
Utkommer fredagar 28:e årg. 

Ett hållbart och rättvist transportsystem: 
vägarna och spåren dit 

Vänsterpartiet presenterar SverigeMaTs (Miljöanpassat Transportsystem), 
en utveckling av LundaMaTs. Ett seminarium om trafikpolitik. 

Avhandling: "Ett hållbart och rättvist transportsystem" 
Respondent: Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (v) 
Opponenter: Några av Sveriges främsta trafik-, miljö- och 
jämställdhetsexperter 
Betygskommitte: Bedömer om rapporten vilar på vetenskaplig grund 

Fredag 24 maj 200213.00-16.00 i stadshallens sessionssal 
vid stortorget i Lunds kommun 

Kan de transportpolitiska målen uppfyllas? 
Kan vi köra lika mycket bil i ett miljöanpassat samhälle? 
Kan SJ bli en hela folkets järnväg? 
Hur kan vi minska antalet dödade och skadade i trafiken? 
Vems behov skall trafikpolitiken tillgodose ? vägbyggar- och 
asfaltföretagen, ensamstående mammor, biltillverkarna, kommande 
generationer eller .... ? 

Riksdagsledamot Karin Svensson Smith presenterar vänsterpartiets nya 
rapport "Ett hållbart och rättvist transportsystem". Ett antal av Sveriges 
främsta trafik-, miljö- och jämställdhetsexperter opponerar på rapporten. 

Välkommen att lyssna och delta i diskussionen! 

Program: 

13.00 Ett hållbart och rättvist transportsystem. Karin Svensson Smith (v), 
ledamot i riksdagens trafikutskott presenterar vänsterpartiets rapport 

Opponenter: 
Bengt Holmberg professor i trafikplanering, Lunds Tekniska Högskola 
Högni Hansson miljöchef Landskrona kommun 
Christer Hyden professor i trafi.kteknik, Lunds Tekniska Högskola 
Extra exemplar finns tillgängliga! 

Soc:~.a.l:~.st:J.sk fest :J. val. 
grytgöl 2-6 a ugus t i 

arrangeras för tredje året den 2-6 augusti i Grytgöl 

Under dagarna 2-6 augusti träffas 
det radikala sverige på Socialistisk 
Festival2002. För tredje året i rad 
arrangerar vi den här festivalen. 
För varje år som gått har intresset 
ökat markant och i år kommer vi 
att slå rekord igen. För att tillmö
tesgå det växande intresset har vi 
gjort en del organisatoriska om
struktureringar. Det gäller då fram
förallt resorna och matförsörj
ningen. Anledningen till detta är 
att vi i år och framöver ska kunna 
växa ännu mer. 

Socialistisk Festival är troligen 
den största politiska händelsen för 
dig som är vänster och intresserad 
av att lära dig mer. Ett unikt till
fålie att träffa hundratals kamra
ter, att umgås och snacka politik 
med. En möjlighet att få träffa den 
där författaren som skrivit den där 
boken du nyligen läst. Eller att få 
ösa loss till det där bandet som du 
hörde på radio här om dagen och 
tyckte var bra. Vi i festival 
kommitten arbetar året runt för att 
det här ska bli sommarens upple
velse för dig, och det kommer det 
också att bli. Vi ses på festivalen! 

Festivalkommitten 

2002 Fredag 10 maj 

Dom unga 
går åt vänster 
dom äldre 
går åt höger 
Rubriken visar på en utveckling som 
gäller hela landet. Lund tycks åter 
gå i spetsen för partiet. 
Ur Brita Bergs rapport från parti
styrelsens senaste möte saxar vi 
några godbitar. 
Kommentarerna görs av red. 

Takethöjs 
Med hjälp av domkrafterna v och mp 
skall taket i utgiftshuset Men först 
till hösten och till en början i husets 
a-kassedel. 

704mille 
till bl a löner åt dom jobbare som 
drabbas av konkurser. (Ni vet när 
ägarna sticker till Portugal med stålar
na). 

(V)i stoppade 
skattehöjningar för 50 mille. Det är 
väl det som sossarna är "stolta men 
inte nöjda" med. 

Vi är nöjda men inte stolta 
var ett förslag till slogan som inte slog 
an. 

