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Utkommer fredagar 

Tvist ger stoff 
"Listorna ligger fast" berättas i 
referatet nedan från v-distriktets 
möte den 9. Nu på kvällen den 11 , 
under VB:s pressläggning, får vi 
detta bekräftat. Partiledaren och 
partisekreteraren har efter drygt 
fyra timmars möte inte fått distrik
tet att ingripa för att hyfsa de skån
ska region- och riksdagslistorna. 

Det finns mycket att säga om 
detta- och det får inte plats. Redan 
till detta nummer var bidragen 
många, och hellre än att sätta över 
debattinlägg krympte vi stilen. 
Men skri v mer! Styrelsen har öpp
nat för åttasidiga nummer. 

Gr 

VU-brevet som 
NOBBADES 
Till distriktstyrelsen i Skåne 
2002-02-22 

Med anledning av kandidatlistor 
inför årets region- och riksdagsval 
Verkställande utskottetkonstaterar 
att samtliga era riksdagslistor 
toppas av män. Detsamma gäller 
fem av sex listorinförregion valet. 

Det innebär, att under förutsätt
ning att valresultatet blir detsamma 
eller lägre [än 1998] så kommer 
Skåne att enbart representeras av 
män i riksdagsgruppen. Ä ven re
sultatet av valet till regionfullmäk
tige riskerar att få ett mycket skevt 
utfall utifrån ett könsperspektiv. 

Eftersom det är fyra olika listor 
som fastställts i separata vaJkon
ferenser och dessa är "varvade", 
innebär det i mycket strikt formell 
mening inte något brott mot stad
gan. Men de verkliga konsekven
serna är att partiets klart uttalade 
mål om en jämn könsrepresenta
tion inte uppnås. 

Inför distriktens nominerings
arbete skickade vi ut ett brev, till 
samtliga partidistrikt, där vi på
pekade vikten av att eftersträva en 
jämn könsrepresentation. Vi un
drar nu varför så inte har skett. Vi 
vill dessutom veta vilka synnerliga 
skäl som funnits för att ni inte har 
kunnat uppnå en jämn könsfördel
ning. 

Slutligen förutsätter vi att di
striktsstyrelsen hanterar den upp
komna situationen så att vänster
partiet i Skåne med trovärdighet 
kan hävda partiets uppfattning om 
jämn könsrepresentation inför 
kommande val. 

För Vänsterpartiets verkställan
de utskott 

Femilla Zethraeus 
[partisekreterare) 

Vänsterkrav: 
Folkomröstning om nya 
pakeringshuset 
Vänsterpartiet är givetvis emot den 
storskaliga satsning på utveckling 
av biltrafiken. Det går på tvärs 
mot hela miljöanpassningen av 
trafiken (LundaMaTs) och de 
miljömål som satts upp, säger 
vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
i ett uttalande med anledning av 
det aktuella borgerliga förslaget 
om ett nytt parkeringshus mitt i 
stadskärnan. Och man fortsätter : 

Eftersom p-husbygget kommer 
att innebära stora ingrepp i stads
bilden, eftersom det kommer att 
öka biltrafiken och därmed utsläp
pen, eftersom det sänder helt fel 
budskap tilllundaborna ("ta gärna 
bilen, det finns gott om p-platser i 
centrum"), eftersom p-husbygget 
påverkar Vårfruskolans närmiljö 
och ökar olycksriskerna, eftersom 
bygget i förlängningen hotar att 
göra Mårtenstorget till en stor 
byggarbetsplats under flera år -
kort sagt: eftersom p-husbygget 
berör praktiskt taget alla lundabor 
tycker vi det är rimligt att lunda
borna får göra sin röst hörd innan 
beslut fattas. 

Vi kräver alltså att den politiska 
majoriteten inte tar några beslut i 

frågan förrän lundaborna i en folk
omröstning har fått säga sitt. Därför 
kommer vi nu att sammankalla alla 
som kan tänkas stödja folkomröst
ningskravet - organisationer och 
enskilda - till ett möte för att om 
möjligt gemensamt organisera en 
namninsamling till stöd för kravet 
på folkomröstning. Vi är övertygade 
om att vi i samverkan med andra 
som värnar om stadskärnan och 
hela kommunens miljö kan samla 
in det antal namnunderskrifter som 
fordras för att fullmäktige skall ta 
upp frågan om folkomrös tning till 
behandling. Vi är likasåövertygade 
om att lundaborna föredrar bostäder 
framför p-hus . 

Det kan tillfogas att det krävs 
cirka 4000 underskrifter (5 procent 
av de röstberättigade) för att ett 
sådant krav ska tas upp. 

För övrigt påpekar v-gruppen att 
lundavänstern har problem med 
könsfördelningen. Får man samma 
resultat i kommunalvalet som 1998 
blir fyra mandat av sex besatta av 
kvinnor. Den hoppas dock att väl
jarna kan acceptera denna sneda 
fördelning . 

Listorna ligger fast 
Efter cirka en timmes lugn, kam
ratlig diskussion beslutade vänster
partiet Skånes distriktsstyrelse i 
lördags den 9/3 att säganej till kra
ven från fem lokala partiföreningar 
på en extra årskonferens/valkon
ferens. Beslutettogs med åttaröster 
mot en. En ledamot reserverade 
sig mot beslutet. 

Partiföreningarna i S irnrisharnn, 
Höganäs, Hässleholm och Trelle
borg hade på medlemsmöten med 
sammantaget drygt 30-talet med
lemmar närvarande krävt att en 
extra distrikstkonferens skulle in
kallas och samtliga riksdags- och 
regionlistor rivas upp. Detta med 
hänvisning till två paragrafer i 
partistadgan, §20 där det sägs att 
kvinnor skall vara representerade 
i valda organ och på förtroende
poster med minst 50 procent om 
inte synnerliga skäl förhindrar, 
samt §45, att partidistriktets upp
drag är att på grundval av parti
program och övriga beslut vinna 
förtroende för partiet och verka 
för dess politik. l brev till distrikts
styrelsen hävdade dessa partiför-

eningar, att det faktum att de fyra 
skånska riksdagslistorna och fem 
av sex regionlistor toppas av män 
strider mot dessa stadgeparagrafer. 

