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EU -konferens i Sundsvall 
- Utrensningen av ED-kritiker i socialdemokratin gör det 
extra viktigt att vänsterpartiet erbjuder ett tydligt EU-~ritiskt 
alternativ, sade Jonas Sjöstedt vid öppnandet av vanster
partiets ED-konferens i Sundsvall nu i helgen. 
Jonas Sjöstedt påminde om att 
medan nej-sidan införfolkomröst
ningen om EU varnade för EU :s 
överstatlighet, så beskrev ja-sidan 
EU som . ett samarbete mellan 
själ v ständiga stater på avgränsade 
områden. Utvecklingen sedan dess 
har gett nej -sidan rätt, konstaterade 
han. Vi har sett en snabb utveckling 
mot ökad överstatlighet. Nu 
diskuteras att minska små staters 
rösträtt, att ta bort vetorätten i 
nästan alla frågor, att införa 
gemensamt försvar och gemensam 
skattepolitik. 

I detta sammanhang kom Jonas 
Sjöstedt in på EMU och framhöll, 
att EMU innebär ett genombrott 
för de som talar om EU-staten 
(vilket t. ex. Tysklands utrikesmini
ster Joschka Fischer gör öppet) . 
Samtidigt är en andra effekt av 
EMU att borgerliga krafter har 
lyckats låsa EU:s socialdemokra
tiska regeringar vid ensidig be
kämpning av den nästan obefint
liga inflationen. 

Nya lojaliteter 
I ED-parlamentet har svenska 
parlamentariker från andra partier 
bytt lojalitet, konstaterade Jonas 
Sjöstedt. SocialdemokratiskaED
anhängare verkar tillsammans med 
moderater för mer av överstat
lighet, militarisering och för EMU. 
Den viktiga motsättningen i den 
svenska parlamentarikergruppen 
går mellan federalister och anti
federalister. 

Jonas Sjöstedt kom också in på 
EU:s utvidgning och redogjorde 
för vänsterpartiets inställning: att 
de länder vars folk vill ska få bli 
medlemmar. Vänsterpartiets roll 
är att försöka på verka villkoren så 
att de nya inte blir B-medlemmar 
och så att de ä ven har rätt till 
undantag. Samtidigt pekade Jonas 
Sjöstedt på att EU med Schengen
avtalet är på väg att skapa en ny 
gräns i Östeuropa mellan t.ex. 
Estland och Lettland och mellan 
Tjeckien och Slovakien. Han på
minde också om att de viktigaste 
och svåraste problemen i dagens 
Europa finns utanför EU, i Kosovo, 
Rumänien, Albanien, Vitryssland 
och Ryssland, och att det är viktigt 
att behålla ett alleuropeiskt per
spektiv. 

Överstatlighet? 
Viimer Andersen, partistyrelse
ledamot från Malmö och ord
förande i partiets ED-utskott in
ledde om det ED-politiska pro
gram som konferensen hade att 
behandla. Han tog bl.a. upp den 
fråga som kom att ta det största 
utrymmet i debatten, huruvida 
vänsterpartiets linje ska vara att 
allt internationellt samarbete bör 
vara mellanstatligt, eller om partiet 
på begränsade områden ska accep
tera inslag av överstatlighet. 

Denna debatt komplicerades 
här, liksom tidigare i partiet, av att 
olika deltagare använder olika 
definitioner av begreppen över
respekli ve mellanstatlighet, vilket 
bl.a. framgick i ett replikskifte 
mellan Jonas Sjöstedt och Jörn 
Svensson. (Vänsterpartiet hartagit 
fram en debattskrift "Demokrati 
och överstatlighet" för den som 
vill fördjupa sig i dessa frågor. 
Den kan beställa från Vänster
partiet Skåne 040-19 27 87) 

I mångt och mycket handlar 
debatten om mellan- och överstat
lighet, inte så mycket om EU utan 
rör sig på ett övergripande princi
piellt plan. Man kan vara för viss 
överstatlighet i teorin och ändå 
vara emot den överstatlighet som 
finns i EU. Men frågan har också 
praktiskt politiska konsekvenser 
för vårt agerande här och nu. I 
ovan nämnda debattskrift uttalar 
sig J o han Lönnroth för att bl a EU 
ska kunna ta vissa överstaliga 
beslut om minimiskatter på kapital 
och på miljöskadlig produktion. 
På kon ferensen uttalade sig 
riksdagsledamoten Per Rosengren 
för minimiskattenivåer i EU. 

Mellanstatlighet 
ED-programmet betonar mellan
statligheten som generalprincip. 
Motivt för detta är demokratiskt. 
För att citera programmet: "EUs 
modell föröverstalighet strider mot 
demokratins grundprincip, möjlig
heten attutkrävaett samlat politiskt 
ansvar. Medlemsländerna kan 
bindas av beslut i ministerrådet 
som de mottsatt sig, samtidigt som 
medborgama i demokratiska val 
bara kan rösta bort den egna 
regeringen - politiken förs på 
överstatlig nivå, demokratin på 
nationell." 

