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Veckobladet 
publicerar i sitt första majnummer 
som traditionen bjuder huvudtalet 
från vänsterns förstamajmöte i 
Lund. 

En annan v-talare på första maj 
var förstås partiets första vice ord
förande, Ulla Hoffmann. Hon tala
de bland annat om EMU -debatten 
och sa: "Vi vänsterpartister har 
erfarenhet av vad det innebär att 
centralisera ett parti, förhindra op
position och kräva obrottslig loja
litet med ledningen." Hon syftade 
nog i första hand på socialdemo
kraternas debatt och Göran Persson 
men även vänsterpartiet är kluvet 
i EMU-frågan. Euroanhängarna 
(v) verkar visserligen inte vara så 
många men de finns och deras 
röster förtjänar att höras. 

Påförstamaj figurerade VB till
sammans med vår gamla veder
sakare Per T. Ohlsson i den kapi
talistiskasamhällspyrarnidenside
ologiska skikt. Det var Ung vänster 
som hade gjort en ny version av 
den gamla bilden. Orättvistförstås 
och fräckt- men en fräckhet i vår 
smak. Vi är inte alltid så snälla 
själva och den som ger sej in i 
leken . .. 

Hur som helst kontrasterar U ng 
vänsters tilltag fördelaktigt mot 
distriktsstyrelsens spridningsför
bud mot VB. Vi trodde att det 
skulle finnas förutsättningar för 
intelligentare beslut när Kjell K vist 
hade bytts ut mot Paula Mulinari 
som ordförande men det har vi 
inte sett så mycket av ännu. 

613 
var vi i vänsterns förstamajtåg i 
Lund, enligt en tillförlitlig räknare. 

Fullmäktigebeslut 
Ny princip i Lunds 
samhällsplanering 
I en motion till fullmäktige, in
lämnad i höstas, föreslog vänster
partiet att den s.k. balanserings
principen skulle läggas till grund 
för samhällsplaneringen i Lund. 
Syftet med motionen är att få sam
hällsplaneringen i bättre samklang 
med de av riksdagen beslutade 15 
miljömålen och givetvis Lunds 
egna miljömåL 

Balanseringsprincipen bygger i 
korthet på fyra steg. Vid nya eller 
förändrade verksamheter gäller det 
först och främst att helt undvika 

Forts. på sid. 4. 

Marx på Kulturanatonten 
I fredags hade lokalavdelningen 
av CMS, förtjänstfullt ledd av J o se 
Pacheco, en heldag centreradkring 
25-årsjubileet a vettförsta semina
rium om marxistisk filosofi. Jag 
var bara där på eftermiddagen och 
fick då lyssna till Sven-Eric Lied
mans bidrag och därefter en dis
kuterande panel med Liedman, 
IngvarJohansson och Svante N or
din, tre professorer i den idehisto
riska sfåren som alla var med för 
25 år sedan. 

Ingen politisk teori 
Liedmans menade att marxismen 
bara kunde betraktas i förhållande 
till sin samtid och ägnade sig där
med åt en rundmålning av 1900-
talets historia och bjöd på en väl
formulerad föreläsning. Men den 
efterföljande paneldebatten blev 
intressantare. Johansson redovisa
de en aktiv partipolitisk verksam
het i vänsterpartiet och ångrade 
inget av den, men lät som om 

luften gått ur honom. Skälet var 
inte uppdagandet av miljoners död 
i Sovjet - detta kände vi väl alla 
till- utan att han tappat tilltron till 
planhushållningen, det praktisk
politiska uttrycket för hur Marx 
skulle vilja organisera samhället. 
Nordin menade närmast att marxis
men erbjöd analytiska redskap för 
analys av detkapitalistiska samhäl
let, men inget mer. Marxismen 
saknar politisk teori och det lilla 
Marx sa om individen och politiken 
var lättviktigtjärnfört med vad de 
samtida liberala tänkarna erbjöd. 

