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Veckobladet 
Ett resultat av mötet den 4.12 om 
VB: s framtid ser ni genast: bilden 
på omslaget. Mötet tyckte nämli
gen att många nummer har haft 
alltför kompakta textsjok på sisto
ne ochefterlyste lite fler illustratio
ner. Om vad diskussionen i övrigt 
handlade om och utmynnade i kan 
ni läsa på sidan 3. 

Nästa nummer är det sista för 
året och bidrag är extra välkomna. 
Skri v en personlig betraktelse över 
det politiska (kulturella, ekono
miska, ekologiska ... ) året 2002! 
Recensera en aktuell bok med 
Lundaanknytning (det finns t.ex. 
ett par deckare)! Eller fatta tusch
pennan! 

Uppdragsnytt 
I VB nr 35 berättades om vilka 
vänsterpartiets medlemsmöte 
hade nominerat till ett stort antal 
kommunala uppdrag i Lund. Bland 
annat hade Gunnar Sandin place
rats som vice ordförande i kom
munrevisionen föru tom att han 
behöll sitt tidigare styrelseuppdrag 
1 det kommunala parkeringsbola
get Det visade sej emellertid att 
detta inte var någon lyckad kom
bination. Principiellt bör kommun
revisionens medlemmar inte ha 
några band till de kommunala 
organ som ska granskas. Gunnar 
väljer i detta läge att stanna i p
bolag~t. Anna-Klara Arvidsson 
går upp från ordinarie medlem av 
revisionen till vice ordförande me
dan vänsterpartiets andra plats tills 
vidare blir vakant. 

I regionen har Carlos Gonzales 
avsagt sej uppdraget som region
fullmäktig eftersom han även kom 
(kryssades) in i Malmö stadsfull
mäktige och tycker att det räcker 
med ett uppdrag. Ordinarie leda
mot i hans ställe blir Roland Nils
son, en erfaren kamrat som anses 
bli en förstärkning. 

E U-demo 
Några ur Röda Kapellet reser på 
lördag in till Köpenhamn och för
stärker Ri!Sde Horn i orkestern 
framför den demonstration som 
sarnlaspåEnghavePladskl.13.30. 
Det går ett lämpligt direkttåg från 
Lund C 11.54. Rekommenderas! 

Menaoder 
Det har nu gått tre veckor sen 
Menander-redaktionen sa nej till 
ett inlägg därför att "tidningen var 
under utgivning". Men den som 
väntar på något gott .. . 

Lars Ohlsson (v), ordförande i Lundafastigheter: 

Skolorna får rättvisare hyra 
-De äldre skolor~.a ~ kom,munen är byggd~ med korridorer handlardetmestomrenoveringar 
och klas~rum och ~r mt~.sa bra anpassade till ,den nuvaran~e på skolsidan. 
pedagogiken.: Det mnebar bland annat att manga skolor far Det största nybyggnadspro
betala hyra for utrymmen som de inte använder, och det är det jektet gäller annars en gemensam 
begripligt att de är missnöjda med. Nu pågår det emellertid en byggnad för en rad förvaltningar 
utredning som ska ge rättvisare hyror. Den kan jag dock inte som nu bor kringspritt. Det dis-
ge vänsterpartiet äran för, eftersom politikerna i Lunda- kut~~as eu par ~omter i närheten 
fastigheter är sams om det mesta. Det råder en allmänt bra av J=.vags.stauonen.som skulle 
stämning i styrelsen. vara lampltga. Det ar dock ett 

stort proJekt och oklart om det 
Lars Ohlsson, 60 år och bygg- på förvaltningen. De har inte be- kan bli klart under valperioden. 

nadsingenjör, värvades till 1995 klagat sej över politikers klåfing-
till partiet av Karin Svensson righet när det gäller formuleringar 
Smith. Hon hade noterat hans en- i skrivelser och annat. Och det rå-
gagemang i Lundavind, landets der alltså inga större motsättningar 
första kooperativa vindkraftsför- mellan de politiska partierna och 
ening, och föreslog honom att bli blocken. Det största tvisteämnet un-
partiets ersättare i det kommunala der den gångna perioden gällde 
energibolaget Där sitter han fort- mark på Mariedalsområdet vid 
farande, nu som ordinarie ledamot. Södra vägen där vänstersidan ville 
Men i Lundafastigheter är han allt- ha in hyresbostäder. 
så ordförande från och med nästa 
år. 

Uppskattad 
personalkontakt 
-Jag kom in i Lundafastigheters 
styrelse som andre vice ordförande 
för tre år sen, efter Mari Jyrinki 
Fransson som skulle ha barn. Jag 
har alltså lite erfarenhet av verk
samheten. Hur mycket den nya 
rollen kommer att kräva vet jag 
inte än. Utöver styrelse- och AU
möten blir det förstås en del direkta 
kontakter med de ledande tjänste
männen. Hittills har jag varit och 
presenterat mej på förvaltningen 
och hos hantverkarna, ska träffa 
städpersonalen i januari. Mina 
besök har uppskattats, sådant har 
inte varit vanligt och politikerna är 
anonyma för många. 