Partistyrelsen hade emelllertid i en 
kompromiss beslutat att te med en 
skrivning ur partiprogrammet i 
förslaget till ED-program. Denna 
skri v ni ng säger att internationellt 
samarbete i vissa frågor(bl.a. nämns 
gränsöverskridande miljöprblem 
och global valutaspekulation) kan 
förstärkas av överstatliga beslut där 
man använder andra beslutsformer 
är en tillfällighet. 
I debatten ville många ta bort detta 
avsnitt. Bitte Engzell, Storstock
holm, ansåg att undantag för över
statlighet blir undantag för demo
krati som vänsterpartiet inte bör 
acceptera. 
Ung vänsters ordförande Jenny 
Lindahl och Jonas Sjöstedt beto
nade att båda att det finns en bred 
enighet i partiet mot EUs över
statlighet även om en del kan tänka 
sig överstatlighet i andra samman
hang. 
Jenny Lindahl ansåg också liksom 
Herman Schmid att partiet borde 
betona att det är odemokratiska 
överstatliga beslut vi är emot. 
Herman Schrnid menade att debat
ten om över- och mellanstatlighet i 
partiet varit alltför akademisk- vi 
har diskuterat för mycket statsrätt 
och för lite demokrati , tyckte han. 
Jonas Sjöstedt ansåg att det kan 
uppstå situationer där mellanstat
lighet inte räcker och fann parti
styrelsens skrivning väl balanserad. 
J o han Lönnroth framförde att pari et 
måste kunna tänka sig attdemokrati 
någon gång ska kunna skapas på 
internationell nivå. 
Mot det genmälde Mats Einarsson, 
Storstockholm, och partistyrelsen, 
att det var märkligt att tala om 
demokrati på övernationell ni v å blir 
demokratiska är den inte längre 
övernationell utan en ny stat, ansåg 
han. 
Partisekreterare Lars Ohly ansåg 
att överstatlighet alltid innebär 
minskad demokrati, men han 
liksom Mats Einarsson stod bakom 
partistyrelsens kompromiss och 
menade att debatten borde fortsätta 
till nästa kongress. 
Konferensens beslut blev att ta bort 
det kontroversiella avnsittet om 
överstatlighet . Motståndet mot 
överstatlighet innebär emellertid 
inte att paritet inte är pragmatiskt i 
det dagliga politiska arbetet i EU, 
något flera talare också betonade. 
För att åter citera prograrnmmet: 
"Vänsterpartiets principiella avvi
sande av överstatliga besluts
strukturer innebär inte att vi 
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Fler röster 
Viimer Andersen 

Vardagsfrågor 
kom bort 

-J ag och partistyrelsen tyckte 
att det var en kongressfråga att 
ändra på en formulering i EU
progammet som helt sammanföll 
med partiprogarnmet, menkonfe
rensen tyckte annorlunda . 
Annars: En glädjandehögkvalitet 
på debatten. En klar vilja att fram 
till lösningar. Men vi hann inte 
diskutera EU:s vardagsfrågor, 
sådant som arbetsmarknad och 
jämställdhet. Så länge vi är med 
måste vi ha en linje om sådant. 
Nu bör partistyrelsen diskutera 
hur ED-programmet ska utveck
las till ett Europapro gram. 

Göran Fries 

Hetsigt? Nej! 
- Hetsig debatt, skrev Dagens 

Nyheter om konferensen. Det var 
intemitt intryck. Såvittjagförstod 
var konferensen delad i två läger: 
de som villlämna ED och de som 
inte vill vara kvar. 

Mats Åstrand 

Gäller bara EU-
aktivitet? 

- Jag är rätt nöjd. Valbered
ningens förslag gick igenom så 
när som på ett namn. Och vi fick 
in två skåningar på valsedeln: 
Herman Schmid (Malmö/Köpen
hamn) på valbar tredje plats och 
Ann Schlyter (Lund) på tolfte. 

-Konferensens majoritet ville 
alltså ha Roger Höögh i stället för 
vårtförslag,Jan-ÅkeRybergfrån 
Göteborg. Ryberg är en erfaren 
och bra kommunalpolitiker, men 
konferensen vartydligen inriktad 
på kandidatemas direkta akti vi te t 
i ED-arbetet. Jag tycker att de 
allmänpolitiska meriterna borde 
ha vägt tyngre. 

Skånska mannar 
SkåningarpåEU-konferensen var 
ombuden Anders Andersson 
(Malmö), Göran Fries (Lund) och 
Olof Norborg (Lund) , topp
kandidaten Herman Schmid 
(Malmö), PS-ledamoten Viimer 
Andersen (Malmö) och valbered
ningsledamoten Mats Åstrand 
(Trelleborg). 

Ann Schlyter (Lund) hälsar att 
hon tycker att det hade varit 
trevligt med en skånsk kvinna. 



~KOMMENTAR 
Tvivelaktigt 
regionalstöd 
Ökat regionalstöd vill vänster
partiet att de pengar som staten får 
in från försäljningen av Telia ska 
användas till. Länens struktur
fonder ska fyllas på med "risk
kapital" och de många nya små
högskoloma ska få ännu större re
surser. 

Beslutet är logiskt med tanke på 
dels den flumideologi om att "Hela 
Sverige ska leva" som partiet ställer 
upp på, dels att vänstern är relativt 
settöverrepresenterad i skogslänen 
och de gamla nergångna industri
regionerna, dels att vänsterpartiet 
har regionaliserats i sittperspektiv 
(ett exempel: det absoluta bo
stadsband som i praktiken gäller 
närriksdagslistorna fastställs), och 
dels dess opportunistiska tradition 
och reflexer som naturligtvis 
förnekas inför sådana anklagelser 
men likväl finns där. 

