
Fredag 10 november      8
Det kom ett mail till
VB
Det publiceras nedan men det
känns så pass viktigt att vi ville
uppmärksamma det ytterligare.
Klimatfrågan är en av de mest
beskrivna ämnena i VB och en
som tidningen gärna uppmärksam-
mar mer. VB kan inte ta upp den
kastade handsken att försöka dra
igång de föreslagna aktiviteterna
så vi skickar frågan vidare till de
politiska partierna i Lund.

Åtminstone de rödgröna borde
kunna agera, kan man hitta en mer
angelägen fråga att hålla igång det
tidigare samarbetet kring. Det vi i
VB kan göra är att hålla våra spalter
öppna och efter ringa förmåga spri-
da de initiativ som kommer från
den grupp eller nätverk som för-
hoppningsvis bildas med det
snaraste.

Eftersom vi vet att vi har läsare
i nästan alla partier i Lunds full-
mäktige så kan ni härmed anse er
informerade om behovet av
gemensamma initiativ. Vi kommer
att följa frågans vidare utveckling
med stort intresse. Ta det som ett
löfte, inte som ett hot (VB är inte
den sortens tidning!).

Red

Apropå
Bertil Egerös idé
om visning
av Al Gore-filmen
Jättebra idé att visa filmen för po-
litikerna i stan! Utvidga den  gärna
till skolor och arbetsplatser också.
Varför inte starta ett nätverk kring
klimatfrågan likt det som fanns
under kärnkraftsomröstningen?

Vi måste alla nu bidra med
energi i denna fråga. Från England
har jag hämtat en annan idé som
nyligen lanserats av en Mp David
Fleming, Energy and the commom
purpose. I korthet bygger den på
att vi alla får ett elektroniskt konto-
kort med en viss tilldelad mängd
koldioxid.

När jag tankar bilen dras en
summa från kortet, när jag betalar
min elräkning, flyger etc. Sedan
kan jag själv välja om jag vill
pendla med bil till jobbet eller ha
ett energislukande hus eller göra
semesterresor med flyg… bara jag
håller mig inom min koldioxid-
kvot varje år. Detta gäller enskilda
medborgare. I förslaget finns också
hur kommuner, stat, industrier och
företag ska hushålla med sina
kvoter.

Är detta en idé att lansera i
Sverige?

Marie-Louise Steiner

Lund är förmodligen en av klimat-
krisens vinnare. Det lär ta några
hundra år innan det stigande havs-
vattnet når kommunens lägsta
punkt (ca 7 m.ö.h. i ån vid Värpin-
ge). Dessförinnan har det ställt till
mycket elände på bland annat Fals-
terbonäset och fördrivit Maria Bo-
relius och ett stort antal andra hög-
inkomsttagare (och förhoppnings-
vis goda kommunalskattebetalare)
till torrare marker, antingen
de nu anländer som båtflyk-
tingar eller rattar sin BMW.

Det kommer att ropas på
diverse tekniska lösningar och
LTH får ett uppsving. Kom-
munens goda jord kommer att
uppskattas ännu mer när det
ska odlas betor för etanoltill-
verkning. Den växande storm-
frekvensen kommer att gynna
LundaVind och andra vind-
mölleintressenter. Redan i
sommar har det blivit god söt-
ma i spaljédruvorna, och det
är inte svårt att föreställa sej
vingårdarna på Romeleåsens
mjuka sydsluttning.

Ändå hoppas vi att Lundaborna
fortsätter att agera mot klimathotet
efter den goda starten i lördags,
och visar solidaritet inte bara med
Seychellerna (rubriken på vänster-
partiets trafikprogram i förra kom-
munalvalet) utan även Skanör och
andra trakter som hotar att dränkas.

Kommunalpolitiskt handlar det
förstås mest om att reducera den
fossilbränsledrivna trafiken, det
vill säga bilar, flyg och diesellok,
långt utöver målen i LundaMaTs
II. Så sent som i somras gällde

Lund och klimatfrågan
argumentationen mest resurserna,
det vill säga uttömningen av olje-
reserverna som skulle driva upp
bensinpriset. Nu är det (åter) växt-
huseffekten som står i förgrunden.
Men kombinationen av dessa
faktorer borde vara skäl nog att
stoppa all fortsatt utbyggnad av
bilvägsnätet i kommunen, att
förbjuda kommunala tjänsteresor
med flyg etc.

Väderprognos för de kommande
1000 åren: Mer regn

Ett ämne som upplagt för gemen-
samma dv-mp-s-v-motioner. Vem
hinner först med ett initiativ?