- Min erfarenhet är att det är lätt 
att samarbeta med tjänstemännen 

Ny förvaltningsbyggnad? 
Lundafastigheter har att förse de 
kommunala verksamheterna med 
lokaler. Skolornas hyror har varit 
det utåt mest uppmärksammade 
ämnet. Lars Ohlsson välkomnar de 
nya principer för hyressättningen 
som är på väg men menar att det 
nuvarande systemet har fyllt ett av 
sina syften, att få skolorna att hus
hålla med utrymmena. 

-Sen skulle jag vilja att Lunda
fastigheter fick större ansvar för 
fastighetsskötsel och uppvärmning. 
Vi har ju expertis. skolpersonalen 
bör koncentrera sej på det som den 
är bra på, att undervisa. 

De demografiska växlingarna 
kan vara svåra att parera. Det upp
står födelsepucklar som sen vandrar 
uppåt i systemet. Just nu ska Vipe
holmsgymnasiet byggas ut för att 
rymma fler elever, men annars 

Bergvärme och vindkraft 
Lars Ohlsson är alltså kvar i ener
gibolaget Där går affärerna bra 
med dagens höga elpris, som ju 
väntas bli ännu högre senare i 
vinter, ochdethar lönatsej attdra 
igång bolagets eget naturgas
drivna verk. Det har som bekant 
inte alltid gått bra för bolaget. 

-Ledningen blev helt fartblind 
av den friaelmarknaden, förklarar 
Lars, och det blev dyra lärpengar. 

I vår får Lund förhoppningsvis 
ett nytt energitillskott i form av 
geotermi. Ett riskprojekt, medger 
Lars, och just nu kämpar borren 
med hårda berglager. Men lyckas 
det så vinner miljön. 

Det är samma miljöengage
mang som gör att Lars Ohlsson 
fortfar -ande är aktiv i Lundavind, 
en verksamhet som också går med 
vinst numera. Han tror på vind
kraften och tycker att aggregaten 
ska läggas där det blåser mest, 
alltså ute till havs, vilket inte gillas 
av alla utmed den skånska syd
kusten. 

- Grundsynen bestämmer ens 
inställning, säger Lars. Själv tyc
ker jag att vindkraftverken är 
vackra. 

Gr 

Lund ska, som 
Lars Ohlsson 
berättar, få 
geotermi, det 
vill säga het
vattenfrån 
underjorden. 
Det blir andra 
gången. Knitte 
Stenlund gjor
de teckningen i 
samband med 
detförsta 
projektet. 



Partistyrelsens (v) valutvärdering 2002: 

Att hantera besvikelser 
JagminnsvpkLunds valvaka 1976. 
Partiet ökade och inte minst gick 
det bra i Lund med två nya kom
munala mandat. Vårlokala valrör
else, där jagjobbat hårt, hade varit 
mycket lokalt inriktad. Med mitt 
dåförtiden snäva partiperspektiv 
blev jag jätteglad när siffrorna 
meddelades. Men fann till min be
störtning att de flesta var nedslagna, 
ja rent ledsna. Varför? 

- Fattar du inte? Det blir ju 
borgerlig regering. Vad betyder då 
ett par mandat i Lund? 

Två synsätt 
Drar mej detta till minnes när jag 
läser inledningen till vänsterns 
partistyrelses utvärdering av valet 
i höstas. Där pekas på reaktionen 
"röda laget vann", glädjen över att 
en borgerlig regeringsbildning 
stoppades, i motsats till hur det har 
varit i en rad europeiska länder. 
Den stämningen var ju också för
härskande på vänsterpartiets val
vaka i Lund. En stor vänsterförlust, 
visst, men "vänster"regeringen satt 
ju kvar. 

Partistyrelsen menar att detta är 
ett giltigt förhållningssätt, men att 
det finns ett annat som är lika rele
vant, nämligen det faktum att vän
sterpartiet förlorade nästan var 
tredje väljare från 1998. "Vänster
partiet måste erkänna att vi lidit ett 
nederlag i valet 2002, både i för
hållande till våraegnaförväntning
ar och objektiva förutsättningar." 

Hur de "objektiva förutsättning
arna" såg ut kan diskuteras. Men 
oavsett den kritik som kan riktas 
mot utvärderingen är det bra att 
den finns och kan bli utgångspunkt 
för en debatt. I Lund har ju den 
avgående valkommitten inte gjort 
tillstymmelse till motsvarande ana
lys, trots att det finns ett antal pro
fessionella samhällsvetare i lokal
organisationen och trots att det 
fanns en valombudsman anställd 
två veckor över valet vilket aldrig 
har hänt tidigare - ändå kunde 
lokala valanalyser göras förr. 

