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- J ag vill inte sitta i nån 
jävla bolagsstyrelse! 
Vänsterpartiets representant i 
energiverkets styrelse, Lars 
Bengtsson, har hoppat av i pro
test mot kommunfullmäktiges 
beslut att bolagisera energi
verket. Han utgår från att de 
affärsmässiga principer som nu 
kommer att tillämpas leder till 
att miljöhänsynen minskar. På 
sikt kommer förmodligen syd
kraftattköpa upp Lunds Energi
verk såsom har skett i Malmö, 
och därmed försvinner också 
konkurrensen. 

Denna senare aspekt har lett 
till att Lars Bengtsson haft ett 
visst stöd hos den moderate sty
relseledarnoten Sven Stridsberg. 
Men i övrigt känner han sig gan
ska isolerad och upplever sitt 
"utspel" som nödvändigt för att 
väcka slumrande andar (även i 
sitt eget parti). 

Mot bakgrund av det beslut som 
fattades i Lunds kommunfull
mäktige den 27 augusti 1992 om 
bolagisering av Lunds Energi
verk, ber jag att få lämna mitt 
uppdrag som ledamot i dess sty
relse. 

Jag vill på detta sätt markera 
mittogillande med fullmäktiges 
beslut. Enligt min mening kom
mer det på sikt att få negativa 
konsekvenser för kommunens 

invånare. 
I Malmö köpte Sydkraft upp 

det bolagiseradeMalmö Energi. 
I Lund är en likartad utveckling 
trolig. Vilka kommunpolitiker 
kan i dagens kommunal
ekonomiska situation stå emot 
locktonerna från den som har 
pengar? Jag är rädd att frestel
serna blir stora, också för kom
munstyrelse- och kommunfull
mäktigeledamöter frånmitt eget 
parti. 

Med Sydkraft som ägare av 
Lunds Energibolag försvinner de 
få incitament till konkurrens som 
faktiskt finns idag. Vilka vinner 
i så fall på detta? Monopol har 
aldrig gagnat konsumenterna 

Ytterligare frågor måste stäl
las i detta nya läge. Kommer den 
lovande utveckling som Lunds 
energiverk påbörjat vad gäller 
vindkraftsproduktion att fullföl
jas? Skall de fem beslutade 
vindkraftverken uppföras? Hur 
blir det med naturgassatsningen 
och biobränslesatsningen? Tar 
sydkraft över blir det väl mest 
kol och kärnkraft. 

Med beslutet om bolagisering 
ter sig framtiden alltför osäker 
och riskfylld för att jag skall 
vilja ta ansvar. 

Lars Bengtsson 

Trafikavtalet kärvar 
Den l juni undertecknades mel
lan de lokala parterna den s.k. 
Hulterströmöverenskommelsen 
om trafikinvesteringar i Malmö
regionen med statligt stöd. Gläd
jen var betydande bland progres
siva trafikplanerare bl.a över den 
relativt starka satsningen på påga
tåg. Och nya byggjobb skulle 
snabbt skapas i lågkonjunkturen. 

Än har dock inte avtalet god
känts i kommunikationsdeparte
mentet. Det är tre punkter som 
återstår att reda ut, säger man 
där: Citytunnelns infogning, fi
nansieringens tidsplan och järn
vägsutbyggnaden mellan Lund 
och Kävlinge. Det senare har inte 
förtydligats men möjligen är det 
initiativet med ett godstågsspår 
utanför Lund (nyligen refererat i 
'{B) som 1>pökar. Ska det utredas 
på regeringsnivå lär det bli nya 
dröjsmål. 

Länstrafiken ser i alla falllä
get så allvarligt att man i mån
dags inbjöd de skånska riks
dagsledamöterna till ett infor
mationsmöte, med uttryckligt 
syfte att göra dem tilllobbyister 
för trafiken i Skåne. Man måste 
tala för sin region, var budska
pet. Se hur framgångsrika 
norrlänningarna är med sitt sys
tematiska gnäll! När riks-dagen 
före sommarvilan behandlade 
regeringens investeringspaket 
var det tio norrlänningar uppe i 
debatten men bara två skåningar, 

Olle Schmidt (fp) och Rolf L 
Nilson (v). Och Norrland fick 
mycket riktigt en extra släng av 
bidragssleven även den gången. 

