
Vem är mest feminist ? 

Utkommer fredagar 2001 

8MAR 
internationella 
kvinnadagen 

Demonstration! 
18.00 stortorget 

Slå tillbaka mot orättvisorna 
- ett feministiskt kliv framåt! 

6 timmars arbetsdag -
för en jämställd arbetsmarknad 

rrangörer: 
Grön Ungdom, SSU, SUF, RKU, Ung Vänster 
Övrigt folk, Övrigt folk, Övrigt folk och så. 

Ellen o. Allan spelar 8 mars 
En sextett ur Röda Kapellet spelar på upp
värmningen. Den är egentligen en rent kvinnlig sex
tett, men spelar med försvagad kvinnokraft för kväl
len. 

Hur som helst: La Lega, Svarta Tupp, Det Unga 
Gardet och andra sånger ur arbetar- och kvinno
rörelsens repertoar kommer att elda demonstrantema 

Rekordstort 
medlemsmöte 

8mars 

Medlemsmötet 26 febr Folkets Hus 
blev stor succe. 
Inte mindre än 95 medlemmar anteck
nades vid en del omröstningar. Många 
av dem har inte varit synliga på 
många, många år. Anledningen till 
rekorduppslutningen var förmodligen 
frågan om Veckobladets framtid. 
På dagordningen stod nämligen den 
från årsmötet uppskjutna frågan om 
Veckobladets framtida utgivning. Nu 
blev den frågan tyvärr åter uppskju
ten! Veckobladets lästekrets får ge sig 
till tåls. 

Kommunlistan 
Först på dagordningen stod faststäl
lande av kommunlistan inför höstens 
val. 
Valberedningen gick fram med inte 
mindre än tre förslag! I stort sett kan 
man säga att man var ense om kandi
datema-men oense om var de skulle 
placeras på listan. 

Så här ser listan ut på de elva första 
platserna: 

Mats Olsson 
Cecilia Wadenbäck 
Ulla-Britta Pettersson 
UlfNymark 
Nita Lorimer 
Mari Jyrinki Fransson 
Göran Fries 
Clas Flemming 
OlofNorborg 
Anne Dederichs 
Niklas Selberg 

Nästa stora fråga 
Nästa punkt på dagordningen var rap
porten från Valkonferensen 17 fe
bruari. Anledningen till den stora, del
vis skarpa diskussion, som utspanns 
sig gällde riksdagslistan för valkret
sen där Lund ingår. 

Många medlemmar upprörda 
Karin Svensson Smith, sittande riks
dagsledamot från Lund hade nomine
rats till l :a platsen på riksdagslista av 
lundavänstems årsmöte 2 febr. En 
majoritet på medlemsmötet ( i stort 
sett 55 mot 40) var upprörda över att 
inte samtliga lundaombud hade rös
tat för Karin Svensson Smith. 
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Ett uttalande togs till förmån för Ka
rin Svensson Smith. Det kan ses som 
en uppmaning till krysskampanj i va
let i höst. Se sid 2. 

Partitoppen indignerad? 
Partistyrelsens VU i Stockholm har, 
lite förvånande, kritiserat valet trots 
att de medger att det skett i enlighet 
med stadgarna. 
Distriktsstyrelsen kommer att ha ett 
sammanträde lärd 9 mars för att un
dersöka anklagelserna att norniner
ingen inte utförts stadgemässigt. 

Griper Gudrun in? 
Enligt vad VB erfar kommer distrikts
styrelsen att utreda om valen utförts 
enligt partiets stadgar. Enligt en van
ligtvis välunderrättad källa lär detta 
inte vara fallet. 
Enligt uppgift kommer däremot par
tiledaren Gudrun Schyman att delta i 
mötet. 

Politiskt virus i Skurup? 
Ett politiskt virus benämt "John An
dersson" lär ha häljat i vänsterpartiet 
i Skurup. 
Det tycks ha smugit sig in i centrala 
delar av skurupvänsterns cache
rninne. 
Där de uppträder med en vänster
vriden ikon. Enligt en centralt plac
erad virusexpert har man nu i Skurup 
lyckats få bukt med det. 