Personlighetens roll 
i politiken 
Allt var inte tillbakagång. Rappor
ten pekar på partiets remarkabla 
framgångar i några kommunalval. 
Främst naturligtvis den hisnande 
siffran 53,9 procent ( +9,5) i Fager
sta och ökningarna eller trots mins
kning fortsatthöga röstetal på andra 
håll i rost- eller bängbältet: Deger
fors, Laxå, Norberg. Längst i norr 
gick det allmänt dåligt (Lars Törn
mans Norrbottensparti tog många 
av "våra" röster) men Pajala är ett 
undantag och vi har fortfarande 
över 30 procent i Arjeplog. 

Här finns en motsägelse som 
utvärderingen inte lyckas lösa. Den 
anför längre fram som en orsak till 
partiets förluster att det inte till
räckligt betonade de traditionella 
klassfrågorna: A-kassa, arbetsrätt 
etc. Men succekommunerna är just 

sådana där väljarkåren domineras 
av en högsttraditionell arbetarklass. 
Arbetslösheten är hög vilket borde 
göra A-kassan till en central fråga. 
Man nöjer sej med att peka på 
starka förgrundsgestalter som Stig 
Henriksson (Fagersta), Kent Pers
son (Norberg) och AlbertLestander 
(Arjeplog)- man kunde ha tillagt 
Peder Petersen (Degerfors). Men 
personlighetens roll ropar på en 
fortsatt analys. Man kanske borde 
göra ett nytryck av Plechanovs 
gamla skrift i ämnet. 

Det kan tillfogas v-politiken i 
kommunerna med de bästa resul
taten långt mer har präglats av 
resultat än av plakat. Och att fram
gångarnakommittrots attresultaten 
varit måttliga, givet det svåra 
näringspolitiska läget för de flesta 
av dessa kommuner. 

Faktoranalys behövs 
"Det är anmärkningsvärt att vän
sterpartiet har förlorat en mindre 
andel av sina väljare i storstads
områden och ändå noterat en så 
kraftig tillbakagång i hela landet", 
skriver partistyrelsen vidare. Detta 
mot bakgrund av partiet tappade 
blott måttliga l, l och l ,6 procent i 
Stockholm respektive Göteborg 
och faktiskt ökade 0,7 procent i 
Malmö. Men den förklaringen är 
nog svår att finna utan en grundlig 
faktoranalys, och här får vi invänta 
SCB: s slutrapport som säkert kom
mer att innehålla mycket intressant 

om den blir lika utförlig som mot
svarande analys efter 1998. 

Vad den analysen bland annat 
berättade var att vänsterpartiet i 
detvalethade en ovanligthög andel 
väljare som bestämde sej mycket 
sent och som var mycket måttligt 
intresserade av och kunniga om 
politik. Den gången växte alltså 
våra sympatier mycket starkt de 
allra sista dagarna. I år var det 
tvärtom: flera opinionsinstitut över
skattade vår styrka med nästan 2 
procentenheter i sina sista mät
ningar. Detta nämner inte utvär
deringen. Ä ven här vore det för 
mycket att begära en förklaring 
men frågan borde ha formulerats . 

Gammal tankefigur 
Rapporten går så in på vänsterns 
valkampanj . En slutsats som har 
refererats i massmedierna är att 
framgången 1998 med alla nya 
uppdrag gjorde att partikadern ab
sorberades av parlamentariskt 
arbete till förfång för det utompar
lamentariska. Detta stämmer inte 
med mina intryck från Lund, övriga 
Skåne och vissa andra delar av 
landet. Jovisst kom det mesta att 
kretsa kring kommunalpolitiken, 
men jag har verkligen inget minne 
av att det utomparlamentariska 
arbetet var vitalare under den före
gående valperioden. Tycker mej 
själv ha en viss blickfördettaefter
som min egen partipraktik är till90 
procent utomparlamentarisk. Jag 
misstänker att partistyrelsen inte 
har något belägg för sitt påstående 
utan bara återfaller till en populär 
tankefigur. 

Den centrala valledningens ar
bete och dess eventuella brister 
(som ägnas ett visst utrymme) hade 
jag ingen insyn i och ingen egentlig 
åsikt om. Man kan bara konstatera 
att partiet aldrig har haft så stora 
ekonomiska resurser i en valrörelse 
som nu. Det gäller också regionalt 
i Skåne och lokalt i Lund. Ändå har 
vår valkampanj här i kommunen 
inte varit svagare sen 1960-talet, 
vilket väl delvis får förklaras med 
personlighetens (valombudsman
nens) roll i historien. Ändå gick 
valet hyggligt. Vi har kanske över
drivit kampanjernas betydelse. 

Ung vänster får beröm. Jodå, de 
unga utvecklade stor aktivitet och 
det gick hyfsat bra bland första
gångsväljarna, även om jag just i 
Lund noterade att 60-åringarna 
uträttade ett minst lika starkt fot
arbete, nota bene främst i Karin
kampanjen. Men det var inte själv
klart så lyckligt att Ung vänster 
hade monopol på alla skolpresen
tationer. Detstämde intemedönsk
ningarna hos många skolledningar 
och förmodligen också många ele
ver. De vill nämligen höra "rik
tiga" politiker som kan svara på 
frågor över ett bredare spektrum 
än vad man kan begära svar på av 
en ung aktivist. 