Men eftersom den utomparla-
mentariska kampen enligt mångas
utsago är viktigast gäller det att
fortsätta manifestationerna på
Stortorget. Och hindra anarkister-
na från att reta folk genom att gå
för fort fram och skära sönder
bildäck.

Gr

Veckans tvärtom-nyhet
42 israeler döda i palestinska
attacker. Stor förödelse i Tel Aviv
efter fyra dagars räder.
Tel Aviv. I två timmar fick kvin-
norna i Tel Aviv den palestinska
arméns tillstånd att gå ut och handla
mat. När de vågade sig ut fick de
se omfattande förstörelse: raserade
hus, elstolpar som ryckts upp ur
marken och avloppsvatten som
rann på gatorna. (Sydsvenskan, s
A19, 2006.10.05)

Så har demokratisk vänster dragit
igång sina kommunalpolitiska ruti-
ner, med veckomöten för behand-
ling både aktuella och långsiktiga
frågor liksom hos andra partier.

Flertalet nämnder väljs av full-
mäktige i december men kommun-
styrelsen är utsedd och där är Sven-
Bertil Persson ersättare. Det blir
också hans funktion på mötet nu i
veckan. Han får dock möjlighet att
fråga alliansmajoriteten hur den
ska spara ihop till skattesänkningen
eftersom besparingarna  är  ospeci-
ficerade. Dock väntar han sej inget
konkret svar. Han ska också lyfta
dv-motionerna om att klyva kultur
& fritidsnämnden och om en sam-
ordnare till tjänst åt de hem/bo-
stadslösa, efter en modell tillämpad
i Malmö som inte lägger lika stort
ansvar på individen som i Lund.
Till detta krävs pengar och det
hoppas dv att kommunstyrelsen
ska anslå.

Dv debuterar
Det officiella skånsk-själländska
kultursamarbetet tycks ha upphört
när projektpengarna tog slut, men
de vänsterradikala blåsorkestrarna
Røde Horn och Röda Kapellet fort-
sätter idogt sitt samarbete. Senast
var det i Köpenhamn och gällde
spanska inbördeskriget 1936–39.
They hade all the good weapons
but we had all the good songs, som
Tom Lehrer sa. Nu framfördes de
gamla goda sångerna än en gång,
i robusta arrangemang, inklusive
de amerikanska Spanienfrivilligas
sång som lånade melodi av Red
River Valley. Och som Röda Ka-
pellet kan använda om det skulle
bli en aktion för samernas rättig-
heter, för hos oss odödliggjorde
Jokkmokks-Jokke den som ”Jag
är lapp och jag har mina renar”.

Kommunister och syndikalister
var inte sams i Spanien. Nu upp-
repas historien i konflikten om hur
sverigedemokraterna ska bemötas.

Upprepning

är det några som frågar sej.
Redaktionen ler hemlighetsfullt,
för att dölja sin egen okunnighet.
Det är svårt att spå om framtiden.

Utom att den kommer att
innehålla en massa spännande
saker att kommentera och ställa
oss alla inför en massa viktiga
problem som det behöver drivas
opinion kring. Se bara på klimat-
frågan som vi berör härintill. Sen
ska det förstås bli mycket intressant
att se hur borgarna ska klara alla
sina besparings- och jobbprogram
på olika nivåer – och hur vänstern
ska kunna hantera sin besvikelse
om de mot förmodan lyckas.
Kommer det att byggas några fler
hyreslägenheter i Lund nu när
subventionerna försvinner? Hur
ska universitetet hantera att stu-
denterna och därmed pengarna blir
färre? Ska man lyckas förmå
domkyrkan att återuppta torn-
musiken på Kristihimmelfärdsda-
gens morgon? Hur ska tågen få
plats på spåren och resenärerna på
tågen när trafiken ökar med 10–15
procent om året? Får Lund en eve-
nemangshall och blir det några
evenemang att fylla den med, nu
när alla grannarna tycks hinna
före? Hur kommer Lundaslätten
att se ut när det ska satsas på energi-
grödor, och ska skogarna kring
Häckeberga fyllas med snabb-
växande supergranar?

Så mycket vet vi att det kommer
ett e-nummer av VB nästa vecka
och med mycket stor sannolikhet
nästa vecka igen, och nästa. Och
förresten, vi vet att det kommer ett
stort och fint pappersnummer i
januari. Särskilt om läsarna bidrar
med artiklar, nyhetstips och illu-
strationer.

Sen får vi se. Det handlar om
politik  och pengar och kraft och
uthållighet och en massa annat
som redaktionen inte har grepp
om ännu. Eller hur vi nu ska tolka
dess hemlighetsfulla leende.

Veckobladet,
har det ett liv
efter jul?