Äntligen 
får våra nämndemän och polis
styrelseledamöter lite hjälp. Riktlin
jer för dom som arbetar i rättsväsen
det, vad medborgama kan begära och 
rollen som arbetsgivare. Dessutom 
skall vi bestämrna vad vi vill ha för 
sorts polis. (Ska dom få kasta Sten på 
sten t ex?) 

Rättspsykiatrin 
har vi däremot inte pratat fårdigt om. 
T ex; vad gör vi med barnen när pappa 
slår mamma? 

Det går upp och ner 
PS redovi sade medlemstalet vid 
årskiftet: 13 873 medlemmar är vi. Av 
oss är 46% kvinnor - en ökning med 
en procent på ett år. Så om fyra år är 
vi alla lika många. 
Partiet har som vanligt en svängdörr: 
1223 har gått in samtidigt som 854 
har gått ut. 

Förra VB 
felnumrerat 

[3l 
Den observante läsaren lade naturligt
vis märke till att förra VB var fel
numrerat. Det skulle ha haft nr 15. 
Inte 16 som där stod. För de många 
samlarna har redaktionen här ovan gi
vit möjligheten att klippa ur och klistra 
över förra veckans ordningsnummer. 

Pengama strömmar in! 
Drygt en tredjedel av de gamla prenu
meranterna har betalt prenumerations
avgiften. En del nya har också tillkom
mit. Du som inte ännu inte betalt; skriv 
ut en avi och försök leta reda på en 
brevlåda. Pg l 74 59-9. Veckobladet 
200:-för helår. Hälften för halvår. 
Glöm inte att skriva ditt namn! 

\•rd Vhd 
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DET FINNS ETT VAL 

En ökning med futtiga 2,6% (det är 
mindre än bankräntan). 

Palestina 
Många i PS förespråkade konsument
bojkott - som ju tycks ha kommit i 
gång helt spontant - trots att rege
ringen sagt att vi inte ska oroa 
sionisterna (den politiska rörelse som 
Per Ahlmark stöder). PS uppmanar till 
initiativ i landsting och kommuner 
med förslag att skicka material till Pa
lestina. PS beslutade också att starta 
en insamling för Palestinas folk och 
att skicka en parlamentarisk delega
tion till Palestina. 

Makt och ägande 
Det debatterades hit och dit bl a sas 
det att "de partikamrater som gått ut i 
media mot konferensen har misstol
kat besluten". 

Vänsters Internationella Forum (VlF) 
får inte använda något av sitt statliga 
anslag till projekt i Cuba - däremot 
får folkpartiklarna stödja exilkubaner 
i Miami! 

utdraget ur PS-rapporten samt kommen
tarerna har gjorts av VB 



Ett brev 

från Argentina 

Hej kamrater! 

Sedan ett år tillbaka befinner jag mig 
i Argentina, mitt i landet, i Cordoba, 
en stad ungefår så stor som Stock
holm. En vidsträckt stad omringad av 
en bergig, vacker natur. Vatten finns 
det också i överflöd i form av mäk
tiga floder och klara bäckar. En stad 
som en gång i tiden var säte för den 
välutvecklade bilindustrin och hade en 
kraftfull, stridslysten och fackligt or
ganiserad arbetarklass. 

Jag är biståndsarbetare på folk
biblioteket Bella Vista. Bella Vista 
heter även stadsdelen. Folkbiblioteket 
bedriver en omfattande kursverksam
het ochjag fungerar som en sorts råd
givare inom folkbildningspedagogik. 
Det blir, i många avseenden, en 
mycket rik erfarenhet för mig. På folk
biblioteket arbetar cirka 70 personer 
deltid och hundratals vuxna, ungdo
mar och barn deltar i aktiviteterna. 

Men jag skriver inte för att berätta om 
mig själv och mitt arbete utan för att 
berätta lite om Argentinas situation. 

Argentina är idag ett tydligt exempel 
på sambandet mellan nyliberal poli
tik, internationalisering av finans
kapitalet och korruption, något som 
fräter sönder samhället och leder lan
det till ett sammanbrott. De stora och 
välfungerande statliga företagen sål
des allihopa ut under det "glada" 
nittiotalet. Den omfattande offentliga 
sektorn avvecklades och privati
seringar pågick för fullt. Investerarna, 
både nationella och utländska, garan
terades genom korrupta kontrakt, 
mono- eller oligopolisk marknad
skontroll och otroliga vinster. 