VB fallerade 

förra fredan 

VB-red för förra numret (Rune 
Liljekvist) hade beslutat att fördröja 
tidningen med en dag för att få med 
referat från mötet. P.g.a. den sena 
timmen,( mötet slutade kl 24.00), brist 
på material och utmattning hos 
referenter fick till resultat tatt VB ute
blev förra veckan.(Det var alltså inte 
Postens fel!) 
Någon har undrat om detta är den för
sta missade utgivningen i VB:s histo
ria. D.v.s. under en utgivningsplan 
missad utgivning. Det kan man inte 
säga eftersom styrelsen bara hade ga
ranterat utgivning fram till detta 
medlemsmöte. Nu äremmellertid ut
givningen åter säkrad fram tills nästa 
medlemsmöte. 

Red. 



Neutroner till Lund? 
Ena veckan presenterades en studie 
som berättade att 7 procent av Skå
nes bästa jord har förvandlats till 
tätortsmark under det senaste halvsek
let, en siffra som torde vara i under
kant. Veckan därpå kunde vi läsa att 
en kommitte föreslog att en europe
isk neutronforskningsanläggning 
skulle förläggas i anslutning till Lunds 
universitet och täcka en yta av cirka 
hundra hektar. Flera skånska kommu
ner har meddelat sitt intresse. 

Vad tycker vänstern? 
Först ska man naturligtvis ha is i ma
gen. Förläggningen av ED-finansie
rade institutioner styrs inte enbart av 
rationella överväganden. Det kan 
dyka upp en Berlusconi och sabba 
planerna, som det gjorde med livs
medelsmyndigheten. Vi kan också ta 
ett nationellt exempel och påminna 
om Riksbangård Syd. Det var en an
läggning i samma arealmässiga stor
leksordning som det också utbröt 
dragkamp kring och där meningarna 
gick isär inom vänsterpartiet. Tills 
bubblan sprack när SJ flyttade de 
tänkta funktionerna till Halls berg. 
Men politiker bör ha mental bered
skap och kommuner bör ha plan
beredskap för det eventuella. En in
vestering av storleksordningen 40 
miljarder och 600 anställda ger natur
ligtvis en massa ekonomiska och an
dra fördelar åt den kommun där en sån 
anläggning hamnar. Det handlar ju i 
hög grad om välutbildat och väl
avlönat folk, även om åtskilliga kom
mer att vara utländska gästforskare 
och utgöra ett skattefrälse enligt den 
farska lagen. 
Vad den godajorden beträffar går den 
förlorad oavsett vart anläggningen 
hamnar i Skåne, om den inte läggs på 
utfyllnader i Malmö industrihamn. 
Och är man teknik- och utvecklings
optimist vet man att dålig jord kan 
förädlas till bra jord. Militärens öv
ningsfält kring T vedöra vore ett lämp
ligt försöksområde för det. 
Själv ser jag preliminärt två alterna
tiv, samtidigt som jag efterlyser fler 
synpunkter: 
l. En förläggning till Lund. Inte till 
det område öster om Brunnshög som 
Christine Jönsson (m) har föreslagit. 
Anläggningen måste ha bra kollektiv
trafik, och östra Brunnshög ligger för 
långt från Lundalänken. Men om den 
enligt planerna byggs ut och spårläggs 
till Sandby kan forskarna hålla till vid 
Hardeberga och få en fin hållplats. 
2. En förläggning till Landskrona. Det 
är en av de kommuner som har för
klarat sej intresserad. Den har haft 
sociala och ekonomiska problem i 
samband med avindustrialiseringen 
och kan behöva en injektion. Förut
sättningen är att anläggningen byggs 
omedelbart öster om den nya järn
vägsstationen. Då kommer man dit 
från Lund på 15 minuter. 
Fast varför behövs det hundra hektar? 
Neutroner är ju inte så stora. 