VECKOBLADET
Utkommer fredagar
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”Vänsterpartiet måste inse att valet var en katastrof”, var
rubriken på en uppmärksammad debattartikel av Jonas
Sjöstedt i Dagens Nyheter den 27 september. Men frågan är
partiet i stort har lyckats ta till sej den insikten. Kom-
mentatorerna från ansvariga på olika nivåer tyder knappast
på det. Men vi som bryr oss om vänsterns framtid bör försöka
hålla debattlågan brinnande.
Ännu mer betecknande/illavars-
lande än den egna bristen på analys
är nog den relativa avsaknaden av
kommentarer till vänsterpartiets
valresultat från andra håll. Partiet
är helt enkelt inte särskilt intressant
längre. Om den roll som ledande
samordnare av kampen mot den
borgerliga regeringen som Lars
Ohly så trotsigt talade om omedel-
bart efter valet har vi heller inte
sett mycket.

Ett gravt misslyckande
Årets nedgång på cirka 30 procent
kvalificerar kanske inte i sej för
katastrofetiketten, men i kombina-
tion med valresultatet 2002 blir
denna helt berättigad. Partiet har
mer än halverats sedan 1998 års
val och är nu nere på en nivå som
är smärtsamt välbekant för oss som
varit med några decennier.

2002 års valförlust var nog så
allvarlig, även om vänstermajori-
teten bevarades i riksdagen (liksom
i Skåne och Lund). Jag tillhör dem
som menar att en central orsak till
förlusten var den splittring i partiet
som fanns redan då och som
uppenbarades för allmänheten på
kongressen i Växjö, när partiordfö-
randen och andra i ledningen
desavouerades av en majoritet som
anfördes av en grupp nytraditiona-
lister – Jenny Lindahl, Kalle
Larsson och andra.

Den analysgrupp som partisty-
relsen tillsatte den gången drog en
annan slutsats. Den menade att
partiets politik inte hade haft en
tillräckligt tydlig klassprägel. En
sådan fanns däremot hos Ung väns-
ter och sades svara mot utbredda
attityder hos ungdomen. Till re-
kommendationerna hörde också
en ökad betoning på integrations-
frågor och rasism.

Detta blev också partiets linje
som senast befästes på kongressen
i Göteborg nu i år. Det var en alltså
förlustlinje som gav ett genom-
snittligt tapp på 30 procent. Så
stort var också tappet bland LO-
medlemmarna. Men inom vissa
kategorier var förlusterna större.
Bland förstagångsväljarna (18–21
år) miste v nästan varannan väljare
jämfört med 2002 och bland icke-
nordiska utlandsfödda drygt varan-
nan. Allt enligt Valu 2006.

Och nu gick majoriteten förlorad
på alla de tre nivåer som är rele-
vanta för oss i Lund.

Valrörelsen
Flera av de första kommentarerna
från partiet balanserade förlusten
med att man hade gjort en ”fantas-
tisk” valrörelse. Baron de Couber-
tin skulle ha glatt sej. Han, de
moderna olympiska spelens fader,
sa ju att att det viktiga inte var att

Lärdomar(?) av ett katstrofval

vinna utan att kämpa väl. Men
som vi vet är inte så vare sej på
olympiaderna eller i politiken.

Sanningen är att nästan alla
valrörelser upplevs som fantastiska
av de närmast berörda. Det arbetas
hårt men ofta med trevliga saker,
man träffar folk och pratar politik
på ett sätt som sällan är möjligt
annars.

2002 års valrörelse i Lund var
speciell på grund av splittringen
och Karinkampanjen (där jag själv
var aktiv) så jag väljer att jämföra
med 1998 när jag själv satt i val-
kommittén:

1998 var valbudgeten cirka tre
gånger mindre än 2006.

1998 fanns det två avlönade
funktionärer, 2006 fanns det fem.

1998 bladades några tiotusental
fler hushållsutskick eftersom dis-
triktet fick hjälp.

1998 utdelades tre fjärdedelar
för hand eftersom det var ont om
pengar. 2006 tog posten hand om
rubbet.

Antalet debatter och presentatio-
ner var ungefär lika omfattande,
liksom valbyråbevakningen.

Också antalet möten i stadskär-
nan var ungefär lika många. Men
1998 genomfördes dessutom cirka
sexti gårdsmöten med blåsorkester
och en kort appell från en riksdags-
ledamot eller -kandidat. Mot tre-
fyra stadsdelsmöten 2006.

Affischtavlorna var ungefär lika
många. Men 1998 trycktes egen-
händigt flera lokala affischer, med
kommunalpolitiska budskap. Mot
inga i år.