Därtill kom att en knapp majoritet 
på vänsterpartiet Lunds välbesökta 
medlemsmöte som tidigare refere
rats i VB, krävt att "distriktets val
konferens bör göras om" (oklart 
om en eller flera avses, då distriktet 
sammantaget genornfört åtta val
konferenser) dock utan att i beslutet 
ange någon motivering. 

l ett pressmeddelande motiverade 
distriktsstyrelsen sitt beslut med att 
det skall oerhört mycket till för att 
man som ledning i efterhand ska gå 
in och försöka ändra av medlem
mamas ombud i demokratisk ord
ning fattade beslut. Vidare konsta
terade distriksstyrelsen att praxis i 
partiet är att i dessa sammanhang 
tolka könskvoteringsparagrafen i 
stadgama som ett krav på varvade 
listor, vilket valkonferenserna upp
fyllt. Distrikststyrelsen ansåg det 
inte vara demokratiskt rimligt att i 
efterhand komma med för partiet 
nya stadgetolkningar. 

8 
VB i stöpsleven 
Som framgick av förra numret 
har Veckobladets utgivning åter 
skjutits på framtiden. Det blir ett 
medlemsmöte den l l april som 
ska ta ställning till frågan om 
fortsatt utgivning. Inbetalnings
kort kan alltså inte skickas ut till 
prenumeranterna förrän efter det 
mötet- vi vet ju inte vilket belopp 
det ska lyda på. 

Högst sannolikt blir det dock 
ett beslut om att VB ska utges 
även i fortsättningen. Något annat 

Forts. på sid. 4 

Vrakpris 
Den borgerligaregionmajoriteten 
fortsätter sin privatisering av pri
märvården, men oppositionen 
från från mp/s/v begränsar och 
försenar processen. På mötet den 
7 mars med Mellersta nämnden, 
som omfattar bl.a. Lund, gällde 
det den lilla vårdcentralen i Lö
beröd. 

Vänsterpartiet kan göra avsteg 
från sin principiella opposition 
mot privatiseringar om det t.ex. 
gäller små personalkooperativ, 
menhärvardetfrågaomdetstora 
Praktikertjänst AB. Detfanns-all
varliga formella invändningar 
mot det presenterade förslaget till 
avtal (angivna datum var sen 
länge passerade), men viktigare 
var att det privata företaget skulle 
få överta befintliga inventarier 
och utrustning för 213 000 kr. 

- På marknaden skulle detta 
kosta i storleksordningen två mil
joner, säger Saima Jönsson, v
ledamot i nämnden. Ska driften 
av sjukvården bjudas ut enligt 
marknadsekonomiska principer 
så ska marknadsekonomins regler 
också följas! Pengarna från ett 
högre pris skulle komma sjuk
vården tillgodo, och de behövs 
verkligen. Och det är vi i nämnden 
som har budgetansvar. 

Distriktsstyrelsen konstaterade 
också att andelen kvinnor i vän
sterpartiets riksdagsgrupp gläd
jande nog ser ut att bli betydligt 
högre efter detta val än efter förra, 
att döma av listorna i landet som 
helhet. I regiongruppen ser köns
representationen ut att bli i stort 
sett jämn. A v slutningsvis uttaide 
distriktsstyrelsen förhoppningen 
att vi ska göra ett betydligt bättre 
val än förra gången och därmed 
kunna skicka såväl kvinnor som 
män till riksdagen också från 
Skåne. 

Olof Norborg 



Globalisering, makt och rättvisa 
När jag blir tillfrågad om jag lyc
kades driva en vänsterlinje i kom
mitten, vet jag inte riktigt vad jag 
ska säga. Betänkandet innehåller 
en hel del goda tankegångar och 
texterna har jag kunnat påverka en 
del, även om det finns kvar ett 
grundläggande liberalt ekonomis
tiskt synsätt som inte går att tvätta 
bort. Mitt stora missnöje gäller 
främst vad utredningen inte har 
utrett och inte tar ställning till. 

Global rättvisa 
Betänkandet ser globalisering som 
en i grunden positiv process som 
dock ännu inte har nått ut till alla 
med sina välsingnelser. Jag vill 
hellre se globalisering som ett i 
grunden neutralt begrepp, som be
skriver såväl positiva som negativa 
processer. De olika synsätten har 
konsekvenserför hur man uppfattar 
problem, tendenser och handlings
utrymme för en politik för global 
utveckling. 

Global rättvisa föreslås bli ett 
övergripande mål för en svensk 
politik för global utveckling, men 
eftersom få av globaliseringens 
negativa processer tas upp till 
analys tolkas orättvisorna snarast 
som eftersläpning eller tradition, 
vilket har till följd att de globala 
maktförhållandena förblir osynliga. 

Om samstämmighet 
Betänkandet uppmärksammar be
hovet av samstämmighet (kohe
rens) mellan svenska politikom
råden i verksamheter som påverkar 
global utveckling. Det stannar dock 

Två resor 
- samma avstånd, samma tid, 
men vilken skillnad! 
J ag skulle upp till Ågrenska (strax 
söder om Göteborg) och prata med 
en grupp föräldrar som är där för en 
veckas vistelse för att de har ett 
barn med Williams syndrom. Jag 
är kontaktpeson för Williams syn
drom-föreningen i Sverige och 
skulle tala med dem som sådan -
förälder till föräldrar. 

Jag hade bokat i god tid och valt 
tåg som gav mig utrymme både 
före och efter. Det passade med 
"InterCity", och eftersom dagen 
var till fördetta sågjag fram mot en 
halvsovande stund på gåget både 
upp och ner. 

Visst var jag lite spänd om jag 
hade tänkt rätt om vad jag skulle 
säga. Hur många av föräldrarna 
hade träffat mig tidigare och hur 
många hade aldrig tänkt tanken att 
vara med i föreningen? 

När jag kom till Lunds station 
anade jag problem. "Öresundståg" 
sod det bredvid min avgång. Men 
jag ska till Göteborg med plats 64 
i vagn 40? Mycket riktigt kom ett 
Öresundståg in på spåret. Ingen 
vagn var numrerad. På fråga till en 
tjänstedam fick jag veta att här 
finns ingen platsnumrering, bara 
sitt! 

