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Vänsterpartiets partisekreterare 
ogillar kryssa-Karin-kantpanjen 

l ett brev till styrelsen för Vänsterpartiet i Lund skriver partisekreteraren följande. 

"Jag har varit i kontakt med flera representanter för Skånedistriktet under helgen och också 
ringt upp både Karin Svensson Smith och Ann Schlyter. Till de sistnämnda har jag sagt 
ungefär följande: 

l) Det är olämpligt att på egen hand 
trycka upp och dela ut material, med 
Vänsterpartiets logga på, som inte är 
förankrat i det distrikt eller den lokal
organisation man företräder, eller 
ännu värre: som distriktet eller lokal
organisationen har starka invänd
ningaremot 

Så bör vi inte jobba i partiet. 

2) Att bedriva personvalskampanj, 
att bygga upp nätverk och kampanj
kassor kring en enskild kandidat på 
det sätt som sker i Lund står i strid 
med VU:s rekommendationer. Däre
mot skall naturligtvis kandidaterna 
själva vara aktiva i valrörelsen, föra 
ut sin politik och synas och höras. 
Dessutom kan förstås en lokal
organisation välja att lägga extra krut 
på att t ex föra fram den egna ortens 
kandidater. 

(Att personvalskampanjer ändå 
organiseras på sina håll behöver dock 
inte vara någon katastrof, om det sker 
på ett juste sätt. Det är när det blir 
negativa inslag, som i den här, som 
partiet får problem.) 

VANSTERPART lE T l.UND AN SER 

Styrelsen för Vänsterpartiet i Lund 
antog enhälligt på sitt extra styrel
semöte söndagen 119-2002 föl
jande uttalande: 
-att alla som offentligt tagit eller 
tar ställning för krysskampanjen 
för Karin inte är välkomna att 
delta i Vänsterpartiets valkampanj 
2002". 

3) Det är djupt olämpligt att som 
ett led i en valrörelse skriva eller tala 
om att det begåtts kupper inom par
tiet eller förtala andra kandidater. Vi 
skall tala politik i valrörelsen, vi talar 
för och inte emot varandra och vi drar 
inte upp interna trätor i den offentliga 
debatten. 

Det lockar bara potentiella väl j are 
till att rösta på något annat parti eller 
lägga sig på soffan istället. Vad som 
varit på en årskonferens för ett halvår 
sedan får vi lägga åt sidan just nu, 
oavsett vad vi tycker om det som 
hände. 

4) Partiledaren har varken sanktio
nerat eller backat upp denna eller nå
gon annan personvals kampanj. 

Att uttala sig i medierna, eller på 
annat sätt ge intryck av att man tror 
sig ha hennes stöd i en personvals
kampanj är naturligtvis djupt olämp
ligt. 

Gudrun har sagt att hon inte kom
mer att ägna tid och kraft i valrörel
sen åt denna interna konflikt. Hon 
avser inte heller att figurera i den of-

Nita förklarar 
Styrelseledamoten Nita Lorimer har 
begärt plats för följande motivering: 
Vänsterpartiet uppmanar medlemmar 
och partiorganisationer att avstå från 
personvalskampanjer. Krysskam
panjen för Karin har den karaktär den 
har med referenser till "kupp" på 
flygblad och i presskonferenser och 
har därmed givit pressen möjlighet att 
skriva om delar av vårt parti på ett 
negativtoch nedlåtande sätt. Jagupp
fattar därför denna krysskampanj som 
mot partiets linje när det gäller 
personvalskampanjer och mot an
strängningarna i vår lokala valkam
panj. 

fentliga debatten om Karin Svensson 
Smith. 

Både hon och jag har gång på 
gång förklarat att kampanjen inte 
har partiledningens stöd. 

Den informationen måste vi alla 
hjälpas åt att sprida inom skåne
distriktet, eftersom ryktena om 
mot" satsen tycks vara ihärdiga. 