36 miljoner människor befolkar detta 
land. Nu är 14 miljoner av dessa fat
tiga, 6 miljoner av dem lever i abso
lut misär. Det finns seriösa beräk
ningar som visar att om tre månader 
så har antalet fattiga ökat till 20 mil
joner. Den utbredda argentinska med
elklassen, den största i hela Latiname
rika, håller på att försvinna. Istället 
ökar polariseringen i samhället allt
mer. De rikaste 20% får 53 %av BNP 
och de resterande 80 % får dela på 
mindre än hälften. 

Det finns nästan 3,5 miljoner arbets
lösa och flera kommer det att bli un
der de närmaste månaderna. Detta är 
i sig ett mycket allvarligt problem, 
ännu allvarligare än skuldkrisen; ett 
problem som inte kan lösas genom att 
vägra betala utlandsskulden. 

Argentina befinner sig dessutom i ett 
konkurstillstånd och utlandsskulden 

kan inte längre betalas. I den här si
tuationen försöker en mycket svag 
regering förhandla fram nya lån hos 
IMF som ställer nya villkor. Fonden 
kräver bl. a. att ytterligare 450 000 of
fentligt anställda skall avskedas, 
bankväsendet ska reformeras och eko
nomin ska saneras. Det paradoxala är 
att det inhemska kapitalet "flydde" till 
säkrare placeringar utomlands utan att 
regeringen vidtog några åtgärder för 
att förhindra detta. Bara i december 
månad "flydde" ett belopp högre än 
det lån som regeringen nu försöker få 
från IMF. 

Allt detta, som orsakar enorma lidan
den hos vanligt folk, händer mot bak
grunden av de 150 miljarder dollar 
som den argentinska högre samhälls
klassen har i investeringar på den in
ternationella fmansmarknaden, i kon
stant sökande efter bättre avkastning 
-ett belopp som motsvarar den argen
tinska utlandsskulden! 

Som man ser är den ekonomiska och 
politiska situationen i landet mycket 
komplicerad och oviss. Men mitt i det 
svåra försöker åtskilliga folkliga or
ganisationer kämpa på många olika 
sätt för civila, ekonomiska och sociala 
rättigheter. Kampens former är en 
varierad och mycket brett spektrum 
av folkligt motstånd och jag är nöjd 
att jag just nu befinner mig här och 
kan bevittna och uppleva hur folk ska
par nya utvägar för att lösa sina pro
blem och organiserar sig både för att 
överleva och för motstånd (t.ex . 
utbytesnät, folksammanträden i olika 
stadsdelar, kommunala trädgårds
odlingar, upprepade massdemon
strationer mot korrupta politiker, 
veckademonstration i Buenos Aires 
mot Högsta Domstolens korrupta do
mare, etc.) 

Den 24/3, för 26 år sedan, genomförde 
militären en statskupp, en början på 
den nyliberala politiken som fortsät
ter än idag. Detta påmindes man om 
här i Cordoba, med ett mycket stort 
demonstrationståg som organiserades 
av organisationer för mänskliga rät
tigheter. Många andra organisationer, 
fackliga, politiska och folkliga, anslöt 
sig demonstrationen. 

Det argentinska civila samhället lever 
och behöver stöd. En del av svenskt 
bistånd som har som uttalat syfte att 
främja demokrati och mänskliga rät
tigheter borde användas i detta land 
för att förstärka institutioner och or
ganisationer inom det civila samhäl
let. 

Kamratliga hälsningar 
Telrna Veleda 

Karin Svensson Smith 

l-maj-talade i Trelleborg 

VB återger här delar av talet 

EMU försöker regeringen att slippa 
diskutera i valrörelsen genom ett löfte 
om folkomröstning nästa år. EMU
projektet förutsätter en oberoende 
centralbank och värderingarna bakom 
EMU tillhör det fördemokratiska sta
diet. Då ansåg högern att en ekono
misk elit skulle bestämma eftersom 
vanliga människor inte kunde fatta 
kloka och långsiktiga beslut. För nå
got år sedan förde Bo Södersten och 
några andra nationalekonomer fram 
dessa resonemang på Dagens Nyhe
ters debattsidor. 