Gunnar Sandin 

Angående 
Vänsterpartiets 
Riksdagslista för 
Södra Skånes 
valkrets 
Vänsterpartiets valkonferens för 
Södra Skånes valkrets valde nyligen 
att sätta Karin Svensson Smith på an
dra plats på riksdagslistan och istället 
lansera en för de flesta medlemmar 
okänd manlig kandidat vars kandida
tur inte diskuterats innan valkonfe
rensen. 
Eftersom Vänsterpartiet för närva
rande enbart har en riksdagsplats i 
valkretsen, riskerar detta att medföra 
att Karin får lämna riksdagen. Karin 
var nominerad av valkretsens två 
största partiorganisationer, Lund och 
Trelleborg, och ingen annan kandidat 
var norninerad av någon annan orga
nisation som första namn på listan. Att 
på detta sätt lansera en okänd kandi
dat utan föregående diskussion är 
mycket olyckligt. 
Karin var den enda kvinnliga kandi
daten som var på förslag till valbar 
plats på Vänsterpartiet i Skånes 
riksdagslistor. Genom att flytta ner 
Karin riskerar partiets trovärdighet 
som feministiskt parti att skadas. 
Karin har på ett kraftfull t och förtjänst
fullt sätt i och utanför riksdagen dri
vit, utvecklat och förnyat framför allt 
Vänsterpartiets miljö-och trafikpoli
tik. Detta arbete är värdefullt för par
tiet. Karin var och är Vänsterpartiet i 
Lunds kandidat till riksdagen. Väns
terpartiet i Lund har fullt förtroende 
för Karin som representant i riksda
gen och önskar att hon blir återvald. 
Med tillräckligt många röster blir hon 
det! 
Uttalande antaget i Lund på medlems
möte 26 febr. 2002 

En klassiker 
Om tre och en halv vecka är det påsk
vandring, ett av Lundavänsterns verk
ligt klassiska arrangemang. 
Just för att traditionen är så lång- den 
första påskvandringen gick 1969- har 
deltagama kunna följa det skånska 
natur- och kulturlandskapets lång
samrna men obörhörliga omvandling. 
Det finns mycket att titta på och sam
tala om, ifall inte den aktuella politi
ken skulle räcka som ämne. Nybör
jare är mycket välkomna att ta del av 
veteranernas kunskaper om och erfa
renheter av hur det var förr (det var 
ofta bättre). 
Vi startar troligen på skärtorsdag den 
28.3 och återvänder till Lund vid 
lunchtid på påskafton. Två över
nattningar alltså, i vindskydd förstås . 
Ett förslag finns att vi ska vandra i 
nordöstra Skånes mäktiga ås- och 
sjölandskap. 
All möjlig information kan fås från 
Gunnar Sandin, te!. 135899. 

"Det finns ingen kopp
ling mellan kvinnor 
och feminism" 
säger genusforskaren Diana Mulinari 
a propå en aktuell debatt 

På förra medlemsmötet antogs ett ut
talande som syftar till att visa Lunda
vänsterns stöd till Karin Svensson 
Smith. (se här intill, reds anm.)För oss 
som tror på parlamentarisk demokrati 
innebär ett sådant uttalandet att vi 
tvingas till att politiskt underordna oss 
majoritetsbeslut. 
Det vill säga det betyder attvi-även 
om vi är kritiska mot uttalandet- inte 
använder våra kontakter inom TV och 
andra massmedia för att berätta hur 
vänstern i Lund behandlar politiska 
motståndare. T ex genom att kalla oss 
"ansvarslösa" och "moraliskt ruttna" 
och i nästan scenografisk stalinistisk 
stil uppmana oss "att skämmas" för 
det politiska ställningstagande vi hade 
gjort. 
Vi kunde om vi ville, berätta en histo
ria om etniska och generations
konflikter och om exkludering och 
straff som säkert skulle innebära 
upplagemässiga framgångar för bor
gerliga media. Vi accepterar majori
tetsbeslut och kommer att arbeta uti
från dem. Borgerliga ledarsidor är -
enligt vår mening - inte den arena i 
vilken vänstern konstruktivt kan dis
kutera dessa oenigheter. Vi stödjer inte 
Karin Svensson Smith för att vi inte 
delar hennes politiska vision och inte 
heller en del av hennes konkreta poli
tik. 