Så många skånska riksdags
ledamöter hade nu inte kommit 
till Länstrafikens möte, vilket 
Joakim Ollen (m) och andra ar
rangörer andades en viss be
svikelse över. De som yttrade sej 
i debatten ville hellre diskutera 
motorvägar än järnvägar och var 
framför allt angelägna att få en 
fyrfilig FA så nära sitt eget hörn 
av landskapet som möjligt. Vad 
järnvägar beträffade oroa-des 
man över de nya statliga kraven 
att kommunerna ska vara be
tydande medfmansiärer. Bråken 
om detta har ju redan stoppat upp 
utbyggnaden av Västkustbanan. 
Dessutom ville man utvidga det 
som ursprungligen var ett paket 
för "storstaden" Malmö till hela 
landskapet, minst. Undras om 
regeringen hänger med i de 
svängarna 

Pågatågen är ett levande bevis 
för att kommuner och lokal
invånare har ett stort intresse även 
av järnvägar som primärt byggs 
för fjärrtrafiken, och det är svårt 
att ha principiella invändningar 
mot att kommunerna ska vara 
med och betala. Men det är klart 
att så länge inte Vägverket ställer 
motsvarande krav ökar mo
torvägarna i popularitet. 

Gr 
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UTTALANDE 
om öst-kontakterna 
" ... de sd att säga diplomaJiska 
forbindelser_!uz med kommunist
partierruz i Osteuropa bibehölls 
och tog sig uttryck i blarui annat 
kong ressrepresentati on, 
hälsning stelegram och officiella 
delegationer. Om vdr kritik och 
vdr politik varit konsekventa
borde de ha avbrutits.- Vi som 
satt i partiledningen under dessa 
dr f dr ta pd oss ett stort ansvar 
for att vi inte med styrka förde 
fram denna linje." 

C H Hermansson 
(Socialistisk Debatt 6191) 

Vänsterpartiets tidigare kontak
ter med de statsbärande parti
ernai Östeuropa fortsätter att vara 
ett politiskt problem för oss. Ci
tatet ovan pekar tydligt på vari 
kärnan i problemet består. Män
niskor blir inte övertygade om 
vår demokratiska trovärdighet 
bara genom att vi pekar på de 
kritiska uttalanden om förhål
landen i de östeuropeiska län
~rnasomantagitsidetförflutna 

Forts pd sid. 4. 



Läget 
Det är ju faktiskt inte mer än 
något år sen man förklarade för 
oss att Historien var död och 
världen slutligen inrättat sig för 
det liberalkapitalistiska lycko
tillståndet Och om möjligen 
ännu inte allt var ordnat till det 
bästa i fjärran världsdelar så gick 
i varje fall Europa mot harmoni 
och välstånd. 

Detta skrivs en kväll när Eu
ropas valutor vacklar: pundet har 
haft en hård dag, den italienska 
liran tar ännu mer stryk fast ing
en borde slå på den redan lig
gande och den svenska kronan 
värjer sig allt mera desperat. 

Den mångomtalade Markna
den möter man ju knappast i 
verkligheten när det handlar om 
cement eller leverpastej . Men 
just när det gäller pengar finns 
den, ja den har rent av givits de 
allra bästa betingelser i form av 
datorer och telelin j er och totalt 
öppna gränser. Blixtsnabbt by
ter kapitalet ägare över gränser
na, allt styrt av den osynliga 
hand som enligt grundkursen i 
nationalekonomi är grunden till 
välstånd och utveckling. 

Jag kan inget om finansvä
. sen och kapitalmarknader. Men 
om denna kapitalmarknad med 
sin nervösa smak för rykten och 
känslighet för associationer ska 
utgöra den grundläggande eko
nomiska styrmekanismen i sam
hället så ber jag att få betacka 
mig. Den oSyniiga handen tycks 
i det här fallet bestå av ett tjog 
kapitalplacerare på svenska stor
företag, banker och försäkrings
bolag. Och mekanismen för att 
domptera dem tycks alltså vara 
räntesatser som ena dagen är 15, 
sen blir 75, sen 20 och i dag 500 
procent. Det är som kirurgi utö
vad med yxa och machete. 

