
Utkommer fredagar 

En skola för alla 

Det har börjat ploppa fram allt fler privat
skolor. Alltså skolor som är privata men som 
finansieras av skattepengar. Skolor som inte är 
öppna för alla och som dessutom gör den 
offentliga skolan fattigare. När det är våra 
gemensamma pengar så måste vi få vara med 
och bestämma vad som ska bli av dem. När 
det är kommunen som fmansierar skolorna ska 
väl alla få tillträde? Så är inte falletoch 
anledningen benämns valfrihet. Valfrihet, för 
dem som har råd, att välja skola. Valfrihet att 
göra skolan fattigare för oss som inte har lika 
mycket pengar. Vi har valfriheten att titta på 
när allt fler privatskolor beviljas, vi har 
valfriheten att gå i en allt fattigare skola. 

Betygen inskräner elevers vardag både när de 
är i skolan och när de kommer hem. Hela 
undervisningen måste ske så att det kan leda 
till en individuell bedömning. För det är det 
som skolan idag har kommit att handla om. 
Att få bra betyg alltså. Vem bryr sig då om hur 
mycket man egentligen har lärt sig? Den 
effektivaste vägen till bra betyg är att hålla 
med läraren och inte tänka i allt för kritiska 
banor. Det viktiga är den faktakunskap man lär 
sig utantill, inte att själv aktivt ta reda på 
saker. Vem bryr sig om att betygsskillnaderna i 
stort sett bara återspeglar klassamhället? Sade 
jag "återspeglar"? Jag menar givetvis också 
återskapar! Det är bevisat att viijet betyg man 
får har en stark koppling till vilken klass man 
tillhör och till ens föräldrars attityd gentemot 
studier. 

Vi har valfriheten att se på när det skärs ned i 
skolan och man istället satsar på elitprojekt. Vi 
har valfriheten att sitta som nickedockor i 
klassrummen. Vi har valfriheten att låta allt 
vara som det redan är. Men vi kan också ta 
oss friheten att bekämpa den så kallade 
"valfriheten" som innebär inskränkningar i 
våra rättigheter. För vi ställer inte upp på 
spelreglerna så länge de dikteras av eliten. Vi 
vill se en skola där alla ges lika möjlighet till 
utveckling. 

Sara Mohammadi 
Ordförande Ung Vänster Lund 
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Appellmöte på Klostergården : 
Visst var det värt det 
En stor ensemble från Röda Kapellet, sex Ung 
Vänstrare och tre vänsterpartister spenderade en 
halvtimme på Klostergårdens centrum i lördags. 
Musik från Röda Kapellet varvades med korta ap
peller från Gunnar Stensson (v) och Elin Alberts
son (Ung Vänster). Vädret stod på våransida-det 
var inte speciellt kallt och knappt något regn. Medan 
fyra från Ung vänster sprang i Klostergårdshusen 
trappor och delade ut flygblad så stod två "ung 
vänstrare" och två vänsterpartister redo att dela ut 
flygblad till förbipasserande. I början får jag erkänna 
att det kändes lite nervöst då Klostergårdens cen
trum var i det närmaste tomt på besökanden - ett 
fiasko kändes nära. Det var aldrig tal om några "mas
sor" men fler och fler kom förbi, några endast för ett 
ögonblick lyssnande på musik eller tal och förund
rade över vad som pågick, andra stannade lite längre 
och lyssnade de flesta tog gladeligen (eller åtmins
tone inte motsträvigt) emot våra flygblad. Det var 
ett lugnt tempo och inte så många besökande men 
det gjorde å andra sidan att vi hade möjlighet att 
samtala lite mer med några av de förbipasserande. 
Gunnars appeller var föredömligt lokala och hand
lade om livet och boendet på Klostergården, lokal
politik då det är som bäst. Elins appeller handlade 