Mot bakgrund av sådana jämfö-
relser är det svårt av bli impad av
årets lokala v-valrörelse.

1998 gick det hyfsat i kommu-
nalvalet. 2006 tappade v tre mandat
av sju och är därmed tillbaka på
1973 års nivå. Snudd på katastrof
även lokalt.

Varför så illa?
Varför gick det då så illa i riket,
Skåne och Lund?

Vänsterpartiet i Lund drogs ner
av rikstrenden, har Mats Olsson
kommenterat, och något ligger det
väl i detta. Men det handlar inte
om någon naturlag. Det finns
många vittnesbörd (tyvärr bl.a.
Landskrona) om att människor
numera inte automatiskt röstar på
samma parti i alla val. I Perstorp
ökade vänsterpartiet, och det stora
föredömet är naturligtvis Fagersta.

Och varför var då rikstrenden
sådan att vänsterpartiet gjorde net-
toförluster till alla partier, samti-
digt som socialdemokraterna gjor-
de nettoförluster till alla utom väns-
terpartiet? Partistyrelsen anförde i
en första kommentar två skäl: 1)
att det blev ett ”presidentval” mel-

lan Persson och Reinfeldt, och 2)
att partiet inte hade lyckats få bort
den ”falska” bilden av splittring.

Om 1) stämmer: varför ökade
då miljöpartiet?

Mest anmärkningsvärd är för-
lusten till socialdemokraterna. Det
är ju dit som vänsterns kontaktyta
av ålder (och naturliga skäl) har
varit störst. De största framgång-
arna har vunnits när s gått tillbaka.
Men nu tappade v 30 procent sam-
tidigt som s gjorde sitt sämsta val
sen 1914! Missnöjda socialdemo-
krater såg inte v som det självklara
alternativet.

Det har sagts av många att
sysselsättningspolitiken avgjorde
valet. Vänsterpartiets huvudnum-
mer där var ju 200 000 nya offent-
liga jobb. Själv ser jag 200 000-
målet som politiskt rimligt och
även praktiskt genomförbart, om
än det kan ta tid. Men målets tro-
värdighet punkterades inför väljar-
na av att partiets i det läget ledande
ekonomiska företrädare, och tillika
en av dess mest kända och uppskat-
tade politiker, Lars Bäckström inte
ställde upp på det. (Liksom inte
heller Johan Lönnroth som också
var känd och uppskattad och hade
en saklig tyngd genom sin akade-
miska titel i ekonomi.) En klok
partiledning skulle givetvis ha sett
till att få med Lars B. på vagnen,
om än till priset av ett modifierat
krav.

Personlighetens roll
Därmed är vi inne på vad jag, i
likhet med många kommentatorer,
ser som en huvudanledning till
valförlusten: bilden av ett parti
som har splittrats och blivit snäva-
re. Också partistyrelsen gör den
analysen fast den menar att bilden
är falsk. Väljarna var klokare och
såg till fakta. Även om vi bortser
från spektakulära avhopp och bort-
stötningar exemplifierar fallet
Bäckström just detta: en av partiets
mest populära politiker som inte
vill och knappast längre får vara
med i ledningen.

America Vera-Zavala var inne
på detta när hon talade på en intern
valupptakt i våras: vikten av kända,
uppmärksammade företrädare.
Hon sa t.o.m. att v nog borde om-
pröva vår syn på personval. Jag
ser det som en leninistisk reflex
hos partiet att det bortser från per-
sonligheternas betydelse och tror
att väljarna kritiklöst ska ställa
upp på allt som partiapparaten för
fram, även om det sker med
oschysta medel (Philip Maughan
2002!). Vi såg det i det skånska
riksdagsvalet i år. Det tar tid att bli
känd hos väljarna, men nu spolades
både Sten Lundström och Sven-
Erik Sjöstrand. Valberedningen
(och den följsamma distriktskon-
ferensen) ville kompensera för
snedfördelningen 2002 (9 män av
10 topplatser på riksdags- och regi-
onlistor) och tog i så att den kräktes.
Resultatet blev fyra kvinnor som
oavsett sina eventuella förtjänster
i inget fall var känd utanför den

snäva parti-, vän- och familje-
kretsen.