I det bästa av ekonomiska sys
tem ska alltså människors grund
läggande livsförhållanden sty
ras av dessa finansknoddar med 
dessa primitiva mekanismer.Det 
måste finnas bättre sätt. 

Lucifer 

Benjamin 100 
Onsdag 30 sept~ber blir e~ snär
jig dag för oss 1 VB-redak~on~n. 
Hera av oss är engagerade 1 Röda 
Kapellet och därmed i pjäsen 
"Drömmen om Mallorca", Wal
ter Benjamin fyller hundra år och 
så ska vi förstås producera en 
tidning. . 

Walter Benjamin? Ja socio
loger och litteraturvetare ~er 
fira denne tvärvetenskaplige 
marxistiske rese med en rad kva
lificerade seminarier. Om detta 
berättar vi mer nästa vecka. Till 
dess uppmanar vi er att sätta en 
bock i almanackan. 

Hellre sämre men större 
Det finns en formulering i de 
trettioåttas upprop som jag är 
tveksam till. Det är inlednings
orden om att det skulle finna ett 
sug efter en ny vänster. Det suget 
skulle jag ha märkt om det hade 
funnits . Jag tror att orden är mer 
en besväijelse än en faktautsaga 

Men en vacker dag kommer 
suget. Öijan Wikander talar ("Att 
samla vänstern", VB nr 23) om 
att det brukar komma en 
radikaliseringsvåg vart fjärde 
decennium, och jag håller med 
om att det tycks finnas ett cyk
liskt förlopp. Då kan det vara 
praktiskt att ha en organisation 
till hands. "En fungerande parti
apparat är svår att bygga upp 
men lätt att förstöra", skriver han. 

Man kan visserligen diskutera 
om dagens v-apparat är särskilt 
fungerande och om det egent
ligen är partier och partiappara
ter som de nya uppsvingen be
höver. Dagens misstro mot par
tier drabbar ju alla, från vänster 
till höger, och är lika stark ute i 
Europa som i Sverige. Behövs 
det egentligen ett parti? 

Men så tänker jag på alla de 
många vänner som har lämnat 
vänsterpartiet de senaste åren. 
Nästan undantagslöst ägnar sej 
alla dessa avhoppare åt att odla 
sin trädgård och sin grämelse . 
Inte lär de nya radikala genera
tionerna ha något stöd att vänta 
från dem. Därför tror jag att det 
till vänster om socialdemokratin 
behövs en parti, att det är av visst 
intresse vad detta parti har för 
program men viktigare vilken 
politik det driver. 

Om friheten 
Debatten har rullat på sen örjan 
skrev sitt inlägg. Den 16/9 skrev 
Annika Åhnberg i DN att vän
sterpartiet borde läggas ner (men 
att Lars Werner borde bilda ett 
nytt), den 13/9 menade Werner 
och Bertil Måbrink på samma 
plats att vänsterpartiet måste för
nyas och i förra VB vädrade 
Anna-Stina Löven sin skepsis 
mot uppropsmakarna (för att an
vända Flammans fyndiga ut-
tryck). . 

Flera läsare har uttryckt sitt 
gillande med Anna-Stinas "spon
tana centrism" (för att denna gång 
citera Lenin) i programfrågan. 
Själv är jag inte lika positiv. 
"Varje människa behöver känna 
att hon har makt över sitt eget 
liv" (partistyrelsens formulering) 
tycker hon är bättre än "Frihet får 
inte reduceras till en abstraktion" 
(uppropet). Vad den senare for
muleringen beträffar läser jag den 
som en markering av att även vi 
i vänsterpartiet nöjde oss med 
abstrakta friheter , att vi urskul-

dade frihetsbrister som fanns i 
länder som vi trots allt betrak
tade som socialistiska. Det är en 
sak att både färskoleungar och 
mark-nadsaktörer behöver tuktas 

och läras hänsyn till kollektivet, 
något annat att hindra en person 
i Prenzlauer Berg att hälsa på sm 
kusin i Moabit. Partistyrelse
majoriteten tycker att vi harkla
rat av vår självkritik och kan gå 
vidare, upp-ropet (och säkert en 
stor del avallmänheten) menar 
att vi måste inse vidden av hur fel 
vi hade, och hur realsocialisternas 
praktik hängde samman med vår 
gemensamma teori. 