om Ung vänster kampanj för "ungdomens fyra rät
tigheter" och var utmärkt skrivit, här har Ung vän
ster ytterligare en förträfflig talare på gång. 
Appellmötet förflyttades efter en halvtimme till 
Mårten torget, där vi brukar hålla till. Där fanns det 
många fler förbipasserande som lyssnade till 
Gunnars appeller som nu handlade om en bra, nyfi
ken och öppen kommunal skola och alla de utmärkta 
argumenten mot privata skolor. Elin fortsatte i sina 
appeller med att lyfta fram ungdomars rätt till skola, 
arbete, boende och fritid. 
Lördagens appellupplägg var inledningen till en 
höstkampanj där målsättningen är att synas inte 
bara i centrum utan också i bostadsområdena. Vi 
fortsätter med appellmöten på Norra Fäladen och 
Linero. Om orken står oss bi så skall vi följa upp 
appellmöten med flygbladsutdelning i dessa bo
stadsområden med vänsterpartiets och ung vän
sters politik och med öppna möten i skolor på 
områdena där intresserade kan lyssna, på, kommen
tera och kritisera våran politik. Människor är var
ken dumma eller politiskt ointresserade och därför 
vill vi vara synliga och vara med i bostadsområd
enas politik- inte bara under valkampanjer. 

ANDERS NEERGAARD 

Tema: Organisation 
Under nittiotalet har klassamhället blivit tydligare 
och på samma gång har det fått en delvis ny skep
nad. Det är kvinnor, invandrare och ungdomar som 
är de stora förlorarna efter nittiotalets krisår. För att 
föra en vettig politik räcker det inte med att ha de 
rätta replikerna. Då måste vi också ha en teoretisk 
förståelse av samhället. Annars vet vi inte vem vi 
ska vara kaxiga mot eller varför. Inte heller det är 
nog. Vi behöver dessutom en organisatorisk styrka. 

De erfarenheter unga människor samlat på sig 
under nittiotalet har gjort att man fått en vilja till att 
förändra sin egen situation som inte helt motsva
ras av tidigare generationers. När många av våra 
föräldrar stod och skanderade var de inte alltid så 
drabbade som de ville ge sken av. Då såg man en 
framtid. Idag är det inte lika säkert att saker kommer 
att gå bra. Med denna insikt är det inte långt till 
medvetenheten om att ifall vi ska få det bättre, är 
det bäst att vi försöker tillsammans. 

Ung Vänster är ett kaxigt ungdomsförbund, som 
inte blundar för konflikter. Det är bra. Under nittio
talet har det svenska klassamhället blivit allt tydli
gare. Då behövs det någon som vågar säga som 
det är och tydligt tar ställning för ett alternativ. Då 

behövs Ung Vänster. 
Ung Vänster är det enda av de svenska 

ungdomsförbunden som växer medlemsmässigt. 
När en organisation är i förändring ställs den inför 
nya problem. De problem Ung Vänster står inför är 
roliga problem: Vi har helt enkelt växtvärk. 

På allt fler håll i landet står man inför liknande 
problem. Det fmns en gräns för hurmånga man kan 
vara i en och samma klubb innan det blir otympligt. 
Det är mycket att ta hänsyn till. Det ska fumas an
svar till alla. Alla ska känna att de bidrar med något. 
Man får inte vara fler än att medlemsmötena fung
erar. Nya medlemmar måste kunna komma in i klub
ben på ett smidigt vis. Samtidigt får klubben inte 
vara alldeles för liten och mysig. Vi är en politisk 
organisation där alla ska känna sig välkomna, inte 
ett kompisgäng. 

Ung Vänster Lund har brottats med sin växtvärk 
grovt räknat sedan valet 1998, då man delade upp 
klubben i ett "cellsystem". Idag är vi organiserade 
i två celler inom ramarna för klubben: cell12 och cell 
43. Men cellsystemet så som det ser ut idag haltar. 

Arbetsgrupperna har i och för sig blivit mindre. 
Det är dock svårt att få överblick och svårt att för-



klara för nya medlemmar. Det är svårt att veta vem som ska ha ansvar. Mycket 
faller på styrelsen.Alldeles för lite på medlemmarna. Att växa i organisationen 
har blivit liktydigt med att få en post i något utskott. Istället för att arbeta 
praktiskt och utåtriktat. 

Här presenteras två förslag på hur vi ska kunna lösa det organisatoriska 
problemet. Debatten som föregått har förts på medlemsmöten. Sedan i den 
särskilda grupp som tillsattes för att finna en lösning. 

På ett medlemsmöte den 27 oktober kommer vi att ta det avgörande beslu
tet. Läs. Begrunda. Ta ställning, eller hitta på ett alldeles eget förslag. Kom 
sedan och argumentera för din ståndpunkt. 