Just glesbygds- och region
frågorna är ett ämne för dagen som 
det kan finnas möjlighet att vinna 
kortsiktiga sympatier på. En 
majoritet av landets län och kom
muner hade folkminskning förra 
året, region- och kommunpolitiker 
oroas naturligt vis och debatten har 
tagit fart . Vad man oftast inte vill 
inse är emellertid att minskningens 
grundorsak är detsjunkande barna
födandet (bland annat en följd av 
försämrat föräldrastöd) och att 
dagens unga har vidare vyer än 
Sorsele och Åmål. De vill till stor
stadsregionerna även om det finns 
jobb och utbildningsplatser där 
hemma. 

Densvenskaglesbygden ochinte 
minst Norrland har fått mycket stöd 
genom åren. Sverige följer därvid 
ett dyrbart och tvivelaktigt ED
mönster. Det har förstås gjorts ut
värderingar av stödinsatserna, och 
de har bland annat visat att det inte 
brukar vara någon brist på risk
kapital. Tvärtom har den relativt 
rika tillgången på sådant lockat en 
mängd lycksökare till kortsiktiga 
etableringar. 

satsningen på små högskolor är 
lika tveksam den. Det finns lyckade 
exempel som Ronneby men fler 
som är misslyckade. Enheterna är 
för små för att medge en vettig 
forskning, och därmed blir också 
grundutbildningen av sämre kvali
tet. Men eftersom principen om 
kommunicerande kärl gäller drab
bas de etablerade universiteten. Det 
ser vi flera exempel på i Lund just 
nu, låt vara att effekterna har för
värrats av en oskicklig hantering. 

Vänsterpartiet är alltså fel på det. 
Fast visst finns det befogade 

glesbygdssatsningar. Låt oss näm
na en. 

Uleåborg, på nästan exakt 
samma breddgrad som Sorsele, är 
Finlands snabbast växande stad. 
En prognos (redovisad i Ny Tid) 
talar om en hal v miljon invånare så 

KDN: Hoppet inte ute! 
Ett beklagligt fel vid redigeringen 
av artikeln om kommundels
nämndemas framtid i förra numret 
av VB gjorde säkert en del läsare 
modstulna. Rubriken skulle vara 
"Hoppet ute för KON?" , men 
frågetecknet hade fallit bort. De 
som trots det tillsynes pessimistiska 
anslaget gav sig i kast med själva 
artikeln kunde nog i den märka en 
försiktigt optimistisk ton. 

De senaste veckorna har genom 
insändare i dagspressen givit nya 
bevis förden avgrund som existerar 
mellan den i Lund nyväckta 
tokhögem, som är KDN:s mest 
aggressiva fiende, och de flesta 
andra realistiskt tänkande med
borgare och politiker. Högern säger 
sig faktiskt vilja ersätta den 
kommunala och lokala demokratin 
med "den enskildes valfrihet", och 
menar sig då kunna uppnå en högre 
nivå av närdemokrati. Problemet 
är att dessa storheter varken per 
definition eller i praktiken står i 
motsatsställning till varandra -
tvärtom - närdemokratiska organ 
brukar ha lättare att hantera 
medborgamas fria val än centrala. 
När högern med ett kirurgiskt snitt 
lyckats avskaffa alla dessa käbb
lande politiker med alla sina möten 
och långa diskussioner återstår 
enbart marknaden, och medbor
garen förvandlas till konsument. 

småningom. Huvudskälet är att 
man har blivit ett högteknologiskt 
centrum (Nokia!). En konsekvent 
satsning på ett till växtcentrum i 
Norrland hade kanske gett ett 
liknande resultat. Nu har i stället 
resurserna plottrats ut på Sundsvall, 
Ostersund, Umeå, Skellefteå, Luleå 
. .. ja, den norrländska dansteatern 
hamnade visst i Piteå. 

Gjort är gjort. Men vi kan försöka 
haka på den finska dynamiken. 

SJ-utredaren Åke Olson (för 
övrigt bosatt i Lund) kom förra året 
med en intressant utredning om 
återupptagen persontrafik mellan 
Luleå och Uleåborg, där han fann 
att den torde vara samhällseko
nomiskt motiverad. Mellan de 
bägge ändpunkterna skulle bland 
annatHaparanda, Tomeåoch Kemi 
få glädje av trafiklösningen. En 
förutsättning för vettiga restiderna 
skulle vara en ny bansträckning 
mellan Raparanda och Kalix för 
hal vannan miljard- mycket pengar 
men långsiktigt väl använda. 
Däremot behöverinte skillnaderna 
i spårvidd mellan svenska och 
finska järnvägsnätet vara något 
stort problem med modem teknik. 
På gränsen mellan Frankrike och 
Spanien övervinner vissa tåg mot
svarande skillnad i farten, under 
gång. 

Alltså: satsa en del av Telia
pengama på tågen kring översta 
Bottenviken. Men använd resten 
där de verkligen behövs, t. ex. på ett 
nät av snabbspårvägar i sydvästra 
S,kåne och en tågtunnel undernorra 
Oresund. 

Gunnar Sandin 

När detta nummer av VB når 
sina läsare har en första behandling 
av den föreslagna KON-avveck
lingen redan skett i Lunds kommun
fullmäktige (27 Il). Vem som efter 
detta fortfarande besitter hopp och 
tro återstår att se, men vägen till en 
förändrad kommunal organisation 
i Lund är ännu lång. 