Sen tycker jag att ''känsla av 
makt" är sämre än bara "makt". 
Hur kritiserade inte vi i vänstern 
MBL-uttrycket ''känsla av m~
bestärnrnande" när det begav sej! 

Inte bara marxister 
Anna-Stina föredrar också ut
tryck som ' 'klasskillnader" fram
för ''klyftan mellan fattiga och 
rika". Det gör jag också, privat. 
"Klass" är ett analytiskt begrepp 
som är äldre än Marx men har i 
modem tid mest använts av marx
ister. Det antyder något om var
för man är fattig respektive rik. 

Men vi vill ju ha ett parti för 
alla som önskar utjämning mel
lan fattiga och rika, även för så
dana som finner klassbegreppet 
meningslöst! I det nya vän
sterpartiet ska det förv!sso ?n
nas marxister men de sitter mte 
inne med någon högre sanning i 
förhållande till övriga medlem
mar. 

Ett sådant parti får med nöd
vändighet ett mer uttunnat pro
gram än ett klart marxistiskt parti. 
Det har i gengäld förutsättnmgar 
att bli större. Rubrikens travesti 
på Lenin visar var jag själv står i 
det valet. 

Varför inte i Sverige? 
"I våra nordiska grannländer 
finns det väristerpartier som sam
lar 10-15 procent av väljarna", 
konstaterar Werner & Måbrink i 
sin DN-artikel. Detta påmindes 
de om på det nordiska partiledar
mötet i augusti, av Claes Anders
son och de andra ledarna, som 
misstänkte att det gick för lång
samt med förnyelsen i Sverige. 
Det tror artikelförfattarna också 
"Vi har inte tillräckligt tydligt 
gjort upp med den kommunis
tiska traditionen", säger ordfö
randen i vänsterpartiet resp. dess 
riksdagsgrupp. (Måbrinks anslut
ning är intressant. Han har an
nars inte gjort sej känd som för
nyare men lär vara grundligt trött 
på de militanta traditio~ali~terna 
i sitt norrländska hemdistrikt.) 

Örjan Wikander skriver där
emot att ett "verkligt vänster
parti" av något slags aritmetiska 
skäl inte kan få mer än mellan 5 
och 10 procent av röstema i en 
normal situation. Skillnaden är 
rimligen att Socialistisk Folke-
parti, Sosialistisk Venstre och 
Vänsterförbundet inte är några 
verkliga vänsterpartier. . . . 

Som sagt, i det läget väi.JCr jag 

det större partiet. En undre gräns 
på 5 procent kan lätt bli 3,9 och 
därmed, i det svenska fallet, for
lust av parlamentarisk legitimitet 
och en massa miljoner i parti
stöd. Någon katastrof beh~ver 
inte detta innebära. Det visar 
exemplet miljöpartiet som har 
en krympande och splittrad 
medlemskår efter sitt fall ur riks
dan men inte ligger långt under 
kvalifikationsgränsen i opi
nionsmätningarna just nu. Fast 
det kan bli katastrof. De kom
munistiska partierna i Dan
mark och Norge är helt mar
ginaliserade . De mjukar: 
vänstersocialistiska partierna 1 

dessa länder är alltså tämligen 
framgångsrika. 

Ingen automatik, men ·:· . 
Nu finns det ingen automauk 1 

detta. Socialistisk Folkeparti var 
en gång på väg ner mot spärren, 
som i Danmark ligger så lågt 
som två procent. I Sverige finns 
det som sagt inget särskilt_ sug 
efter en ny vänster just nu. Aven 
om Uppropet bildar underlag för 
vänsterpartiets nya program nu 1 

januari kan resultatet mycket väl 
bli fortsatt nedgång i de kom
mande opinionsmätningarna, 
och ett valresultat långt under 
spärren 1994. Den aktuella fi
nanskrisen ökar inte på kort sikt 
attraktionen hos små opposi
tionspartier. 