Miljöpolitiken 
För det första för att hon har avpoli
tiserat miljöpolitiken. Hon har undvi
kit att avslöja de centrala koppling
ama mellan miljö och kapitalistisk 
ackumulation och mellan miljö och 
klass, kön och etnicitet. 
För det andra för att hon symbolise
rar den professionalisering av ett
vänsterprojekt i vilken "realistiska" 
förhandlingar är viktigare än ideolo
giska politiska skiljelinjer. En profes
sionalisering som i längden kommer 
att försvaga den representativa demo
kratin. 
Detta är en process som redan har ägt 
rum i den Europeiska kontexten ge
nom lågt valdeltagande. Särskilt bland 
de grupper som vänstern vill repre
sentera 
Men vi röstade också emot henne för 
att hon har visat tecken på en extrem 
fundamentalism l 
"Jag har rätt, de som inte tycker som 
jag är inte bara oerfarna utan också 
okunniga" Dessutom tycks KSS 
sakna förmågan att nföra en politisk 
dialog med grupper som är underord
nande i partiet- unga feminister, an
dra generationens invandrare, lesbis
ka, etc. 

Marxism och feminism 
går hand i hand 
Till sist några ord om den om femi
nism. Karin Svensson Smith har an-

setts som ett offer för patriarkala 
strömningar i skånedistriktet eftersom 
hon blev nedflyttad en plats på 
riksdagslistan 
Det är emellertid totalt ointressant att 
diskutera (i marxistisk och feminis
tisk mening) vad människor Jir. Det 
som är viktig att förstå är hur de hand
lar dvs under vilka materiella förut
sättningar de handlar och hur de ma
teriella förutsättningarna förklarar 
deras handlingar. 

Det är OK att du inte 
är feminist Karin! 

Vi vill gärna försvara Karin Svensson 
Smiths ointresse för feminismen. Det 
finns ingen direkt koppling mellan 
kvinnor och feminismen. K vinnor ska 
inte tvingas profilera sig i politiken i 
egenskap av kvinnor som feminister. 
Vår kritik av KSS är inte att hon inte 
vill profilera feminismen utan att hon 
försvarar sin politiska position genom 
ett brett nätverk av generations
karnrater med manlig dominans och 
personliga påhopp mot andra kvinnor 
(unga, invandrare) som har en poli
tisk profil i feminismen idag. 

Upp till kamp för partiet! 
En positiv konsekvens av den senaste 
politiska turbulensen är kanske att alla 
dessa passiva medlemmar som mo
biliserades för att försvara Karin också 
upplever att "deras" lundavänster är 
hotad. 
De vill kanske få en mer aktiv roll i 
vardagsarbetet i partiet - med risken 
att tvingas samarbeta med unga män
niskor som inte var födda 1968! En 
förhoppning är att Karin Svensson 
Smith har förstått att kritiken mot 
henne är bredare, och djupare än hen
nes agerande i Citytunneln och att hon 
utvecklar (nya och nödvändiga) stra
tegier för en dialog med de grupper, 
(speciell av unga kvinnor och invand
rare) som hon har kallat oerfarna och 
okunniga. 

En förlorad generation 
Det som är sorgligt är att inte heller 
vänsterpartiets medlemsmöten erbju
der den arena för samtal och dialog . 
Självklart kan man argumentera att de 
40 medlemmar som röstade emot 
stöduttalandet till Karin Svensson 
Smith inte representerar Lunda
vänster. Att delegaterna som röstade 
emot Karin Svensson Smith är an
svarslösa, onda, hemska och förres
ten en liten grupp som "vi" inte kän
ner igen för att "de" inte var med när 
vi ockuperade AF 1968. 
Man kan -som man har gjort vinna 
en votering, till och med några till. 
Men man kommer säkert att förlora 
förankringen i den nya generationen 
Klyftan mellan dagens majoritet i 
lokalorganisationen (som är nästan 
exklusiv etniskt svensk och över fem
tio fem) och den s.k. "andra genera
tionen" mer generellt och unga fem
inister mer specifik kommer att växa. 

