
Pressad
stämning på
KD:s kansli? 

PETTER LARSSON REAGERAR i Arbetaren Zenit
(13/2009) på en ledare jag publicerat på
Dagens Arena (20/3 2009) där jag argumen-
terade för att vänstern bör etablera en tydlig
och konsekvent gräns gentemot den vålds-
benägna ”vänstern”. Jag hävdade i min arti-
kel att det är hög tid för nolltolerans mot
antidemokratiska aktioner. Under de senaste
åren har vi sett ett upptrappat våld från
grupper på såväl höger- som vänsterkanten.
Min utgångspunkt är politisk och principiell.
Det ökade våldet har försvagat vänstern. 

Göteborgshändelserna 2001 innebar en
knäck för Attac och hela det engagemang
som då spirade. Demonstrationer som
riskerar att leda till våld skrämmer bort
möjliga deltagare, vilket händelserna i
Malmö i samband med Davis Cup-matchen
härförleden verkar vara ett exempel på. Om
detta fortsätter stannar ännu fler hemma
nästa gång.

”Demonstranter” som slåss mot polisen
tar fokus från huvudsaken: de politiska
krav som ligger bakom manifestationen.
Lång historisk erfarenhet visar också att
våldet banat väg för högern och försva-
gat vänstern. Europas 1900-talshistoria
erbjuder många dystra lärdomar. Men
kritiken är också principiell. Olika
”vänstergrupper” har inte bara ägnat sig
åt att krossa skyltfönster och attackera
polisbilar, vilket i sig är oacceptabelt. Men
även våld och hot mot politiker har
förekommit.
Och under senare tid har ”vänsteraktivis-

ter” exempelvis försökt störa eller stoppa
Sverigedemokratiska möten. Hur illa jag än
tycker om Sverigedemokraterna är det oför-

svarligt att försöka frånta dem deras grund-
lagsskyddade yttrandefrihet. Här handlar
det alltså om demokratins grundläggande
principer. Dessa måste vänstern visa respekt
för. Inte minst för att det är folkrörelserna
som kämpat för och drivit igenom demokra-
tin. Det är upp till polisen eller rättsväsendet
att avgöra om olika högergrupper ägnar sig
åt exempelvis hets mot folkgrupp.

Petter Larsson frågar hur våldsvänstern

ska uteslutas. Jag inser förstås att det kräver
ett målmedvetet arbete. Den första åtgärden
är att tydligt stå upp för vänsterns grundläg-
gande värden. Demokrati är inte bara ett
abstrakt begrepp utan också en vardaglig
praktik. Om våld blir en del av den politiska
praktiken undergräver vi demokratin. Och
om inte vänstern tydligt tar ställning i denna
avgörande fråga kommer konsekvenserna att
bli förödande.

Jag skrev i min ledare att det kan finnas
skäl att organisera en opinionsyttring på ett
annat sätt. Det bör vara aktuellt när det finns
risk att en demonstration utnyttjas av grup-
per som i beskydd av större fredliga demon-
strationer snyltar på andras engagemang.
Första alternativet ska vara att arrangera

Organiserat samarbete med våldsamma grupper är både
principiellt fel och en dålig strategi, där vänstern i vid
bemärkelse riskerar att marginaliseras. I potten ligger den
demokratiska trovärdigheten, skriver Håkan A Bengtsson
i ett svar till Petter Larsson.
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KANSKE FÅR det perifera partiet Sverigedemokraterna för
mycket utrymme i dessa spalter? Men om uppdraget är
att spegla åtminstone skärvor av samhällsdebatten är
det just nu ganska svårt att ignorera dem.  

Med fantastisk tajming meddelar Krist-
demokraterna att de inte kan utesluta ett
brunt samarbete efter nästa val. Och följande
dag fortsätter Kaliber i Sveriges Radios P1 sin
alltmer graverande granskning av SD. Även
om partierna står nära varandra i så kallade
”moralfrågor” – allt som har med makt, kön
och sexualitet att göra – torde stämningen på
KD:s kansli just nu vara lite tryckt. Eller vad

sägs om Östersjöfärja med Jimmie Åkesson ackompanje-
rad av nazistiska kampsånger och skämt om somalier
som hamburgare? Att Kaliber upprört lyfter fram en
nidvisa om mordet på Olof Palme vittnar däremot mest
om naivitet – hur tror de att låttexterna hos till exempel
det Palmehatande Muf kunde te sig på 1980-talet? 

Av Kalibers wallraffande kan man ändå dra två vikti-
ga slutsatser om SD. Det ena är att partiet, som en gång
föddes ur våldsam nynazism, inte ens har ”rensat ut”
den mest vulgära rasismen. Det andra, och betydligt
mer oroande, är att etablerade partier  som Fp, M och S
har plockat upp och normaliserat så pass mycket av
brunhögerns politik att SD:s partiprogram inte längre är
tillräckligt för att påvisa att de är främlingsfientliga.
Som en bonus är det hejdlöst roligt, ochhelt korrekt,
att Kaliber spelar en tondöv version av monarkisternas
”Kungssången” när de talar om vit-maktmusik.

KRISTINA LINDQUIST DEBATTREDAKTÖR

”Hur tror de att
låttexterna hos det
Palmehatande Muf
kunde te sig på 
1980-talet?”

AV

PÅ
Nu får snart alla
som vill gifta sig!
Även om man
just kan fundera
över varför så
många vill det. 

Förnamnsterrorn
med ”Wanja” och
”Mona” dagarna
i ända. 
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Ovälkommen hjälp 
De ungefär tusentals avlönade människor
som i dag hjälper hemlösa verkar inte kunna
komma överrens om att det en hemlös
behöver är ett tryggt hem. Varför heter det
då att de ”hjälper hemlösa”? Så länge orga-
nisationer kan tjäna pengar på detta och så
länge en människa dagligen måste återkom-
ma till en organisation för att få den hjäl-
pen – då kommer varken hemlösheten eller
det maktförhållande som finns att för-
svinna. 

Rolf Nilsson, ordförande i
Föreningen Stockholms hemlösa

Galet i april
Den andra april slog jag upp tidningen och
letade efter vilka aprilskämt jag gått på
eller missat dagen innan. Jag möttes av
massa skriverier om den nya Ipredlagen som
trätt i kraft över natten, men tyvärr rörde
det sig inte om ett sent aprilskämt utan en
helt galen lag som blivit framtvingad av den
stela musikbranschens lobbyorganisation.

Tänk bara om man istället spenderat sina
resurser på att se till att nå ut till oss konsu-
menter på ett bra och lättillgängligt sätt. 

Jesper Hessius

Välj ben, Arbetaren!
En tanke angående artikeln ”Kronfallet –
hot eller välsignelse?” i nr 14/2009. Arbeta-
ren har svårt att veta vilket ben de ska stå
på. Å ena sidan välfärdsstat, men då har vi
det otrevliga klassamarbetet som ju är dess
grund. Å andra
sidan revolu-
tionsromantik
och talet om
att direkta
aktioner är en
bra strategi för
arbetarna. Vad
SAP och LO
behöver tror
jag är en oför-
sonlig känga
från vänster. Så
att de vaknar.

Ingen Zenit nästa vecka
Arbetaren Zenit tar ledigt under
påsken och utkommer åter den
24 april. God helg!  
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