STYRELSEN FÖR UNG VÄNSTER LUND 

Celldelningsgruppen: 

Ett förbättrat cellsystem, 
ingen klubbdelning 
Vi menar att det finns ett behov av en 
organisatorisk förändring av Ung 
Vänster Lund. Detta eftersom vi växer 
såväl i medlemsantal och sympatisö
rer som i aktivitet. Vilket har Jett till att 
vissa cellmöten (främst cell 43) varit 
lite väl stora och att mycket av arbetet 
hamnat i arbetsgrupper och utskott. 
Konsekvensen har blivit att klubben 
och klubbarbetet blivit organisato
riskt svåröverskådligt för nya medlem
mar och att cellmötena förlorat något 
i betydelse. 

Dessa problem vill vi lösa genom 
att förändra det nuvarande cell
systemet men behålla en enad Lunda
klubb. Orsakerna till att vi inte vill dela 
upp klubben är flera. 

Organisatorisk styrka 
Genom en stor? enad Lundaklubb be
håller vi vår organisatoriska styrka. 
Alla vi medlemmar i Lundaklubben har 
nu tillgång till dyra resurser som da
torer, kopiator, telefoner, telefax, 
internet m.m. Dessa resurser kommer 
att bli svåra för mindre klubbar att 
skaffa och man skulle ofta få Jämna 
sin eventuella klubblokaler i utkanten 
av Lund för att få tillgång till dem. 
Dessa resurser är också mycket vik
tiga under den närmaste tiden då val
kampanjen kommer igång. 

Politisk styrka 
Genom en stor enad Lundaklubb be
håller vi vår? politiska styrka. Tillsam
mans är vi starka. Vi kan idag engagera 
många människor för att genomföra 
stora projekt, kampanjer och aktioner. 
Idag är vi dock inte tillräckligt många 
för att dela klubben och samtidigt be
hålla denna styrka. Ett fåtal personer 
t. ex. i ett av Lunds ytterområden skulle 
inte kunna genomföra mycket mer än 
flygbladsutdelning och affischering. 
En orsak till detta är att Lunds ytter
områden faktiskt inte är tillräckligt 
stora för större aktioner. 

Lund är en för liten stad 
Vi måste inse att Lund är en ganska 
liten stad. Många människor från 
Lunds ytterområden vistas i centrum 
på sin fritid. Det är där man kan nå 
dem. 

Behåll mångfalden 
Cellsystemet skapar en viktig mång
fald. Som vi alla vet är Lund, som de 
flesta städerna, en segregerad stad. 
Om vi delar upp Lundaklubben skulle 
denna segregation självklart spegla 
sig i de små utspridda klubbarna runt 
om kring Lund. Många studenter dvs 
äldre personer skulle samlas i centrum 
och många invandrare och yngre 
skulle hamna i de små klubbarna. Detta 
är högst olyckligt då Ung Vänster just 
vill bekämpa segregation. Om vi be
håller cellsystemet behåller vi också 
mångfalden i vår klubb. Det är stimu
lerande och roligt att komma ut ur sin 
bostadsområde och träffa olika män
niskor i olika åldrar, ideer och med olika 
bakgrund. 

Vi befinner oss i 
en känslig period 
Som alla vet är det val om ett år. Vår 
energi borde nu riktas på att förbe
reda oss så mycket som möjligt och 
göra en bra valkampanj. Vi harinteråd 
att bilda svaga små klubbar som tar 
mycket energi, arbete och tid. Detgäl
ler att vara realistisk och inse att de 
nya klubbarna inte kommer att fung
era av sig sj ä! va. Det måste finnas ett 
antal erfarna kamrater (som har tid och 
ork) på de små klubbarna för att de 
skall fungera. Idag fmns det faktiskt 
inte så många aktiva på dessa orter 
som kan ta på sig det tunga arbetet, 
med att både bygga upp en helt ny 
klubb och driva valkampanj. 

Våra förslag 
Som vi skrivit ovan vill vi ändå för
ändra Lundaklubbens organisation. 
Men inte genom att dela den under 
den närmaste tiden. Våra förslag är: 
1. Att bilda två nya celler(utöver de 
två existerande). Cell43 bör delas sna
rast möjligt medan cell 12 kan delas 
efter behov beroende på medlemstills
tömningen under terminen. 
2. Vi vill behålla den nuvarande sty
relsen med uppgiften att informera om 
distriktsaktiviteter, planera klubb
möten, ansvarar för klubbens ekonomi 
och har det yttersta ansvaret för 
kommunikationen mellan cellerna vid 
gemensamma projekt. 