Det är ingen tillfållighet att EMU är 
svenska arbetsgivarföreningens och 
moderaternas favoritprojekt Med 
EMU skulle de automatiskt få igenom 
mycket av den politik de under en lång 
tid har verkat för i Sverige. När EUs 
fmansministrar träffades för att disku
tera vad som är nödvändigt för att 
EMU ska fungera så kom man fram 
till att det krävs ytterligare ned
skärningar i den offentliga sektorn, att 
skattema måste sänkas och att ersätt
ningen till de arbetslösa måste sänkas 
till en nivå som hindrar att arbetslösa 
blir för lata och inte vill ta nya jobb. 

Regeringens nyligen presenterade 
EMU-utredning visar att vi får räkna 
med större variationer i sysselsätt
ningen om vi går med i EMU. Tänk 
på vad som hänt i Tyskland där re ger
ingen förlorat flera av de möjligheter 
de hade tidigare att bekämpa arbets
lösheten som nu är ett jätteproblem 
där! Utredningen visar också att vid 
ett EMU-medlemskap måste lönerna 
bli mer flexibla. På ren svenska bety
der det låga löner och ytterst löne
sänkningar. För att något kompensera 
att Sverige passar dåligt in i EMU och 
att den gemensamma centralbanken 
bara bryr sig om de stora länderna i 
EMU s centrum, föreslås att över
skottsmålet i den offentliga sektorn 
höjs från dagens 2 procent till uppe
mot 3 procent. I klartext betyder det 
ärmu mindre utrymme för satsningar 
på välfärden. Detta samtidigt som 
flera rapporter visar att det fortfarande 
finns väldigt 

Välfärdssystemet i Sverige utgår från 
individens 
rättigheter och skyldigheter. Liksom 
rösträtt och likhet inför lagen ska goda 
levnadsförhållanden vara en rättighet 
för alla. I stort sett har människor i 
alla samhällsklasser under efterkrigs
tiden utnyttjat samma offentliga tjäns
ter, gått i samma skola, fått samma 
sjukvård osv. Välfården har varit of
fentligt finansierad och utgått från 
människors behov, inte från tjockle-

ken på deras plånböcker. Det goda 
med denna välfärdsmodell var att den 
var omfördelande, från rik till fattig, 
från kvinnor till män. 

Ett medlemskap i EMU innebär krav 
på förändringar i den offentliga sek
torn, i socialförsäkringssystemen och 
på arbetsmarknaden. Med andra ord 
områden som är avgörande för jäm
ställdheten och grunden för välfärden. 
När ungdomar tillfrågades inför Ungt 
Val om de viktigaste frågorna kom 
jämställdheten väldigt högt upp. 
Vänsterpartiet har i flera år krävt av 
regeringen att EMU:s konsekvenser 
för kvinnorna ska utredas men det har 
man hittills sagt blankt nej till. Är man 
månne orolig för resultatet? Men idag 
på första maj ställer vi frågan igen: 
Göran Persson, är du beredd att till
sätta en utredning om EMU:s konse
kvenser för kvinnorna? 

b) Mer än hälften av EUs budget an
vänds till jordbruks- och fiske bidrag. 
POfta är det fråga om subventioner 
som försvårar omställningen till en 
ekologiskt hållbart utveckling . Ett 
mycket allvarligt exempel på hur illa 
vi förvaltar och fördelar naturresurser 
kan vi se om vi tittar "under ytan" i 
våra hav. Den fisk som håvats upp 
med de nya supereffektiva trålfiske
metoderna som tar upp stora bifång
ster har år efter år varit större än till
växten för många fiskarter. 

Torsk och hälleflundra är välkända 
exempel. Trots biologemas tidiga var
ningar har nu bestånden av fisk mins
kat kraftigt i många havsområden -
och är i vissa områden helt slut. Detta 
skapar obalans i havets ekosystem. 
Förr var torsk en maträtt för alla - för 
framtida generationer kommer den 
vara en exklusivitet. 
Vi menar att fisket måste bli uthålligt! 
Fiskekvoterna får inte överstiga till
växten. Ett fiskestopp måste införas 
för torsk tills bestånden växt till sig. 