Några små påpekanden 
Jag nämnde Karinkampanjen. När 
det gäller personval har utvärde
ringen några mycket tydliga formu
leringar: "För ett demokratiskt parti 
är det självklart att lyfta fram de 
företrädare som vi i demokratiska 
val beslutat att placera högst upp 
på våra listor", "Debatten riskerar 
att handla mer om enskilda perso
ners för- och nackdelar än om ideo
logi och politiska program", och 
"Partistyrelsen anser att det är vik
tigt att partiet inte kapitulerar inför 
en ordning som ger kända eller 
förmögna partimedlemmar möj
ligheter som andra saknar" . Ä ven 
om personvalskampanjer ökar 
valdeltagandet och partiets röster 
kan priset vara för högt eftersom 
det skapar motsättningar i parti
organisationerna. 

Detta ger anledning till några 
små påpekanden: 

l. Vänsterväljarna har inte sam
ma syn som partistyrelsen på per
sonval. 30 procent utnyttjade sin 
möjlighet att kryssa 1998 och det 
torde ha varit fler i höstas. Både då 
och nu kryssades v-kandidater in i 
riksdagen. Regionaltoch lokalt har 
jag ingen överblick men det är känt 
att åtskilliga bröt partiets rangord
ning i både landsting och kommu
ner, och att detta inte minst gällde 
invandrare. Man frestas att om par
tistyrelsen och väljarkåren traveste
ra Brechts kända uttalande om 
regeringen och folket. 

2. Vänsterpartiets officiella lista 
åtminstone i Skåne län södra fast
ställdes inte genom demokratiskt 
val utan genom en kupp. Motsätt
ningarna i distriktet fanns före 
personvalskampanjen, även om jag 

Rostbältets kommuner 
i Bergslagen med 
deras krympande, 
traditionella järnindu
stri och krympande, 
traditionella arbetar
klass har blivit ett av 
vänsterpartietts allra 
starkaste fästen. Trots 
att de trängda kom
munledningarna har 
tvingats föra en defen
siv åstramningspolitik. 
Partistyrelsens valana
lys har ingen tillfreds
ställande förklaring av 
detta fenomen. 

erkänner att denna inte gjorde något 
för att mildra dem. 

3. Erfarenheterna från två val 
visar att förmögenhet och utom
politiskt kändisskap har varit en 
dålig grund för personvalskampan
jer. De som kryssats in har gjort 
det, vill j ag påstå, därför att de har 
varit kända som dugliga politiker. 
Ett bra exempel är naturligtvis Len
nart Beijer med hans gedigna fack
liga och kommunalpolitiska bak
grund. N ya, okända kandidater har 
förvisso ett handikapp, men vi ska 
vara tacksamma för de kända och 
populära kandidater som vi trots 
allt har i partiet- se exemplet med 
Stig Henriksson m.fl. ovan. 



4. Om vi ser till Skåne län södra 
så gavs både Philip M aughan och 
Karin Svensson Smith stort utrym
me i de lokala medierna för att 
presentera sin ideologi och sitt 
program. Det var alltså med 
kunskap om dessa som Maughan 
fick 4 och Svensson Smith 18 
procent av kryssen. 

5. Jag väljer att inte uppfatta 
talet om "förmögna partimed
lemmar" som en förolämpning. 
J ag vill bara när det gäller 
Karinkampanj en, därjag själv var 
engagerad, hänvisa till redovisn
ingen i VB nr 32 av vilken det 
framgick att 58 personer hade 
bidragitochigenomsnittmed 835 
kr var och att Karin själv till
sammans med sin man Henrik sköt 
till cirka 15 000. 

Bästa partistyrelse! Kryssen och 
personvalskampanjerna har kom
mit för att stanna. Varför inte gilla 
läget och betrakta väljaren i val
båset som den kung han är? 

"Talibantalet" 
Som framgår av massmediernas 
referat kritiserar partistyrelsen 
(med rätta) målet att nå 20 procent 
och försvarar i huvudsak Gudrun 
Schymans "talibantal", men be
klagar att jämförelsen mellan 
Afghanistan ochSverigegav mot
ståndarna möjlighet att med-vetet 
misskreditera vänsterpartiet. 

Partistyrelsen kritiserar också 
Gudrun s kritiker inom partiet, det 
vill säga de som invände mot "tali
bantalet". Detta visar, sorgligt nog, 
åter hur lågt i tak det är i vänster
partiet och hur starka ledningens 
"sitt still i båten!" -reflexer är. Den 
borde nån gång läsa Göran 
Greiders ledarsida i Dala-Demo
kraten och se hur långt man kan gå 
i kritik av sitt parti - och ingen 
(utom vissa s-pampar i Dalarna) 
kan väl påstå att Greider är en be
lastning för partiet. 