Vi har inga befogenheter att hindra 
t ex en riksdagsledamot att sprida el
ler trycka upp ett flygblad och avser 
inte att starta någon process om vart 
gänsen går för enskilda aktivisters 
handlingsutrymme, men vi har tydligt 
framfört att det fmns formuleringar i 
flygbladet som är olämpliga. Jag fort
sätter hålla kontakten med Karin och 
andra ochjag forsätter att framhärda i 
att de, om de nödvändigtvis skall föra 
en personvalskampanj , gör det på ett 
annat sätt och i ett annat tonläge. 

Kamratliga hälsningar: 
Perni/la Zethraeus 

Det är därför självklart att den som 
offentlig tar ställning för kryss
kampanjen inte kan delta i vår lokala 
valkampanj utan att koppling görs till 
en kampanj vi tar avstånd från. Man 
kan inte jobba för två konkurrerande 
kampanjer samtidigt utan lojalitet
skonflikter. 

Därför yrkade jag vid ett extra sty
relsemöte i söndags på "att alla, som 
offentligt tagit eller tar ställning för 
krysskampanjen för Karin, inte är väl
konrna att delta i Vänsterpartiet Lunds 
valkampanj 2002". 

NITA LORIMER. 

Känd kulturmejerisabotör 
Om Rydes undergäng 
Lennart Ryde(m) blev i lördags (31/ 
8) plötsligt alltför politiskt överlastad 
för moderaterna. Liksom den tidigare 
malmömoderaten Mats Svanberg har 
Ryde varit ute och åkt. Bil också han 
faktiskt. Svanberg var full i fan. 
VB beklagar formerna kring Rydes 
plötsliga, men nödvändiga beslut. 
Han var ett älskat hatobjekt för lunda
vänsterns alltsedan han kastade trä
skor i maskineriet för kulturmejeriets 
byggnadsplaner 1986. 
Nu var får Lennart Ryde troligen till
fålie att ta många promenader. 
Kanske till den trafikanläggning som 
fått nanm efter honom. 
Men då måste han måhända lämna 
Parkeringshuset. 

VB:s sista suckar 
Det är oundvikligt att också detta 

nr av Veckobladet ägnas åt den nu 
halvårsgamla lokala partikonflikten. 

Förhoppningsvis skall de få återstå
ende nr av VB ägnas åt valkampen. 

När denna tidning når läsarna har 
förmodligen styrelsen beslutat att upp
höra med utgivningen av VB. 

Utgivningsbeviset kvarstår dock 
hos partiet och ungdomsförbundet. 

För få läsare var beredda att betala 
prenumerationsavgiften. 

Så vi säger som miljöpartiet "Tid 
att leva" men tillägger" dags att dö." 

red 
PS det kommer väl ett brev så 

småningom till de som hängt kvar. 



Låt oss bredda demokratin 
I ett demokratiskt samhälle är hela 
folket med och formar samhällsut
vecklingen. Men när en liten global 
maktelit äger och styr stora delar av 
det ekonomiska livet är vi många som 
inte kan vara delaktiga i besluten som 
rör våra liv. 
Privatiseringar, avregleringar och 
utförsäljDingar gör att ytterligare makt 
förskjuts från arbete till kapital och det 
demokratiska inflytandet begränsas. 
Vänsterpartiet arbetar för ett socialis
tiskt samhälle och vi vill se en makt
förskjutning från de få kapitalägarna 
till de många medborgarna. Lika vik
tigt som att bredda det demokratiska 
inflytandet till det ekonomisk områ
det är det att slå vakt om en livfull 
demokrati i kommunerna och andra 
traditionella politiska organ. Demo
kratin måste ständigt återerövras. 

Ekonomisk demokrati 
Makt och ägande är orättvist fördelat 
och den ekonomiska makten koncen
trerad till ett fåtal . En modem socia
listisk strategi måste skapa motmakter 
på lokal, regional och internationell 
nivå. Den måste bygga på en rörelse 
underifrån och på en mångfald av 
ägandeformer. 
Den övergripande strategin är att suc
cessivt öka det gemensamma, demo
kratiska ägandet i förhållande till det 
privata så att huvuddelen av närings
livet demokratiseras och ägs gemen
samt. Med gemensamt ägande menar 
vi samhälleligt ägande (statligt, kom
munalt och landstingskommunalt) 
samt kooperativ och löntagarägande. 
Varje statligt och kommunalt ägt fö
retag ska ha en fastställd ägarstrategi 
där samhällsnyttan ska stå i fokus, 
bolagsstämmorna skall vara öppna för 
allmänheten och de ska vara föredö
men i sin arbetsgivarroll. 