Liedman var intressant nog den 
som tydligast hävdade ett marxis
tiskt synsättoch betonade använd
barheten i den materialistiska his
toriesynen. Han var också den som 
drog fram Castells i debatten, i 
viss utsträckning en efterföljare 
till Marx, när han pekar på hur den 
tekniska utvecklingen av produk
tionsmedlen, exemplifierat med 
Internet, förändrar världen. 

Actioninriktat 
Så kom inläggen från auditoriet
kanske ett 50-tal närvarande. De 
yngre var måttligt intresserade av 
teoretiska spetsfundigheter. Nej, 
det var handling nu som gällde. 
Här kom också den nu allt van
ligare tillvitelsen, även här yttrad 
av en ung kvinna, att de som pra
tade varmedelålders vita män med 
bra jobb. Det var korrekt, det gäller 
också referenten och det är aldrig 
fel med klassanalys. Men det blir 
magert med bara etiketten, man 
skulle vi! j a säga: "Och?" 

Dock det var inte de yngre som 
var påstridigast i debatten utan 
några äldre herrar som ansåg sig 
stå över vanliga enkla regler om 
talarordning i sin iver att hävda 
sina osammanhängande argument. 
Diskussionen om marxismens fi
losofi slutade helt enkelt lätt kao
tiskt, men det behöver inte vara 
fel. Det visar ju att liket lever. 

SH 

Bra service kräver höjda löner för Kommunals medlemmar 
Just nu pågåren strejkorganiserad 
av Svenska Kommunalarbetare
förbundet. Det är en strejk som 
syftar till minskad orättvisa för en 
grupp av huvudakligen lågavlöna
de kvinnor. För Vänsterpartiet in
nebär den pågående strejken per 
automatik en möjlighet att själv
kritiskt granska vår politik. Vi ser, 
med ett undantag, bara positiva 
effekter av höjda löner för Kom
munals medlemmar. Utöver min
skade löneskillnader mellan låg
avlönade och högavlönade, mellan 
kvinnor och män menar vi att det 
också kommer att innebära för-

bättrad kvalitet inom kommunal 
verksamhet och service. Det enda 
undantaget är kommunernas fman
ser. De är i dagsläget ansträngda 
av ökad skyldighet att ge service 
till medborgare, kvalitetshöjande 
åtgärder och begränsade stats
anslag, 

Vänsterpartietdriveririksdagen 
en politik som syftar till att ge 
kommunerna mer pengar- det är 
bra och det behövs. Vi menar dock 
atttills riksdagen så beslutar, måste 
vi som kommunalt verkande parti 
se till att nödvändiga resurser fmns 
tillgängliga. Vi är beredda, om det 

behövs, att genom skattehöjningar 
säkra en kommunal verksamhet 
av god kvalitet. Vi kan inte längre 
fortsätta att låta Kommunals låg
avlönade medlemmar subventio
nerakommunal service ur den egna 
fickan. Vänsterpartiet i Lund har 
därför beslutat att, utöver stöd till 
strejken, i vårt fortsatta budget
arbete skapa marginal för attkunna 
ge Kommunals medlemmar höjda 
löner. 

Vänsterpartiet i Lund 
5 maj 2003 

Lundavänstern vid Kommunförbundskongressen 
När detta nummer av VB när läs
arna så är Svenska Kommun-för
bundets kongress redan avklarad. 
Den påbörjades den 5 maj och 
avslutas på torsdagen i samma 
vecka. Kommunförbundet är som 
bekant intresse- och arbetsgivaror
ganisation för Sveriges kommuner, 
och är därmed en av de "tyngre" 
intresseorganisationernainom po
litiken. 

Från vänsterpartiet i Skåne 
deltar tre ombud, Juha Jurvanen, 
Malmö, Britt-Marie Pettersson, 
Kristianstad och Ulf Nymark, 
Lund. Lunds kommun är i övrigt 
representerad av Christine J önsson 
(m), ToveKlette(fp), TorstenBör
jesson (m p) och dessvärre- Björn 

Söder från Sverigedemokraterna 
som ryckt in som ersättare för Sten 
Andersson, Malmö. Tyvärr finns 
s i Lund inte representerat vid kon
gressen. De skulle ha haft ett om
bud, som p.g.a. sjukdom inte kan 
delta och ersätts nu av en Svedala
sosse. Av kongressens totalt 401 
ombud har vänsterpartiet 32. 