Själv anser jag att det är heder
samt att förlora ett val på "taliban
talet" med dess djupa sanningar. 
Historien kommer att frikänna 
Gudrun! 

Valplattformen 
Partistyrelsens dåliga reflexer åter
kommer i avsnittet om valplatt
formen och om "ma1..1:en och ägan
det": 

Att partikamrater recenserade val
plattformen och talade om att den är 
omöjlig att genomföra och att kon
gressen varit oansvarig bidrog inte till 
en bra start av valrörelsen. Partistyrel
sen anser att kongressbeslut alltid må
ste respekteras och att efterhandskritik 
mot kongressbeslut bör undvikas till 
förmån för en merkonstruktiv diskus
sion om hur besluten ska användas 
offensivt. 

Bortsett från reflexerna tycker jag 
att detta är att överdriva val
plattformers betydelse för val
resultat. Få väljare tar del av dem, 
och det är (säger mej en lång er
farenhet) inte heller särskilt många 
medlemmar som aktivt utnyttjar 
dem. Självtyckerjag attdetvaren 
svag plattform men att dess kon
fliktperspektiv var helt riktigt. Det 
är väl klart att vänsterpartiet inte 
kan vara alla till lags . 

Veckobladet har en fraintid 
2002 har varit ett turbulent år för 
Veckobladet. Tidningen var länge 
en stående diskussionspunkt på 
vänsterpartiets (visserligen fåtali
ga) medlemsmöten och p~ styrelse
möten. Redaktörernas olika onen
tering gjorde att numrens både ut
seende och innehåll skiftade starkt. 
Distributionen har fungerat ojäm
nare än på länge vilket inte bara har 
varit postens fel. Framför allt har 
skiftande besked getts om tidning
ens framtid och pris. Det är inte 
konstigt att en delläsare har hoppat 
av, och att vissa av dessa f.d. läsare 
inte känner till att tidningen fort
farande utkommer. 

Nu går VB förhoppningsvis in i 
ett lugnare skede, och det är me
ningen att tidningen ska fortsätta 
att utkomma, inte bara under 2003. 
Det var utgångspunkten för mötet 
om VB:s framtid den 4 december. 

Få experiment 
Veckobladet har genom åren ut
vecklat en stil och etablerat ett ut
seende som man inte utan vidare 
bör ändra på. Layouten må synas 
traditionell men den är lätt för 
amatörer att hantera. Röster höjdes 
visserligen på mötetförnya typsnitt 
som skulle signalera vitalisering 
och något sådant kommer kanske, 
men inte mycket. Invändningar re-

Ansvaret 
Jag tror att partistyrelsen kommer 
sanningen närmare när den pekar 
på en viktig skillnad mot 1998. Då 
hade vi en tydligare oppositions
roll mot en regering som sam
arbetade med ett borgerligt parti, 
centern. Denna gång var vi stöd
parti, inte bara i riksdagen utan i 
många landsting och kommuner, 
hade ett medansvar för den förda 
politiken och kunde inte ta ut 
svängarna lika djärvt. 

Eller borde vi inte kunna det, i en 
valrörelse? "Trovärdigheten som 
vi ska vinna är inte i första hand en 
trovärdighet hos politiska mot
ståndare eller så kallade eko
nomiska experter", förklarar parti
styrelsen. Men efter valet ska man 
förhoppningsvis (vara med och) 
regera, och då riskerar man att få 
äta upp yvigheterna. Man tänker 
osökt på regionens nya v-grupp 
under Viimer Andersen och Mika
el Persson. Och är det inte just 
bland annat ansvarstagande som 
belönades i Stig Henrikssons Fa
gersta? 

Partistyrelsen konstaterar och 
beklagar att miljöfrågorna och 
globaliseringsfrågorna försvann i 
vänsterpartiets valrörelse. Hade 
partiet i stort uppmärksammat dem 
lika mycket som VB gjorde (ge
nom Ka~n Svensson Smith re
spektive Ann Schlyter) hade bil
den bliviten annan. Förövrigt visar 
opinionsyttringar och -mätningar 
att båda områdena vinner ökat in
tresse hos allmänheten. När det 
gäller internationell politik är det 
påtagligt hur det arbetet och 
intresset har försvagats i partiet. 

stes mot att vissa bidrag på sistone 
har satts 8/8, dvs. med särskilt liten 
stil, men det genmäldes att detta i 
första hand gällde texter för fin
smakare som nog gjorde sej mödan 
att läsa. 

I likhet med "riktiga" tidningar 
har VB i regel haft ledare. Externa 
ledarskribenter från vänsterpartiet 
och Ung vänster är inte längre ak
tuella. Bör då redaktionen skriva 
osignerade "VB-kommentarer"? 
Nej, var den allmänna meningen. 
Tidningen präglas ändå av sina ofta 
personligt hålla de~attinlägg, ~~h 
det finns inte anlednmg att upphoja 
vissa av dem till någon halvofficiell 
karaktär. 