Mats Olsson 

Uttalande ang. 
Kubademonstrationen 16.1 

Låt Kuba leva 
med socialismen 
Arbetsgruppen som utvärderade 
Kubamanifestationen den 16 
januari beklagar i likhet med 
Svensk-kubanska föreningen, att 
debatten efteråt handlade om vad 
Liberala ungdomsförbundet tyckte 
om SSU, inte om sakfrågan. 

I FN:s generalförsamling var det 
bara Israel som stödde USA:s 
handelsblockad mot Kuba. En 
blockad som med Torricellilagen 
och Helms-Burtonlagen innebären 
extrakostnad för Kuba om 69 
miljner dollar om året, totalt 60 
miljarder fram till 1995. 

Trots alla dessa svårigheter har 
Kuba 7, l promille barnadödlighet, 
den lägsta i hela tredje världen. 
Kuba är det land i världen som har 
flest läkare och lärare per capita. 

Enligt Unicef tvingas 250 barn i 
tredje världen att arbeta, 130 
miljoner har inte tillgång till 
skolundervisning och l 00 miljoner 
är gaturbam. Bara i Latinamerika 
dör årligen en halv miljon barn av 
skäl som kunde ha undvikits. Inget 
av dessa barn är kubanskt. 

Demokrati är inte att simma i ett 
hav av rikedomar utan att jämnt 
fördela nationella resurser och 
tillämpa solidaritet. Det största 
hotet mot mänskligheten är män ni
skans likgiltighet inför andras 
lidande. 

Kuba var det första landet i 
världen som erbjöd hjälp med 
hundratals läkare till Mellan
amerikadå orkanen Mitch drabbde 
området, och trots brist på resurser 
var Kuba det första landet att 
avskriva Nicaraguas skuld, på 50 
miljoner dollar. Detta kan inte 
ifrågasättas. 

I samband med manifestationen 
samlade vi in 3450 kr till projektet 
Medicin till Kuba, som får 80 
procents tillskott av Sida. Vi tackar 
alla som har satt solidariteten före 
egoism och fördomar! 

Från det kommunala 
Torsdagen 21 januari samman
trädde Byggnadsnämnden i Lund. 
Det var första sammanträdet med 
den nya majoriteten. 

Ett av ärendena gällde Kungs
marken och golfbanan där. För tio 
år sedan var samtliga partier i Lund 
eniga om att försöka hitta ett nytt 
läge för golfbanan. Naturvårds
verket, som är markägare, de
klarerade tydligt att man inte kunde 
tänka sig att ha den kvar i området 
öster om Glamsbäcken och helst 
inte väster om denna heller. 

Folkpartiet menar idag, tio år 
senare, att just golf på Kungs
marken är bra då det begränsar till
gängligheten. Slitateg skulle bli för 
stort på den känsliga floran om för 
mycket folk sprang omkring där 
hursomhelst. 

Hos moderatema har golflobby
istern slagit riktigthole-in -one (golf 
benämns okså mycket riktigt mo
deratbandy), och partiet har gjort 
en helomvändning till golfamas 
fördel. Annat var kanske inte att 
vänta. Området är tillgängligt för 
alla, och det är i den heliga val
frihetens namn valfritt om man vill 
riskera en golfboll i skallen när 
man idkar friluftsliv. Dessutom, 
påpekade en moderat slyngel, är 
golfarna där bara några månader 
om året. Resten av tiden har fri
luftsfolket området för sig själva. 

Må så vara. Men det är, åtmin
stone i mitt tycke, de skönaste må
naderna förenat med livsfara att 
rekreera sig på Kungsmarken. 

Byggnadsnämnden beslöt att 
kalla berörda parter till ett möte för 
att diskutera golfbanans framtid. 
Inför detta möte ville den borgerliga 
majoriteten plocka bort de alter
nativa lägena för golfbanan ur 
översiktsplanen för att, som man 
sa, komma i ett bättre förhand
lingsläge gentemotNaturvårdsver
ket 

År 2002 löper Lunds Akade
miska Golfklubbs (LAGK) fyrtio
nioåriga kontrakt ut, så det är 
verkligen hög tid att planera för 
flyttning av banan. Såvida inte 
Naturvårdsverket har ändrat sig, 
och det hoppas jag verkligen inte. 

Kungsmarken är ett underbart 
naturområde inom cykelavstånd 
från staden. Eftersom åtminstone 
jag aldrig har sett några cyklande 
golfspelare, förmodar jag att de 
färdas i bil med sina klubbor och 
projektiler, förlåt bollar. Och då 
kan de ju lika gärna köra någon 
annanstans. 

Vänsterpartiets krav står sig -
Kungsmarken åt folket. 

Cecilia Wadenbäck 
v-ombudsman i Lund 

Litainte på den moderata uppgiften 
att det spelas golf på Kungsmarken 
"bara några månader om året"! Ett 
par i andra sammanhang sympa
tiska vänner till oss berättade 
(glatt!) för ett par veckor sen att de 
hade varit på Kungsmarken och 
spelat. Alltså i januari. När går 
man då säker? 

Lita förresten inte på mode
ratema i andra avseenden heller! 