3. Gemensamma medlemsmöten (klubb- Lundaklubben växer som aldrig förr. 
möten) skall hållas minst en gång per Detta ger oss ett angenämt problem, 
månad. Under dessa möten rapporterar man bordekanske kalla det en utrna
cellerna om sina aktiviteter och nya ak- ning. Jämfört med andra klubbar i 
tiviteter diskuteras samt ansvarsom- Skåne har vi en relativt låg aktivitets
råden fördelas. kvot (alltså antalet aktiva medlem-
4. Lundaklubben skall omedelbart sluta mar delat med antalet totala 
bilda utskott och grupper för alla akti- medlemmar). I Skånefinns detmånga 
vite ter. Vid större arrangemang skall is- klubbar som har i princip lika många 
tället medlemmarna på klubbmöten aktiva medlemmar men många farre 
fördela uppgifterna och projekten på medlemmar totalt. Detta tror vi till 
cellerna. I övrigt skall cellerna självstän- stor grad beror på att man som ny i 
digt besluta om sin verksamhet och söka Lundaklubben lätt känner sig utan
pengar hos styrelsen. Om något pro- för. Dels p.g.a. att det händer så 
jekt dyker upp hastigt fördelar styre!- mycket att mötena nästan bara be
sen arbetet på cellerna och behöver ej står av rapportering om olika aktivi
vänta på ett medlemsmöte. teter, dels på att vi är så många på 
5. Varje cell tilldelas på årsmötet skolor mötena att de nya inte alltid får 
och bostadsområden där de ansvarar komma till tals och dels att den has
för kampanjer, affischering, flygblads- tiga medlems- och s ymptill
utdelning och övrig utåtriktad verksam- strömningen helt enkelt har gjort att 
het. I högre utsträckning än nu bör vi inte har klarat av det. Här har den 
cellerna ordna öppna mötet på de om- nystartade s ympgruppen visat att 
råden de ansvarar för. (Eftersom det är man med nya arbetsformer kan 
ganska lång tid kvar till årsmötet kan vi uppnå väldigt mycket som de 
redan på ett medlemsmöte fördela bo- "gamla" strukturerna har svårt att 
stadsområden och skolor på cellerna). hantera. Vi tror också att det kan vara 
6. Lundaklubben bör behålla sin ett problem att med nuvarande cell
symphanteringsgrupp som ansvarar system, ackompanjerat av diverse 
för klubbens symphantering och nya tillsatta grupper, gör det svårt för 
medlemmar. Fler aktiva medlemmar nya, men även äldre, medlemmar att 
borde hjälpa till och utveckla dessa få en överblick över vad som händer 
möten. i klubben vilket kan få som konse-
7. Den nuvarande lokalen skall behål- kvens att man i mindre grad ideuti
las och dess resurser skall kunna an- fierar sig med klubben, dess mål och 
vändas av alla Ung Vänster dess verksamhet. 
Lundsmedlemmar och där skall även 
cellerna ha sina möten. Cellerna kan ha 
möten på samma tid i de två olika loka
lerna. Lokalen är en mötesplats där med
lemmar från de olika cellerna kan träffas 
och diskutera ideer och erfarenheter. 

Avslutning 
Många av de som vill dela upp klubben 
säger att Lunda klubben inte växer om 
vi inte delar på klubben. Detta är ett 
felaktigt påstående eftersom vi nu fak
tisk växer mer än någonsin. Det är rik
tigt att vi har haft svårt att behålla våra 
sympatisörer, men detta beror inte på 
att vi är en enad klubb utan främst på 
att vi har lagt ner för lite tid på 
symphantering. Detta tillsammans med 
att en massa utskott har tagit över 
cellernas uppgifter har lett till att många 
sympatisörer och medlemmar helt en
kelt tyckt att det är tråkigt att gå på cell
mötena och därmed delta i aktivt i 
klubbens verksamhet. 

Till slut vill vi säga: Tillsammans är 
vi starka.Behåll mångfalden, behåll 
Lundaklubben enad. 

En unik utmaning 
Den situation som Lundaklubben 
idag befinner sig i är än så länge ovan
lig inom Ung Vänster. Hittills har det 
bara varit storstäderna som har haft 
fler än en klubb i samma stad. I Stock
holm fungerar Stor-Stockholm som 
ett distrikt vilket medför att de orga
nisatoriska problemen som denna 
"växtvärk" vi känner av är få. Andra 
städer såsom Linköping som delat 
upp sig i inner- och ytterklubben. 
Erfarenheter som redogörs för nedan 
har visat att Linköpings uppdelning 
har varit problematisk. Inte heller si
tuationen i dagens Malmö, där det 
finns svåra organisatoriska problem 
i relationerna mellan klubbarna och 
"Stor-Malmö" när det gäller frågor 
som vem som skall besluta om vad 
kan ge oss några klara riktlinjer för 
hur vi skall hantera vårt lilla "pro
blem". 