Ogräset växer 
och frodas inom 
borgerligheten 

Så hände det även i Sverige. Många 
av oss hade säkert hoppats av vi skulle 
bli förskonade. Ett litet parti - som 
länge framstått som borgarnas huma
nistiskt liberala parti- blev helt plöts
ligt rädd för att falla ur riksdagen. Vil
ket kort skulle spelas ut, vilka värde
ringar skulle uppmuntras. 
Vi tar ett säkert kort tänkte de med 
stor sannolikhet på Folkpartiets parti
kansli när det öppnade för främlings
fientlighetens röstfiskande strategi. 
Inför tvång på svenskkunskaper för 
rätt till medborgarskap och inför ett 
gästarbetarsystem som splittrar arbe
tarklassen. 
Det första kravet i direkt politisk sam
klang med Dansk Folkeparti och det 
någorlunda avsomnade Ny Demo
krati. 

Vänsterpartiet vill ha ett statligt, na
tionellt ansvar för verksamheter som 
exempelvis kommunikation, trans
portsystem, energiförsörjning och lä
kemedel. Staten skall också verka för 
att utveckla nya företag som kan fung
era som spjutspetsar i viktiga bran
scher, bland annat när det gäller miljö
teknik. 

Ta tillbaka makten över 
välfården 
Vård, skola och omsorg vill vi av de
mokratiska skäl bedriva i offentlig 
regi. Vänsterpartiet vill ha ett slut på 
de marknadsorienterade experimen
ten. Alternativa driftsformer, som ex
empelvis kooperativ, kan vara viktiga 
som komplement. Kommuner och 
landsting måste tillföras mera resur
ser och fullmäktigefårsamlingarna ska 
formulera policydokument där det 
redovisas hur anställda och brukare 
ska ges möjlighet att påverka 
verksamhetemas utformning. 
Vänsterpartiet vill att kommunerna 
ska återta tidigare offentlig verksam
het som privatiserats. Särskilt priori
terat är de verksamheter som nu drivs 
av vinstgivande företag. I många fall 
handlar det om ett återtagande i sam
band med att avtalstiden löper ut. I 
andra fall fordras ett stegvist åter
tagande och en successiv återupp
byggnad av kommunal kompetens. 
Världens löntagare äger genom sitt 
samlade pensionskapital stora delar av 
företagens kapital. Genom ägandet 
skulle löntagarna kunna utöva ekono
misk makt mer än man gör idag. 

Lokal demokrati 
Under senare år har befogenheter 
överförts från staten till kommunerna 
vilket har varit till gagn för demokra-

Det andra kravet mer i linje med neo
liberal politik med starka influenser 
från USA. 

Bingo!! 
Opinionsmätningarna gick i taket. På 
kort tid lyckades Folkpartiet fördubbla 
sina opinionssiffror. Detta kan vi inte 
missa, speciellt eftersom de tar våra 
väljare måste ha varit Moderatemas 
omedelbara reaktion (trots en partile
dare som först började med att ta av
stånd). Vi kan bättre sade moderate
ma och presenterade ett förslag som 
utöver krav på svenska språkkunska
per även krävde krav på svenska vär
deringar för att få medborgarskap. 

Krav och Kontroll 
Integration som en rättighet och för
slag på förstärkt diskrimineringsför
bud blev snabbt förpassade till mar
ginalen. De partier som drivit dessa 
frågor (däribland vänsterpartiet) blev 
snabbt osäkra på om det opinions
mässigt var bra att försvara invandra
res rätt till ett bra liv i Sverige. Folk-

tin. Vänsterpartiet vill fortsätta denna 
utveckling, bland annat genom att in
rätta direktvalda läns- eller region
parlament som ersätter dagens lands
ting och övertar större delen a v läns
styrelsens uppgifter. 
1991 års kommunallag gav kommu
nerna stor frihet att själva bestämma 
sin nämndorganisation. Detta har ba
nat väg för sammanslagningar av 
nämnder till allt större enheter och har 
på det hela taget lett till en mycket 
kraftig minskning av antalet förtroen
deuppdrag. Vi vill motverka att kom
muner utvecklas till slutna 
expertorgan och i stället verka för 
öppenhet, samverkan och delaktighet. 
Kommunerna ska organiseras för att 
stärka det folkliga inflytandet. 