Men det kommer väl flera 
val. Vänsterpartiet har i högre 
grad än vi velat erkänna haft sin 
väljarbas bland de missnöjda. 
På den sidan ·ställs vi numera 
inför en överlägsen konkurrent, 
ny demokrati. Däremot visade 
valperioden 1988-91 att det ute 
i landets viktigaste kommuner, 
inklusive Lund, fanns en mäng
der av kompetenta och ansvars
fulla vänsterpartister som var 
villiga att ingå i rödgröna 
koalitioner. 

Vänsterpartier är något annat 
än marxistiska idegrupper. De 
senare har dock sitt berättigande 
även de. Till detta och armat 
finns det skäl att återkomma i ett 
annat nummer. 

Gunnar Sandin 



Det behö':'s alternativ till den enda vägen 
Idag rmns det inget realistiskt regeringsalternativ till re
geringen Bildts "enda väg". Det är kanske detta som gjort 
att Allan Larsson förespråkar majoritetsval enligt engelsk 
modell. Men politiska problem kan inte lösas genom 
författningsreformer. Det är därför viktigt att klargöra 
förutsättningarna för att skapa en hållbar grund för en ny 
regering. I en sådan diskussion går det inte att kringgå 
vänsterpartiet. 

Socialdemokrater - och 
moderater önskar ett debattkli
mat där två alternativ ställs mot 
varandra, regeringen Carlsson 
mot regeringen Bildt. Ett sådant 
val passar partistrategerna på 
respektive kansli, men det stäm
mer dåligt överens med v ad stora 
folkgrupper önskar sig, och det 
stämmer inte ens med s.k. poli
tiska realiteter. 

Vill inte välja 
För det första är det allt fler 
svenskar som inte vill tvingas 
väljamellan denprövadesocial
demokratiska modellen från 
1980-talet och den moderat-li
berala modell som för närva
rande praktiseras. 

Fördetandrasåflnnsdetinget 
realistisktregeringsunderlag till 
valet 1994 eller ens under 90-
talet som bygger på egen majo
ritetför socialdemokraterna. Det 
kan v ara den insikten som gjorde 
att Allan Larsson ny Ii gen pläde
rade förmajoritetsval enligt eng
elsk modell. Politiska problem 
kan emellertid inte lösas genom 
författningsreformer, utan bara 
genom politisk öppenhet. 

Socialdemokraternahoppades 
på en öppning åt höger under 
senare delen av 1980-talet. Ett 
exempel är skattereformen där 
regeringens huvudspår var en 
uppgörelsemed folkpartiet. Från 
den grunden hoppades socialde
mokraterna bygga upp en stabil 
social-liberalmajoritetmed front 
såväl åt hö_ger som åt vänster. 

Denna strategi misslyckades när 
folkpartiet efter sin skatteseger 
slog upp förlovningen med 
socialdemokratrna. Folkpartiet 
lanserade istället den "enda vä
gen" tillsammans med moderate
ma. 

Ett realistiskt alternativ till 
Bildt som statsminister måste 
rimligen grundas på socialde
mokraterna, men detkrävs dess
utom minst ett ytterligare parti i 
regermgsunderlaget för attskapa 
etttrovärdigtalternativ. Detfmns 
förvisso spärrningar inom den 
nu v ar ande fyrpartikoalition en, 
men det fmns inget som tyder på 
att den inte kommer att hålla 
ihop till valet 1994, och troligen 
även en tid därefter. 

S +v? 
Då återstår alternativet med ett 
regeringsunderlag som utgår 
från socialdemokrater och 
vänsterpartiet. Men är en majo
ritet baserad på socialdemokra
ter och vänsterpartietsärskilt tro
lig? Har inte bägge partierna 
under de föregående 
mandatperioderna visat att de 
inte förmår att utveckla ett kon
struktivt samarbete? 

Det ligger mycket i en sådan 
invändning. I början av 1980-
talet kunde socialdemokrater och 
vpk göra upp i flera väsentliga 
frågor. Grunden för detta lades 
när Palme 1982 började att di
rekt förhandla med Lars Werner 
i riksdagens talarstol. Men un
der senare delen av 1980-talet 

och i början av 1990-talet blev 
förhållandet mellan socialdemo
kraterna och dåvarande vpk allt 
kyligare. _ 

Det är sällan bara ens fel när 
två träter, men en viktig orsak 
till de allt större skillnaderna 
mellan s och vpk under 1980-
talet var de fördelningdspolitiska 
skevheter som den s.k. tredje 
vägens politik förde med sig. 
Problem som ledde till det som 
kom att kallas rosornas krig. 