Tummen ner fick också förslaget 
att redaktionen själv skulle kopiera 
tidningen i stället för att låta ett 
tryckeri göra det. Med tanke på hur 
kopiatorer kan strula betvivlades 
det starkt att produktionen kunde 
garanteras och att det verkligen 
skulle bli billigare. 

Redaktion 
Vissa satsningar ska ändå göras när 
det gäller både hård- och mjukvara. 
Det kommer att underlätta arbetet 
för redaktionen. 

Redaktionen, ja. Gunnar Sandin 
fortsätter tills vidare som ensam 
tjänstgörande redaktör. Det är en 

V år egen kraft 
ej hjälpa kan 
Som ovan antytts skedde en stark 
överströmning av gamla s-väljare 
till vänsterpartiet dagarna före valet 
1998. I år gick motsvarande ström 
åt andra hållet. 

Mycket tyder, tvärtemot många 
statsvetares prognoser, på att upp
delningen mellan höger och vän
ster består i svensk politik. Relativt 
få kliver över den gränsen. Vi vet 
att allmänborgerliga väljare glatt 
byter parti men motsvarande ström
mar finns även till vänster. 

"Under valrörelsen framträdde 
socialdemokratin med en tydligare 
vänsterretorik än tidigare, även om 
politikens innehåll inte förändrats 
på något avgörande sätt", förklarar 
partistyrelsen. A v ett parti med ett 
marxistiskt förflutet hade j ag väntat 
mej en mer mate-rialistisk analys. 
Det har faktiskt inte bara handlat 
om retorik. Den socialdemokratiska 
regeringen har faktiskt levererat
det finns tydliga siffror på hur 
reallönen har ökat för vanligt folk 
(samtidigt som inkomstklyftorna 
ökat), och många har åter "känt 
igen" sitt gamla s-parti. Det är en 
lång väg att gå in-nan vänsterpartiet 
kan vinna ett val helt av egen kraft, 
även om Fagersta antyder en väg. 

Åtskilligt mer kunde sägas om 
partistyrelsens valutvärdering och 
inte minst ur ett lokalt perspektiv. 
Men det får anstå till en annan gång. 

Gunnar Sandin 

Fler inlägg om valutvärderingen är 
mycket välkomna. Läs den på hem
sidan www.vansterpartiet.se 

svaghet eftersom innehållet riskerar 
att bli ensartat och tråkigt men inga 
andra aspiranter finns. Däremot har 
volontärerna blivit fler och deras 
insatser ska schemaläggas, och vo
lontärer kan även vikariera som re
daktör när så behövs. 

Flera av medarbetarna efterlyste 
utbildning och sådan kommer. Det 
gäller dels sådana "nymodigheter" 
som e-post och bildskanning, dels 
hanteringen av layoutprogrammet 
(en nyare version kommer), dels 
skiljetecknens rätta bruk - se ett 
Luciferkåseri för en månad sen. 
Detta är kunskaper som man kan ha 
glädje av även i andra sammanhang, 
och även personer utanför redak
tionen kan tänkas vilja delta. Mer 
information i kommande nummer. 

Litet är vackert, men ... 
VB:s upplagahar sjunkitoch det är 
ingen nyhet. Det har den gjort oav
brutet sedan 1981. Men ett opirtions
organ som VB kan det vara me
ningsfullt att ge ut ändå, var mötets 
mening. Med tanke på den ringa 
storlekenciteras tidningen påfallan
de ofta i stora medier. Under året 
har det bland annat gällt DN, Syd
svenskan, Skånskan, Dagens eko 
och ett tevekanaler. Det händer att 
nummer kommer under ögonen på 
statsministern- och förhoppnings
vis gör intryck. Vi tänker i fortsätt
ningen försöka sprida VB till ännu 
fler medier och opinionsbildare än 
nu, men i den billigare elektroniska 
formen. Däremot blir det ingen nät
upplaga som exakt återger pappers
versionen. 

Men naturligvis vill VB få fler 
vanliga läsare och helst då prenume
ranter. Förväntningarna är inte högt 
ställda, men det borde bland annat 
finnas fler läsare utanför Lund och 
närmast då i övriga Skåne. En för
utsättning är att VB bättre speglar 
regionpolitiken (där vänstern har 
en intressantroll som stöd parti) och 
utvecklingen i partidistriktet. V
distriktstidningen Menander med 
sin glesa och och nyckfulla utgiv
ning kan näppeligen fylla rollen 
som debattorgan. 

Materiellt och ideellt 
I egenskap av materialister in.ser 
VB-aktivisterna att en förutsättron g 
är att det finns ekonomiska resurser 
förfortsatt utgivning. Det firtns inte 
mycket att spara på och en porto
höjning stundar. Någon budget är 
ännu inte klar för nästa år och därför 
kan prenumerationspriset heller inte 
fastställas. Eventuellt får läsarna 
vänta på besked till nummer 1/200~. 