Ett viktigt medel för att stärka demo
kratin är också att öka kvinnors infly
tande på bekostnad av den ofta ut
bredda manliga dominansen. Vänster
partiet vill naturligtvis att de politiska 
församlingarna ska ha jämn könsför
delning, men att det också ska gälla 
för kommun-och landstingsledningen, 

partiet hade med sitt desperata skrik 
på röster snabbt lyckats förskjuta 
tyngdpunkten i den integrations
politiska debatten från rättigheter till 
krav och kontroll. 
Just krav och kontroll verkar vara nå
got av borgerlighetens gemensamma 
valstrategi. En valstrategi som i 
mycket har dominerats av Folkparti
utspel. Lars Leijonborg med aktivt 
stöd av den f d officeren, numera skol
borgarråd, har lyckats föra fram ideer 
och krav, kontroll och straff vare sig 
det gäller integrationspolitiken eller 
skolpolitiken (rätten att konfiskera 
elevers mobiltelefoner). Det är inte 
dåligt för att parti som kallar sig libe
ralt. Att moderatema länge hyst dessa 
åsikter är väl mer känt. I rädslan av 
att överflyglas av folkpartiet så har de 
än starkare lyft dessa frågor. Drogtesta 
12 åringar. Längre straff för brotts
lingar. Fler poliser. 

Det verkar som borgerligheten siktar 
in sig på allt som är motsatsen till so
lidaritet. Vi i vänsterpartiet (och ö v-

oaae aen ponusKa 1eamngen ocn 
tjänstemannaledningen. 

Kundens makt enbart pengar 

Enligt det borgerliga synsättet är män
niskan kund på en marknad istället för 
medborgare i ett samhälle. Här går en 
fundamental skiljelinje mellan höger 
och vänster i politiken. 
Till skillnad från kunden ingår med
borgaren i ett demokratiskt kollektiv 
och har både rättigheter och skyldig
heter. I ett samhälle där vi reduceras 
till kunder på en vård- eller skol
marknad kommer demokratin att för
tvina. 
Vänsterpartiet kommer att gå i spet
sen för att kommuner och landsting 
startar en omfattande demokratisk 
skolning av de förtroendevalda. Den 
ska behandla ansvar och befogenhe
ter, offentlighetsprincip, meddelar
frihet, etik samt olika aspekter på rol
len som förtroendevald. Utbildningen 
skall även ta upp hur barnkonven
tionen kan tillämpas i kommuner och 
landsting. Ett viktigt moment är också 
att de förtroendevalda utbildas i 
j ämställdhetsfrågor. 

riga progressiva) hörs inte alls speci
ellt tydligt i debatten. Vårt alternativ 
baserat på att utveckla solidariteten 
och förbättra situationen för förtryckta 
grupper har blivit till en viskning. 

Vi måste böja våra röster 
Det ser inte ut att bli det stora genom
brottet för rasistiska partier i denna 
valrörelse. Däremot kommer en bor
gerlig valseger att innebära en politik 
baserad på ordning, krav och kontroll 
- där främlingsfientlighet endast ut
gör en del av deras repressiva politik. 
Om vi inte kan tydliggöra vad solida
ritet handlar om, om vi inte orkar 
skrika högre, om vi inte sätter stopp 
för borgarnas mörka frammarsch så 
är det ett otrevligt Sverige som avteck
nar sig efter den 15 september. 