Vårt förslag 
Klubbdelningsgruppen föreslår att 

CELLDELNINGsGRUPPEN Ung Vänster Lund vid nästa årsmöte 
delas upp i flera självständiga klub
bar med olika geografiska 
upptagningsområden. Detta gör vi 

)) Search for justice, and what do you find? 

Justus on the unemployment Iine. 

Just us sweating dawn to dusk. 

There's no justice, there's on ly us! << 



klubbdelningsgruppen: 

Nya klubbar för mer delaktighet och 
långsiktig organisation 

för det första därför att Ung Vänsters 
grundläggande arbetsenhet är klub
ben. En lagom stor klubb möjliggör 
en vettig ansvarsfördelning så att alla 
kan känna sig delaktiga och ha en 
överblick över vad som händer. En 
geografisk uppdelning är både stad
gebestämd och väldigt viktig för klub
bens möjligheter till utåtriktat arbete. 
För att komma ut till så många som 
möjligt är det viktigt att finnas och 
synas där folk bor och inte bara i sta
dens centrum. Anledningen till att man 
går med i Ung Vänster är också att 
man vill förändra sin vardag och var
dagen börjar där man bor. 

tet och planeringen mycket svår och 
kampen för socialismen har därmed 
blivit lidande. Detta undviker vi ge
nom, att som stadgama påbjuder, låta 
klubbarna ha relativt strikta geogra
fiska "upptagningsområden". 

Delaktighet 
En annat viktigt problem med dagens 
system är svårt att ha överblick över 
hela klubben om man inte sitter i sty
relsen. Det gör att mer makt än nöd
vändigt koncentreras och styrelsen 
tvingas att ägna sig åt mer än de ad
ministrativa funktioner som stad
gama ålägger den. I en mindre klubb 
utan celler och utskott kan makten 
och diskussionen om klubbens fram
tid ligga hos medlemsmötet (som i 
andra klubbar motsvaras av våra cell
möten). Dagens system med celler är 
inte stadgereglerat och har bevisli
gen haft som konsekvens en oön
skad, men svårundkomlig, maktkon
centration. 

kommit fram till att det ännu inte bär att 
starta en egen klubb på Klostergården 
varför detta område här har blivit 
sammanslaget med Centrumområdet 
Indelning blir då som följer: Centrum 
ända upp till Ideon, samt Kloster (223 

xx + 222 xx); Östra Tom och Linera 
(224 xx); N. Fäladen ochNöbbelöv (226 

xx);Väster samt Kobjer (227 xx). 

Lokal 
För att en ny klubb skall kunna fung
era och arbeta i det område den fmns 
är det även viktigt med en egen lokal. 
En egen lokal är även oerhört viktigt 
för at skapa den nödvändiga "klubb
känslan". Ä ven om vi i klubbdelnings
gruppen ännu inte fått tag på den 
ansvarige för källarlokaler på LKF så 
tyder allt på att det inte skall vara nå
got problem att hyra dem relativt bil
ligt. Dessa nya kostnader måste ses i 
relation till vår nuvarande budget, som 
är den största i Skåne. Dessutom måste 
det ses i relation till den förväntade 
medlemsökningen som vi antingen kan 
hantera eller inte. Om vi misslyckas och 
inte tar tillvara på intresserade och nya 
medlemmar mister vi både kamrater i 
kampen och aktivitetsbidrag från kom
munen. Som kassör med överblick över 

En situation som den vi står inför 
idag när man själv och på godtyck
liga grunder väljer vilken cell man vill 
vara med i, riskerar att skapa s.k. 
"kompisklubbar" där Ung Vänster
arbetet degenererar och blir att mer 
och mer handla om att träffa "sina 
vänner i Ung Vänster" än att bedriva 
revolutionär kamp. Självklart skall man 
vara kompis med sina kamrater i klub
ben; det gör Ung Vänsterarbetet roli
gare och samarbetet fungerar bättre 
helt enkelt. Rena kompisklubbar ten
derar dock att stänga ute nya med
lemmar eftersom det tar en tid att bli 
en del av gemenskapen i en "stängd" 
grupp. 