Den stora frågan vid kongressen 
är det planerade samgåendet mel
lan Kommunförbundet och Lands
tingsförbundet. Så är det förstås 
behandling av motioner. Samman
lagt har l 06 motioner inkommit, 
vilket lär vara rekord. Den i sär
klass vanligaste partibeteckningen 
påmotionärernaär(v), varsombud 
undertecknat sammanlagt 28 mo-

tioner. Påpassligt nog handlar flera 
av dessa om kvinnalöner och jäm
ställdhet inom kommunerna. Ulf 
N ymarkhar lämnat in två motioner 
en som handlar om bättre möjlig
heter för kommunerna att styra 
trafikövervakningen (se annan 
plats i detta nr av VB!), och en om 
motion om Jagen om assistanser
sättning (Lass) som kräver att 
staten övertar samtliga kostnader 
för Lass och att en total översyn av 
lagen görs. 

VB hoppas att i kommande 
nummer kunna återkomma med 
en rapport från Kommunförbun
dets kongress ur Skåneperspektiv. 

Komrep 



Britta Bergs förstamajtal i Lund: 

Första maj - dies irre 
privat företag kan sköta välfården 
med samma kvalitet och billigare 
än den gemensamma sektorn, och 
därutöver ta en vinst. För utan 
denna vinst är företagsamheten 
meningslös, dess mål är inte nått. 

I dag är det första maj, arbetar
rörelsens och den stigande solens 
dag. Men också vredens dag. En 
vrede som växer när vi ser hur hot
en ökar, hoten mot de folk som vill 
bygga sin egen framtid, hoten mot 
den välfärd som arbetarrörelsen 
demonstrerat för på första maj i 
över hundra år och steg för steg 
erövrat, hoten mot hela den jord 
som vi alla delar. Men det är en 
konstruktiv vrede, en handlingens 
vrede, en vrede som väcker viljan 
att kämpa för en värld där alla kan 
leva i frihet från fattigdom och 
förtryck och utvecklas i trygghet 
till människor med makt över sina 
liv. 

Oljan skyddades, 
inte kulturarvet 
Vi vredgas över och kämpar mot 
ockupationsmaktens förtryck av 
nationer och folkgrupper. Motisra
els bosättningar på Västbankenoch 
brott mot palestinierna mänskliga 
rättigheter. Mot USA:s blodiga 
övertagande av makten i Irak, där 
orsaken till deras närvaro inte kan 
illustreras tydligare än i det faktum, 
att den enda institution som skyd
dades av amerikanska soldater var 
oljeministeriet, medan hela vår 
kulturs äldsta och mest ovärder
liga skatter bars bort av ostörda 
plundrare och biblioteken med tu
senåriga handskrifter brändes ner. 
Mot planerna på en långvarig mili
tär närvaro i Irak som en ständig 
påminnelse om de allt högljuddare 
hoten mot grannländerna Syrien 
och Iran. Motamerikanskakluster
bomber som ännu sliter sönder 
människor i Afghanistan och under 
år framåt kommer att kosta många 
oskyldiga irakier livet. Mot att 
USA i sin arrogans mot FN :s reso
lutioner och förstärkt av svenska 
vapen tränger in på vår kontinent 
och hotar att lägga under sej Europa 
som en sentida Midgårdsorrn. Ett 
USA som vägrar att låta sin krigs
makt underställas den internatio
nella brottsmålsdomstol som ska 
pröva krigsförbrytelser. Ett USA 
som överlåter åt FN att bygga upp 
det de bombat sönder och ger olje
rniljardema till amerikanska bolag. 
Ett USA som klär den gamla eko
nomiska kolonialismen i en mora
lens tagelskjorta. 

