förslag kring hemlösheten för en
(förhoppningsvis) bredare publik - i
varje fall för dem de närmast berör.
DV i byarna
Vi försummar förstås inte byarna –
den 12 september ställer vi upp i en
debatt med övriga partier i Veberöd
kring lokala frågor. Och vi har vissa,
ännu ganska lösliga planer, på speciella
aktioner i Södra Sandby och Dalby.

Och den 17 september har vi
valrörelsefinal på Mårtenstorget
mellan 11 och 12. Och hur den kommer
att gestalta sig – ja det bästa sättet att ta
reda på det är att gå dit och själv se och
lyssna!

un
PS. För att följa DV:s aktiviteter i
valrörelsen: se vår hemsida www.
demokratiskvansterilund.se! Och: jo,
vi välkomnar å det allra hjärtligaste
alla som vill hjälpa till i valarbetet.
Och, javisst, självklart: vi tar gärna
emot ekonomiska bidrag till vår val-
fond. Kontakthänvisning på vår hem-
sida. DS

– Richard Nixon förstås! Han
kom till Nils fabrik och skakade
hand med alla oss som jobbade
där.

Att framgångsrika svenskameri-
kaner blev konservativa republi-
kaner var ju vanligt. Nils hade
säkert gett ett rundhänt bidrag till
valfonden.

Sen kom valet och Kennedy
vann ju. Det hade John svårt att
svälja nästa gång jag träffade ho-
nom. Som var den sista gången,
för ett par månader senare drab-
bades han av ett dödligt hjärtslag.

Åtta år senare blev Nixon trots
allt president. Jag hade unnat min
svåger att få uppleva den triumfen.

Allt detta rann upp i minnet när
jag läste Sydsvenskan i lördags
och såg en intervju med Lars Ohly,
illustrerad med en jättelik porträtt-
bild. Det anses allmänt bland
analytikerna att Nixon led sin
hårfina förlust mot Kennedy för
att han inte var tillräckligt välrakad
och därför såg en smula sluskig ut.

På bilden i Sydsvenskan hade
Lasse en tydlig stubb på hakan.
Det bådar inte gott inför valet.

Grr

Det regnar
och regnet lägger sordin på valkam-
panjen. De som gick till Mårtenstorget
i lördags för att ta del av vänsterpartiets
utannonserade möte fick vända hem
utan budskap. Eller vända sej till social-
demokraterna eller Demokratisk väns-
ter, som båda fanns på plats trots strilet.
Men det rapporteras att vänsterpartiets
ibladning av brevlådematerial gick
över förväntan och att tidsfristen
klarades med god marginal. Partiets
lokala valupptakt (15.8) med presen-
tation av det lokala programmet hann
vi inte referera till detta nummer utan
vi får återkomma på nätet.
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