En annan bild 
Men idag är bilden en arman. 
Socialdemokraterna måste nu ha 
insett att man inte kan bygga ett 
regeringsalternativ på samver
kan med folkpartiet. I opposi
tion har socialdemokraterna ta
git steg åt vänster i sin politiska 
agitation. Det är återigen på 

modet i socialdemokratiska kret
sar att tala om skattemas bety
delse föJ fördelningspolitiken. 
Idag kritiserar socialdemokra
terna regeringens indragningar 
av pengar från kommunerna. Så 
socialdemokraterna i opposition 
1992 är något arma t än socialde
mokraterna under perioden 
1988-91. 

Det har dessutom skett en ut
veckling till vänster om social
demokraterna. Vänsterpartiet 
vill idag utvecklas till ett bre
dare och öppnare parti än det 
gamla vpk. Vänsterpartiet beto
nar nu såväl i programförslag 
som i riksdagsmotioner att det 

Lars Bäckström 
besökte i förra veckan vänster
partiets medlemsmöte här i Lund, 
i egenskap av partiledarkandidat 
Om VB sa han vänliga saker och 
överlämnade manus till nedan
stående artikel som "nästan" har 
varit publicerad på DN:s debatt
sida 

finns marknadsekonomiskarea
liteter som man måste ta hänsyn 
till. Vänsterpartiethar under lång 
tid redovisat budgetalternativ 
som är sammanhållna och rea
listiskt balanserade, om än tuffa 
fördelningspolitiskt. 

Profilerad politik 
Det fmns därför förutsättningar 
för attvänsterpartiet skulle kunna 
utgöra ett aktivt regerings
underlag. Det kräver dock en 
regering som vågardriva en pro
filerad miljö- och fördelnings
politik. Vänsterpartietkanockså 
genom sin förnyelseprocess bi
dra till att lyfta: fram nya per
spektiv. Detta gäller framförallt 
jämställdhetsfrågorna och krav 
på självförvaltning och decen
tralisering. 

Det finns de som säger att ett 
sådant regeringsalternativ sak
nar aktualitet. Detkanske är sant, 
men fmns det några andra alter
nativ till regeringen Bildt vid 
valet 1994? Jagkanintesenågra 
alternativ . 

Jag förutsätter att vänster
partiet är berett att ta sitt ansvar 
som ett aktivtregeringsunder lag. 
Kanske kan även andra krafter 
ingå i ett röd-grönt kraftfält? 

Huvudfrågan är dock om so
cialdemokraterna är beredda att 
börja diskutera ett hållbart re
geringsalternativ. Ett alternativ 
som gör att regeringspolitiken 
kan formas från en bred bas. 

Lars Bäckström 
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Partiets stadga och organisation 
Vänsterpartiet är ett parti statt i 
utveckling. Det kommunistiska 
partiet örnsar långsamt skinn -
ett nytt vänsterparti håller på att 
skapas. 

I centrum för intresset har den 
programatiska utvecklingen 
stått, medan intresset för organi
sation och stadga har hamnat i 
bakgrunden. Vi vill med denna 
motion plädera för ståndpunk
ten att ett nytt parti kräver en ny 
organisation. 

Den demokratiska centralis
men med dess krav på över- och 
underordning och förbudet mot 
fraktionsbildningar fanns med i 
stadgan in på 1980-talet. Men 
trots att stadgan är ändrad visar 
sig dessa principer vara förvå
nansvärt seglivade i prak~en. 

Denhierarkiska strukturen måste 
ersättas med en plattare. De de
mokratiska inslagen måste stär
kas och partiorganisationen 
moderniseras. 

Problemen är inte unika för 
vårt parti, bara mycket angeläg
nare att lösa. Vägenmellan med
lemmar och ledning måste bli 
kortare och direktare. Medlems
opinionen måste på ett omedel
bart sätt styra partiet och makt
koncentrationen till Stock
holm och 84:an brytas. Partiet 
måste bli mer polycentriskt. 