Kamrater-förvarje f oks rätt att 
själv bygga sin demokrati måste 
vi kämpa. 

Feta C02-utsläppare 
Vi vredgas över och kämpar mot 
den rika världens utarmning av 
naturen och hot mot den miljö som 
ska ge oss alla mat, friskt vatten 
och hälsa. Vi måste kämpa mot en 
världsordning där de fetaste indu
striländerna gör av med nästan 
tjugo gånger så mycket av jordens 
energiresurser som de fattiga, och 
släpper ut tvåhundra gånger så 
mycket koldioxid. En världsord
ning där den största skövlaren, 
USA, vägrar att skriva under det 

ändåganskalama miljöavtaletfrån 
Kyotokonferensen. En världsord
ning där jordbruksmark som kunde 
ha buritmat till många i närområdet 
används till odling av kreaturs
foder, bomull, kakao, jordnötter, 
soja och andra varor som utarmar 
jorden och säljs billigt till de rika 
länderna. En världsordning där j or
den s lungor, regnskogarna, bränns 
upp och huggs ner i Sydamerika 
och Asien, därför att de rika län
derna behöver mer papper till sin 
förpackningar och ädelträ till sina 
lyxbåtar och styrelse bord, och den 
fattiga befolkningen förvägras 
annan mark att odla sin mat på. 

Kamrater -för en rättvis för
delning av jordens resurser måste 
vi kämpa. 

Påtvingade stringtrosor 
Vi vredgas över och kämpar mot 
manssamhällenas förtrycka v kvin
nor. Kvinnor som importeras och 
säljs som varor för pengars skull . 
Barn som utnyttjas i pedofilindu
strins vinsthunger. Barn som hålls 
som slavar eller kidnappas till ar
meer och dödas när de försöker 
fly . Kvinnor som könsstympas, 
som hålls kvar i analfabetism och 
gifts bort i tidiga tonår. U ng a flick
or som tvingas svälta sej för att 
leva upp till de datormanipulerade 
reklambilderna av modeller och 
superstjärnor. Småflickor som av 
det sexualiserade modetrycketloc
kas att bära stringtrosor och ge
nomskinliga blusar. Kvinnor som 
tystas och marginaliseras och vars 
arbete inte värderas som männens. 

Kamrater-för kvinnors rätt till 
värdiga liv måste vi kämpa. Och 
vi stöder helhjärtat kommunal
arbetamas strejk. 

EMU:s tvångströja 
Vi vredgas över och kämpar mot 
försöken att tränga in Sverige i 
EMU:s tvångströja. I ett grund
lagsfast odemokratiskt kapitalist
projekt, där sex herrar i den euro
peiska centralbanken beslutar om 
gemensamma ränteändringar i vitt 
skilda europeiska ekonomier, sex 
tjänstemän som varken kan väljas 
eller avsättas och vars ställnings
taganden medlemsländemas poli
tiker är förbjudna att påverka. Ett 
litet gäng som kan straffa det land 
som tar ut höga skatter för att satsa 
på demokratiskt styrd välfärd åt 
sin befolkning. Några enväldiga 
herrar som sätter bekämpaodet av 
inflationen före minskad arbets
löshet, vilketkan tvingaländemas 
arbetare till en konkurrens om job
ben som leder till sänkta löner och 
försämrad arbetsrätt och a-kassa. 

Kamrater-föratt svenskafolket 
ska säja nej till EMU-egoismen i 
folkomröstningen måste vi kämpa. 

Lillebror Gats 
Vi vredgas över och kämpar mot 
de globala företagens utmaningar 
mot den nationella välfärden, stöd
daoch uppmuntrade av Världshan-

delsorganisationen och dess lille
bror Gats, där de rika länderna och 
EU styroch ställer. Gats somiför
drag efter fördrag öppnar för priva
ta företag att exploatera service 
och tjänster inom vård, omsorg 
och utbildning, infrastruktur och 
kultur, vatten- och elförsörjning, 
allt som vi är vana att betrakta som 
det gemensammas angelägenhet. 
Fördrag där försök att behålla eller 
införareglerfört.ex. hälso-, miljö
och arbetarskydd kan klassas som 
handelshinderoch förbjudas . Detta 
drabbar låneberoende länder som 
vill ge sina invånare fri skolgång 
och billig sjukvård, och det drabbar 
inte minst vår egen välfärd. 