Men själva basen för VB:s ext
stens är trots allt ideella insatser av 
alla slag. Fler får gärna anmäla sej 
som volontärer med utsikt till be
fordran någon gång - det är v
styrelsens VB-ansvarige som utser 
redaktörer. Men framför allt behövs 
bidrag som gör tidningen intressant, 
omväxlande, provokativ. 

Gärna bidrag i form av illustra
tioner. En bildruta ska ju fyllas på 
sidan l i fortsättningen. 

Gr 
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Förebyggande socialvård? 
I VB 32 kan man läsa att Erland 
Stensson, blivande ordförande i 
Lunds socialnämnd, vill öka sats
ningarnainom socialförvaltningen 
på förebyggande arbete mot so
ciala problem och social utsatthet. 
Det. låter v~lov~igt. Ingen kan ju 
riktigt motsatta s1g attman försöker 
förebygga problem och arbeta 
proaktivt som det lite trendigt heter 
nuförtiden. 

Men f~ågan är: Är det verkligen 
det som ar den kommunala social
vårdens huvuduppgift? Verkarinte 
uppgiften något övermäktig för en 
kommunal förvaltning. Vilken ni
vå avser egentligen Erland då han 
talarom "förebyggande åtgärder"? 

Tänkt möte på akuten 
~ntag, för ett ögonblick, att vi be
VIstar ett planeringsmöte på en 
akutklinik på något av våra större 
SJukhus. Där börjar man bli lite 
~ött på att ständigt lappa ihop tra
fikoffer. Krossade mjältar, knän 
och bröstkorgar är svåra att repare
ra. Er lands motsvarighet vid sjuk
huset, som är en klok och förstån
dig kvinna, får plötsligt en ide och 
säger: "Borde vi inte i stället arbeta 
förebyggande? Borde vi inte se till 
att människor slipper att få sina 
skallar och ben krossade? Hon får 
ome~elbart gehör och den högt 
spec1ahse~ade medicinska perso
~alen ~er sig ut attkollahastighets
o_vertradelser, bygga om vägar, ger 
sig m 1 konstruktionsarbeten för 
att göra bilarna säkrare m.m.? Vore 
det verkligen så bra? 

Det finns många sådana parallel
ler. Vi lever i ett högt specialiserat 
samhälle. Många av oss harmycket 
specifika funktioner. Det kan vara 
svårt för var och en av oss att se 
helheten. 

Andra åtgärder 
än socialvård 
Me~ är det inte så när det gäller 
social ofård att åtgärderna och det 
förebyggande gäller hela samhäl
let. Det gäller arbeten, ekonomisk 
makt, bostäder, barnomsorg, sko
lor, rättsväsende, alkoholpolitik, 
narkotikapolitik, pensioner, sjuk
ersättp.ing och annan generell väl
färd. Ar det verkligenErlands me
ning att det förebyggande arbetet 
är en särskild uppgift för några 
hUI_l:draanställdasocialtjänstemän? 

Ar det inte i stället så att den 
kommunala socialvården är det 
yttersta skyddsnätet, när allt annat 

inte räcker till? Att det ni ska göra 
ar att professionellt hantera de 
prob_~em som samhället i övrigt i 
sitt forebyggande arbete inte klarar 
~v? Det är ingen lätt uppgift, men 
ar det m te det ni borde koncentrera 
era ansträngningar, resurser och 
er kompetens på? 

För inte alltför länge sen var det 
knappast möjligt för en ensam
stående förälder att leva med sina 
barn i samhället. Ökad välf<ird och 
generella välfärdssystem har gjort 
det möjligt idag. Men detta har 
inte varit den kommunala social
vårdens förtjänst. Det ärrner gene
rella samhällsförändringar som är 
orsaken till detta. 

Socialtjänsten skall agera 
professionellt 
Detjag menar är att vi som med
~orgare kräver av socialtjänsten 
ar att m 1 er myndighetsutövning 
agerar professionellt så att utsatta 
människor får det stöd de har rätt 
till och till exempel att barns rätt 
till h v och hälsa värnas. Dettainne
bär ibland att ni måste tillgripa re
pressiva åtgärder, men att det då 
s~a s~e ~ed högsta möjliga respekt 
formanruskors värde och integritet 
samt med hög rättsäkerhet Om ni 
minskar utsattheten för en marcri
naliserad del av befolkningen "så 
gör ni ert jobb. 

Den ökade marginall seringen av 
olika grupper är ett betydligt större 
problem än vad en kommunal so
cialvård har, och någonsin kan få, 
resurser för att förebygga. Men 
era kunskaper och insikter har vi 
alla nytta av. Att kunskap och er
farenhet från er verksamhet är nöd
vändig för oss alla är en annan sak 
(liksom att trafikoffers skador ger 
kunskaper om hur vi ska kunna 
~sta~omma en säkrare trafik). Det 
ar SJalvklart att de sociala myndig
hetemas erfarenheter måste använ
das för generella politiska föränd
ringar och i samhällsplaneringen. 
Men, för att ta en parallell med 
sjukvården: Tekniska förvaltning
ar, som är ansvariga för att förse 
o~s ~ed el, vatten och avlopp, ren
hållnmg m.m. , har haft större be
tydelse för folkhälsan än sjukvår
den. På samma sätt är rättvise
åtgärder som arbetsrätt, skola 
barnh_~sovård, barnomsorg, kul~ 
~- fntldm.m. nog betydligeffek
tivare som förebyggande insats
områden mot social utsatthet än 
den kommunala socialvården. 