Radikal anrikning i Malmö
I Skåne gick det bäst i Malmö, där
förlusten inte var större än riksge-
nomsnittet och riksdagsrepresen-
tationen räddades. Jag ser två fak-
torer bakom detta. Främst en socio-
ekonomisk: den etablerade medel-
klassen fortsätter att flytta ut till
Lomma, Vellinge, Svedala etc. och
radikala ungdomar söker sej till
Malmö, inte minst från Lund, vil-
ket nog mindre beror på bostads-
tillgång än på att större städer är
inne. Det har i Malmö alltså skett
en anrikning av potentiella v-väl-
jare. Den andra faktorn är en kom-
munal (oppositions)politik som
har varit synligare än vår i Lund
och som inte minst är Anneli Phi-
lipsons personliga förtjänst. (Peter
Ahlbom har haft en liknande syn-
lighet i Helsingborg men ratades
som riksdagskandidat till förmån
för en okänd förmåga.)

I de tre andra riksdagskretsarna
gick vänsterpartiet cirka en halv
procentenhet sämre än i riket.
Splittringen har varit särskilt tydlig
i Skåne och Karin Svensson Smith
har gett den ett ansikte. Men v har
haft en allmänt dålig synlighet.
2002 gnodde distriktsfunktionärer-
na runt och ordnade listor i alla
kommuner. Nu tycks expeditionen
ha kört en mer tillbakalutad kam-
panj och det saknades listor på tre
ställen.

Dagstidningarna har nyss rap-
porterat om valförlustens konse-
kvenser i regionen. Vänsterpartiet
förlorar alla nämndposter. I Lund
lyckades det behålla åtskilliga tack
vare främst socialdemokraternas
generositet, men i Region Skåne
hade vänsterpartisterna tydligen
inte lyckats bygga upp motsva-
rande förtroende under de gångna
samarbetsåren. Eller sköttes helt
enkelt förhandlingarna illa?

Mönster kan brytas, men…
Jag pekade ovan på vänsterpartiets
kontaktyta med socialdemokra-
terna, som är historisk och klass-
baserad. Men ibland kan man bryta
sej ur det nollsummespel som röst-
bytet mellan de båda partierna
innebär. Ett exempel på nationellt
plan är förstås framgångarna under
Gudrun Schyman då vi fick (enligt
Göteborgstatsvetarnas noggranna
eftervalsundersökningar) en direkt
överströmning till oss från borger-
liga partier. Ett lokalt exempel,
om än gammalt, är valen 1973–
1979 när vänsterpartiet i Lund fick
borgerliga röster, till och med från
moderaterna, för sin allmänna vita-
litet och stadsmiljöpolitik men
också för sina kampanjer för ut-
byggd barnomsorg. Paradexemp-
let är återigen Fagersta men även
(i tidigare val) Degerfors och Nor-
berg.

Den socioekonomiska utveck-
lingen i Lund går vänsterpartiet
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En grundläggande riktlinje för
Veckobladet var länge att allt skul-
le handla om Lund, på sin höjd
utvidgat till Skåne i dess helhet.
Det var inget stort hinder – med
det handlag med ord som arbete i
vänstern skänker var det alltid
möjligt att koppla de mest fjärran
händelser till det lokala. Dock: i
takt med globaliseringen får nog
regeln betraktas som obsolet.

Val i det stora landet i
väster
När detta skrivs är det dagen före
det amerikanska valet av ledamöter
i representanthuset och senaten.
När det läses är resultatet klart.
Varför bry sig? Jo så klart därför
att USA berör oss alla in på skinnet.
Men kanske är det också värt en
kommentar därför att många gör
sig förhoppningar. Demokraterna
väntas göra ett bra val vilket mins-
kar president Bushs handlingsfri-
het. En motgång för Bush kan ju
ingen vettig människa ha något
emot.

Ändå ska man inte inbilla sig
att det betyder särskilt mycket när
det gäller amerikansk utrikespo-
litik. Dess syften är i stort sett
desamma oberoende av vilket parti
som sitter vid makten, om än
utförandet och kompetensen
brukar vara sämre när det är
republikanerna som styr. Och låt
mig än en gång referera till hur jag
och andra engagerade socialdemo-
krater vid det amerikanska

Utrikes angelägenheter
presidentvalet 1964 såg med oro
på den republikanske kandidaten
Barry Goldwater. Han sa att han
ville bomba Nordviet-nam tillbaka
till stenåldern. Vår lättnad var
stor när den demo-kratiske kandi-
daten Lyndon B. Johnson, en man
fostrad i New Deal-traditionen,
vann. Jo, han vann, varpå han
satte i gång och började bomba
Vietnam tillbaka till stenåldern.