Diana Mulinari 
N e la P orovie 



Ann Schlyter: om svensk politik för 
global utveckling, jämställdhet och bistånd 
Utredningen om en svensk politik för 
global utveckling, Globkom, över
lämnades till vår nye biståndsminis
ter den 4 mars. Jag, som represente
rade vänsterpartiet i utredningen, har 
förberett tre inlägg till VB, och böljar 
8 mars till ära med detta om jämställd
het i utvecklingssamarbetet. 

stadiestrategi istället för 
mainstreaming? 
Biståndsministern, Jan O Karlsson, 
har enligt Röda EU-fakta uttalat, a 
propå hjälpinsatser i Afganistan, att nu 
var det inte fråga om jämställdhet. 
Först måste man få ordning på Jan
det, sen införa demokrati, därefter 
skulle man kunna tänka på jämställd
het. 
En sådan stadiestrategi har jag inte ti
digare mött öppet uttalad, men när jag 
tänker efter så kan den förklara många 
biståndsaktörers märkliga förrnåga att 
alltid skjuta frågor om jämställdhet på 
framtiden. 

Ny strategi? 
Om ministern är rätt refererad och 
menar vad han säger, så innebär det 
en grundläggande förändring av 
svensk politik. Hans stadiestrategi är 
en helt motsatt strategi till så kallad 
mainstreaming, som har varit officiell 
svensk politik sedanjämställdhet blev 
ett av de övergripande biståndsmålen 
för sex år sedan. Med mainstreamin g 
menas att jämställdhetsträvanden 

skall genomsyra och integreras i alla kanden från mig. Resultatet blev att 
åtgärder. jämställdhet är ganska svagt behand

lad i utredningen. 
Komplettera mainstreaming 
J ag är kritisk mot mainstrearning-stra
tegin för att den är otillräcklig och ris
kabel för sin tendens att få makt
frågorna att försvinna. Men i perspek
tivet av att ministerns stadieteori, som 
hotar alla jämställdhetsperspektiv, 
framstår mainstreaming som oerhört 
betydelsefull. Den bör inte överges, 
men ständigt aktualiseras och kom
pletteras med särskilda genusanalyser 
följda av åtgärder, program och pro
jekt vars överordnade syfte är att 
stödja processer mot ökad jämställd
het. 

Bekämpa fattigdomen 
Fattigdomsbekämpning kvarstår, i 
Globkoms betänkande, som den över
gripande uppgiften för svenskt bi
stånd. Jag ville att betänkandet tyd
ligt skulle peka på könsdiskriminering 
som en viktig orsak till fattigdom. Is
tället för att föreslå genusanal y ser och 
jämställdhetsarbete som ett speciellt 
verktyg i fattigdomsbekämpning re
duceras detta till en av flera aspekter 
som ska "mainstreamas". Det finns en 
inneboende risk i mainstreaming, att 
frågan istället försvinner. Det har vi
sat sig i biståndet och det visade sig 
även i arbetet med betänkandet. När 
sekretariatet skrev tenderade frågan att 
bli osynliggjord, trots påstått goda 
föresatser och oändligt många påpe-

Rättighetsperspektivet 
Utredningen föreslår att mänskliga 
rättigheter skall få en mer central po
sition i svenskt utvecklingssamarbete. 
Rättighetsperspektivet kan vara 
mycket användbart när det gäller att 
komma tillrätta med diskriminering, 
och jag har själv sett hur det utgör 
basen för många starka kvinno
organisationers arbete i södra Afrika. 
Rättighetsperspektivet kan användas 
som ett viktigt komplement till 
mainstreaming, men jämställdhetsar
betet i utvecklingssamarbetet är bre
dare. Det måste utgå från att alla sam
hällens mest grundläggande organisa
tion är uppbyggd kring kön och att 
jämställdhet är en utvecklingsfråga 
som utmanar maktstrukturer. 