klubbens nuvarande ekonomi så ser 
De olika klubbarna Greger Hammarin inga problem med 
Så som vi har tänkt det så kommer den extra kostnad som flerlokaler kom-

I dagens Lundaklubb har vi inte 
detta problem, men ett konkret exem
pel på hur ett sådant problem med 
"kompisklubbar" kan manifestera sig 
är Linköpings uppdelning i Centrum
klubb och Ytterstadsklubb. Där har 
den geografiska basen för de olika 
klubbarna varit svårbestämd och folk 
har flyttat fram och tillbaka beroende 
på vilken klubb som fungerar bäst för 
tillfallet. Detta har visat sig göra arbe-

delningen se ut så att vi behåller en 
klubb med bas i den nuvarande 
klubblokalen och skapar nya klub
bar i de bostadsområden med tillräck
ligt medlemsunder lag. De alternativ 
som finns idag är Norra Fäladen, 
Östra Tom/Linera och Väster. För att 
göra detta både lättfattligt och prak
tiskt har vi föreslagit att indelningen 
bör ske efter de postnummerområden 
som Posten så lämpligt och förutse
ende har indelat efter precis de områ
den som vi ser som naturliga områden 
för nya klubbar. 

Vi har efter att ha tittat i vår 
medlemsmatrikel och räknat efter 

Tisdag 9 oktober 19.00 

Sankt Laurentiigatans dagcentral 

Kvinnligt och manligt 
i Kurdistan och Sverige 

könsroller och värderingar 

med 

Rasoo Awla, sociolog och statsvetare, Göteborg 
Kurdo Baksi, journalist, Stockholm 

Akram Heidare, Lunds KvinnaForum 
Sara Mohammadi, ordf. Ung Vänster Lund 

Moderator: Sverker Oredsson, ordf. SKKMR 

Arrangörer: Stödf'oreningen fOr Kurdiska barn (sFKB), Kurdiska 
kulturforeningen, Svenska kom. fOr kurdernas rättigheter (sKKMR) 
I.mxl-Malmö 

mer att irmebära "Det gör ont när knop
par brister, men det är ett nödvändigt 
steg vi måste ta och det väger tungt" 
säger han. 

De som bor utanför Lund bör förde
las över de olika klubbarna. Helst i klub
ben närmast där de bor men här måste 
man också ta hänsyn till busstider och 
busslin j er eftersom det kan vara svårt 
att motivera att en medlem från t.ex. 
Dalbyskall tvingas förutom den van
liga restiden byta buss vid Botulfs
platsen, med de väntetider det innebär, 
för att ta sig till sitt klubbmöte. Här får 
man välja vad som är mest praktiskt 
helt enkelt, men eftersom vi inte vet 
hur busslinjerna kommer att se ut efter 
nyår så kan vi inte ännu ge förslag på 
hur en sådan indelnings skulle kunna 
se ut. 

För att alla klubbarna skall fungera 
och få en bra start från böljan är det 
möjligt att man i inledningsskedet flyt
tar över medlemmar från centrum
klubben till de l!ndra klubbarna. Detta 
då äldre, mer erfarna, kamrater uppen
barligen tenderar att bosätta sig i cen
trum (läs: Smålands). 

Man skulle kunna säga att det fung
erar bra idag och att det vore synd att 
ge sig på att förändra de strukturer som 
bevisligen har fungerat så här långt. Vi 
måste dock veta att vi jämfört med an
dra klubbar runtomkring i landet är 
bortskämda med antalet kamrater på 
mötena. Vi måste förstå att vi efter en 
eventuell klubbdelning inte kan vänta 
oss att alla klubbar enskilt är lika starka 
som dagens Lundaklubb. Det är den 

bittra sanningen men alternativet har 
en ännu surare smak. Alternativet 
vore att blunda för verkligheten. Det 
vore oansvarigt att inte förbereda klub
ben organisatoriskt för den kraftiga 
medlemstillströmning som väntar i och 
med valet och den kraftiga politise
ring av samhället det kommer att inne
bära. Det skulle vara ett uttryck för 
feg konservatism och rädsla för orga
nisatorisk utveckling. 

