Bättre kan ni, Flamman!
I långt mer än ett halvsekel försvarade Flamman Moskva eller stalinismen i vått och torrt,
men när man läser dess hundraårsjubileumsnummer är det lika retuscherat från detta
obehagliga faktum som förr bilderna på Stalin och hans medbrottslingar och efterföljare.
Nästan bara vad som verkar vara ett redaktionellt misstag påminner om att Flamman länge var en av
de mest förljugna tidningarna inom arbetarrörelsen. Istället för att publicera Flammans förstasida i
samband med Ådalen-händelserna 1931 publiceras en förstasida som försvarar Hitler-Stalin-pakten
i augusti 1939: ”Sovjetunionen har med sin fasta fredspolitik erövrat den avgörande positionen står
hädanefter som hittills främst i kampen för freden och de små nationernas självständighet.”
(Flammans jubileumsnummer sid 7)
De sista orden i den citerade meningen låter som en skärande ironi som pakten inte bara gav Hitler
fria händer att invadera Polen samtidigt som Stalin belönades med östra Polen. I ett hemligt tillägg
gavs Stalin också fria händer gentemot de baltiska staterna.
Tänk om Flammans redaktion tagit tillfället i akt att försöka gå till grunden med varför tidningen i
decennier ogenerat ljög om det verkliga läget i Sovjetunionen och sedermera de övriga
”socialistiska” staterna till försvar av de repressiva regimer som utövade makten i ”socialismens”
namn – istället för att okritiskt släppa fram gamla chefredaktörer som Alf Lövenborg som utan
invändningar tillåts kläcka ur sig: -”Vi har gjort fel ibland, men vi har alltid hamnat till vänster. Vi
har alltid stått på arbetarnas och de förtrycktas sida.” (Flammans jubileumsnummer sid 24)
Verkligen!!!???
Säg det till de miljontals arbetare och bönder som förtrycktes av Stalins och hans hejdukars och
efterföljares diktaturer. Säg det till de tusentals och åter tusentals övertygade kommunister som gick
under i de stalinistiska diktaturernas arbetsläger, fängelser och tortyrkammare därför att de vägrade
att kapitulera för de diktaturer som förrådde socialismens verkliga idéer! Allt med tidningar som
Flammans välsignelse.
Nej, bättre än så här kan ni, bästa Flamman-redaktion. Man kan faktiskt begära mer av er. Ni kunde
ha sökt sanningen. Då hade det funnits anledning att gratulera er till hundraårsjubileumsnumret, nu
kan man mest bara beklaga det...
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