Som ett socialistiskt parti vred
gas vi över och kämpar mot att allt 
mer av skattebetalarnas pengar 
hanteras av privata aktiebolag, vars 
mål enbart är vinst och vars verk
samhet bara är medlet att nå denna 
vinst. Detta är själva företagaodets 
ide, till skillnad från den gemen
samma sektorns, vars mål är att 
tillfredsställa befolkningens be
hov, och medlet för att nå detta 
mål är den skatt vi solidariskt 
samlar till allas vård, utbildning, 
service, trafik, energi. osv. Detta 
är två vitt skilda synsätt. Närmålet 
är pengar strävar man efter att 
göra verksamheten så billig som 
möjligt, så att det blir slantar över 
till ägaren. När målet är behovs
tillfredsställelse strävar man efter 
att på ett bra sätt fylla så många 
behov som möjligt för den slant 
man är tilldelad. Dessa två kan 
aldrig förenas . 

Vem ska betala? 
Det är häpnadsväckande att någon 
människa verkligen kan tro, att ett 

Ett exempel: verkställande di
rektören i ett av Bures sjukvårds
företag har i tidningen Landstings
världen uppgett attminst 7 procent 
av omsättningen i ett sjukvårds
företag ska vara vinst. Sju procent! 
Vi kan göraettlitet räkneexempel. 
Moderaternahävdar att 30 procent 
av sjukvården bör kunna läggas ut 
på entreprenad. Vi förutsätter att 
denårdetmålethäriSkåne.Region 
Skånes omsättning är ungefär 25 
miljarder, 30 procent är 7,5 mil
jarder, och 7 procent av 7,5 miljar
der är 525 miljoner. Om en tredje
del av Skånes sjukvård lades ut på 
entreprenad skulle alltså cirka 525 
miljoner kronor av skattemedel 
dras bort och försvinna i aktieägar
nas plånböcker. 525 miljoner, som 
i regionens regi skulle ha räckt till 
attdriva ett litet sjukhus eller fyra
fem vårdcentraler. Och varenda 
krona av dessa 525 miljoner har 
betalats in av oss, invånarna i Skå
ne. Och de har sannerligen inte be
talats in för att hamna i några pri
vatpersoners aktieportföljer! Och 
varifrån i verksamheten kan dessa 
525 miljoner tas? Det finns inte 
mycket annat som går att spara på 
än personalen och urvalet av pa
tienter. I avtalen ingår visserligen 
att all personal skall erbjudas an
ställning i det nya företaget, men 
efter något år går det bra att sparka 
dem som är äldst och mest utslitna. 
Så skedde i Simrishamn, ochresul
tatet är att fårre ska vårda fler, med 
stress och utbrändhet som följd. 

Socialister ser helheten 
Urvalet av patienter? Ja, inte väljer 
det vinstdrivande sjukvårdsföre
taget kroniskt sjuka eller gamla 
människormed många olika s ymp-
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tom och en långdragen vårdtid, 
nej snabba operationer som ger 
goda inkomster är mer lönsamma. 
Och så skaffar man en biinkomst 
från patienter som själva haft råd 
att betala privata sjukvårdsförsäk
ringar eller fått dem som bonus 
från sin arbetsgivare. Gärna utom
lands ifrån. Dessutom har t.ex. 
sjukvårdsteknik, ambulanser eller 
klinikutrustningar som betalats av 
skattebetamas pengar sålts för en 
alltför billig penning, och det bety
der att vi måste investera på nytt 
för dryga pengar om avtalen säjs 
upp. Detta ingår i de borgerligas 
strävan att i kapitalismens anda 
tjäna pengar på människors behov. 