Strax efter sa högtalaren att vi 
skulle till H elsingör. Fast den som 

ofta vid att påpeka att målkonflikter 
alltid kommer att uppstå och att de 
måste behandlas i demokratisk ord
ning. När det gäller EUs jordbruks
och handelspolitik är skrivningarna 
kritiska. Den är så uppenbart i kon
flikt med fattigdomsbekämpnings
målet J ag hade önskat ett tydligare 
ställningstagande i fler frågor. En 
svår koherensfråga som vapenhan
deln nämns inte ens. Krav på ko
herens i svensk politik borde leda 
till att samrna krav ställs på länder 
som ska få köpa vapen, som på 
länder vilka ska kvalificerar sig för 
budgetstöd. 

Globala nyttigheter 
och deras finansiering 
Marknaden löser inga problem på 
global nivå (heller). Betänkandet 
diskuterar så kallade globala ( offen
tliga) nyttigheter. Vi hade lite svårt 
med översättningen av Global 
publicgoodsand bads. Mitt förslag 
om en global allmännytta togs inte 
på all var. Till de gemensamma glo
bala angelägenheterna hör finansi 
ell stabilitetoch undvikande av eko
nomiska chocker. Ändå tar betän
kandet ganska lätt på riskerna med 
de snabba globala penningrörel
serna och betonar inte vikten av 
åtgärder för att minska riskerna i 
det "globala kasinot". Någon form 
av global beskattning på valuta
transaktioner skulle kunna bli ett 
verktyg för finansiell stabilitet, om 
dock långt ifrån tillräckligt. En 
global skatt behövs för attfinansiera 
globala nyttigheter. Det är utmärkt 
att behovet av globala nyttigheter 

hade klippt mina biljetter verkade 
nöjd med att jag skulle till Göte
borg. För frukost blev jag hänvisad 
till två automatermed N escafe (som 
jag bojkottar för att det är N estles) 
och Pepsil Tur att en vän som dag
ligen pendlar gav mig en del av sin 
reskost- det var gott! Tack Anders. 
När jag väl var framme i Göteborg, 
på tid, drygt tre timmar efter start i 
Lund, var mitt huvud som tugg
gummi. Detkändes lite som om jag 
hade körtmotorcykel för länge utan 
pauser. Ljud och intryck - saknar 
helt ljung och avkoppling. Chauf
fören från Ågrenska stod och vän
tade på mig, och efter en god lunch 
och någar minuters sol och natur 
på Åsmundsön kändes det bättre. 

På kvällen skulle j ag hem samma 
väg, och nu visstejag vadjag hade 
att vänta. Jag åt middag och köpte 
extra banan och dryck på Press
byrån. Nu skulle jag klara resan. 
Spår lO tillKöpenhamn 18.25. Där 
står ett "riktigt" tåg, en sån där 
klumpig, sliten vän. Jag tog fram 
mina biljetter och läste vagn 13, 
plats 10. Ännu bättre att det var en 
gammal förstaklassvagn med lite 
större, stoppade stolar strax intill 
bistro vagnen. 

Jag hittade plats 10 och sjönk 
ner i stolen, sträckte ut benen över 
plats 9, tog fram min bok "Lång
samhetens lov" och njöt av hela tre 
timmars resa hem till Lund. 

Nita Lorimer 

framhävs i betänkandet, men som 
handlingsinriktning hänger det i 
luften då ingen strategi för global 
finansiering föreslås. 

Betänkandet föreslåren snabbare 
skuldavskrivning för de fattiga 
länderna. Jag hade helst velat ha 
krav på total och omedelbar skuld
avskrivning. Då skuldernas storlek 
är ganska små ur fordringsägarnas 
perspektiv och omkostnaderna för 
skuldavskrivningsprogrammen är 
höga, kan man misstänka att de 
drivs mer för att utöva makt än för 
att få in pengar. Den hittillsvarande 
begränsadeskuldavskrivningen har 
villkorats med ekonomiska refor
mer som inte alltid varit demokra
tiskt förankrade och underställda 
parlamenten. Därmed riskerar 
demokratin att undermineras. 

Passa på att debattera 
I förra numret tog jag upp jäm
ställdhet i biståndet. I nästa VB
nummer avslutar jag med fler syn
punkter på svenskt utvecklings
samarbete. J ag hoppas att det kom
mer att stimulera till debatt. Utred
ningen kan man få från UD och alla 
kan gå in på hemsidan www. 
Globkom.net 

Ann Schlyter 
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Inget kryss beslut, men ... 
VB valde i sitt mötesreferat i nr 7, 
liksom en pressgranne, att tolka det 
senaste medlemsmötets uttalande som 
en uppmaning till krysskampanj i 
riksdagsvalet. Det är det inte . Partiför
eningen har inte beslutat om någon 
sådan kampanj, och det är upp till var 
och en att kryssa eller låta bli. Men 
mötet uttalade- för övrigt med mycket 
större majoritet än mötesreferatet an
tyder, rösträkning av överflödig - sitt 
stöd för Karin Svensson Smith som 
Lunds riksdagskandi dat. Uttalandet av
slutas med konstaterandet att med 
tillräckligt många röster blir hon vald. 
För subtilt? Kanske, men framför allt 
ett sätt att fokusera på valkampen i 
stället för nya uppslitande interna stri
der, till exempel genom krav på en ny 
valkonferens-som nu ändå inte ser ut 
att bli av. 

Alla ansträngningar bör nu inriktas 
på att göra en bra lokal valrörelse i 
Lund. Förutsättningarna för detta är 
goda. För det första bedriver vänster
partiet i Lunds kommun en skarp och 
välformulerad kommunalpolitik, som 
också ofta får ett bra massmedialt ge
nomslag. För det andra visar de väl
besökta medlemsmötena på sistone att 
partifolket bör v arariktigt på tårna inför 
valrörelsen. Nu är det vara att sätta 
igång. 

Mats Olsson 

Patriarkernas triumf 
På vänsterpartiets valkonferens vann 
de parriarkala strukturerna en överväl
digande seger: nio landstings- och riks
dagslistor toppas av män. På ett för
ödmjukande sätt trampades partiets 
feministiska principer i smutsen. 