Ingen opposition
Det demokratiska partiet har
knappt bedrivit någon oppositions-
politik trots lysande tillfällen. Irak-
kriget, skattesänkningarna till de
rika, de stora finansskandalerna,
den systematiska tortyr CIA m.fl.
har ägnat sig åt. Det borde kunna
ge underlag för en kraftfull oppo-
sition med goda möjligheter till
brett folkligt stöd. I stället har man
jamsat med Bush. Vad gäller Irak
har t.ex. Hillary Clinton mest talat
för att sända mer trupper och i
kongressen har Bush fått stöd för
de grövsta intrång mot rättssäker-
heten. Demokraterna må gärna
vinna ett antal platser och Bush gå
på en mina, men tro inte att det
betyder något. Demokrater och
republikaner är två skilda valorga-
nisationer, men i princip samma
politiska parti. Det plågsamma är
att också svensk partipolitik tycks
gå i den riktningen.

F.ö. är det intressant att följa de
svenska Irakhökarna på ledarsi-
dorna i DN, Sydsvenskan, Expres-

sen och Svenska Dagbladet. Där
finns ingen självkritik över deras
tidigare entusiasm för invasionen.
De inser att det har gått illa, men
problemet är för dem inte att USA
har tagit sig rätten att ockupera ett
annat land. Nej, Bush inte har gjort
det med den kompetens de skulle
vilja ha sett. Wing Commander
”Pete” Olzen har lämnat stridsled-
ningscentralen på Segevång men
uttryckte i söndags från sin bunker
på den skånska landsbygden sin
sorg över att Bush ”har slösat bort
en stor seger”. Per Ahlins (DN)
stora bekymmer inför det mins-
kande stödet för Bush är att USA
nu kan bli mindre aktivt på världs-
scenen varpå ”den transatlantiska
länken” kommer att försvagas. En
sån olycka!

Bildt igen
Då är det väl lika bra att vi också
ägnar Carl Bildt, den svenske Kis-
singer, några rader. Utnämningen
av honom till utrikesminister
utropades som genial av svenska
media. Jag tror att en del redan har
ångrat de orden. Visst är Bildt
karismatisk – jag känner unga män,
företrädesvis ingenjörer, som be-
undrar honom gränslöst och för
ungmoderaterna var han en gud.
Vidare tillhör han det fåtal politiker
som frivilligt läser böcker, och det
är aldrig fel. Och han är ingen
dålig retoriker.

Men vad ska man säga om hans
ställningstaganden? Han preside-

rade över en regering som med sin
enda väg ledde Sverige in i finans-
krisen med 500 % ränta, han ledde
moderaterna ut i en öken. Ibland
har han träffat rätt: han var en av
de få borgare som såg det groteska
i det amerikanska luftkriget mot
Serbien. Men i huvudsak är han en
cynisk operatör som liksom Kis-
singer blandar det egna konsulte-
riet med politiskt manövrerande.
Det ger honom dels den personliga
tillfredställelse kontakterna med
andra likasinnade operatörer erbju-
der, dels icke obetydliga bidrag
till privatekonomin. Och hur kom-
mer man att se på honom den dag
den fullständiga sanningen om
ubåtsaffärerna kommer fram? Nu
stannar han väl inte så länge på
utrikesministerposten utan blir den
som efterträder Margot Wallström
som kommissionär i Bryssel. Jag
kommer att känna mig lugnare när
Carl Bildt lämnar landet.

Från datavärlden
Det senaste är att Novell, nätverks-
firman med Linuxvarianten Suse,
har gått i koalition med Microsoft
för att bekämpa paret Oracle-Red
Hat. Det liknar Stalin-Hitlerpakten
1939, säger en kommentator i Si-
licon Valley husorgan San Jose
Mercury News. Säg inget annat än
att historiekunskaper är använd-
bara.

Lucifer

Manne
Ännu en av de bilder
som konstnären och
bildläraren Lars-Göran
Mann ritade för VB i
början av 80-talet.
Att parkeringseländet
på Mårtenstorget skulle
vara kvar oförändrat 25
år senare föresvävade
nog varken konstnären
eller dåvarande redak-
tion. Vägar man hoppas
på en förändring under
de kommande 25 åren?

Rättelse
När vi skrev om Man-
nes bortgång i nummer
7 råkade såväl namn
som ålder bli fel. Manne
hette Lars-Göran Mann
och var 51 år vid sin
bortgång. Vi beklagar.



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 pappersnummer kommer i
januari 2007.
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.

Man möter ibland Jan Hjärpe cyk-
lande i Klostergården, iförd svart
cykelhjälm, som gör hans vänliga
ansikte ännu rundare än det är.

Han lyssnar gärna, höjer sällan
rösten, är aldrig påstridig. Han spri-
der beskedliga visdomar omkring
sig om människans simultana iden-
titeter och lojaliteter, om transna-
tionella och transkulturella värde-
ringar och om variationsrikedo-
men inom övertygelser som utifrån
förefaller ortodoxa. Han represen-
terar humanism, mångfald, multi-
lateralism och kompromiss.