Från biståndsmål till profilfråga 
Sverige var tidigt ute med att ta hän
syn till jämställdhet i biståndsarbetet. 
Framsteg har gjorts, med det är ett 
svårt arbete och många observatörer 
delar mitt intryck av att arbetet gått i 
stå. Ändå var detta, att jämställdhet 
var upphöjt till ett av de övergripande 
målen för svenskt utvecklingssamar
bete, ett faktum som tjänade som in
spiration för jämställhetsaktivister 
över hela världen. I Globkoms förslag 
till målformuleringar för global ut-

Detta är den första artikeln i en 
serie om tre där Ann Schlyter skri
ver om globaliseringens effekter. 
Nästa artikel handlar om globa
lisering, makt och rättvisa. 
Därefter avslutas med en artikel 
om globalisering, solidaritet och 
egenintresse. 

veckling har jämställdhetsmålet inte 
samma överordnade ställning. Jag har 
blivit kontaktad av internationella 
kvinnonätverk, som oroar sig för att 
Sverige backar i denna fråga. 

Jämställdheten finns som en viktig 
aspekt i förklaringen av det enda fö
reslagna biståndsmålet "En förbätt
ring av den fattiga människans lev
nadsvillkor", och det fmns med som 
ett av de internationellt antagna 
utvecklingsmålen. I betänkandet fö
reslås dessutom att jämställdhet ska 
vara en profilfråga i svenskt bistånd. 
Man kan därför hävda att jämställd
het skall ges mindre tyngd i arbetet 
med global utvecklingspolitik. Men 
det återstår att bevisa. Ska det ges 
tyngd behövs stöd ända uppifrån mi
nistern och för att få det behövs i detta 
fall troligen en stark allmän opinion. 

Utredningsremiss 
Nu följer en remisstid. Sedan ska det 
bli en proposition till riksdagen. Jag 
representerade vänsterpartiet i utred
ningen och ställer gärna upp och pra
tar om den (070 567 29 03). Alla har 
möjlighet att bidra till opinionen ge
nom att lämna remissvar, och debat
ten på utredningens hemsida 
www.globkom.net fortsätter att vara 
öppen under remisstiden. 

ÅNN SCHLYTER 

Anders Neergaard: Integration och antirasisnt 
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Seminarium i Malmö 
Vi ser också att det har satt spår i par
tiledningen, då såväl Gudrun Schy
man som Pernilla Zethreaus valde att 
lyfta fram dessa frågor i sina tal på 
skånedistriktets årsmöte för två 
veckor sedan. I helgen var det så dags 
för ett integrationsseminariurn, ordnat 
av vänsterpartiet i Malmö. Under två 
dagar diskuterade ett drygt 50-tal frå
gor kring segregation och integration 
och rasism och anti-rasism. 
Från Stockholm deltog två parti
styrelseledamöter, Arnetia Morey
Strömberg och Kalle Larsson, riks-

både livaktig och kritisk. Hur tänker 
vänsterpartiet i dessa frågor och var
för görs det så lite var ett genomgå
ende tema för diskussion. Det farms 
många trådar att lyfta fram, Kalle 
Larssons diskussion om antirasism 
och hur vänsterpartiet aktivt skall be
kämpa högerextremismen var en så
dan. Eller de många kommentarerna 
från deltagarna som lyfte fram var
dagsrasismen och den institutionella 
diskrimineringen som tysta men all
varliga problem. En som imponerade 
lite extra var lrene Molina, kultur
geograf från Uppsala. Hon lyfte fram 

Att överlåta åt marknaden att själv 
sköta bostadsproduktionen och fördel
ningen ifrågasattes. Samtidigt beto
nadelrene Molina att vi inte nödvän
digtvis hittar lösningarna genom att 
se i backspegeln och redogjorde för 
hur det socialdemokratiska folkhems
bygget hade å ena sidan resulterat i 
en hög och relativtjämlik boendestan
dard men till kostnad av en kraftig 
subventionering av byggnadsföre
tagen. Det var lätt att tänka på strofen 
"bostadsbolagen höjer hyrorna och 
staten bostadsbidragen" från STA
TEN OCH KAPITALET. I den efter-

den usla och segregerande bostadspo- följande diskussionen kom det aktu-

Med fyra hörnstenar 
står partiet stadigare 
En lärdom från integrationsseminariet 
är att kampen mot segregation och ra
sism kräver strukturella förändringar 
i samma riktning som avskaffandet av 
kapitalism och patriarkat. Ett väl ut
vecklat politik för integration och mot 
rasism låter sig väl förenas med 
vänsterpartiets andra hörnstenar- so
cialism och feminism. I pauserna dis
kuterades en del kring program
kommissionens arbete och det höjdes 
många och starka röster för att etnicitet 
och antirasism skall få en plats sidan 
om socialism och feminism - och här 
agerar skånedistriktet förtrupp. 
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Blom Karin 
Uardavägen 85 D 
224 7 1 Lund 