Som socialister måste vi se hel
heten. Inte enbart titta på en vård
central här, en tandklinik där eller 
ett litet sjukhus i förskingringen. 
Därför att vi ser konsekvenserna i 
framtiden, ser hela scenariot, måste 
vi kämpa mot att en enda skatte
krona läggs i privata händer- det 
är våra pengar och över dem ska vi 
styra genom val av representanter 
för de partier vars ideer vi tror på, 
representanter som öppet måste 
visa vad de beslutar, och som av 
oss kan åläggas att ge god vård och 
säkra en god arbetsmiljö. De ska 
inte hanteras i stängda bolagsrum 
av personer som vi var sej har till
satteller kan avsättaoch vars beslut 
är hemliga. 

Egoismens kultur 
En nygammal kultur har etablerat 
sej och sprids allt mer, en kultur 
som hyllar egoismen och de vassa 
armbågarna om drivkrafter i vårt 
förr så självklart solidariska väl
fardssarnhälle. En kultur att vred
gas över och bekämpa, därför att 
den givne förloraren är låglöne
arbetaren, den sjuke, den arbets
löse, den vars intressen vi åtagit 
oss att värna. 

Kamrater- vi ska kämpaför att 
återta makten över vår gemensam
ma egendom och vår välfard för 
alla - varenda vårdcentral, varje 
tandklinik, varje sjukhus, varje 
buss- och tåglinje ska drivas i de
mokratisk regi, varje avtal med 
privata vård- och serviceföretag 
ska rivas upp. Det är att ta vårt 
ansvar som socialistiskt parti! 

Och kamrater, sist och kanske 
viktigast - vi måste kämpa mot 
den kultur som skapas när också 
politikens rum blir slutna. En kultur 
av kollegialitet och frihet från var
dagens jordnära maktlöshet och 
pengabekymrner. En kultur som 
hotar att suga upp och bädda in 
också den mest medvetne förtroen
devalde. En kultur där ideologierna 
lätt kan vittra ner av det ständiga 
gnaget från dagspolitikens detalj
frågor och kompromisser. Där hel
heten och den långsiktiga klarsyn
en kan skymmas av kortsiktiga 
ställningstaganden, vars konse
kvenser på lång sikt döljs baom 
kulisser av samarbete, sparbeting 
och utgiftstak. En kultur där man 
kan offra biståndet till de fattiga 
länderna och minskandet av klyf
tan mellan friska och sjuka på de 
små framgångarnas altare. En 
kultur där makten blir viktigare än 
rättvisan. 

En skånsk klassiker 
Det är många som känner till be
greppet "En svensk klassiker". Det 
är en prestation i motionsklassen 
och handlar om att på ett år fullfölj a 
Vasaloppet, Vättern Runt, Vans
brosimningen och Lidingö loppet. 
Vad som är mindre känt är den 
skånska klassikern, öppen förvän
stersinnade blåsmusiker. Den går 
ut på att under en förstamaj med 
musik delta i förstamajdemonstra
tioner eller möten i fyra skånska 
städer: Trelleborg (eller Hel sing
borg), Malmö, Lund och Simris
hamn. Det är förstås konditions
rnässigtkrävande och till detkom
mer inte sällan musikaliska och 
politiska problem. Ändå har det 
hänt att enstaka aktivister toppat 
med en femte, säg Hässleholm 
eller Y stad. Det är säkert många 
som skulle vilja ha en inifrånskil
dring. Låt mig ge en från i år. 