Red. 
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EV konferens i Sundsvall 

socialistisk och feministisk rikting 
eller att vi avstårfrån att ta ställning 
till konkreta överstatliga beslut! 
En annan större diskussionspunkt i 
programmet gällde formuleringen 
om utträde ur EU. I partistyrelsens 
ursprungliga förslag stod: "Vän
sterpartiet respekterat 1994 års 
folkomröstningsresultat Men föd
ragsförändringar som väsentligt 
ökar EUs makt ska föregås av nya 
folkomröstningar. Efter ett nej till 
sådana fördragsförändringar aktu
aliseras en omprövning av ED
medlemskapet. Då kan vänster
partiets mål att Sverige ska lämna 
EU förverkligas efter en folkom
röstning." 

Ut ur EU eller ej? 
Bl.a. Marcus Häggström, ord
förande i Folkkampanjen Sverige 
ut ur EU" och Eva-Britt Svensson, 
f.d. ordförande i Nej till EU, fann 
denna formulering för otydlig och 
ville se ett tydligare krav på utträde. 
Mot detta talade Per Rosengren 
som helt vill slopa utträdeskravet 
med hänvisning till respekten för 
folkomröstningen. Ä ven Margareta 
Andersson, Dalarna, talade emot 
en skärpt formulering. Mot Per 

Rosengrens uppfattning talade Lars 
Ohly, som ansåg det självklart att 
partiet inte ska ändra uppfattning 
in en fråga bara för att en folk
majoritet tycker annorlunda. 

Redaktionskommitten fick kon
ferensens gehör för att till det ovan 
citerade programsavsnittet, efter 
första meningen, lägga till: "Det 
innebär inte att vi ändrat syn på 
EU. Vårt mål är att Sverige ska 
lämna unionen." 

Detta innebär ingen ändring i 
sak, målet är att Sverige ska lämna 
EU fanns med även i den ursprung
liga texten, men som den var 
skriven lyckades tydligen många 
missa det. 

Trots att, som framgått ovan, en 
del skilda uppfattningar fram 
fördes , präglades debatten liksom 
konferensen i övrigt av en vänlig 
ton och en god stämning bland de 
drygt 100 deltagarna. 

Att vänsterpartiet i det stora hela 
är ett mycket enigt parti i ED
frågorna märktes också nästa dag 
då valsedeln till EU skulla antagas. 
Debatten blev kort och få änd
ringsförslag lämnades in. En 
ändring gjordes i förhållande till 
valberedningens förslag: Roger 
Höög, vice ordförande i Ung 
vänster, flyttades upp från plats 7 
till plats 5 och bytte därmed plats 

med Jan-Åke Ryberg, kommu
nalråd i Göteborg. 

Valsedeln som upptar 32 namn 
toppas av Jonas Sjöstedt följd av 
Marianne Eriksson och Herman 
Schmid. Ann Schlyter från Lund 
står på !2:e plats . 

En del blev också sagt under de 
två dagarna om vänsterpartiets 
agerande i EU-valröreslsen. 

Gudrun Schyman förklarade att 
partiet ska betona sin roll i EU att 
vara den som fångar upp det breda 
missnöjet och verkar mest mot 
överstatlighet och mot att ekono
min separeras från demokrati samt 
vara en kritisk granskare. 

Gudrun Schyman ansåg att målet 
bör vara att fördubbla antalet 
parlamentariker i ED-parlamentet, 
liksom i riksdagsvalet. Då v och 
m p är de endaEU-kritiska partierna 
borde det inte vara möjligt. 

"Projekt Röd" 
Gruppen "Projekt Röd" , som 
arbetar med partiets propaganda
material, konstaterade att partiets 
utgångsläge är gott på så sätt att 
valframgången gör partiet intres
sant och att det finna förväntningar 
om att vi ska göra ännu ett bra val . 
En risk är emellertid att partiets 
medlemmar slår sig till ro med 
detta och går ut i aktivitet. 

EU-listan (v): ettlitetsvek 
Jag höll tillrättmycket på vänsterns hade något fosterland borde också Det skulle till exempel underlätta 
valbyrå i Lund inför det senaste proletärer i alla länder förena sej. en generell omsvängning om en 
valet. Tre av de besökare som jag Vänsterpartietärnumeraettbrett sådan upplevs som nödvändigt. Det 
talade med frågade efter EU- parti som samlar många ideolo- har redan skett inom stora delar av 
positiva kandidater på våra listor. giska strömningar. Det har ofrån- finska Vänsterförbundet. Och i 
Rimligen fick andra valaktivister komligen lett till att marxismen i Norge, som de svenska ED
liknande frågor. partiet försvagats , och jag ser det kritikerna har pekat på som ett 

Jag blev lite förvånad, för utbredda ED-motståndet som ett föredöme,hållerbåderegeringoch 
åtminstone valen till kommun och tecken på detta. Det får vi leva folkopinionpåattnärmasejBryssel 
region hade inte ett dugg med med. Sägas börockså attdetfaktiskt i takt med att ekonomin försvagas. 
Europapolitiken att göra. Men finns ED-motståndare som moti- Det kommer att finnas ett antal 
saken var tydligen viktig för de verar sin hållning i pluralistiska vänsterpartister, både sympatisörer 
frågande. Lyckligtvis fanns det termer, liksom vänsterpartiet hyser och medlemmar, som inte anser sej 
några namn att peka på. Annars icke-marxistiska ED-anhängare. kunna rösta på partiets lista i ED-
hade rösterna sannolikt gått Enideologiskurvattningmåhän- parlamentsvalet nu i juni. Det är 
förlorade för vänsterpartiet. da, men bredden och pluralismen synd. 