Signalen till ett landsomfattande 
feministiskt uppror mot patriarkerna 
blåstes den 26 februari, då partiets 
lundaavdelning hade medlemsmöte. 

Två viktiga beslut fattades . 
Partiavdelningen i Lund skall föra 

en personvalskampanj för Karin Svens
son Smith, om det inte går att riva upp 
valkonferensen. 

Partiavdelningen i Lund kräver att 
valkonferensen görs om. 

Medlemsmötet hann inte debattera 
landstingslistan. Den ska naturligtvis 
inte toppas av Mikael Persson utan av 
Saima J önsson' 

Efter medlemsmötet i Lund har pro
testerna från skånska partiföreningar, 
Gudrun Schyman, Lars Ohly, Pemilla 
Zethraeus och partistyrelsen som bekant 
vuxit till stormstyrka. Och stormen bara 
tilltar. I ett inslag i Sydnytt från Hässle
holm i lördags meddelades, att en pro
testlista mot patriarkatet inom partiet 
cirkulerar i skånedistriktet 

De patriarkala strukturerna 
I en tidigare artikel beskrev jag de rent 
tekniska intriger som ledde till att Kalle 
Larsson-sekten segrade. Livets Ord i 
Uppsala har spelat samma spel. Men 
under detta ytliga spel rör tunga parri
arkala krafter. I efterhand är de lätta att 
identifiera. 

För det första har vi den så kallade 
kommunistiska rörelse som leds av 
Kalle Larsson.Den strävar efter makt 
inom partiet med hjälp av förenings
teknik och en propaganda som riktar 
sig till de unga i partiet. 

I förhållande till feminismen är Kalle 
Larssons anhängare principlösa. I Göte
borg använde de feminismen som slag
trä i kampen om mandat till partikon
gressen. I Skåne hävdar de att karlar 
somPhilipMaughan(somintemeddelat 
någon annan politisk avsikt än den att 
bli vald till riksdagen) och Kjell Kvist 
kan föra ut det feministiska budskapet 
bättre än kvinnorna. 

Fördetandraharvigammalkommu
nisterna som förkroppsligas av personer 
som Anton Flink i Malmö, tidigare 
APK-are och Brezjnevanhängare. Till 
partiets proletära bakgrund hör att man 
ofta accepterar uttalat manschauvini
stiska attityder. 

För det tredje har vi partistrukturen. 
Pernilla Zethraeus påpekade i Dag

ens eko att fragmentiseringen av den 
skånska partistrukturen leder till att 
överblick över helheten saknas. Det är 
egentligen endast ombudsmännen som 
har den överblicken. 

Det faktum att det räcker med 9 
ombud, majoriteten av 16, för att utse 
riksdagskandidat innebär att små 
grupper lätt kan kontrollera valproces
sen. 

Med hänvisning till kvardröjande 
rester av den demokratiska centralismen 
påstår Kjell K vist att det av demokra
tiska skäl är omöjligt att göra om va
lkonferensen. "De fårväl vänta till nästa 
val," kommenterar han på sin breda 
skånska. "Under tiden kan jag föra ut 
det feministiska budskapet. Det räcker 
ju inte att de vi utser är kvinnor. Vi 
måste ju se till att vi väljer kunniga per
soner." 

För det fjärde har vi de inbyggda 
strukturerna i vårt eget tänkande. Män 
tenderar att rösta på män. Unga kvinnor 
tenderar att av lojalitet rösta på de män 
som de betraktar som sina ledare. 

Kamp mot patriarkatet! 
Gunnar Stensson 



Teoretisk förklaring? 
I förra Veckobladet kom äntligen en 
förklaringtill varförmajoriteten av våra 
ombud på valkonferensen inte ville före
träda lundamajoriteten från årsmötet. 
Diana Mulinaris och N e la Poravi c s för
klaring verkar ärlig och trovärdig. Det 
hade förstås varit bättre för oss med
lemmar att få den förklaringen innan de 
ombud, som inte ville verka för års
mötesmajoritetens nominering, lät sig 
väljas som ombud. Nu väntar vi bara på 
förklaringen till varför den som utsetts 
att toppa vår riksdagslista är särskilt 
lämplig att representera oss och partiet 
i den demokratiska församling som stif
tar lagar, utser regering, har ansvar för 
stora delar av den offentliga sektorns 
ekonomi m. m. Den som vi alltså i val
rörelsen skall argumentera för an väl j ar
na ska låta sig representeras av i den 
demokratiska församling som inrättats 
och blivit demokratisk, efter lång och 
mödosam kamp av arbetarklassen och 
delar av andra samhällsklasser. 

En mening i Dianas artikel förstår 
jag inte riktigt. Hon skriver något i stil 
med att i marxistisk och feministisk 
mening är det total t ointressant an disku
tera vad människor är. Det är viktigare 
att förstå hur de handlar. Det finns två 
skäl till att jag inte förstår detta. 

l. Jag förstårinte hurnågon teori kan 
leda fram till den typen av kunskap. 
Vetenskapliga teorier och modeller är, 
enligt mitt sätt att se det, verktyg för att 
förstå och greppa en komplicerad verk
lighet och för att kunna vägleda oss när 
vi vill handla. J ag tror också att teorier 
och modeller ständigt måste värderas 
och omprövas ochjärnföras med verk
ligheten. Att teorier på förhand skulle 
kunna vara avgörande för vad som är 
rätt eller fel eller i övrigt värdemässigt 
vara normativa är för mig helt främ
mande. Och det är nog det som jag har 
haft mest emot i den vokabulär som har 
ingått i kommunistiska partier och or
ganisationers språkbruk ("Den sanna 
och rätta vägen" och sånt). Det jag 
menar är att en karta kan vara bra att ha 
om vi ska hitta rätt, men kartan aldrig 
säga oss vart vi vill gå. 