Så han är inte som Per T Ohlson
som nu med hjälp av journalisten
Bob Woodward försöker krafsa
de rykande resterna av sina över-
tygelser ur det irakiska bålet under
förbannelser mot den stackars al-
koholisten Bush som raglade in i
Irak utan att fatta vad han gjorde
och nu kanske raglar ut utan att
fatta konsekvenserna.

I oktober 2002 stod Jan Hjärpe
inför ett auditorium i Holmbergs-
salen – mest tanter och revolutionär
skolungdom – och varnade i blida
formuleringar för följderna av ett
angrepp mot Irak. Det ger upphov
till fundamentalistiska excesser
som leder till att den konstgjorda
staten Irak faller sönder, menade

Jan Hjärpe cyklar i Klostergården
han. Sunnimuslimer och shiiter
kommer att bekämpa varandra och
kurderna  tar makten i norr.
Följderna blir oöverskådliga.
Fredsutsikterna saboteras i Israel,
Palestina, Libanon, Syrien… Iran
träder fram som ny stormakt. Jan
H manade: Fortsätt i stället de
diplomatiska ansträngningarna
och ge IAEA tid att fortsätta sitt
sökande efter massförstörelseva-
pen. Sen blev president Bush om-
vald. Och Per T Ohlsson jublade

Per T har stora likheter med Per
Ahlmark. Båda hämtar kraft från
amerikanska auktoriteter, som de
beskriver som briljanta, klarsynta,
modiga, rakryggade i motsatt till
de fega, principlösa diktaturkra-
marna i Europa och Sverige. Per T
är rationell nog att ändra sig. Per A
däremot förblir den fundamentalist
han alltid varit.

Jan Hjärpe behöver inte ändra
sig, fast han alltid är beredd att
göra det. Under hela kriget har han
kommenterat skeendet. Bombhö-
gern ignorerade honom länge, men
utsatte honom slutligen för tanke-
smedjornas gödselspridare. Utan
framgång

Nu senast har Jan H. kommen-
terat dödsdomen mot Saddam. Han
avråder från att verkställa den. En
död Saddam är farligare än en
levande.

Det tycker inte president Bush.
Irak söndertrasat, israeliska rai-

der i Mellanöstern, väldiga flyk-
tingströmmar, växande fundamen-
talism: det terroristiska kriget mot
terrorn skapar global paranoia. Ett
massivt nederlag för president
Bush skulle vara det första steget
på den mödosamma vägen att
försöka reparera allt det som kriget
mot terrorn förstört under det
paranoida 2000-talet.

Där kommer han igen, Jan. Det
är motvind och regnrocken fladd-
rar som den svenska flagga som i
dag hyllar Gustav II Adolf.

Gunnar Stensson

obestridligen emot. Folk som bo i
villa eller hyresrätt är inte så
benägna att rösta radikalt. Vi såg
det tydligt i distriktet Annehem.
Utvägen är att driva frågor som
känns så viktiga för stora segment
av befolkningen att inte plånboken
avgör, men den här gången hade
vänsterpartiet inte lyckats hitta
några sådana. Och inte heller här
bör man underskatta personlig-
hetens roll. V har på sistone haft
summa två kommunalpolitiker
som varit kända utanför en snäv
krets, Mats Olsson och Anne
Dederichs. Nu slutar Anne …

Att vända skutan
Lokalavdelningen i Lund är del av
ett nationellt parti och ett partidist-
rikt. Menar man att felaktig politik
och/eller felaktig taktik eller orga-
nisering på de nivåerna bidragit
till det svaga valresultatet borde
det vara en plikt att göra något åt
det. Men detta är också ett ”egois-
tiskt” intresse ifall man ser den
nationella politiken som en stark
orsak till det dåliga resultatet i
Lund.

Partiets politik och strategi be-
stäms formellt på kongresserna
men reellt, liksom i andra partier
och organisationer, mestadels i
andra sammanhang – i riksdags-
grupp, partistyrelse, i utskott, i
smokeless backrooms och andra
informella sammanhang. Motsva-
rande gäller för distriktets del.

Det första hoppet är att den of-
fentliga debatten kan åstadkomma
något. Med offentligt menas i förs-
ta hand medier som når den stora
allmänheten (och alltså inte VB)
eftersom de som trots allt röstade
på vänsterpartiet är 35 gånger fler
än medlemmarna. Det är bara på
den vägen man kan nå (och
förhoppningsvis engagera) den
stora massan av våra faktiska och
potentiella väljare. Det ligger i
pressens natur att det är avvikande
debattröster som ges utrymme,
men har vi intressant både kritik
mot partiledningen och självkritik
är utsikterna till publicering goda.