ÅNDERS NEERGAARD 



Diana Mulinari, nyss hemkommen från Argentina: 
rapporterar om den argentinska vänsterns situation 
Vill du veta vad jag tycker? 
Frågan är förstås retorisk. Det vet han 
och det vet jag. Han kommer ound
vikligen att utsätta mig för sin poli
tiska analys under de tjugo minuter 
som resan genom Buenos Aires gator 
i hans taxi kommer att ta (eller rättare 
sagt genom de gator som demonstran
terna inte har blockerat). 

- Jag tycker att de borde åka tillbaka 
till sina egna länder- eller tillbaka till 
sina provinser- eller ännu bättre göra 
som våra far-och morfactrar gjorde; 
plantera grönsaker i krukor här, mitt i 
stan, istället för att gå omkring och de
monstrera och förstöra för andra-. Vet 
du vad, forsätter han innan j ag ens fått 
svara, de är inte riktigt fatttiga, de rik
tigt fattiga stannar hemma. "Pique
teros" är något annat. Polisen kan inte 
göra någonting, efter vad som hände 
i Avellaneda (förort till Buenos Aires 
där civilklädda poliser dödade två 
kända "piqueteros"),-de kan inte göra 
någonting! Man kan inte gå ut på ga
torna längre- min mamma som är 86 
år vågar inte. 
Vi närmar oss destinationen så han är 
tvungen att sammanfatta sitt budskap: 
vad som behövs här är en stark hand! 

Jag hör deras röster: 
skriv om piqueteros! 
Jag vet redan att mina vänner och 
kamrater i Buenos Aires (och märk väl 
att jag skriver Buenos Aires och inte 
Argentina, för avståndet mellan cen
ter och periferi är stort och min berät
telse är Buenso Aires-koncentrerad). 
Mina vänner alltså, skulle snabbt rea
gera inför att jag i mitt första stycke 
om min Buenos Aires resa lyfter fram 
högerpopulismen. 
Detta i ett Buenos Aires där just nu 
fattigdomen fördjupas och tar nya for
mer som växer över i politisk mobili
sering och organisering . 
Jag hör deras röster: skriv om pique
teros (de organiserade och militanta 
arbetslösa). Skriv om demonstratio
ner mot IMF. Skriv om de fabriker 
som är ockuperade men som fortfa
rande producerar. Skriv om vänster
ekonomerna och deras förslag till ge
nomgripande förändringar. Skriv om 
de "Galna Mödrarna". Skriv om CTA 
(den fackförening som har lyckats ut
mana det byråkratiska och höger
peronistiska facket och som nu bara 
växer och växer! 

Vardagsrasismen lyser igenom 
Jag ville ändå bölja med taxichauffö
ren. Han förkroppsligar ett antal te
man som är lätta att känna igen från 
den svenska valrörelsen: vardags
rasismen, hårda tag mot kriminalitet 
- enkla lösningar som även om de 
produceras av borgerliga intellektuella 
appellerar till delar av småborgerlig-

heten och den mer etablerade (vita) 
delen av arbetarklassen. 

Hårda tag - där som här! 
Vad jag tycker är så spännande 
(skrämmande) i taxichaufförernas 
berättelser är länken mellan krimina
litet och politisk mobilisering; hårda 
tag mot båda, även om dessa hårda 
tag försvagar demokratin.- Här ser jag 
flera paralleller till den euroepiska 
debatten. 
Men vad händer i Argentina, ett land 
som har kallats "IMF:s bästa elev"? 
Det är säkert några som kommer ihåg 
demonstrationerna som visades på 
svensk TV i slutet av januari och en 
eller två DN-artiklar som förklarade 
den argentinska ekonomiska krisen 
med att landet kännetecknas av en 
korrumperad politisk kultur. 

Olika reaktioner 
Dessa massiva demonstrationer 28 
och 29 januari i år pekar mot en av de 
många former för politisk mobilise
ring och organisering som förekom
mer i landet. Självklart skapar dessa 
mobiliseringar, som i böljan var spon
tana reaktioner, en förundran över 
människors förmåga att handla. Visar 
på möjligheten och fdrmågan att agera 
politiskt. 
Men det är också viktigt att kunna se 
skillnaden på dessa demonstrationer 
i Buenos Aires. Dels fanns där en re
aktion mot frysningen av bankkonton 
och som har drabbat hårt delar av 
mellanskiktet- dels också reaktionen 
från den etablerade arbetarklassen 
från den politiska kamp och sist också 
mobilisering av den nya argentinska 
arbetarklassen. 