2) Om det nu skulle vara så att "den 
man är" inte har någon betydelse? Då 
skulle ju det faktum an vi huvudsakligen 
låter oss representeras av vita, 55+, 
heterosexuella män inte spela så stor 
roll. Om bara dessa män i övre medel
åldern handlar rätt så har det ju inte så 
stor betydelse vilka de är? Och då förstår 
jag inte detta mantraliknande upprep
ande av vikten att få in ungdomar, 
homosexuella, kvinnor och olika gene
rationers invandrare, från dem som 
tycker an det inte spelar så stor roll med 
kvinnarepresentationen i sig. 

Själv tror jag det finns ett samband 
mellan vem man är och vad man gör. 
T.ex att det finns en orsak till att arbe
tarklassen (som kollektiv) har andra 
erfarenheter, intressen och åsikter än 
överklassen (som kollektiv) och att 
kvinnor (som grupp) har erfarenheter 
som skiljer sig från mäns (som grupp). 
Och an detta beror på deras olika mate
riella förutsättningar. Därför borde de 
som representerar oss vara represen
tativa, i sitt varande som i sitt handlande, 
för alla dem som ska representeras 

Det vore spännande om Diana och 
Nela ville utveckla det här med på 
vilket sätt vi kan använda marxistisk 
och feministisk teori när vi ska utse 
riksdagskandidater nästa gång. Och 
gärna då innan vi nominerar. 

Mats Bahgard 

Feminism utan kvinnor 
är inte trovärdig 
Veckobladet har på sistone vibrerat av 
någon sorts motsättningar inom vän
stern i Lund. Som utomstående prenu
merant- ej medlem, ej lundabo- har 
jag haft svårt att få kläm på vad kon
flikterna handlar om, bortom person
striderna. I synnerhet som de som tyd
ligen vinner omröstningarna ("de 
unga"?) rätt sällan argumenterar för 
sina uppfattningar i VB. 

Därför är det intressant att läsa vad 
Diana Mulinari och Nela Paravie skri
veri VB 8 mars. De resonerar i politiska 
termer och de vinnlägger sig om att 
vara tydliga. 

De väcker min lust att säga något. 

K vinnor och feminism 
I princip håller jag med Mulinari & 
Poravi c: alla kvinnor är inte feminister 
och även män kan vara feminister. Men 
det betyder inte att representations
frågan skulle vara ointressant. Absolut 
inte! 

Så länge som samhället allvarligt 
brister i jämlikhet mellan könen, så 
länge som den patriarkaliska strukturen 
består- så länge är det också viktigt an 
partier låter sig representeras av både 
män och kvinnor. Det är en demo
kratifråga likaväl som det är nödvändigt 
för att skilda erfarenheter ska få genom
slag i politiken. 

Detparti som bara lyfterfram gossar, 
män, gubbar blir inte trovärdigt som 
feministiskt parti . Hur mycket partiet 
än lovar och svär att alla de här männen 
är goda feminister, egentligen bättre än 
de andra partiernas många kvinnor. 

Det parti som stryker bort kvinnliga 
kandidater och låter männen ta all plats 
i den feministiska debatten, det partiet 
gör sig löjligt. 

J ag säger inte detta för att vara elak, 
jag vill bara peka på hur det med stor 
sannolikhet kan komrna att uppfattas. 

Realpolitik 
Men kanske spelar det inte någon roll 
för Mulinari & Paravie om väljarna 
satsar på v eller om de föredrar ett annat 
parti? 

Man får den känslan när man ser hur 
de resonerar om politik. "Realpolitik" 
förvandlas här till något fult, något för 
"professionella" (särskilt fult) , medan 
något som lite luddigt beskrivs som 
"ideologiska politiska skiljelinjer" är 
något fint. 

Ursäkta mig, men det här ser ju ut 
som den gamla vanliga motsättningen i 
vänstern, den mellan realpolitik och 
demonstrationspolitik. Mellan att göra 
politik och föra ut en politik. 

Det är ju skillnad. Det förstnämnda 
är svårare, för där handlar det om att 
åstadkomma något, så gott det går. Att 
föra ut en politik är lättare, det är bara 
att äntra talarstolen och hålla sin dagliga 
predikan. 

Själv föredrar jag politiker som vill 
göra något. Politiker som är beredda att 
ge och ta utifrån rådande styrkeförhål
landen alltså kompromissa) för attändå 
komrna en bit på vägen. 

Demonstrationspolitik är inget parti 
betjänt av i längden. Jag tror att de 
flesta väljare är som jag, att de vill att 
deras röster ska ha en betydelse för den 
politik som faktiskt förs i Sveriges 
riksdag. 

Veckobladet 
Det är tråkigt att höra att ni inte kan 
samtala på era medlems möten. Vilken 
tur att Veckobladet ännu finns! Det 
kunde vara en utmärkt plattform för ett 
vidare samtal om politik. 

Lustigt nog är VB som mest läsvärt 
när meningarna skär sig i spalterna. Så 
harockså tidningen några utmärktafasta 
skribenter (Gr och Lucifer) som med 
spirituella och vassa pennor ger tid-

ningen en alldeles egen röst i den sven
ska tidningsfloran. Var rädd om dem! 

Jag håller alltså inte med dem som 
ideligen gnäller över hårda ord i de här 
spalterna. Det enda sunda är att ha högt 
i tak. 

Måtte VB få ett fortsatt liv. Och en 
ansvarig utgivare som förstår sin roll, 
vilken inte innebär att vara censor utan 
helt enkelt att vara rättsligt ansvarig för 
tidningens innehåll. 

Tack för ordet. 
Karin Månsson 

Neofeminism 

Lokalorganisationen 
borde tänka mer politiskt! 
Under senaste medlemsmötet (26/2) 
protesterades det. Protesten grundades 
på att en del av partimedlemmarna var 
missnöjda med det som hände under 
årskonferensens val (särskilt kopplade 
till riksdagslistan). 

Jag som vänsterpartist och politiker 
blir djupt oroad över vad denna protest 
kan innebära, mycket beroende på att 
den lägger fokus på en enda person. 
Om vi försöker vara objektiva (och tän
ka mer politiskt) så uttrycker protesten 
missnöje med vad demokrati handlar 
om, nämligen att majoritetens röster 
får rätt att prägla beslut. 

Om vi ska rikta fokus mot de sub
jektivadimensionemainnebarprotesten 
ett uttalat stöd för Karin Svensson Smith 
från majoriteten av medlemrnarna på 
mötet (50 av 90). 