Samordning 
För att genomdriva större kampanjer 
och de återkommande evenemangen 
såsom 1 maj, Kristallnatten och s mars 
behövs ett samarbete, koordination, 
mellan de olika klubbarna. Vårt förslag 
är att varje månad låta ordföranden 
och kassören i alla klubbarna ha mö
ten för att samordna arbetet. Här skall 
också det nödvändiga ekonomiska 
samarbetet föras. Eftersom vi inför 
kommunen fungerar som en bidrags
sökande förening, är det praktiskt att 
sköta vissa kassörsuppgifter gemen
samt. Detta samtidigt som vi inför 
KomCentralkassan (Ung Vänsters ge
mensamma bankkonto där hela för
bundets pengar finns samlade) kan 
fungera somfyra självständiga klub
bar med egen ekonomi. 

Givetvis skall detta organ inte ha 
något inflytande över vilka kampan
jer de olika klubbarna väljer att driva. I 
de större sammanhang då det är omöj
ligt att låta en klubb ta hand om arbe
tet eftersom man skall samarbeta med 
andra organisationer och det rör alla 
klubbarna, är det rimligt med stormö
ten där alla klubbarnas medlemmar 
deltar och man gemensamt beslutar. 

Det är alltså viktigt att detta mellan
klubbliga organ har väl definierade, 
och avskurna, uppgifter för att förhin
dra attklubbarnas självständighet ifrå
gasätts och åsidosätts. En situation 
som i Malmö där ansvarsfördelningen 
är oklar, och därför hämmande, är inte 
att önska. 

Vi ser också att det kan finnas stora 
fördelar med att mellan klubbarna, 
koordinerat på ordförande-kassör mö
tena, ha gemensamma studiecirklar på 
olika nivåer. På detta sätt skulle man 
då kunna ha de mer avancerade stu
diecirklar som idag förs på distrikts
nivå, även om det mest är folk från 
Lund som deltar, på kommunnivå. 

Vi föreslår vidare att de nya 
klubbarnas årsmöten skall hållas sam
tidigt och på samma plats. Sjävklart 
åtskiljda, men även med gemensamma 
delar så att t. ex. verksamhetsplanerna 
kan koordineras så att man inte gör 
dubbelarbete så att säga. 

Dela klubben nu! 
För att en omorganisering skall fung
era i praktiken behöver den vara väl 
planerad. Det är nödvändigt att man 
efter ett eventuellt beslut om en klubb
delning, kan sätta igång direkt och inte 
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oktober 

2 RÖDA TRÅDEN 

Cell 12 startar Röda Tråden, Ung Vänsters introduktionscirkeL Kom med du också, 

även om du inte är medlem i cel112. 

Lokalen 18.30. 

6 TORGMÖTE 

Torgmöte på Norra Fäladen 11.00- 11.30. Därefter flygbladsutdelning på Norra Fäladen. 

Torgmöte på Mårtenstorget 12.00- 12.30. Tema: För fred i världen 

6 MEDLEMSMÖTE 

Temat är Ungdomens fyra rättigheter, Ung Vänster Skånes distriktskarnpanj. Vilka 

frågor ska vi arbeta med här i Lund? Hur ska vi arbeta med dem ?Mötet är på lokalen 

och börjar 15.00. 

6 DISTRIKTSSTYRELSEMÖTE 

Ring expen 040-92 14 11 for frågor och anmälan (så fikan räcker till dig också). 

7 DISTRIKTSSTUDIECIRKEL 

Temat for höstens distriktsstudiecirkel är rasism och anti-rasism. Första mötet hand
lar om hur vänstern fOrstår rasism. Anmäl dig till Ung Vänster Skåne: 040-92 14 11. 

9 DEBATT OM KURDISTAN 

Ordförande Moharnrnadi debatterar. Se insida fOr mer info. 

12- 14 VÄNSTERHELG OCH MEDIAKURSPÅ KVARNBY FOLKHÖGSKOLA 

Vänsterhelg fOr dig som är ny i forbundet, mediakurs f<ir dig som varit med ett tag. 

Anmäl dig på nästa cellmöte eller genom Ung Vänster Skåne (040-92 14 11 ). 

12 NATIO NELL AKTIONSDAG MOT PLAN COLOMBIA 

Förbundets nationella aktionsdag mot USA :s imperialistiska intervention i 
Colombia. Info på cellmötena. 

13 TORGMÖTEN 

Du som inte åker på Vänsterhelgen kan hjälpa till med torgmöte på Linero 11.00 -

11.30. Därefter flygbladsutdelning och torgmöte på Mårtenstorget 12.00 - 13.00. 

17 - 25 SOCIALISTISK FILM 

Ung Vänster och Folkets bio arrangerar Lunds fOrsta socialistiska filmfestival. Billig 

film och intressanta foredrag. Frågor? Greger Barnmarin 046-14 76 52. 

