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”Vi måste se att det finns en intellektuell
relation mellan läsare och tidning och lita 
på att läsaren drar egna slutsatser.”
Ignacio Ramonet, f d chefredaktör för Le Monde Diplomatique.

Om 20 år har Sverige en vänsterdags-
tidning. Det menade Aron Etzler, chef-
redaktör för tidningen Flamman, på
seminariet ”Massmedia – ett sätt att
inte tänka”. 

– Vi måste sätta målet högre och sträva
efter en vänsterdagstidning i Sverige. Det
kommer att vara en komplicerad process
och ekonomiskt svårt. De större fackför-
eningarna har de senaste åren lagt ner sina
dagstidningar. Men i Norge finns vänster-
dagstidningen Klassekampen, och de har
flera ägare, sade Arton Etzler. 

Arbetarens chefredaktör Rebecka Boh-
lin var den enda i panelen som talade om
vikten av könsbalans på vänsterredaktioner.
Hon påminde också om att vänsterpressen
inte är så marginaliserad:

– Vänstertidningar kämpar i motvind,
både politiskt och ekonomiskt. Det finns
ingen quick fix och det kan låta svart, men
vänstern har vunnit segrar. Vi måste se att
de frågor vi driver faktiskt leder till en
medvetandehöjning i samhället i stort. 

IGNACIO RAMONET, som fram tills mars i år
var chefredaktör för den franska vänstertid-
ningen Le Monde diplomatique, som nu finns
i 70 länder världen över, talade bland annat
om tidningens goda förutsättningar för att
överleva. Han talade också om de publicis-
tiska strategier de haft genom åren samt
vikten av att inte skriva läsaren på näsan. 

– Ofta försöker vi i vänsterpressen
undervisa läsaren, vilket är en av våra svag-

heter. Vi måste se att det finns en intellek-
tuell relation mellan läsare och tidning och
lita på att läsaren drar egna slutsatser.  

Rebecka Bohlin höll med:
– Vi ska vara en motröst, men ibland

frestas vi att rapportera endast om det som
gynnar oss. Det är viktigt att vi är modiga. I
det långa loppet ökar det vår trovärdighet. 

ARON ETZLER menade att vänstertidningar
många gånger är bättre på att vara objektiva:

– Massmedier behöver sällan förhålla sig
till den dominerande verklighetsbeskriv-
ningen. Vänsterpressen förhåller sig både
till verkligheten och till massmedias domi-
nerande beskrivning av den. 

Andra paneldeltagare var Babak Rahimi,
tidigare chefredaktör för tidskriften Mana
samt Pepe Viñoles, chefredaktör för tid-
ningen Liberación. Samtalet modererades
av Arbetarens Kristina Lindquist. 
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Vänsterdagstidning 
i Sverige om 20 år

Ignacio Ramonet.

Omvärldens ansvar och palestinsk enig-
het stod i fokus när namnkunniga gäs-
ter möttes i Malmö för att diskutera
framtiden för Palestina 60 år efter
”Nakba” – katastrofen på arabiska – då
750 000 palestinier fördrevs från sina
hem.

– Jag är trots allt optimistisk inför framti-
den – det palestinska folket kommer inte
att acceptera att fortsätta leva i industrizo-
nernas ghetton, menade Jamal Juma från
organisationen Palestinian Anti-Apartheid
Wall Campaign.

Industrizonerna är de områden längs
vissa delar av muren på Västbanken där
israeliska och internationella företag eta-
blerats med hjälp av utländska investering-
ar och som är en del av Världsbankens
utvecklingsplan för regionen. Enligt Pales-

tinian Anti-Apartheid Wall Campaign är
detta snarast ett projekt för ”hållbar apart-
heid”, där syftet är att förse företag med
billig arbetskraft från de palestinska ”ghet-
ton” som de anser skapas till följd av
muren.

– Exemplet med industrizonerna visar
på det internationella samfundets roll i att
upprätthålla ockupationen, menade Jamal
Juma.

TILLSAMMANS MED den palestinske parla-
mentsledamoten och före detta informa-
tionsministern Mustafa Barghouti, den
israeliska fredsaktivisten Angela Godfrey-
Goldstein och journalisten Michael War-
schawski från den palestinsk-israeliska
organisationen Alternative Information
Center, deltog han i seminariet ”60 år
efter Nakba: Hur ser framtiden ut för

Palestina?” som arrangerades av Interna-
tional Solidarity Movement, ISM Sverige,
och Palestinagrupperna under ESF i
Malmö.

MUSTAFA BARGHOUTI poängterade i sitt inle-
dande tal vikten av att sprida korrekt infor-
mation om vad som pågår i Palestina-Israel
och menade att det finns en falsk uppfatt-
ning om att det pågår en fredsprocess efter
Annapoliskonferensen förra året. Han
pekade också på hur det palestinska territo-
riet minskat från 45 procent i FN:s del-
ningsplan 1947 till 11 procent av samma
område 2008. Barghouti menade att lan-
dets karta i dag bara är jämförbar med
Sydafrikas karta under apartheid.

– Hur kan man beskriva en situation där
människor berövas rättigheter, vattenresur-
ser och försörjningsmöjligheter och där

bara israeler får använda israeliska vägar
utan att använda begreppet apartheid? frå-
gade Mustafa Barghouti.

Både han och Angela Godfrey-Gold-
stein betonade vikten av omvärldens pro-
tester. Den senare sa att hon närmast hade
”givit upp” om det starkt militariserade
israeliska samhället men att ”det gäller att
hitta sprickorna i systemet”. 

När Arbetarens Shora Esmailian, som
agerade moderator, lyfte frågan om en-
eller tvåstatslösning ville Mustafa Barghou-
ti under rådande omständigheter av pales-
tinsk splittring inte ta ställning till detta.

– Jag vill inte dela upp palestinier i de
som är för den ena eller andra modellen –
den viktigaste frågan just nu är hur vi enar
det palestinska folket.

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se

Europeiska företag utarmar Västbanken

Polispådraget var massivt, men de stora sammanstötningarna uteblev.

Latinoskabandet Ska’n’ska spelade i Rosengård innan ESF:s stora demonstration avgick.

Mer än 250 seminarier, workshops och stormöten hölls under forumet.
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