Fastjag borde väl inte ha blivit är viktigare. Just den odogmatiska 
förvånad . Jag visste ju av opinions- profilen har tillåtit partiet att växa 
mätningar att 10-15 procent av och bli Sveriges tredje största. 
vänsterpartiets sympatisörer är ED
vänliga om man ser till hela landet, 
och att siffran nog var högre i Skåne 
med tanke på hur det gick i 
folkomröstningen. Och det är säkert 
ingen tillfallighet attdet finns några 
uttalade EU-vänner inom vänster
partiet i Lund. Liksom jag. 

Marxister och andra 
Jag är (som jag tidigare deklarerat 
här i VB) ED-anhängare (och 
federalist och glad åt den gemen
samma valutan) därför att jag är 
marxist. Karl Marx påvisade klart, 
trots bristema i sin analys, de 
mekanismer som leder till ständigt 
ökad koncentration i den kapitalis
tiska ekonomin. Han talade om hur 
detta framtvingade en liknande 
politisk koncentration och hann få 
uppleva hur detta förverkligades i 
exempel vis Tyskland, Italien , 
Schweiz och Förenta staterna. Det 
var en utveckling som han beja
kade. Eftersom kapitalisterna inte 

Kort och längre sikt 
Nu har partikonferensen skärpt sin 
ED-kritiska hållning och hissat en 
ren flagg, dvs. fastställt en valsedel 
utan unionsvänner. 

Att skicka EU-vänner till Brys
sel/Strasbourg, dvs . placera dem 
på valbar plats, hade inte varit 
rimligt med tanke på vänsterpartiets 
EU-program. Vad man kunde och 
borde ha gjort var att placera ett par 
av dem någonstans på listan. Det 
skulle ha erkänt existensen av den 
inte obetydliga ED-positiva opi
nionen i partiet, och det skulle ha 
understrukit dess allmänt öppna 
och odogmatiska karaktär. 

Det är klart att den fräna anti
ED-agitationen och renlärigheten 
kortsiktigt kan gå hem, inte minst 
ute i buskarna. Redan på medellång 
sikt skulle vi dock vinna större 
tolerans och mindre hårda lås-
ningar. 

Ungvänsterns politiska 
broilers 
En sak till: 

Det har på senare år talats en del 
om vi håller på att få en politisk 
klass i Sverige. Den skulle bestå av 
personer som tidigt kommer in i 
politiken, t.ex . genom familjearv, 
och sen stannar där. Borgerliga 
skribenter har dragit fram Ingvar 
Carlssons dotter och Anna Greta 
Lejons dotter som socialdemo
kratiska exempel, medan man från 
det hållet främst har pekat på 
folkpartiledningen som en snäv 
stockholmsbaserad krets av släk
tingar och vänner. Den tidiga 
starten och den snäva kretsen gör 
att gruppen blir rätt homogen i 
Ii vs stil och uppfattningar över 
partigränserna, och att medlem
marna därför inte blir särskilt goda 
representanter för sina välj are och 
uppdragsgivare. Dessa unga som 
mer eller mindre omedelbart efter 
skolan inleder en politisk yrkes
karriär och därmed inte ha chans 
att skaffa sej andra erfarenheter 

Projekt Röd ville, liksom Gudrun 
Schyman, betona partiets roll i 
valrörelsen. Denna sammanfattade 
de i tre punkter : granskaren, 
demokraten, förändraren. 

Vilka är då, avslutningsvis, 
argumenten partiet ska använda för 
att få folk att gå och rösta i ED
valet? Jonas Sjöstedt samman
fattade dem så här: 
-ED-parlamentets betydelse har 
ökat i och med Amsterdam
fördraget. 
-De borgerliga i ED-parlamentet 
siktarpåmajoritetförattden vägen 
blockera för det socialdemokratiskt 
domierade ministerrådet. 
- ED-parlamentet är en plattform 
för att gynna det EU-kritiska arbetet 
i Sverige. Det ger information och 
resurser. 
- Vallkampanjen blir en general
repetition och ett avstamp inför 
den folkomröstning om EMU s pm 
antagligen kommer under hösten 
2000. V alet blir en viktig värde
mätare inför denna omröstning. 

En röst på vänsterpartiet är en röst 
- för vänsterpolitik - mot högern 
- för demokrati - mot federalism 
- för rätten till en självständig 
ekonomisk politik- mot EMU. 

Olof Norborg 

har kallats "politiska broilers". Det 
låter nedsättande men det ligger 
onekligen en fara i systemet. 

Vänsterpartiet har nu som fyra 
och femma på sinEU-lista placerat 
America Vera-Zavala (23 år) och 
Roger Höögh (24 år). Det fanns 
krafter på konferensen (bland annat 
Jenny Lindahl) som pläderade för 
ännu högre placering. På ett lägre 
och närmare plan kan vi iaktta 
motsvarande process inom vänster
partiet i Malmö. 

Är det så klokt att även vänstern 
fö rlitar sej på snabbuppfödda 
produkter av det slaget, med 
begränsade kunskaper om världen 
utanför sin trånga bur? 

