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Demokratin försvar
Hoppets Torg i Jönköping
fylldes till brädden när
Kommunistiska Partiet i
lördags bjöd in till en manifestation till försvar av
föreningsfriheten.
Sida vid sida, framför en svartbränd talarstol, stod människor
från olika politiska partier, solidaritetsorganisationer och föreningar
verksamma i staden. En politisk
gruppering som lyste med sin frånvaro var folkpartiet-liberalerna
och dess ungdomsförbund.
Carl-Johan Ulff från Kommunistiska Partiet inledde med att ta
upp sambandet mellan mordbranden och den smutskastningskampanj som bedrivits mot RKU och
Kommunistiska Partiet i Jönköping:
– Vårt parti och vårt ungdomsförbund har nyligen blivit en måltavla för kampanjmakare som försökt utdefiniera oss från det politiska livet. Med anledning därav
har vi funderat både före, men
mest naturligtvis, efter branden:
Är inte demokratin till också för
sådana som oss? Eller ska den begränsas till oförargliga åsikter som
inte väcker anstöt hos någon? Vad
blir i så fall kvar?

Många talade

Carl-Johan Ulff från Kommunistiska Partiet talar på Hoppets torg i Jönköping och inbjuder alla att stiga upp i den brända talarstolen och försvara
demokratin. Många tog tillfället i akt. Politiska krafter som annars vigt sin tid åt att bekämpa varandra stod sida vid sida, inte för att applådera eller motsäga varandras åsikter utan för att gemensamt ta ansvar för rätten att få framföra dem.

– Nu är tid och tillfälle också för
dem som är lite mer moderata, lite
mer försiktiga, lite mer diskreta i
sin framtoning, lite lagom liberala,
lite lagom radikala i sina åsikter –
nu är tid och tillfälle att säga sin
mening om detta klart och tydligt.
Talarstolen står här sotig och
svedd – men den står här. Här på
Hoppets Torg. Välkomna fram!
Det var en uppmaning som
många hörsammade. Moderata
Samlingspartiet i Jönköpings län
hade skickat en hälsning som lästes upp för de hundratal personer
som samlats på Torget: ”Vi har
andra uppfattningar än Kommunistiska Partiet om hur ett öppet
och demokratiskt samhälle ska va-

Bred uppslutning från höger til
Till Kommunistiska Partiet Jönköping
onsdagen den 30 mars 2005

Till Kommunistiska Partiet, Jönköping
Jönköping 31 mars 2005

Vi Kristdemokrater ser mycket allvarligt på de allt mer förekommande hoten mot demokratin och yttrandefriheten. Det handlar både om
hot riktade mot partier och mot enskilda förtroendevalda. Vår demokratiska samhällsuppbyggnad levandegörs genom yttrande- och
föreningsfrihet.
/…/
Vänliga hälsningar
Kristdemokraterna
i Jönköpings kommun
Acko Ankarberg Johansson,
ordförande
Erik Arnalid, vice ordförande

Vänner!
Med anledning av de kriminella
händelser som drabbat er organisation vill vi instämma helt och fullt i
fördömandet av detta brott.
Vi moderater sympatiserar inte
med de åsikter som vanligtvis förfäktas inom er organisation, Kommunistiska partiet, vi har andra
uppfattningar om hur ett öppet och
demokratiskt samhälle ska vara
uppbyggt. Men vi har bägge organisationer en viktig roll i att föra
den öppna debatten vidare.
Det är nödvändigt att vi från vår
sida respekterar era åsikter som en

del av den öppna debatten om samhället. Likväl som vi utgår från att
respekteras från er sida för de värderingar vi för till torgs.
Yttrandefriheten är kanske den
mest värdefulla demokratiska vinsten som har vunnits i uppbyggnaden av den svenska demokratin.
Den måste värnas.
Det får inte bli så att någon överhet sätter sig över den fria tanken
och reglerar vad som är legitimt att
tycka eller ej. När hotelser och våld
skrämmer bort aktiva från den demokratiska arenan har vi tagit ett
beklagligt steg mot ett mer slutet
samhälle – ett samhälle vi inte vill
se.
När Kommunistiska partiet i
Jönköping manifesterar på Hoppets