Det som oroar mig är varför hela 
processen är begränsad till en enda 
person och hennes politiska position? 

Jag gjorde som ombud en undersök
ning före årskonferensen. Det visade 
sigdåattmångaavdelundamedlemmar 
som aldrig kommer till möten och de 
som röstar på v utan att vara medlem
mar, samt de (40) andra medlemmar, 
som kom till mötet, samtliga varmycket 
missnöjda med föregående riksdags
lista. 

Under mötet beskylldes en del 
ombud bl.a. försektmentalitet .Jag själv 
röstade för den kandidat som skulle 
passa bäst till partiets valkampanjs mål 
"att minska klyftorna". Att välja enligt 
klasstillhörighet är mycket angeläget 
och viktigare än någonsin. Eftersom 
klass nu för tiden kan integrera kön och 
etnicitet. Som politiker måste jag se till 
att alla ska känna sig representerade 
genom sina kandidater. Därför undrar 
jag; vad då för "sekt" eller rättare sagt, 
vem är de som har agerat sekteristiskt? 
J ag förstår att det är svårt an förlora sin 
invanda trygghet, men vi som vänster
partisterska väländockfölja vissa prin
ciper? 

Jag vill också säga några ord om 
feminism. Det som jag, med min röst
ning, ville visa var att jag faktiskt tror 
att alla ska kunna vara feminister i 
enligt med partiprogrammet. Jag menar 

att det går själ v klart att järnföra Sverige 
och Afghanistan (strukturellt), men 
framför allt att kvinnor också reprodu
cerar patriarkatet. 

Nej! Jag röstarinte på kvinnorför att 
de är födda "så", däremot röstar jag på 
kvinnor, män, och de som har annan 
sexuell läggning, på grund av deras 
politiska ställningstagande. 

Marta Cuesta 
(Artikeln är starkt nedkortad av red. rl) 

Ett olyckligt beslut 
Förhållandet mellan en tidnings ägare 
och dess redaktörer/skribenter är ofta 
konfliktfyllt och det har också gällt 
Veckobladet. I böljan på 80-talet fanns 
en ortodox falang som ville sätta VB 
under förmynderskap, men efter vote
ring vid ett välbesökt medlemsmöte 
gavs tanken upp och VB fick fortsätta i 
frihet. Nu är det dags igen, men den här 
gången ges inte medlemmarna möjlig
het an yttra sig. 

Jag harjust fått veta att VB- efterett 
enhälligt beslut i vänsterpartiet Lunds 
styrelse den 7 mars - i fortsättningen 
ska styras av en redaktionskommine 
om fem personer. Till ordförande för 
den har utsetts Rune Liljekvist och vid 
sin sida har han två ägarrepresentanter, 
Marta Cuesta från vänsterpartiet och en 
ännu ej utsedd ledamot från Ung Vän
ster. I ett underlag för redaktionskom
mitten sägs att VB ska hålla sig inom 
normala pressetiska rarnar "men som 
ett demokratiskt parti har vi större krav 
än så. Att angripa och kritisera andras 
åsikter och politiska handlingar är na
turligtvis normalt, men vi ska hålla oss 
från rena personangrepp och ogrundade 
eller obevisade beskyllningar". 

Det är, trodde jag, ett välkänt faktum 
att tidningar som skrivs och redigeras i 
frihet blir bättre än de som övervakas 
av särskilda kommitteer. Den prestige 
och uppskattning som kommit VB till 
del och det faktum att tidningen har 
prenumererande läsare långt utanför 
Lund hänger samman med dess själv
ständiga hållning och öppna rapporte
ring. Läsvärda tidningar världen över 
utmärks av att de styrs av sina redak
törer/skribenter och ytterst av en an
svarig utgivare. Redaktöreroch ansva
rig utgivare utses av ägarna och kan 
naturligtvis avsättas, men de skriver 
och agerar fram till dess fritt. Detta har 
i princip varit hur VB tidigare fungerat, 
men det bryts alltså nu. Det kan finnas 
argument för att göra VB mera likt ett 
partitroget medlemsblad, menjag tyck
er det är viktigt att styrelsen och vän
sterpartiet Lunds medlemmar är klara 
överatt man då minskarintresset utanför 
den egna kretsen. 

Normala pressetiskaprinciper räcker 
alltså inte heller, det finns "större krav 
än så". Redaktionskommitten ska av
göraomskribenternasysslarmed "rena 
personangrepp" och om våra beskyll
ningar är "ogrundade eller obevisade". 
Kommittens arbete leds av dess ord
förande som också blir ställföreträdande 
ansvarig utgivare. Omstyrelsens beslut 
och riktlinjerna för nya VB kvarstår, 
vill jag inte fortsätta som regelbunden 
medarbetare i VB och ber att få tacka 
för mig. 

En värdig avslutning vore naturligt
vis att göra ytterligare några grova 
personangrepp på gamla slagpåsar som 
Lennart Ryde (m) och Lars Bergwall 
(c) och då inte tveka vad gäller obe
visade beskyllningar. Red. Per T. Ohls
son kunde väl också vara värd några 
tasksparkar. Men jag ska nöja mig med 
att förklara att mitt förtroende för ord
förande Rune Liljekvists politiska och 
redaktionella omdöme inte är tillräckligt 
stort för att jag ska fortsätta under den 
nya regimen. 

Sten Henriksson 
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Blom Karin 
Uardavägen 85:0 
224 71 Lund 

Vem är Philip Maughan? 
En av Karin Svensson Smiths många 
förtjänster är att hon jobbar för en 
bättre kollektivtrafik. Ur jämlikhets
synpunkt är det viktigt eftersom inte 
alla har råd att hålla sig med bil. Ur 
jämställdhetssynpunkt är det ännu vik
tigare eftersom det är mest kvinnor 
som åker kollektivt. I Lund lär två av 
tre som åker buss vara kvinnor. Karin 
har varit med om att sänka momsen till 
kollekti vtrafJken till 6 procent. Karin 
tillhör en riksdagsgrupp som gör allt 
för att fasa ut den absurda kärnkraften. 
En kraftkälla som vilken minut som 
helst kan förstöra livsbetingelserna för 
massor av människor, som i Tjemoby l. 
slutförvaringen av det utbrända kärn
bränslet lämnas till generationer efter 
oss. 