Gunnar Sandin 

EU -kandidater (v) 
l. j onas Sjösted t, Västerbotten 
2. Marianne Eriksson, Storstockholm 
3. Herman Schmid, Skåne 
4. America Vera-Zavala, Älvsborg 
5. Roger Höögh, Värmland 
6. Ewa Andersson, Norrbotten 
7. jan-Ake Ryberg, Göteborg 
8. Elina Linna, Södermanland 
9. Gunnar Ågren, Storstockholm 

10. Evy Gahnström, Bohuslän 
11. Kjell E. Johanson, Kalmar 
12. Ann Schlyter, Skåne 
13 . Stig Henriksson, Västmanland 
14. Elisabeth Persson Grip, Östergötl. 
15. Elmer Palma, Jämtland 
16. Agneta Eriksson, Kronoberg 
17. Jacob Johnson, Uppsala 
18. lsabelle Ramos-Karlsson, Skarab. 
19. Olle Gill berg, Blekinge 
20. Erika A._"ldersson, Västernorrland 
21. Marcus Häggström 
22. Shadi Larsson, Storstockholm 
23 . Karl-Erik Persson, Örebro 
24. Amelia Morey-Strömberg, Gävleb. 
25. Lars Siggelin, Gotland 
26. Helene Leijon, Västmanland 
27. Olof Nellgård, Halland 
28. Irja Lindroth, Storstockholm 
29. jan Rindberg lsacsson, Dalarna 
30. !rene Fleetwood, Kalmar 
31. Björn Jönsson, Jönköping 
32. Siv Holma, Norrbotten 

Vi har hela listan! 
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Icke från det kommu
nala, eller Pälsmössa 
på en tomat? 
Det är härligt att kunna göra män
niskor glada. Och tänk att kunna 
glädja Gunnar Sandin med något 
så enkelt som några rader funde
ringar i VB 

Inte för att jag kan se något 
hemskt i att komma med tankar 
och funderingar kring kommunal
politiken i spalten "Från det 
kommunala". Det var just tankar 
och funderingar och gjorde inte 
anspråk på att vara partiets "?ffi
ciösa" åsikter, som Gunnar skriver. 
Dessutom brukar faktiskt Gunnar 
uppta stora delar av VB ~ed 
inortodox a åsikter som absolut mte 
är partiets officiösa. 

För övrigt stod Kajsa Kavats 
mormor på torgetoch sålde polka
grisar, och de är kanske inte lika 
frostkänsliga som apelsiner, ägg 
och grönsaker. Visst är det möjligt 
för torghandlarna att hålla sig 
varma med hjälp av pälsmössa 
och halmtofflor, men för en tomat 
är det lite svårare, det måste nog 
till och med Gunnar medge. 

Det är alltså inte handlarna på 
Mårtenstorget som är klemiga och 
fryser utan deras grönsaker. 

För att följa Gunnars linje fullt 
ut tycker jag att det vore rimligt att 
endast djupfrysta varor får salu
föras under vintermånader när 
temperaturen sjunker under noll . 
Vid några plusgrader rotfrukter 
och annat som klarar denna tem
peratur. Och så fisk förstås.Att ha 
särskilda kylbilar till fisk är att 
klema bort fisken, så den fårendast 
saluföras vid någon plusgrad. 

Ost saluförs lämpligast i novem
ber och mars. Frukt och grönt en
dast under april till och med okto
ber. 

Allt detta skulle naturligvis 
medföra ett något enahanda och 
nyckfullt sortimen~ p~ torget, omen 
detkan vänsterpartJet m te ta nagon 
hänsyn till -här gäller det i första 
hand att hålla på partiets linje. Att 
sedan torghandeln skulle dö ut är 
ju en helt annan sak. 

Cecilia 

Torghandlarnas 
fordon 
- bakgrund och 
dagsläge 
l. Torghandlarnas skäl för 
ändring 
Torghandlarnas skäl för att vilja 
ha en ändring är inte att de eller 
produkten fryser, utan . "deras 
planering för biluppställmng dag 
för dag blir enklare". 

2. Hur ser det ut idag? 
Ögonblicksbild 23.1 ornk. 12.3q: 
Sammanlagt fanns ca 28 försälJ
ningsenheter (korv- och kebab
vagnarej inräknade). Enbarthögst 
fem skulle ha klarat av sin last med 
vanlig personbil. Tre försälj
ningsenheter var stora husvagnar. 

På torget fanns 16 motorfordon 
uppställda, varav fyra bam~e~tora 
lastbilar. Minst tre försälJmngs 
stånd hade ett varnomfång som 
fordrade transport av bamsestar 
lastbil men hade valt att inte ha 
fordonet uppställt. 

Uppskattningsvis upptog fordon 
och lastvagnar (inklusive husvag
nar och lastbilar som samtidigt var 
salustånd) cirka 50 procent av den 
del av torget som togs i anspråk för 
torghandel. Alltså: ford~nen tar 
lika stor plats som salustanden. 

Konstaterande l: Drygt 80 
procent av alla fordon på torget 
idag är alltså bamsestoraeller stora 
lastfordon. 

Konstaterande 2: I januari 
månad är det relativt få försälj
ningsenheter på torget. Men även 
under lågintensiv kommers skulle, 
om alla försäljare tog dit sina 
fordon, torget belamras av 7-8 
barnsestera lastbilar och 15-16 
större lastfordon. Eller 24 bamse/ 
medelstora lastfordon plus stora 
husvagnar. 