Region Skåne 
harproblem 
Stora problem. Ett galopperande un
derskott och brist på personal till de 
tjänster som finns kvar efter ned
skärningarna. Vårdpersonalen har 
drabbats hårt av nedskärningarna un
der 90-talet. Totalt sett har persona
len inom sjukvården och äldre
omsorgen minskat med ungefår 75 
000 personer, merparten inom sjuk
vården, samtidigt som behoven av 
vård inte har minskat utan snarare 
ökat. Det har fått till följd att de som 

forts på sista sidan 



En banderoll från "den gamla goda tiden" som Mats 
Bahgards 1-majbetraktelse delvis handlar om. (Obs ironi) 

ROiFINNs fi5R AllA BR\STt~ R 
"Äl) fLERA KOMf\VNI~STf~ 

Ett tåg mot ett gemensamt mål? 
När solen bröt fram fladdrade 
de röda fanorna rätt snyggt. 
Vänsterns förstamajdemon
stration var väldigt fin. En 
brokig samling människor 
som går åt samma håll har ett 
starkt symbolvärde. Talkörer
na var lagom aggressiva. Lite 
dåligt med publik på gatorna 
var det förstås på grund av 
regnet i början, men de flesta 
demonstranter såg glada ut. 

Kunde notera att en känd gammallo
kalredaktör från den s.k. liberala tid
ningen stod och betraktade tåget. Han 
såg däremot lite ledsen ut. Han kan
ske var ledsen för att det inte går att 
få folkpartister i Lund att samla sig 
till en lika häftig manifestation. 

Det är fint med en brokig samling 
människor. Kollegor som växt upp i 
Östeuropa har berättat om sina min
nen av förstamajdemonstrationer i 
vilka uniformerade och beväpnade 
trupper marscherade i takt och mani
festerade makt. Det var något helt 
annat. 

Lagom magra och lagom feta 
I tåget kunde man se gamla och unga, 
män och kvinnor, blonda och mörk
håriga, blå- och brunögda, en del med 
skägg och andra utan, en del i kavaj 
andra i tröja, långhåriga och kort
håriga, med stora fötter och små föt
ter, lagom magra och lagom feta, en 
del spelandes blåsinstrument andra 
inte osv.; det finns oändligt många sätt 
som man kan dela in människor på. 
Ibland kan det vara bra att påminna 
sig om att det är vi människor som 
väljer vilka grupperingar vi ska defi
niera och dela in folk i. Vi väljer ett 
begränsat antal indelningar från oänd
ligt många möjligheter. Det finns näs
tan alltid ett syfte med hur vi delar in 
oss själva och andra. Man hör t.ex. 
mycket sällan att rödhåriga, eller för 
den delen plattfotade, skulle vara då
ligt representerade (eller över
representerade) i riksdag och kom
munfullmäktige. 

Samhällsklasser 
Vår rörelse grundar sig på att man 
delar in stora grupper människor ef
ter klasstillhörighet, dvs efter deras 
förhållande till produktionsmedlen. 
Om vi inte gjorde det skulle man inte 
kunna tala om en arbetarrörelse. Men 
det var enklare för l 00-150 år sedan. 
Då var nästan alla människor, grovt 
indelat, antingen lantarbetare eller 
fabriksarbetare. Och så fanns det 
några få kapitalister. På den tiden 
skulle "proletariatets diktatur" kunna 
betyda samma sak som demokrati. Så 
är det inte idag. Nu är folkmajoritet
ens förhållande till produktionsmed
len mer komplext. Det borde vi tänka 
mer på. Att man delar in stora grup
per människor i klasser hjälper oss att 
förklara åsikter, tyckande och sam
hällsutveckling i grova drag. Men våra 
teorier är definitivt inte så precisa att 
vi kan bedöma individer efter klass
tillhörighet. 

Traditionalister och förnyare 
Man har berättat för mig att det finns 
motsättningar i partiet och att dessa 
motsättningar kan förklaras om man 
delar in medlemmarna i "förnyare" 
och "traditionalister". Det är ett av 
oändligt många sätt som vi kan delas 
inpå. 
Det finns antagligen något skäl till att 
dela in oss på det sättet. Men det har 
komplikationer. Om man t ex .. skulle 
säga något obetänksamt någon gång 
kan det hända att man blir katego
riserad mot sin vilja. Därför kan det 
ibland kännas bäst att vara tyst. 