Arbetare utan arbete! 
En ny arbetarklass som skiljer sig från 
de socialistiskt medvetna (och hyfsat 
betalda) arbetare inom bilindustrin, 
vilka ledde kampen under sjuttiotalet 
- Detta är en arbetarklass nästan utan 
arbete! Vars första politiska erfaren
het har varit nödvändigheten att för
svara sina arbetsplatser - som hotas 
av stängning. Människor som lever i 
ständig konfrontation med polisen. 

Asamableas Barriales 
En impressionistisk sammanfattning 
av den politiska läget borde inkludera 
"Asamableas Barriales": -den poli
tiska organisation som utvecklades 
utifrånjanuari månads mobilisering i 
många arbetarkvarter i Buenos Aires. 
Asambleas, som riktas till människor 
i deras egenskap av grannar, är for
mer för deltagande (och lokal) demo
krati som redan har fascinerat en rad 
sociologer, etnologer och antropolo
ger. 
Ledningen för dessa Asambleas har 
en klar vänsterprofil och arbetar uti-

från paroller: cacerolas, piquetes la 
lucha es una sola. Parollen lyfter fram 
att alliansen mellan dessa grupper 
måste aktivt skapas och att de inte är 
självklara. 
Bland de aktiviteter som jag har del
tagit i kan jag nämna: grannskapets 
historia som innebar att vi byggde en 
park på en plats som var tortyrcentral 
under diktaturen. Grannskapets egen 
försäljning med många inblandade 
(artonåriga ekologister och gamla 
anarkister) i konstruktionen av grann
skapets "huerta", skapandet av alter
nativa former för ekonomisk utbyte 
av tjänster och produkter inom grann
skapet, lördagsfester för att stödja 
grannskapets daghem etc. 

Piqueteros: namnet kommer från den 
första politiskahandligen, som var att 
stänga vägar och stanna vid väg
barrikaderna dagar, veckor, månader
Det finns många piqueteros-organisa
tioner såväl i Buenos Aires periferi 
som i många andra delar av landet. 
Denna form av organisering -som 
piqueteros är bärare av- med vardags
konfrontation med polisen har för
stärkt (och inte försvagat) kvinnors 
aktiva deltagande. 
Det är kvinnor som skyddar demon
stranterna mot poliser och infiltratörer 
genom att gå längst fram och på hö
ger och vänster yttersidor av demon
strationerna. De skapar kroppsliga 
skydd (många bär den zapatistiska 
masken och bär grenar för självför
svar, skyddad av dessa kvinnor) Där 

demonstrerar barn, gamla, män, fol
ket spelar musik och gatuteater, man 
bär stora dockor med olika slogans 
eller citat av Bertalt Brecht eller 
Eduardo Galeano och tusentals röda 
fanor. 

Vänstern: samma vänster som har 
lyckats organisera och leda denna 
politiska mobilisering kännetecknas 
av en djup politisk oenighet. Att det 
skall hållas presidentval i mars har 
enbart engagerat den politiska eliten. 
Den del av vänstern som har medver
kat i tidigare regeringar har tyvärr i 
folkets ögon smält samman med res
ten av kategorin "politiker" (parollen 
que se vayan todos ("alla skall bort") 
Men faktum är att det finns växande 
grupper inom vänstern som ifrågasäl
ter medverkan i valet över huvud ta
get. Stödet växer för denna radikala 
del av vänstern. Det är de som har 
organiserat piqueteros och de är för
ankrade i arbetarklassens periferi. 
Jag tror inte jag är den enda som inte 
vet hur denna process ska utvecklas. 
Om är ni intresserade så kan ni ta del 
av ett antal böcker såväl på spanska 
som på och engelska. Dessa böcker 
analyserar de nya formerna för poli
tisk mobilisering. Jag är emellertid 
helt säker på är att de problem som 
vänstern konfronteras med idag är glo
bala och att vi (i den svenska vänstern) 
skulle ha mycket att lära oss om hur 
en (till viss del framgångsrik argen
tinsk) vänster har försökt svara på 
dessa nya utmaningar. 