Om demokratin principer: 
-ett svar till Lars A Ohlsson 
Lars, du skriver i förförra veckans 
VB(nr 6/02), att du inte är "så väl
bevandrad i partipolitiskt käbbel", när 
du undrar över varför det begärdes 
sluten omröstning "när det gällde 
Karin s kandidatur". 

Det finns inga bundna mandat 
J ag skall här försöka förklara så kort
fattat som möjligt, hur stadgarna ser 
på valprocedurer i partiet. Låt oss till 
att bölja med skilja på "årsmötet" (där 
nomineringarna skedde) och "val
konferensen" (där placeringen av 
riksdagskandidaterna avgjordes). 
Det är säkert så att om alla de åtta 
ombud som valdes på årsmötet hade 
röstat för Karin Svensson Smith som 
!:a namn på riksdagslistan så hade 
hon placerats där. 
Du Lars är förvånad över att så inte 
blev fallet. Låt oss därför se på förut
sättningarna. 

Var beslutet stadgeenligt? 
Mitt resonemang utgår ifrån att alla 
på ett föreningsmöte handlar utifrån 
sin egen övertygelse. Det är s.a.s för
utsättningen för ett demokratiskt fat
tat beslut. 
Alltså: alla mötesdeltagare på års
mötet måste ha utgått från att de 8 
ombud som valdes på årsmötet, skulle 
komma att rösta efter sin övertygelse, 
när det kom till valkonferensen. Det 
var ju därför som man röstade om 
vilka som skulle företräda lunda
föreningen vid årskonferensen. 

Var något annat möjligt? 
I kommunistiska partier, (också i vår 
föregångare SKP), fanns förr stadgat 
något som kallades "den demokra
tiska centralismens princip". Den 
innebar att beslut fattade av överord
nade organ var bindande förpartimed
lemmar och ombud. Dvs kongressbe
slut var bindande för hela partiet. 
Lundaföreningens årsmötesbeslut 
skulle då varit bindande för dess sty
relse och medlemmar. Detta kan också 
kallas "bundna mandat". 

Så är det inte i dag 
I dag existerar inga "bundna mandat" 
i vårt parti. Vi måste därför utgå från 

att medlemmar i partiet i alla tillfal
len tillåts rösta efter sin egen överty
gelse. Det strider inte heller mot 
svensk föreningspraxis. 
Man kan tycka att ombuden borde ha 
reserverat sig vid nomineringen av 
KSS. Nedan skalljag visa att inte hel
ler det var nödvändigt. 
Enligt §2 moment 5, i partiets stadgar 
skall val ske med "slutna sedlar där
est någon på mötet så begär". Vad du 
Lars kanske syftar på med din fråga 
är att det bara fanns en person före
slagen till placering högst upp på 
riksdagslistan, Karin Svensson Smith. 

Tillbaka till årsmötet 
Resultatet av den slutna omröstningen 
blev att av 69 avgivna röster tillföll 
41 st (60%) Karin Svensson Smith, 
28 röster ( 40%) var blanka. 
Du skriver Lars "Att det sedan fanns 
ett flertal blankröster, gjorde mig 
också mycket förundrad". 
Utgången av det slutna valet borde i 
stället ha givit dig signalen att Karin 
Svensson Smith inte hade alla med
lemmars förtroende och kanske inte 
skulle komma att få samtliga delegat
ers röster på årskonferensen. 
Dessa delegater var inte tvugna att 
reservera sig mot nomineringen. Gun
nar Stensson hade dessutom vid sin 
plädering i valet påpekade att ett an
tal kandidater i valberedningens 
majoritetsförslag var kritiska till Ka
rin Svensson Smith 

Slutsats: 
Det är alltså ingen tvekan om att be
sluten på såväl årsmötet 2/2 som på 
årskonferensen 17/2, var stadgeenligt 
genomförda.Att vissa tolkar detta som 
odemokratiskt är en helt annan sak. 