Nya majoriteten 
och socialvården? 
I pressen har socialtjänsten i Lund 
de senaste åren kritiserats när det 
gäller förmågan att klara av sådant 
som de primärt att satta att hantera. 
Om man ska tro det som skrivs i 

l f ' 

lokalpressen har Lunds socialför
val~ng stora brister i professio
nalismen när det gäller hur man 
hanterar utsatta människor. Det 
ska bli spännande att se hur den 
nya majoriteten kommer att klara 
av sina svåra uppgifter när det till 
exempel gäller hemlösa, miss
brukare och utsatta barn med miss
brukande eller psykiskt sjuka för
äldrar. 

Konsten att bygga 
ett parti 

m b 

Lörd~g-söndag den 25-26 januari 
n as ta ar samlas partistyrelsen, riks
d~gsg~ppen och representanter 
fran distrikten till en eftervals
konferens. 

Den av partistyrelsen nyligen 
antagna valutvärderingen ska dis
kuteras under lördagen. Lars O hl y 
som. har tagit fram underlaget fö; 
partistyrelsens beslut, inleder. Stig 
Henriksson från vänsterpartiet i 
Fagersta ska beskriva hur man 
vinner ett val. I Fagersta röstade 
53 procent på väns_terpartieti kom
munalvalet. 

Söndagen ska ägnas åt vänster
partiets uppgifter 2003 och framåt. 
Pemilla Zethraeus föredrar det 
organisationsprojekt som är be
titlat "Konsten att bygga ett parti". 
En representant från Sosialistisk 
Venstre i Norge delger erfaren
heter från den uppgång deras parti 
har haft. Gudrun Schyman ska 
tala om vänsterpartiets uppgifter 
2003 och framåt. 

Min spontana reflektion är att 
ett organisationsbygge är dödfött 
om inte uppgiften har preciserats. 
De motsättningar som finns i större 
~elen _av ~artiet,. men som är tyd
ligast 1 Skane, mas te redas ut innan 
styrkoma kan mobiliseras. Ska 
vänsterpartiet fortsätta gå tillbaka 
och förlora ännu fler röster till so
~ialdemokratema och miljöpar
tiet? 

I valutvärderingen finns flera 
självmotsägelser och grumliga 
tankegångar. Dels konstateras att 
vänsterpartiet i valet 2002 tappat 
många av de socialdemokrater 
som gick över till oss 1998, dels 
sägs i nästa andetag att vår klass
kamps:etorik. och vänsterprofile
nng mas te bh tydligare. De kom
promisser vi lyckats uppnå i parla
mentanska församlingar ska tonas 
ner. Såvitt jag kan förstå skulle 
denna handlingsväg bara leda till 
ytterligare kräftgång för partiet. 
Jagärövertygadomattexempelvis 
det som kom ut från makt- och 
ägandekonferensen i Sundsvall 
snarar:~ skrämmer bort de presum
tiva vansterpartis tema än attrahe
rar dem. 

I dokumentet som handlar om 
framtiden finns en märklig gräns-

dragning mellan parlamentariskt 
och utomparlamentariskt arbete. 
Tonen är väldigt lik de dokument 
som förekom på 1970-talet. En 
starkt uttalad ambition är att värva 
nya medlemmarpåarbetsplatsema. 
I mm värld befruktar det parla
mentariska och det utomparlamen
ta;iska arbetet varandra. J ag arbetar 
nara SEKO-sjöfolk, -post och -
järnväg samt Transport och Kom
munal. Stora synercrieffekter kan 
uppnås i stället för att de olika del
arna av våra uppgifter renodlas var 
för sig. 

Karin Svensson Smith 

Regional 

realism (v) 
-Vi har lagt oss vinn om att lä!!ga 
en realistisk budget. Genom v~tt 
visa att vi tar ansvar och att vi tar 
R.egion S~ånes problem på allvar 
tanker VI vända den negativ a 
ekonomiska trenden, säger Viimer 
Andersen, regionråd fö r vänster
partiet i ett pressmeddelande i an
slutning till Region Skånes budget
debatt, och fortsätter: 

- En politik som inte ser till att 
finansiera välfärden blir en politik 
som nedmonterar välfården och 
ökar orättvisorna och skapar 
o.trygghet. Får vi inte stopp på 
Janekarusellen och de ökande kost
nadema raseras hela den skånska 
hälso- och sjukvården. 

VB återkommer i nästa nummer 
me~ en utförligare rapport från 
regwnens budgetmöte, och kanske 
också en liten analys av vänsterns 
politik i det sammanhanget. 
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