
Bidrag till Clartédebatten  
 
Del 1 – individfixering löser inte problemet  
 
 
Benny Andersson och flera clartédebattörer ser Knut Lindelöf och Jan Myrdal som ett 
problem. Denna fokusering på individer tycks stå i motsättning till ordföranden Daniel 
Hedlund som  säger att: ”Clarté erbjuder de djupa analyserna när de politiska samtalen 
domineras av kortsiktiga tweets, klick och enmansshower.”  
 
”När jag betraktar verkligheten och det reellt existerande embryot till en svensk fredsrörelse, 
ser jag en situation där ledande aktivister, genom att flörta med högerpopulismen och  
skönmåla mindre imperialistmakter som Ryssland, stöter bort en majoritet av Sveriges 
befolkning.” säger Benny Andersson. Han betraktar, han deltar inte.  

Desto mer har han synpunkter på deltagarna, förklenande säger Andersson om  ”det lilla 
embryo till fredsrörelse som existerar idag.” att litenheten därtill  ”en politik som inte kan 
beskrivas som annat än extremt sekteristisk”. Här duger det inte minsann med att 
fredsrörelsen är ett embryo utan därtill är det ett litet embryo, det duger inte heller som 
förklaring att rörelsen är sekteristisk, den är därtill extremt sekteristisk.  
 
Men betraktaren har råd att ge. ”Som jag ser det är det enda rimliga alternativet ett stöd till en 
viss svensk upprustning. T.ex. återmilitarisering av Gotland. ... och neutralitet som inte backas 
upp av vapenmakt är inte mycket värda.”. Klara besked, i vänsterenhetens fredsrörelse har 
pacifisterna inte att göra.  

Vilka är då de individer han vill bli av med? Aktivister för fred har sammanställt ett stort antal 
artiklar om fredsrörelsen och militärövningen Aurora som gått att hitta i massmedia och på 
bloggar. Protesterna mot Aurora har varit den bredaste fredsrörelsemobilisering sedan en 
längre tid och kan därför ses som en rimlig värdemätare på vilka röster som för fram 
fredsrörelsens syn.  

Det finns ett namn som har störst genomslag, Pelle Sunvisson, ordförande för Folket i Bild/
Kulturfront och pacifist. Han har också en stark ställning i många andra 
fredsrörelsesammanhang. För Benny Andersson som  ogillar FiB/K:s enhetsfrontsmodell och 
pacifister kanske Pelle Sunvisson kan ses som företrädare för den typ av ”extremt 
sekteristisk” hållning som är det stora hindret enligt honom för att fredsrörelsens ska växa 
idag.  
 
Benny Andersson delar sin negativa hållning till pacifisterna med Knut Lindelöf. ”Att nu 
motståndet mot Aurora 17 tar sig idealistiskt passifistiska uttryck är olyckligt.” säger Lindelöf 
och vänder sig särskilt mot Pelle Sunvissons sätt att uttrycka sin pacifism. ”Det splittrar och 
försvagar Nato-motståndet som självklart måste inkludera oss som är för ett självständigt 
svenskt territorialförsvar byggt på värnplikt.”  
  
Andra med pacifistisk hållning som kommit till tals flera gånger i media är Karin Utas 



Carlsson som medverkat på Knut Lindelöfs blogg, Stina Oscarsson som vid flera tillfällen 
talat på arrangemang tillsammans med Jan Myrdal och Stefan Lindgren och Agnes Hellström, 
ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.  
 
Nu är väl inte pacifisterna Anderssons största bekymmer även om försvarshögern försöker 
splittra fredsrörelsen genom att söka få det att framstå som att pacifisterna går Rysslands 
ärenden. Huvudmålet för Andersson är ”ledande aktivister” som beblandar sig med 
högerpopulister och skönmålar rysk imperialism.  
 
Jag menar att det främst är kollektivt organiserade krafter och sakfrågan som  är viktigast att 
förhålla sig till om vi ska stärka fredsrörelsen, inte individer. Det finns en organisation som 
återkommande angrips för att inte ta det ryska hotet på allvar och det är Kvinnor för fred. Inte 
sällan med sexistiska anspelningar från försvarshögerns sida. Är det Kvinnor för fred 
Andersson kritiserar bör han säga det rakt ut istället för att mumla om ospecifika anonyma 
personer.  
 
Annars blir det bara män kvar bland de som flera gånger kommer till tals för fredsrörelsens 
ståndpunkt i samband med Auroraövningen. Man får anta att Anders Björnsson, Rolf 
Andersson, och Lars-Gunnar Liljestrand tillhör de som Benny Andersson godkänner. Hur det 
är med Sven Hirdman kan man fråga sig, en högerman passar väl inte i den vänsterenhet som 
Andersson och flera andra clartedebattörer önskar sig men är varmt välkommen i 
fredsrörelsen. Kanske menar Andersson och clarteisterna att han inte har den rätta 
inställningen till Ryssland heller utöver att han inte är vänster. Kvar bland de ofta 
förekommande är sedan vänsterpartisterna Stig Henriksson, även han talare på möten som en 
tillsammans med Jan Myrdal samt Lars Drake, förutom vänsterpartist också aktiv i FiB/K, 
Nej till Nato och Aktivister för fred, och jag själv som fått insändare publicerade i 
landsortspress.  
 
Benny Andersson klappar fredsrörelsen paternalistiskt på huvudet men grundar inte sitt 
förklenande av fredsrörelsen på någon undersökning eller konkreta uppgifter. Är verkligen 
fredsrörelsen så liten och är de påstådda ”ledande aktivisterna” verkligen ledare? Den reellt 
existerande fredsrörelsen må vara mindre än vad som behövs men Andersson svepande 
omdömen hjälper inte. Att upphöja individuella yttringar på sociala medier eller privata 
bloggar och en 90-årig mans deltagande på ett möte ordnat av den moldaviske presidenten till 
det centrala hjälper inte heller. För att förändra samhället behövs kollektiva ansträngningar. 
Det är dags för clarteister att gå sida vid sida med fredsrörelsen, inte betrakta den från ovan.  
 
Tord Björk  
 
I del två av denna kritik av clartedebattörerna som i det stora hela tycks dela Benny 
Anderssons åsikter tar jag upp hur en folkrörelselinje hjälpt av de clarteister som inte deltar i 
den nuvarande debatten kan vara en lösning på Anderssons problem.  
 
Daniel Hedlund ny ordförande i Clarté, Clartéredaktionen - 22 maj 2017  
http://www.clarte.nu/bloggen/9948-daniel-hedlund-ny-ordforande-i-clarte  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Hur Knut Lindelöf drog ut i strid mot sekterismen. Och fann den utbredd inom hela vänstern, 
Benny Andersson - 6 januari 2018  
http://www.clarte.nu/bloggen/10225-hur-knut-lindelof-drog-ut-i-strid-mot-sekterismen-och-
fann-den-utbredd-inom-hela-vanstern  
 
Jan Myrdal och Nya tider på konferens i Moldavien, Margareta Zetterström - 22 december 
2017/ #56 benny andersson 2018-01-03 11:39  
http://www.clarte.nu/bloggen/10149-jan-myrdal-och-nya-tider-pa-konferens-i-moldavien 

Natomotståndet får inte vara försvarsfientligt, Knut Lindelöf – 9 september 2017  
http://www.lindelof.nu/natomotstandet-far-inte-vara-forsvarsfientligt 

Clarté ylar med vargarna… Knut Lindelöf – 4 januari  2018  
https://www.lindelof.nu/clarte-ylar-med-vargarna 
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