Torg den 2 april vill Moderata
Samlingspartiet i Jönköpings län på
detta sätt ställa sig bakom parollerna:
Försvara demokratin!
Försvara föreningsfriheten!
Vi vill dessutom å det skarpaste
markera mot alla sorter av åsiktsförtryck mot politiska organisationer. De åsikter vi inte delar, de argumenterar vi emot – öppet och ärligt! Vi uppmanar alla i vårt land att
delta i debatten, oavsett partipolitisk eller ideologisk ståndpunkt.
För Moderata Samlingspartiet
i Jönköpings län
Stellan Paulsson
partiombudsman

/…/
Vi kommer alltid att försv
till tanke och rätten till
vare sig vi gillar det som
det som sägs. Det är varj
kas rätt att ha sådana, var
enskilda eller om de har
ihop i föreningar.
Så ni som i dunklet tä
för att bränna ned, stig is
och tala om vad ni vill sä
er rätt.
/…/
Miljöpartiet i
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arades i Jönköping
Annica Albertsson
från Kommunistiska Partiet var en
av talarna på Hoppets torg. Vi publicerar utdrag ur
hennes tal.

Den sotiga talarstolen äntrades av många som ville försvara demokratin
och föreningsfriheten. RKU:s ordförande Pär Johansson (ovan tv) undrade var folkpartiet och dess ungdomsförbund var nu. Andra talare var
Thordis Samuelsson (nedan tv) från vänsterpartiet och William Lopez
(ovan th) från Svensk-Kubanska Föreningen, som tyckte det kändes konstigt att behöva stå här och försvara demokratin, kampen för demokratin var ju precis det som tvingade honom fly hit för tjugo år sedan.
ra uppbyggt. Men vi har bägge organisationer en viktig roll i att föra
den öppna debatten vidare.”
Därefter talade William Lopez
från Svensk-Kubanska Föreningen. Han sade att det kändes olustigt
att behöva stå i Jönköping och manifestera för demokratin, när det
var kampen för demokratin som
för tjugo år sedan tvingade honom
att fly från Latinamerika.
Sedan följde en lång rad talare
och stöduttalanden. Latinamerika
kommitténs Mats Svensson talade
liksom Jonas Nilsson från SSU
och Muhammed Al-Fatlawy från
miljöpartiet.

Stöduttalanden
– Yttrandefriheten är grundlagsstadgad och måste försvaras oavsett vad man tycker om det som
yttras, sade Thordis Samuelsson
från vänsterpartiet.
Stöduttalande har också inkommit från Ung Vänster, Jönköpings
LS av SAC, Bokcaféet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna,
RFSL och Unicef i Jönköping.
Pär Johansson, RKU:s ordförande tackade i sitt tal för att det
var så många som kommit och

ställt upp för föreningsfriheten mot
våldet. Men pekade också på det
faktum att bara någon månad tidigare hade det rått närmast konsensus bland de politiska krafterna i
kommunen om att neka RKU rätten att verka på samma villkor som
de övriga ungdomsorganisationerna i Jönköping.
– När Fritidsnämnden i Jönköping hävdar att RKU inte ska ha
rätt bidrag eller att verka på samma
villkor som de andra ungdomsförbund, kan någon få för sig att det
innebär att RKU och dess moderparti inte ska ha rätt att vistas ostört
i sina egna lokaler, konstaterade
Pär Johansson.
– Frågan är var Fredrik Malm,
som i alla lägen säger sig försvara
demokratin, är idag. Vad säger han
och liberala ungdomsförbundet om
den här attacken? Vad säger han
om att vi tvingas ha möte med en
svedd talarstol och att vi nu står
utan lokal? Han blir svaret skyldig.
Efter mötet samlades ett tjugotal
ungdomar på RKU:s initiativ och
bestämde sig för att mobilisera på
stadens alla skolor inför 1 maj med
ett flygblad mot nazismen, för föreningsfriheten. Samt pröva det nya
politiska stödets hållbarhet och

lämna in ännu en ansökan till stadens föreningsnämnd.
Återstår att se om rektorerna låter sina elever sprida 1 maj-flygblad på skolorna eller om de i strid
mot svensk grundlag nekar dem
den rätten.

Vad händer nu?
Återstår också att se om politikerna i Fritidsnämnden i Jönköping
också i fortsättningen indirekt
kommer att sanktionera de politiska och fysiska angreppen på Kommunisterna i Jönköping genom lokala åsiksdekret eller om de har
fått sig en tankeställare i vad ett
uppskruvat debattklimat kan få för
konsekvenser.
På Hoppets torg i Jönköping var
alla demokrater. Politiska krafter
som annars vigt sin tid åt att bekämpa varandra stod sida vid sida,
inte för att applådera eller motsäga
varandras åsikter utan för att gemensamt ta ansvar för rätten att få
framföra dem.