Det finns många anledningar till att 
jag kommer att kryssa mig fram tillden 
röstsedel till riksdagen där Karin står 
och rösta på henne. 

Jag hartidigare varit med om ett val 
som gått till sluten omröstning med 
bara en kandidat, det vill säga så som 
skedde på v-Lunds årsmöte när vi skulle 
nominera till riksdagen. Det gällde 
ordförandeposten i min fackförenings 
lokalavdelning. Sicilianden var att den 
person som inte ville ha den föreslagne 
som fackordförande välvilligt, öppet 
och ärligttalade om varför. På v-Lunds 
årsmöte var det inte, inte heller han 
sombegärde votering [Robert Nilsson], 
eller de som talade om varför man inte 
ville se Karin som riksdagsledamot. 
Det är enligt min mening fegt och 
oärligt. 

Diana Mulinari och Nela Porovic 
klargör i VB 7/2002 varför de inte vill 
se Karin som riksdagsledamot. Det är 
hårda ord: "avpolitiserat miljöpoliti
ken"," visattecken påenextremfunda
mentalism", "ointresse för feminism", 
"försvarar sin politiska position genom 
ett brett nätverk av generationskamra
termedmanlig dominans", "personliga 
påhopp mot andra kvinnor". 

Om Diana Mulinari på årsmötet talat 
om vad hon tyckte om Karin så tror jag 
inte att hon hade blivit vald som ombud 
till den valkonferens därriksdagslistan 
skulle spikas. På mötet fanns en klar 
majoritet för Karin till riksdagen. 

Jag vill poängtera attjag inte ser att 
någon av lundadelegatema gjort något 
stadgefel och det finns självfallet inga 
bundna mandat. Det är inte heller så att 
sittande riksdagsledamot harnågot som 
helst företräde . 

På v-Lunds senaste medlemsmöte 
frågade jag de som röstat på Philip 
Maughan vem han är. J ag menar då var 
han står i olika frågor. Jag undrade om 
arbetstidsfrågan eftersom jag och 
många andra har drivit den i det LO
förbund jag tilhör. (Inte utan framgång 
eftersom Postens brevbärare har 38-
timmarsvecka.) Jag tycker frågan är 
oerhört viktig. Jag frågade också om 
man visste varMaughan står i frågan 
om arbetsrätten. Jag är nämligen oer-

hört förbaskad på att många unga 
människorinte fårfast anställning utan 
går som spirngvikarier - d.v.s . man 
blir uppringd när det behövs folk och 
hemskickad dan efter när det inte be
hövs . Det vore väl inte helt orimligt att 
partimedlemmarna i Lund fick reda på 
varför deras delegater på valkonferen
sen röstade på Philip Maughan. Ni 
som gjorde så är fortfarande svaret 
skyldiga. 

Till sist: jag var inte med och ocku
perade AF 1968. Jag tvivlar på att 
Karin gjorde det. Jag tillhörinte heller 
riktigt Karins generation. J ag är man 
och +55, men på dom punkterna ska 
jag försöka bättra mig. 

Sven-Hugo Mattsson 

Hur minskar vi klyftan? 
I förra numret av VB förutspår Diana 
Mulinari en växande klyfta i vår parti
förening mellan å ena sidan medel
ålders och etniska venskar och å andra 
sidan de yngre, ofta kvinnor och ofta 
invandrare. Mitt syfte med detta inlägg 
är inte att fortsätta debatten om vår 
riksdagslista utan förhoppningsvis in
leda en diskussion om vad vi kan göra 
för att förhindra detta och istället min
ska klyftan. 

Jag anser nämligen att oavsett vad 
vi anser om riksdagslistan så borde de 
flesta av oss kunnahålla med om Dianas 
och Nelas problembeskrivning. De 
motsättningar som kornmit till uttryck 
bl.a. i samband med fastställande! av 
riksdagslistan låter sig dåligt förklaras 
utifrån den typ av konspirationsteorier 
som vissa skribenter i VB har sådan 
förkärlek för. I ett marxistiskt parti 
borde det vara lättatt inse att människor 
som präglats av olika sociala och kultu
rella miljöer även inom samma parti 
företräder delvis olika värderingar. 

Vänsterpartiet Lund var länge helt 
dominerat av en grupp akademiker 
(ofta med rötter i arbetarklassen) som 
kom med i vänstern under det sena 60-
talets och det tidiga 70-talets vänster
uppsving. Det är inte oförskämt att 
hävda att denna grupp är präglad av ett 
tryggt materiellt liv i den mysiga mel
lanskiktsstaden Lund (det gäller även 
mig) . Många i denna grupp har dess
utom länge suttit på kommunala upp
drag och betonar utifrån dessa erfaren
hete betydelsen av att nå resultat i det 
dagliga politiska arbetet. De tillhör 
också en generation som faktiskt sett 
stora politiska framgångar under sin 
Ii vstid, främs t kanske den offentliga 
sektorns, inte minst barnomsorgen/ 
förskolans, utbyggnad och kvinnornas 
inträde på arbetsmarknaden. 

På senare år har vänsterpartiet för
ändrats och breddats, i Lund liksom på 
andra håll. Många av de som kommer 
in är arbetare, ungdomar och/eller in
vandrare. Det är gruppermed helt andra 
erfarenheter än den ovan beskrivna 
gruppen. Många tillhör en generation 
som till skillnad från tidigare genera
tioner inte fått uppleva några stora 
sociala framsteg undr sin livstid, utan 
snarare att samhället i mångt och 
mycket utvecklats bakåt. Att detta ger 
en känsla av utanförskap som i politiska 
sammanhang tar sig uttryck i en stark 
radikalism är närmast något självklart. 
När representanter för den äldre parti
generationen uttrycker sig nedlåtande 

om detta visar de bara en tragisk oför
måga att förstå. 