Mycket behöver ändras och vi 
kan i detta sammanhang bara 
peka på några viktiga element i 
en sådan förändring: 

-partikongresser varje alterna
tivt vartarmat år 
- partirådens avskaffande 
- partidistriktens försvirmande 
alternativt ny roll 

En kort motivering för dessa 
krav: 
- tätare partikongresser är i sig 
vitaliserande på partiet och parti
demokratin, partikongressen blir 
på detta sätt mera integrerad och 
en "vardaglig" del av partiets 
arbete i stället för att som nu 
vara en arena för uppgörelser 
och latenta maktstrider 
- partirådet är en amöba utan 
riktiga uppgifter och blir över-

flödig med tätare partikongres-
ser 

- partidistrikten är en del av par
tiapparaten som känns mest 
överflödig om partiorgisationen 
skall plattas ut: de flesta uppgif
ter - utom möjligen nomine
ringarna inför allmänna valen
kan föras uppåt eller neråt i or
ganisationen; partidistrikten har 
nästan alltidochöveralltvariten 
konserverande och byråkratisk 
bromskloss. 

Med det sagda yrkar vi 
att partikongressen måtte tillsätta 
en organisations- och stadge
utredning med uppgift att före
slå förändringar i partiets orga
nisation i enlighet med vad vi 
ovan anfört. 
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Kubaner söker 
kontakt i Lund 
Förra onsdagen hölls ett möte med 
två gäster från Kuba; Luis Brita, 
generalsekreterare för Kubas 
byggnadsarbetareförbund och 
Danilo Sanchez, chef för de 
kontakternamed Europa. Pär Svärd 
tolkade. 

Ändamålet med deras resa är an 
skapa kontakter med andra fack
föreningar, främst Byggnads, och 
andra som är intresserade av vad 
som händer på Kuba. 

Detta för an skapa en solidaritet 
med Kubas folk och klargöra för 
omvärlden vad USA:s blockad 
innebär, så att de kan fördöma den. 
USA:s blockad har tillsammans 
med Östeuropas fall inneburit att 
man fån införa vissa restriktioner, 
t ex ett matprogram för att man 
skall kunna garantera hela det 
kubanska folket mat. 

Östeuropa stod för 85% av 
utrikeshandeln och att den praktiskt 
taget försvunnit har inneburit en 
svår brist på bl a olja. Oljebristen 
har i sin tur medfört att fabriker fått 
stängas. Man har också utvecklat 
ett program för an få in valuta, 
främst genom turism, ett för 
tillverkning av medicin, medicinsk 
utrustning och utveckling av bio
teknik. Arbetarna på Kuba försöker 
an avhjälpa denhärmateriell bristen 
genom att arbeta effektivare. De 
hade också med sig ett program 
som skulle möjliggöra för bl a 
svenska arbetare an resa till Kuba. 

Många frågor 
I den efterföljande frågestunden 
frågades det bl a varför man inte 
tagit fram dessa program tidigare, 
turismen t ex. Kubanerna svarade 
an det tidigare inte varit möjligt att 
ta emot turister i större skala. En 
åhörare frågade varför man inte 
satsat på kontakter med arbetare 
från utlandet tidigare. På detta 
svarade man att det funnits kontak
ter i 20 år. 

På frågan hur solidariteten med 
Kuba var bland andra latinameri
kanska arbetare svarade Lufs att 
situationen på Kuba naturligtvis har 
uppmärksammats av de andra 
latinamerikanska länderna och 
också inneburit en vilja att arbeta 
för Kuba. Lufs kunde dessutom 
vittna om an arbetarna i Brasilien 
har en stark vilja att hjälpa Kuba. 
Han försäkrade också att denna vii ja 
fanns i övriga Latinamerika. 
Mexico t ex har i 30 år visat en 
solidarisk attityd gentemot Kuba. 
När Kuba 1964 uteslöts ur ameri
kanska samarbetsorganisationen 
var Mexico det enda land som 
behöll diplomatiska förbi!ldelser, 
och det läggs fram flera förslag för 
att utveckla samarbetet med Kuba. 

Fidel Castro sade nyligen i Rio 
att "världens befolkning inte 
kommer att svika Kuba eftersom 
Kuba inte kommer att svika 
världen". 