27 MEDLEMSMÖTE 

Hela Ung Vänster Lund samlas. Vi diskuterar hur klubben ska vara organiserad i 

framtiden och tar beslut om hur vi ska arbeta fram till årsmötet. 15.00, lokalen. 

28 COLOMBIADAG 

Ung Vänster Skåne ordnar en seminariedag om utvecklingen i Colombia. Mer info 

senare eller ring expen 040-92 14 11. 

Medlemsmöten tisdagar 18.30 och torsdagar 19. 00. Styrelsemöte tisdagar 17.00. Alla 

är välkomna f 

,, Vad är det för marxister som använder 'fabrik' som 

anklagelse? 

... endast de odisciplinerade intellektuella. Vad som är 

så svårt för den borgerligt intellektuelle att anpassa sig 

till, organisation, anammas lätt av proletariatet på grund 

av dess fabrikserfarenhet cc VI Lenin 

17 - 25 oktober 
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Socialistisk film 2001 "' 

Ung Vänster och Folkets bio arrangerar en socialistiskfilmfestival 

Ur .programmet 
ÖVerflödiga människor l Hans Isaksson l Tältprojektet l Bröd och rosor 

behöver ägna en massa tid åt att fixa Vänsterhelg på 
småsaker som krävs för att klubbar- Kvarnby Folkhögskola 
betet skall fungera. Tanken är att de 
som kommer hamna i en ny klubb har 
möten före årsmötet där de kan dis
kutera hur situationen ser ut för deras 
klubb. Detta är oerhört viktigt för att 
arbetet skall kunna påbörjas direkt 
efter årsmötet. 

Ett problem är att det är dyrt med 
kopiatorer, telefoner m.m. så de nya 
klubbarna kan inte räkna med att ha 
det på lokalen från början. För att 
komma runt detta krävs lite framför
hållning och planering av de nya klub
barna och att en person i var och en 
av dem får tillgång till nycklar till 
"huvudlokalen". 

Frågan om inte en uppdelning i olika 
klubbar med olika geografiska 
upptagningsområden kommer att 
skapa etniskt och klassmässigt seg
regerade klubbar lyftes på senaste 
medlemsmötet Det är ett förenklat 
påstående att centrumklubben kom
mer att bestå av vit medelklass medan 
de andra klubbarna består av invand
rare tillhörande arbetarklassen. Om 
man tittar på hur Lund är uppdelat 
klassmässigt och etniskt så ser man 
dock att det i alla de tilltänka 
klubbarnas upptagningsområden 
finns människor med olika social och 
etnisk tillhörighet. Vi är medvetna om 
att Lund är en av J;mdets mest seg
regerade städer men den uppdelning 
vi har valt har även tagit hänsyn till 
detta. 

Vi har identifierat ett organisato
riskt problem och vi har en lösning 
som håller i längden. Det är viktigt att 
dela klubben i god tid före valet, så 
att klubbarna kan samlas kring val
arbetet. Väntar vi till efter valet riske
rar vi att missa, inte bara en god chans 
att utveckla klubben, utan också en 
möjlighet att ta hand om många nya 
medlemmar. 

KLUBBDELNINGSGRUPPEN 

Två gånger om året arrangerar Ung Vän

ster Skåne sitt stora socialistiska läger på 
Kvarnby Folkhögskola. Nu på hösten är 

det helgen den 12-14 oktober det gäller. 

Under en helg lyssnar vi på f<iredrag och 

diskuterar Ung Vänster, socialism, femi

nism och revolutionen med kamrater från 

hela Skåne. Vi gör mycket annat också: 
dansar, leker polis-och-demonstrant och 

affischerar inne i Malmö. Ung Vänster 
betalar både din resa och hela helgens mat. 

Anmäl dig på nästa medlemsmöte eller 

direkt till UngVänster Skåne (040-92 14 11) 

Möten 
RöDA KAPELLET 
6 okt Apellmöte Norra Fäladen 11 -
11 .30 samt Mårtenstorget 12.00 -
12.45 Rep. B, 15, 39, 166, 225, 23Q-
232 , 239, 251 ' 255, 262 
7 okt 18.45 Rep. med Joakim. 
Höstens italienska program: 110, 
114, 115, 194, 23Q-233, 384, 386 
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