When you' re old and grey 
Den här motsättningen, har man sagt 
mig, kan avspeglas i nästan alla tänk
bara frågor: Var blåsorkestern ska 
spela, hur Veckobladet ska utformas, 
hur partiet ska representeras i riksdag, 
landsting och kommun, på vilket sätt 
man ska vara kamratlig - "you name 
it!"(som vårt lokala universitets rek
tor skulle kunna utrycka det). 
Jag frågade en kompis om det går att 
se, på deltagarna i tåget, vilka som är 
förnyare och vilka som är traditiona-

lister. Hon sa att man kan se det på 
hårfårgen - ju fler gråa hår, desto mer 
förnyare. Det stämmer till 85%, sa 
hon. Tyckte det verkade paradoxalt 
och hade lite svårt att tro på det, Men 
om det är sant har ju sådana som Ce
cilia, Mats, Henrik och Karin ett svårt 
läge. Vi har ju ganska få människor 
mellan 30 och 50 -erfarna men i stri
dande ålder. 

Dom andra har sämre moral 
De båda tänkta grupperna verkar anse 
att den andra gruppens moral är av 
sämre kvalitet -dvs att de är mer 
okamratliga. Det har ju på senare tid 
varit diverse kuppartade manipulatio
ner i samband med riksdagsno
mineringarna. 
Men om man varit med tillräckligt 
länge så kommer man också ihåg hur 
t.ex. Tarcisio Bommarco skulle ma
növreras ut från fullmäktige av dem 
som kallade sig förnyare. Det skedde 
bl.a. med något som man kallade 
"rotationsprincipen", dvs någon slags 
övergripande regel som sa att alla pos
ter skulle roteras. Sedan förordnade 
man Roland Andersson som satt där i 
bortåt 20 år, tills konjunkturen vände 
och han försvann ut ur partiet. Rota
tionsprincipen har jag inte hört så 
mycket mer om under den tid som 
gått. Denna princip kanske enbart 
gällde Tarcisio. 

Alltihop är Lenins fel 
Till det märkliga hör att i vårt parti 
brukar man skylla många fula tricks 
på det "leninistiska arvet". Det tycker 
jag är orättvist -mot Lenin alltså. Det 
är fegt att skylla våra taskiga hand
lingar på en historisk person, som 
dessutom är väldigt död. Vi som le
ver nu är väl vuxna och kloka nog att 
kunna utstaka vår väg själva? Utan att 
känna till konflikterna i detalj i Hö
gerpartiet misstänker jag att det finns 
samma slags motsättningar där mel
lan värdekonservativa och ny liberaler. 
skillnaden är att jag inte tror att de 
kan skylla sina fula tricks på Lenin. 
De skyller kanske på någon annan. Att 
varken Tarcisio eller Roland numera 
kan räknas som partikamrater tycker 

jag inte heller vi kan beskylla Lenin 
för. Det beror helt och hållet på oss 
och dem själva. 

Regeringssamarbete eller ej 
Om man nu skulle projicera den här 
motsättningen på frågan om eventu
ellt regeringssamarbete med socialde
mokraterna kan det bli komplicerat. 
Antag att projektionen görs på en våg
rät linje från vänster till höger. Längst 
till vänster hamnar alla de som aldrig 
någonsin vill regeringssamarbeta och 
som menar att vi måste samla mer än 
50% (trots att vi inte får mer än 4% 
med den inställningen) för att vi ska 
kunna ta något ansvar. Längst till hö
ger skulle de finnas som reservations
löst vill stödja (s). 

Var bedrivs politiken? 
Båda dessa positioner är omöjliga för 
ett politiskt parti av vår storlek. Om 
vi aldrig är beredda att ta något an
svar för hur Jandet styrs är det ingen 
mening med att vi ställer upp i riks
dagsvalet. Om vi däremot reserva
tionslöst stöder (s), så skulle vi lika 
gärna kollektivt kunna ansluta oss till 
det partiet. Vi måste alla rimligen be
finna oss någonstans mellan linjens 
ytterlägen (och oavsett läge så bedrivs 
nog den största delen av det politiska 
arbetet trots allt utanför riksdagen). 
Och det är det som borde diskuteras. 
Det borde man kunna göra med största 
möjliga tydlighet, istället för i termer 
av anklagelser om "leninism", kvasi
vetenskapliga teoretiska resonemang, 
tysta blankröstningar m.m. 
Allt det här är sådant man kan komina 
att tänka på när man ser Vänsterns 
livsbejakande demonstrationståg l :a 
maj. 

Vlad.imir 
Djitj, på 
spaning 
efter 
proselyter, 
i väst? 