Det ligger utanför frågan om valet 
genomförts stadgeenligt. 

RuNE LILJEKVIST 

PS 
Eftersom VB försenats en vecka har 
under tiden dryftats frågan om stadge
brott begåtts på valkonferensen. 
Hittills finns inget som tyder på det. 
Distriktsstyrelsen skall dock behandla 
frågan på sitt sammanträde 9 mars. 

Traditionell vårfestival 
Lördag 9 mars 

klll.OO- 16.00 i Stadshallen i Lund 
Utställningar, cafeteria Musik: 
Cristal Andino, irländskt, tango mm. 
Bokbord och Loppis 
Stödkommitten för 
Centralamerikas Folk 

Nejtill 
skolmåltids
avgifter 

De senaste åren har skolan allt mer 
gått ifrån en grundläggande princip 
om likvärdighet och solidaritet och 
istället introducerat elitisering och 
segregation. Lunds skolor utgör inget 
undantag. Ett exempel är privata in
brott i utbildningsväsendet, som stjäl 
resurser och skapar ojämlikhet. Ett 
annat är betygsintagning till gymna
siet, vilket betyder att de med högst 
betyg först får välja vilken skola de 
vill gå på med konsekvensen att de 
starka eleverna samlas på vissa sko
lor. Ett tredje exempel är de orättvisa 
avgifter som Lunds gymnasieelever 
fortfarande får betala för att få sin 
skolmat. 

En av skolans viktigaste välfärds
reformer var när fria skolmåltidsav
gifter infördes. All erfarenhet visar 
att man lär sig bättre och håller sig 
piggare om man kan äta en ordent
ligt sammansatt lunch under dagen. 
Införan ·jet av skolmåltidsavgifter är 
typisk klasspolitik som drabbar endast 
de allra fattigaste. Det leder till att 
många fattiga familjer inte har råd att 
betala avgiften. Att få äta i skolan an
ser vi vara en rättighet. 

Den avgift som tas ut för skol
måltiderna täcker inte hela kostnaden 
för skolmaten, utan går i första hand 
till administrativa kostnader av själva 
tjänsten. På vissa skolor finns det per
sonal som har som enda uppgift att 
kontrollera att eleverna har betalt av
giften. Det är tydligt att avgiften för 
skolmåltiderna främst fyller en prin
cipiell funktion. 

Den svenska skolan har vägletts av en 
viljeriktning att kunna tillgodose alla 
elever en god utbildning, oavsett de
ras sociala bakgrund. De senaste åren 
har utvecklingen gått i motsatt rikt
ning, med följd att skolan snarare åter
skapar klasskillnader och skapar 
större segregation. Vänsterpartiet 
motsätter sig denna utveckling och 
kommer att göra allt för att försvara 
en solidarisk skola. Nej till skolmål
tidsavgifter! 

UTTALANDE PÅ 

v ÄNSTERPARTIET LUNDS 

ÅRSMÖTE 2/2-2002 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet. 

Henrik 
. sorgström 
har fått ett 
drömjobb 

Ekonomianalytikern på Sydsvenskan 
Henrik Borgström extraknäckar som 
teaterrecencent. 

Henrikjobbar snabbt och effektivt. 
Han behöver inte ens se den föreställ
ning han recenserar. 
Han räknar kassan. 

KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 11/3 kl. 19.00 BN 14/3, LKF 
14/3, SN 13/3, Tekn N 13/3, Vård o 
Omsorg 13/3. 

VÄNSTERPARTIET OCH UNG VÄNSTER 

Demonstration 8 mars stortorget 18. 
RÖDA KAPELLET 
Obs orkestermöte 9/3 kl 14-17 på 
replokalen. Vi diskuterar valrörelsen 
och förvalskampanJen. F1ka. 
Välkomna! 

10/3 rep med Joakim vi fortsätter med 
Håkan B Carlssons arr. + 164 Money, 
money. Obs ny låt: 398, Nine to live. 
Boka in veckoslut 4-5/5 med R0de 
Hom i Köpenhamn! 
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