Kalle 

BlomK.Min 
Uarda:riigen D: 85 
224 71 Lund 

Östkontakter ... 
F orts från sid. l . 
Vår praktik har dessvärre ofta 
talat ett annat språk och det kän
ner människor väl till . Som CH 
Hermansson konstaterar har vår 
kritik och vår politik inte varit 
konsekventa. Och detta när det 
gäller något så grundläggande 
som inställningen till diktatur 
och demokrati. Pinsamt nog har 
människor goda grunder att 
misstro oss. 

Vänsterpartiet kan aldrig 
komma ifrån detta problem ge

. nom att bara försöka stryka ett 
streck över vad som varit. En 
förutsättning för att partiet ska 
kunna framstå som demokratiskt 
trovärdigt är att vi kritiskt gran
skar vår historia för att nå fram 
till en förståelse av orsakerna till 
vårt inkonsekventa agerande. En 
viktigt steg kan här vara den 
rapportom östkontakterna "vit
boken", som den av partistyrel
sen tillsatta historikerkom
missionen ska presentera inför 
kongressen. Men deträcker inte. 
"Vitboken" får inte bara bli en 
r~qJport som läggs till handling
arna. Den måste följas upp med 
politiska ställningstaganden, där 
partiet grundligtoch konsekvent 
gör upp med de uppfattningar 
som i det förflutna lett till att 
korrupta diktatorer med blod på 
händerna betraktats som kamra
ter, om än med vissa fel. 

Bland kulturnattens mer udda 
aktiviteter hör lokalorganisationen 
Nej till EG-Lunds orientaliska 
magdans på gården till Bantorget 5 
(gå in från Nygatan). 

Den sköna Farizade dansar kl 
21.00, 22.00 och 23.00 på gården 
utanför Nej till EG:s lokal (f.d. 
Verdandis Bokcafe). Före och 
mellan föreställningarna kan du 
njuta av kaffeserveringen, infor
mera dig och köpa böcker, märken 
eller lyssna till lundabor som 
berättar varför de är emot Euro
peiska Unionen. 

"F arizade" är artistnamn för Brita 
Lingärde, skådespelerska och tills 
helt nyligen ordförande i Nej till 
EG-Lund. 

POSTTIDNING 

a ör yrkar vi: 
att kongressen antar ettuttalande 
som dels sammanfattar hur par
tiet idag ser på och förklarar det 
inkonsekventa agerande t gente
mot öststatsdiktaturema, dels 
uttalar partiets avsikt an grund
ligt och konsekvent göra upp 
med de uppfattningar som len 
fram till detta agerande och sam
manfattar hur arbetetmed denna 
uppgörelse ska bedrivas vidare. 

Kongressförberedande gruppen 
står bakom motionen. 

F d vpk-are 
vandrar vidare 
Som framgått av morgontid
ningarna har lundapolitikem Ulf 
Widegren lämnat kds för ny de-
mokrati. · 

Vad de andra tidningarna inte 
berättat är att Widegrens poli
tiska rörlighet är större än så För 
inte så många år sen gjorde han 
en kortare besök i dåvarande vpk. 

Av detta kunde man tro att Ulf 
Widegren är en politisk Sökare. 

GRÖN TILLFLYKT? 

Hus tillgängligt i kollektivt 
fritidsboende två mil från 
Lund. Kontakta Bernt Lund
gren tel. 144964. 

KOMPOL möte Må 21 .9 kl 19.15 på 
parti lokalen .Tema: Förbereda kommun· 
fullmäkltige 

RÖDA KAPELLET (Venus återfunnen!) 
Lö 19.9 Obs inget teaterrep !. Spel vid 
invigning av skylLför Tristan kl 13 
Stålbrog6. Repertoar:39,135,136,227. 
Samling för repetition inför denna spel· 
ning på Kapellsalen 11 .30.Dir: Birgit. 
Sö 20.g kl 18.45 rep på Kapellsalen, 
Odeum. Rep med Birgit ta med alla 
noter! 
Teaterrep nästa vecka: On 23.918.45 
ensemble 1. To24.g 18.45,ensemble2. 
Genrep Lö 26.9 kl17. ensemble 1 
Premiär Sö 27.9 15.00 Ensemble 1. 
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