MATS BOBGARD 
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VIII vi ha privata fångelser i 
Sverige ägda av utländska 
företag? 
Ska vårt dricksvatten i landet övergå 
i privat ägo? 
Är vår allemansrätt till försäljning? 
Ska våra universitet och högskolor 
säljas ut till storföretagen? 
Verkar frågorna hypotetiska? Tvärt
om, de är i högsta grad realistiska. Just 
nu pågår en global auktion på värl
dens mänskliga tillgångar. Förberedel
serna sker i tysthet, bakom lykta dör
rar, i konferenssalars avskildhet. Det 
är wro, världshandelsorganisationen 
som står för regin. Medlemsländerna 
inom wro kommer den 30 juni i år 
att ta de inledande besluten för en glo
bal utförsäljning. Då inleds GATS
förhandlingamainom WID. GATS (= 
avtalet om handel med tjänster) syf
tar mot en total avreglering av gänste
sektom. I klartext betyder det att i stort 
sett allt ska kunna privatiseras. Vat
ten, jord, miljö, kultur, radio/TV, 
skola, sjukvård, bibliotek, universitet 
etc Företag runt hela världen ska 
kunna gå in och köpa upp det som de 
anser som intressant och lönsamt. 
GATS-avtalet kommer att omfatta 
nästan all mänskligt verksamhet. Det 
som vi en gång gemensamt ägt och 
byggt upp med hjälp av vårt arbete 
och våra skatter - allt det ska kunna 
säljas ut. Den 30 juni i år ska med
lemsstaterna inom WTO har gjort 
upp listor på allt det man vill att an
dra länder bör avreglera. Sedan star
tar en byteshandel där länderna stäl
ler sina krav mot varandra. Stora, rika 
länder förhandlar mot små. J ag behö
ver väl knappast påtala hur makt
balansen kommer att bli i dessa så 
kallade förhandlingar. Tredje världens 
länder kommer att pressas mot väg
gen i mängder av krav på avreg
leringar. När besluten väl är tagna 
inom WID-GATS finns ingen ånger
vecka. Det som avreglerats är defini
tivt och oåterkalleligt. Var finns den 
offentliga debatten kring det som nu 
sker? Vilka politiker vet överhuvud
taget något om GATS-avtalet? Varför 
tiger de i så fall? Inför valet skulle jag 
vilja veta var vänstern står i denna 
fråga. Vad har man t ex inom vänster
partiet gjort för att föra upp frågan på 
dagordningen? 

Är GATS något som vänsterpartiet i 
Lund tänker ta upp i valdebatten? Jag 
hoppas verkligen det. Men jag befa
rar att GATS-förhandlingama är det 
yttersta beviset för att den demokra
tiska ordningen övergivits och att 
makten helt förts över i händerna på 
storföretagen där nu allt och vi alla är 
till försäljning? 

Marie-Louise Steiner 

Svar direkt från 
Vänsterpartiet 
VB har bett riksdagsledamoten Lars 
Ohly att besvara M-l Steiners fråga: 

Vänsterpartiet är motståndare till det 
GATS-avtal som nu diskuteras. Vi 
anser att de rika länderna inom wro 
använder förhandlingama för att för
stärka sina egna ekonomier genom att 
garantera sina egna stor-företag till
gång till fattiga länders marknader. 

Vi har också kritiserat ED-kommis
sionens utgångspunkt inför den nya 
handelsrundan inom wro, som har 
exakt samma innehåll. 
GATS-avtalet kommer inte att bli den 
största frågan i valrörelsen, men vi ska 
göra vårt bästa för att alla intresserade 
känner till vänsterpartiets ståndpunkt. 

Lars Ohly. 

Här nedan följer texten till en begä
ran om förklaring som Lars Ohly be
gärt av handelsminister Leif P ag rot
sky (ni vet han som gick i spetsenför 
massorna vid socialdemokraternas 1-
majdemonstration här i Lund för en 
dryg vecka sedan: 

"Enligt uppgifter i den brittiska tid
ningen the Guardian har ED -kommis
sionen presenterat sina krav för att 
minska sina egna tullar i de nya WID
förhandlingar som ska starta. Kraven 
innebär bland annat att alla länder ska 
privatisera offentliga monopol som 
rör vatten och avlopp, energi, tele
kommunikationer, post och fmansiell 
sektor. En lista över vilka åtgärder 
som ED :s handelspartners måste vidta 
och vilka skyddsregler som måste 
avvecklas presenteras. Till exempel 
krävs att alkoholmonopolet i Sydko
rea måste upphöra. 