Den inre partikampen
I andra omgången gäller det att
påverka beslutande konferenser
och kongresser. Därmed kommer
man in på personfrågor. Det måste
väljas representanter som kan
artikulera och ta strid för vettiga
synpunkter, och det måste ageras
för val av personer som står för en
annan politik.

Det gäller naturligtvis även par-
tiets högsta ledning. Jag är överty-
gad om att partiet hade gjort ett
vida bättre resultat med Jonas

Sjöstedt som partiordförande, men
han står knappast till förfogande
nu så vi får acceptera Lars Ohly.
Däremot menar jag att vi bör kräva
partisekreteraren Anki Ahlstens
avgång. Det är vanligt att just
partisekreterare får ta ett symbo-
liskt ansvar för dåliga valresultat
och lämna sin post (så skedde för
kd:s del i år), men dessutom har
Anki med sin okänsliga hantering
av medlemsopinioner och ovilja
mot öppen debatt visat att hon inte
är lämplig för uppdraget.

I distriktet behöver en stor del
av den nuvarande ledningen ink-
lusive ordföranden bytas. De har
kraftfullt stött de personer och be-
slut som gjort partiet slutnare och
mindre attraktivt. De har visat en
arrogans mot avvikande opinioner
– se bara hur Trelleborg, den näst
starkaste partiföreningen i vår egen
riksdagskrets, fick sitt första (och
enda) namn på femtonde plats på
valsedeln. Detta innebär också att
valberedningen bör bytas ut.

En kommentar om dv
Vänsterpartiet förlorade minst två
kommunala mandat på grund av
dv, har Mats Olsson sagt i Syd-
svenskan. Javisst, även om väl inte
alla dv-röster automatiskt hade
tillfallit v. Men ser man mandaten
som viktiga kan man minnas ett v-
medlemsmöte i våras när det före-
slogs att v skulle försöka bilda
valallians med dv. Om så blivit
fallet torde enligt Mats kalkyl alli-
ansen ha fått sju mandat, av vilka
gissningsvis två hade gått till
vänsterpartiet. Med de fem manda-
ten hade v kommit in i ett antal
nämnder av egen kraft och dess-
utom inte blivit motarbetat av dv
så som skedde i de kommunala
partiöverläggningarna. Men för-
slaget förkastades efter engagerade
inlägg från flera styrelseledamöter.

Vänsterpartiet har sej självt att
skylla, liksom.

Jag instämmer varmt med Mats
om att demokratisk vänster är ett
onödigt parti, både allmänt och i
kommunalpolitiken. Dess kärna
utgörs ju av före detta vänsterpar-
tister som inte känt sej hemma
längre, med partiets politik och
dess agerande nationellt, regionalt
och lokalt. Men dv har också fått
en del andra (och delvis yngre)
aktiva medlemmar. Eftersom led-
ningen utgörs av personer med
stor politisk och organisatorisk
erfarenhet och kompetens finns
det all anledning tro att dv fortsätter
att utvecklas och breddas och i
nästa val blir en ännu allvarligare
konkurrent till v.

I ett större perspektiv är detta
inte så allvarligt. Dv tillhör väns-
tern och kommer att stödja en
eventuell kommunal vänsterma-

joritet efter valet 2010. Men för
vänsterpartiets del är det inte bra.
Ytterligare förluster, även relativa,
skulle försvaga dess position.

Mot ett närmande
Därför borde det vara en lokal
strategi att närma v till dv, med
sikte på en fusion inför eller åt-
minstone ett tekniskt samarbete i
nästa val. Detta skulle kräva en
rad både praktiska och symboliska
åtgärder från vänsterpartiets sida.
Men det är samtidigt åtgärder som
skulle öka dess öppenhet och göra
det attraktivare även för andra.

1. Vänskapligt samarbete i kom-
munalpolitiken, t.ex. genom ini-
tiativ till gemensamma motioner.

2. Bevakning av dv:s intressen
så att de blir inbjudna till gemen-
samma progressiva aktioner. Det
missades tydligen när det gällde
klimatmanifestationerna den 4.11.
De bör inbjudas till förstamajde-
monstrationen 2007 – även om
man först seriöst borde pröva möj-
ligheterna att den dagen ena hela
vänstern, alltså även socialdemo-
kraterna.

3. Vänsterpartiet bör begå of-
fentlig självkritik för vissa tidigare
händelser, som konspirationerna
inför valet 2002 och den fortsatta
behandlingen av Karin Svensson
Smith samt hanteringen av Vecko-
bladet. Gunnar Sandin
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