Konstaterande 3: För att få en 
mera fullständig bild av motor
fordons förfulande och otrivsel
skapande effekt på torget under 
salutid måste man till ovan 
redovisade siffror lägga de 15 
personbilar som finns uppställda 
på parkeringsplatserna vid toregets 
södra sida, de bilar som köar för 
att få någon av dessa platser samt 
de cirka dussinet fel parkerade bilar 
som finns på torgets norra sida. 

UlfNymark 

Vänsterpartiets medJemsmöte.!ördag 6 
februari äger rum pa Laurentngtans 
dagcentran Se vidare nästa nummer! 

POSTTIDNING B 
KarinBlom 
l' ardavägen D· 85 
Y'-l- 71 Lund 

Sluta räkna lik och börja 
rädda liv! 
Matz Gustavsson balanserade 
Lenindebatten genom att erinra 
om att det pågick ett inbördeskrig. 
Revolutionen segrade1917 med 
först 1921 hade alla utländska 
trupper drivits ut. -Revolutionen 
hjälpte fram demokratiska re
former i Sverige. -J ärnför hur den 
moderata kammen växte efter 
Sovjets fall. - Kubanerna hade 
gjort en rättvis revol~tion, som 
USA bekämpar med ohka medel. 
USA provade sina atombomber 
på den japanska befolkningen i 
krigets slutskedee. USA hotade 
med att bomba Vietnam tillbaka 
till stenåldern och avlövade deras 
skogar med kemiska bomber. Nu 
får Iraks folk känna på der 
demokratiska USAs bomber.- Jag 
är orolig för vad som kan hända 
med Kuba.- Stöd Svensk-kuban
ska föreningens krav på att USA 
höver bojkotten. 

Orvar Andersson 

Vi ber om ursäkt för att denna 
insändare som kom till VB före 
jul inte har fått plats förrän nu. 

Röda Flåset 
expanderar 
- Som Röda Kapellet för tjugo år 
sen, svarade en skånsk vänster
politiker på frågan om hur Ung 
Vänsters blåsorkester Röda Flåset 
lät. 

Omdömet är inte helt rättvist 
mot Lunds Kommunistiska Blås
orkester (som Röda Kapellet hette 
då). Röda Flåset låter faktiskt inte 
särskilt bra. Men de låter, och det 
är tills vidare huvudsaken. 

Nu i helgen hade Flåset utbild
ningsinternat på Kvarnby folk
högskola och det lät rätt mycket 
närfyra trumpeter, fyra saxofoner, 
tre flöjter, två klarinetter, ett par 
horn och basuner samt inte mindre 
än fyra bastubor klämde i. (Samti
digt övade en ny sångkör i rummet 
intill.) 

Flåset har nu planerat in ett antal 
spelningar under våren och det. är 
naturligtvis klokt, för torrs1m 
räcker inte i längden för att hålla 
geisten uppe. Dock behöv~r 
trumpetsektionen lite mer rutm 
innan ensembeln kan kallas fullt 
spelbar. 

Kulturpuff 
Danshyllning till fotbollen 
I helgen dansas det igen på Lunds 
stadsteater. Fredag kl. 19 .30, 
lördag kl. 18.00 och söndag 16.00 
blir det En hyllning till fotbollen 
av J o Strömgren och Short Stories 
av BirgittaEgerbladh med Skånes 
Dansteater. Gå dit och gottgör 
gamla synder! 

Per Jonsson dog hastigt ... 
Inför premiären på Rivers of 
Mercury i Stockholmihöstas avled 
koreografen och kompaniledaren 
själv oväntat. Den 16 februari kan 
man hedra hans minne och unika 
danskonst i Lund. Per Jonsson 
Dance Company framför Schakt, 
(en klassiker) och nya Rivers of 
Mecury på stadsteatern. 

Öronfröjd 
Peter Mattei sjunger, Bengt-Åke 
Lundin beledsagar på piano. Det 
blir Schubert, Winterreise? och 
Schuman på Skissernas Museum 
måndag 8 februari kl 19.30. 
Världsklass. Unik konsertmiljö 
och garanterat mogen publik. 

~ 
ÖPPETMÖTE FÖRALLALUNDABOR 
Måndagen den 1 februari kl 19 .. ;30 på 
partilokalen Svartbrödersgatan 3. Amne: 
kommunal demokrati, interpellation om 
koldioxidutsläpp. planering för våren. 
Alla är välkomna 

lv!cKoiiÅiir1 
1 Detta nummergjordes av Lars Borg-l 

ström och Gunnar Sand1n. l l Näste redaktör: Sten Henriksson. 
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det, Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. 1 
Måndag e. 17 till fax 046-123123. l l Manus mottas gärna på epos!, 

l
vp @lund. mail.telia.com eller 3,5" l 
diskett. 

•
Telefon till redaktörerna: 1 
Karin Blom 046-1 4 16 12 

l 
sten Henriksson 046-14 44 57 l 
Gunnar Sandin 046-13 58 99 l Vid utebliven tidning ring: l 

.cecilia Wadenbäck 046-13 82 13 . .l --------Vad spelades? Gamla godisar 
ur Röda Kapellets sjuttitals
repertoar. Ungdomarnas fav?ritlåt 
visade sej vara "Follow Chrurman 
Mao". Ska man ta det som ett 
tecken på att de har gått vidare från 
Lenin? 

Allra maffigast: "Det (t)unga 
gardet", spelad unisont av fyra bas
tubor! 
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Rectangle