EU:s dubbelmoral 
Dessa krav är desto mer anmärknings
värda som ED självt underlåtit att 
öppna egna marknader inom viktiga 
områden. ED :s egen handelspolitik är 
till exempel en uppvisning i dubbel
moral och protektionism. 

Det är uppenbart att kraven är utfor
made för att i första hand passa euro
peiska multinationella tjänsteföretag 
som ser möjligheten att utvidga sina 
marknader vid en handelsliberali
sering. Inga som helst hänsyn tas till 
utvecklingsländemas egna önskemål 
eller ens till vad som bäst skulle gynna 
dessa länders möjlighet till utveckling. 
I förlängningen ligger krav på priva
tisering av hälso- och utbildnings
sektorn. 

Tredje världen skall betala 
EU :s jordbrukspolitik! 
ED-kommissionen verkar i första 
hand sträva efter att den nya förhand
lingsrunda inom wro som besluta
des i Doha i november ska leda till 
vinster och förtjänster för ED:s egna 
företag . Detta är uppenbarligen det 
pris som fattiga länder ska tvingas 
betala för att ED ska reformera sin 
egenjordbrukspolitik och minska tul
lar och avgifter som kan förväntas 
gynna tredje världen. 
Ingen som helst hänsyn tas, enligt the 
Guardian, till utvecklingsländemas 
försök att skydda känsliga delar av sin 
egen ekonomi i ett uppbyggnads
skede. Kommissionen har uppenbar
ligen lyssnat mycket noga till vad den 
europeiska finanssektorns lobby
organisationer fört fram." 

(Med anledning av det ovan anförda, 
frågar nu Lars Ohly handelsminis
tern:) 
"Avser handelsministern att agera för 
att förändra ED :s förhandlings
upplägg inför WID-förhandlingama? 
2. Avser handelsministern att offent
ligt framföra kritik mot ED-kommis
sionens underlag? 
3. Avser handelsministern att skapa 
opinion för en rättvis handelspolitik? 
4. Planerar handelsministern några 
åtgärder för att tillse att riksdagens 
beslut om en ny förhandlingsrunda 
som tar stora hänsyn till u-ländernas 
behov uppfylls i WTO-förhandling
ama? 

Lars Oh ly (v) 

Karin Svensson Smith 
i Trelleborg forts från sid 2 

ska vårda själva drabbats av sjukdom 
genom framför allt negativ stress, 
förslitningsskador och utbrändhet 
Antalet sjukskrivningar har ökatkraf
tigt i gruppen offentliganställda kvin
nor. Larmrapporter om stress och 
utbrändhet är en av förklaringarna till 
de ökande sjukskrivningskostnaderna 
25 miljoner kronor om dagen kostar 
det statskassan; 116 miljarder om året. 

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

Löneklyftan mellan män och kvinnor 
har ökat de senaste de senaste åtta åren 
med cirka l 000 kronor i månaden, 
vilket framgår av en LO-rapport från 
i år. I debatten om löneskillnader mel
lan kvinnor och män lyfts ofta förhål
landet hos den enskilde arbetsgiva
ren eller den enskilda arbetsplatsen. 
sådanajämförelser är förstås viktiga. 
Men det stora samhällsproblemet när 
det gäller lönediskriminering är struk
turellt. 
Vänsterpartiet har därför föreslagit att 
staten satsar 10 miljarder kronor på 
höjda löner inom de kvinnadomi
nerade yrkena inom offentlig sektor 
under de närmaste åren. Vi har också 
föreslagit att det tas fram en nationell 
handlingsplan för höjda kvinnalöner 
i vården. Denna ska innehålla ett kon
kret tidsschema för lönediskrimi
neringens avskaffande. 

(Red. har har av utrymmesskäl kor
tat ca det åtta spalter långa talet) 

KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 13 maj kl 19 : disk. om 
kommande ärenden i Kultur-och 
Fritidsnämn. 15/5, Lundafastigh. 16/ 
5, Social n. 15/5, Tekn.n. 15/5, Utbildn 
15/5, Vård o Omsorg 15/5 mm. 
Nästa månd (20/5) inget möte! 
RÖDA KAPELLET 
Sö 12/5 18.45 rep med Joakim nya 
noter 402 (Fedayin) o. 403 (Lenin
gradssynfonin) Ta med 398, 400 o 
401.0bs spelning och avslutningsfest 
lö 1/6 i Kirseberga. 
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