Apropå Ericson och Telia, 

dom s.k. "folkaktierna" 

Jb1 
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POSTTIDNING B 
VECKOBLADET Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. Tel 046/1 
14 33 09. Utges av V-o UV Lund. Prenumerationsavg iften , 
(se redaktionsrutan nedan) insättes på postgiro 1 74 59-9 . 
Ansv. utgivare: Ola Hagring Tel 046/14 33 09. 
Manus sändes till ovanstående adress el. e-post till: 
veckobladet.lund @passagen.se Red. förbehåller sig rätt 
att korta i insänt materiai.Tryck: KFS AB , Lund. Adress
byte:sänd e-post, eller använd postens adressändringskort. 

Blom Karin 
Uardavägen 85:0 
224 71 Lund 

Vera kryssar alla ettor 

VAL TILLRIKSOAGEN 

VÄNSTERPARTIET 

Kryssar gör Inan bara i Inotvind 
KSS (Kungl Segel Sällsknpet) är 
en lokal kryssarklubb som enligt 
uppgift lär ha ett femtiotal 
medlemmar i Lund. 
Dessa har den senaste tiden ägnat 
sig åt att marknadsföra en egen 
galjonsfigur. 
Motiveringen skulle vara att denna 
kandidat (eller snarare magister) 
inte kommit i åtnjutande av den 
så kallade "demokratiska cen
tralismens princip". Annorlunda 
uttryckt: "bundna mandat". Kan
didaten, (magistern) nog så ända
målsenlig i och för sig, nomi
nerades med 60% av röstema för 
-sig och 40% mot sig vid sistlidna 
årsmöte. 
N o mineringarna får alltså ses som 
en rekommendation som ombu
den inte är skyldiga att följa. 

Vilket de inte heller gjorde. De 
flyttade ner figurkandidaten en 
plats. Detta kallas nu för "kupp" 
(="plötslig och överraskande 
politisk omvälvning" enl. 
"Främmande ord i svenskan"). 
Det borde dock inte ha kommit 
som en överraskning att ombuden, 
stadgeenligt, skulle rösta efter eget 
huvud i stället för att följa årsmötet 
rekommendation. Detta påpe
kades faktiskt också på årsmötet! 

Den verkliga kuppen 
En verklig kupp måste man nog i 
stället säga det vara när en tredje
del av klubbens medlemmar sluter 
sig samman i ett hemligt sällskap 
för att välta ett i demokratisk 
ordning fattat beslut! 

Därför kommer klubbens 
majoritet, trots att den - eller 
snarare pga att den ogillar 
snedseglare, att uppmana 
klubbens anhängare i kommunen 
att kryssa för alla ettor på de gula, 
vita och blå lappar som skall 
avlämnas den 15 september. (Se 
ovan). 

RL 

Bildgåta: At vilket håll seglar skutan? 

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

0 ~--- i l 
En av våra läsare som 
bestämt sig ... 
han kryssar arbetaren 

Liknar han inte någon??? 

Kvinnor, gör' polttik av ern 
ecrfarenh~ter 1 
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V(i) kunde förr också r--------., 
•VECKOBLADET l 

Detta VB gjordes av: 

Rune Liljekvist 

Kontaktperson för nästa nr: 
Roland Nilsson/Rune Liljekvist 

Manus sänds per post till : 
Veckobladet, Svartbröders-g 3, 
223 50 Lund. Månd. senast 18.00 
Manus mottages som e-mail: 
veckobladet.lund@passagen.se 
diskett. Obs! RTF-format. 
Meddela längre manus . 
Tellmail till redaktörerna: 
Rune Liljekvist 046-211 50 69 
rune.liljekvist@ te/ia.com 
Robert Nilssontel 0702-274178 

Beträffande meddelande om 
Röda Kapellet hänvisas till: 
Röda Kapellets hemsida: 
http://stop.at/RodaKapellet .. ________ .. 
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