Förstå varandra är emellertid just 
vad vi måste försöka göra och det 
borde vara möjligt. Jag är nämligen 
öertygad om att en bred majoritet av 
medlemmarna i vänsterpartiet Lund 
vill ha ett ideologiskt tydligt socialis
tiskt och feministiskt parti med en bred 
såväl utomparlamentarisk som parla
mentarisk verksamhet vi utgår från 
såväl ett klass- som ett köns- och ett 
antirasistiskt perspektiv. Vi måste ge
nom att jobba praktiskt tillsammans 
och debattera med varandra skilja på 
det som mest handlar om kulturkol
lisioner och det som verkligen är vä
sentliga politiska motsättningar (för 
dem ska vi sjävfallet inte sopa under 
mattan) . 

I detta perspektiv tycker jag att det 
är problematisktatt vi nu ser ut att få en 
fullmäktigegrupp helt eller nästan helt 
utan ungdomar. Samtidigt är jag över
tygad om att om fler av våra yngre 
kamrater på nära håll följde det viktiga 
såväl parlamentariska som utomparla
mentariska arbete som t.ex. kamrater 
som Mats Olsson, Ulla-Britt Pettersson 
och Nita Lorimer lägger ner utifrån 
sina parlamentariska uppdrag, så skulle 
de också se att detta arbete har den 
inrikming som många av de yngre 
eftersträvar: ett tydligt parlamentariskt 
agerande utifrån vänsterns grundläg
gande värderingar för mer resurser till 
skola, förskola och äldrevård och mot 
privatiseringar, kombinerat med utåt
riktad aktivitet och nära kontakt med 
många företrädare för de grupper som 
berörs av besluten. På samma sätt är 
jag övertygad om att det skulle vara 
mycket nyttigt och inspirerande för 
många äldre partikamrater att ta del av 
de spännand ideologiska diskussioner 
som förs i Ung Vänster och av de 
yngre vänsterpartistema. Den som 
jämställer den socialistiska och femini 
stiska teoridebatt som förs där med 
stämningen i 70-talets dogmatiska vän
stersekter avslöjar bara sin egen okun
nighet och sina fördomar. 

Så vill jag avsluta med några för
hoppningar inför den kommande verk
samheten detta valår: 

Att alla kamrater, unga och äldre, 
svenskar och invandrare, arbetare och 
mellanskiktare, känner sig riktigt väl
komna till de kommunalpolitiska mån
dagsmötena, så att vi tillsamman s kan 
fortsätta att utforma en tuff, radikal 
kommunalpolitik. 

Att vi som jobbar kommunalpoli
tiskt, även om det kan vara svårt, för
söker ta oss lite tid att delta i annan 
parti verksamhet, inteminst studie- och 
debattmöten. 

Att när vi norninerar till nämnder 
och styrelser i höst eftersträvar att få in 
ett antal fåreträdare förden yngre parti
generationen i det kommunalpolitiska 
arbetet. 

Att alla de jag räknade upp ovan ska 
mötas i ett roligt, praktiskt valarbete 
för att föra ut får socialistiska, feminis
tiska och antirasistiska politik. 

Olof Norborg 

VB-redaktörer! 
Stort tack fören fantastisk tidning. Jag 
vet man diskuterar en nedläggning 
(vilket vore fruktansvärt), men så länge 
Veckobladet finns är den ett bevis på 

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

att kvalitet och vinstintresse inte nöd
vändigtvis följs åt. 

Jag läste det senaste numret (nr 6) 
igår och kunde inte sluta skratta. For
muleringarsom "en lagomfetkommu
ni st från Ystad" görlivet värt att leva. 
Missförstå mig inte. Jag är just nu en 
mycket pass i v medlem i Vänsterpartiet 
pga mitt engagemang i Lunds student
värld, och har därför följ t de märkliga 
striderna i partiet på avstånd, och det är 
ju naturligtvis mycket tråkigtatt vi inte 
kan bättre än så, men ändå: "en lagom 
fet kornmunist från Ystad". Det är ju 
genialt. 

Såsom sagt, fortsätt bråka i Vecko
bladet, fortsätt göra den bästa före
ningstidningen i den här stan och möj
ligen i Skåne som helhet, fortsätt att 
göra alla oss läsare glada och förban
nade en gång i veckan. Tack! 

Med kamratlig hälsning 
Nils Gustaf 

PS Luciferkrönikan var naturligtvis 
lysande! DS 

VB i stöpsleven 
Forts. fr. sid. l . 

förslag föreligger nämligen inte 
längre. 

Däremot finns det oklarheter 
kring tidningens organisation och 
policy. Ett enigt v-styrelsemöte 
den 7 mars fattade visserligen ett 
beslut om VB:s organisation, fast
slog ett diskussionsunderlag för 
redaktionskommitten och tillsatte 
en redaktionskomrnitte. Men tolk
ningarna går isär om beslutets inne
börd, vilket gör det troligt att frå
gorna om VB:s policy och ledning 
lyfts upp till medlemsmötet 11.4. 

Se även Sten Henrikssons kom
mentar. 

Gr 

MÖTE !L Q MÖTE 
_ .. c .. · Ell~~~c---
KOMMUNALPOLITIK 
Må. 18.3 kl. 19. Diskussion om bo
stadspolitik med Börje Svensson från 
kommunala bostadsbolaget + några 
beredningar. 
RÖDA KAPELLET 
So. 17.3 kl. 18.45. Rep med Joakim (vi 
gratulerarhonom och Maria till den nye!): 
Håkan Carlssonlåtar + Money, money + 
lntifada. r-------., 1VECKOBLADET1 
l 

Detta nummer gjordes av Stenl 
Henriksson och Gunnar Sandin. 

l Nästa redaktör Rune Liljekvist. 1 
l tfl l 
l Manus sänds per post tiii:Veckobla-1 

l 
det, Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. l 
Måndag e. 17 till lax 046-123123. 

l 
Manus mottas gärna på epos! , l 
veckobladet.lund@passagen.se 

l 
eller 3,5' diskett.Obs! (rtf-format) 1 
Telefon till redaktörerna: 

l 
Rune Liljakvist 046-211 50 69 1 
Gunnar Sandin 046-13 58 99 1 Vid utebliven tidning ring: l 
Cecilia Wadenbäck 046-13 82 13 . .1 .. ______ _ 
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