
Anf. 79 LARS ADAKTUSSON (KD) replik: Fru talman! I höst är det 30 år sedan Berlinmuren föll. Det 

var en i alla avseenden historisk händelse. Tyskland återförenades, och människors längtan efter 

frihet besegrade kommunismens förtryck. Det som hände var fantastiskt. Tidigare diktaturer 

förvandlades under ordnade förhållanden till demokratier och blev medlemmar av Europeiska 

unionen. Bara sedan Sverige blev medlem av EU har över 100 miljoner människor som tidigare levde 

under kommunistiskt förtryck integrerats i det samarbete som står för demokrati, mänskliga 

rättigheter och rättssäkerhet. Efter murens fall bytte Vänsterpartiet namn 1990 från Vänsterpartiet 

Kommunisterna till Vänsterpartiet. Detta hindrar inte att ledande medlemmar av partiet fortsatt 

definierar sig som kommunister. Några av dem finns till och med i Håkan Svennelings riksdagsgrupp. 

Det är också uppenbart att de ideologiska förebilderna finns kvar. I Vänsterpartiets partikorridor i 

Europaparlamentet hänger idolporträtt på Marx, Lenin och Hugo Chávez vid sidan av partisymboler 

med hammaren och skäran. I partigruppen ingår Europas kommunistiska partier. Min fråga, Håkan 

Svenneling, är: Varför har Vänsterpartiet 30 år efter murens fall inte gjort upp med sin historia?  

Anf. 80 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! I somras hade jag förmånen att besöka Berlin på 

min semester och kunde se alla historiska monument över hårda tider som har passerat. Det som 

slog mig mest var att när nazisterna tog makten och införde Nazityskland var det vänstern som fick 

lida först. Man såg till att ta bort de parlamentariker som representerade Vänsterpartiet och 

Socialdemokraterna innan man kunde ha så kallad majoritet i den tyska förbundsdagen, rösta igenom 

sin politik och ta makten. Det blev ett tydligt minne för mig. Lars Adaktusson försöker ge sken av att 

det fortfarande finns kommunister i Vänsterpartiet. Det har bara gått några månader sedan vi fick en 

ny riksdag och Lars Adaktusson klev in. Men jag tror mig ändå känna mina 27 partikamrater så pass 

väl att jag kan säga att ingen i min riksdagsgrupp kallar sig kommunist. Det är jag stolt över. Det är 

samtidigt roligt att se hur högern försöker måla upp en bild av att det fortfarande finns något 

kommunistiskt över Vänsterpartiet. Särskilt i reportaget från Europaparlamentet som Lars 

Adaktusson hänvisar till försöker man ge en bild av att Marx skulle vara någon massmördare genom 

att klistra etiketter på honom. Det är tråkigt när man svartmålar en av Europas största tänkare 

genom tiderna. Han var en man som reste mellan olika städer i Europa, tänkte kring det klasslösa 

samhället och hur vi faktiskt skulle kunna få det jämlikare mellan människor. Han dödade ingen. 

Möjligtvis tog han stryk av en förkylning. Men det var i så fall det enda, och som han själv låg bakom. 

Hans Wallmark sa det väldigt bra: Den som först tar upp stenen och kastar om någonting i den andra 

partigruppen tar också första steget mot någonting som rämnar ganska fort. Vi ser hur det är i alla 

partigrupper. Lars Adaktusson har i många år suttit bredvid Fidesz i sin grupp. Det är på det sättet i 

Europa. Det ser inte som i den svenska politiken. Ibland tycker jag att vi går lite för långt med att 

försöka jaga varandra med våra systerpartier i Europa.  

Anf. 81 LARS ADAKTUSSON (KD) replik: Fru talman! Anfall är bästa försvar, heter det. Det fungerade 

så där i Håkan Svennelings fall. Fidesz är ett parti som det finns skäl att ta avstånd från. Det är ett 

parti som står för bland annat politisering av rättsväsendet och begränsningar av pressfriheten, det 

vill säga centrala politiska funktioner. Det här måste vi vara öppna med. Det är därför jag har 

uppfattningen att Fidesz inte hör hemma i EPPgruppen. Det har jag framfört till företrädaren för 

Fidesz, jag har framfört det till ledningen för EPP och jag har gett uttryck för det i offentliga 

sammanhang. Inom EPP pågår nu en diskussion, en debatt och en utvärdering av hur frågan ska 

hanteras. Vi får se var det landar. Men vår uppfattning är som sagt tydlig. Med detta sagt har jag 

ändå en kort fråga. Tycker verkligen Vänsterpartiet att Fidesz, med sina stora felaktiga politiska 

beslut, är ideologiskt jämförbart med kommunismen?  



Anf. 82 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Det är i grunden bra att Lars Adaktusson tar 

avstånd från Fidesz. Jag hoppas att han blir glad den dagen de förhoppningsvis får lämna EPP, precis 

som jag var glad när de grekiska kommunisterna en gång lämnade vår vänstergrupp. Man ska förstå 

att Vänsterpartiets grupp i Europaparlamentet är en konfederal grupp. Det betyder att vi samarbetar 

om våra gemensamma nämnare. Men vi har inte någon partipiska eller något som säger att alla 

partier i gruppen behöver följa samma sak. Det betyder att när det kommer uttalanden från 

GUE/NGL, som gruppen heter, håller jag inte med per automatik. För mig är det ett bra samarbete 

för en vänster i Europa, att samarbeta med de partier som är oss närmast. Vi har sju partier som vi 

samarbetar närmare med än de som är på den absolut yttersta vänsterkanten. Det är svårt att 

jämföra Fidesz med en ideologi. De är faktiskt inte ens värda att vara med i en sådan jämförelse. Men 

det är tydligt att Ungern inte längre är en demokratisk nation. Jag oroar mig väldigt mycket över den 

utvecklingen. 