MARTIN SCHIBBYE

Vänner,
mötesdeltagare
Det är svårt att beskriva hur det
känns att stå här idag. Vrede och
sorg över vad som hänt, lättnad att
inga människor kom till skada, oro
inför framtiden, tacksamhet över
alla stöduttalanden och brev vi
fått, beslutsamhet att gå vidare.
Men framförallt en stor ilska. De
materiella värden som gick upp i
rök går till stora delar att återställa,
men en hel del saker var oersättliga. Jag tänker på dokument av olika slag, på tavlor och andra konstverk, men framför allt tänker jag
på en kartong där vi förvarade alla
de internationella fanor vi burit genom åren – fanor som symboliserade människors kamp för frihet
och nationellt oberoende. Hur värderar man en sådan kartong?
Den var en del av vår historia
som gick förlorad i branden. Det
enda som finns kvar är den här talarstolen. Och det är en viktig sak,
inte bara för att den är en bra symbol för det fria ordet, utan också
för att den är bärare av vår historia.
Den historia som kriminella element var beredda att offra människoliv för att bränna upp.
*
Vad är det då vi har sagt från den
här talarstolen? Tänk om en talarstol faktiskt kunde tala. Kanske
skulle den då berätta om motstån-

det mot USA:s krig i Vietnam.
Om den 1 maj 1975 när det från
denna talarstol utropades ett leve
för Vietnams seger över den amerikanska krigsmaskinen, en seger
som gladde en hel värld och gav
hopp om framtiden för andra folk
som kämpade för sin frihet. De
FNL-fanor som vi firade segern
med finns inte mer.
Från den här talarstolen manade
vi också till stöd för de strejkande
gruvarbetarna i Kiruna vintern
1970, och stödet till strejkande arbetare runt om i världen har sedan
dess varit återkommande frågor i
vår talarstol.
Vi har haft gäster i talarstolen
också, från ANC till exempel. På
80-talet när vårt solidaritetsarbete
för ANC var som mest intensivt
släpptes de inte in i det politiska
finrummet. Idag är ANC ett statsbärande parti och Nelson Mandela
anses som en av vår tids stora. En
liten, liten del av den utvecklingen
är vi delaktiga i och det är vi stolta
över.
Men någon ANC-fana har vi inte längre.
När Nicaragua med sandinistpartiet försökte bygga upp sitt land
efter diktaturen gav vi dem vårt

vänd!
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– Jag känner inte RKU som någon
organisation som använder sig av
våld. Man kan ha revolutionsromantik och plädera för världsrevolution och sådant, vad vet jag, men
de är ju inte ute och kastar sten på
gatorna och sysslar med attentat av
den typen.
– Det demokratiska samhället
kräver att vi reagerar väldigt starkt
för att också de som har värderingar som avviker från våra egna har
rätten att få hävda dem och rätten
att ha trygghet och skydd.
Peter Persson,
kommunstyrelsens ordförande,
ordförande för socialdemokraterna
i Jönköping

Vi från Ung vänster vill också uttrycka vår avsky mot det attentat ni
utsattes för, och står helt och hållet
bakom det uttalande som skickats
ut.
Hoppas verkligen att detta leder
till något, det räcker inte med att
gripa gärningsmännen, utan det
måste tas krafttag mot det som nu
håller på att ske här, det verkliga
hotet mot demokrati och föreningsfrihet
/…/
Mvh.
Ung Vänster Jönköping
genom Matilda

/…/
Det är som alltid, inte de onda människornas gärningar som är det
största hotet, utan de goda människornas tystnad. Varje angrepp på
organisations- och yttrandefriheten
måste bekämpas.
Alla attentat mot det fria ordet är
djupt tragiska både för förövare
och offer.
Ingen människa, ingen organisation skall berövas sin rätt att bedriva sin politiska gärning.
Hälsningar
Socialistiska Partiet i Jönköping

RFSL Jönköping fördömer förstörelsen av Kommunistiska Partiets
lokaler. Det är ett skamligt angrepp
på vår demokrati och rätten att fritt
framföra politiska åsikter. Vi måste
stå samlade mot de mörka krafter
som angriper demokratin, föreningsfriheten och personer pga religion, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