Schamanskt 
Upp halv åtta, bre mackor, samling 
vid bilarna halv nio. Trurnmisen 
sen men dyker upp, utan trumma. 
Sådan anskaffas. Bil till Trelle
borg, möte på Olof Palmes plats 
nästan nere vid hamnen. Hård vind 
från sydväst, skulle tagit fler tvätt
klämmor för att hålla noterna på 
plats. Lokale ordföranden hälsar 
välkommen, lokale kommunal
politikern ger ett panorama över 
det politiska läget: i Trelleborg 
samverkar s och m. Så går det till 
i provinsen. God stämning på mö
tet, vi spelar mellan inslagen. Ca 
35 deltagare, ja vad begär man på 

Framåt! och aldrig glömma 
Kamrater - när vi nått en position 
där våra beslut och ord kan påverka 
människarus liv, får vi aldrig tappa 
kontakten med den verklighet som 
vår världs allra flesta bebyggare 
lever i, en verklighet av fattigdom, 
sjukdom och maktlöshet, och vi 
får aldrig glömrna vad vi i socialis
mens namn åtagit oss att kämpa 
för: 

• Frihet år de förtryckta. 
• Rättvisa åt de orättvist behand

lade. 
• Makt till de maktlösa. 
• Ett gott och värdigt liv för alla 

i ett socialistiskt samhälle. 
Och kamrater, vår kamp ska till 

sist segra för vi är inte ensamma. 
Vid vår sida kämpar Ung vänster 
och Vänsterns studentförbund som 
kommer att bära vår fana in i fram
tiden. Tillsammans med de unga, 
med folkrörelser i Sverige, med 
jordens befrielserörelser och med 
de globala nätverk och organisatio
ner som bär på samrna ideal som 
vi, är vi starka nog att utplåna rätt
visan och och bygga en öppen 
värld, där alla kan leva ett gott liv 
ifrihetfrånfattigdomochokunnig
het och maktlöshet. 

För vår vrede och vår kamp för 
socialismen kan endast föra till 
seger. 

ett förstamajmöte halv tio på mo
rgonen i en liten stad - den som 
går hitoch lyssnar blir säkertkallad 
kommunist. Huvudtalare är riks
dagsman Tassa från Helsingborg 
som börjar med en av sina scha
manska solosånger där han åkallar 
Solen och ber den lysa. Tio minuter 
senare kommer naturens svar: en 
häftig skur som får oss att kasta 
oss in på det närliggande kafeet. 
Där avslutar vi med att spela Inter
nationalen, tjejen i kassan sjunger 
med. Trevligt kafe, gott kaffe. 

Mot Malmö. 
Vi far till Malmö och Möllevångs
torget. Det är en intrikat manöver: 
passagerare och instrument sättes 
av på plats varpå bilarnamedförare 
far till en strategisk parkering nära 
slutmålet i slottsparken för att vi 
ska kunna komrna snabbt iväg. Vi 
spelar några låtar, det småregnar. 
Men god stämning på torget inte 
minst genom Daniel S:s muntra 
träning av slagord. Och Röda Flå
set är redan på plats och spelar 
skitbra. Strax innan vi ska gå kom
mer det en rejäl skur, men den 
upphörmirakulös t. Malmöpolisen 
är sig lik: den kan inte låta bli att 
rasta kravallhästarna och visa upp 
sig på hästryggen. En helikopter 
har de fått upp, den hänger över 
oss hela demonstrationen. Heliko
pterför denna klena demonstration 
(knappt tusen tror jag) denna reg
niga dag! Nu vet vi alltså att för
utom att Malmöpolisen är illa ledd 
och begiven på brutalitet mot vän
sterfolk och svartskallar, så har 
den också för mycket pengar. Som 
gamla budgetsekreterare på finan
sen brukar säga: folk i uniform 
kan inte sköta pengar. Vi kommer 
fram till slottsparken bredvid 
stadsbiblioteket, river av Interna
tionalen en sista gång och flyr sen 
fåltet. Vi hinner inte lyssna på 
några tal, vi måste hinna till Lund. 

Inhyrda musikanter? 
När vi droppar in från skilda håll 
till Stortorget i Lund står den magra 
menigheten samlad och skularun
der taket vid ingången till stads
hallen. Hyggligt med tid och man 
kan slappna av i tio minuter inom
hus. Men sen är det dags med nå
grakanske inte så eldande nummer 
ute på torget in emellan anförande
na. Precis när vi först i tåget går ut 
från torget kommer det en regn
skur, vi blir blöta för tredje gången 
denna dag. Rätt stillsamt tåg och 
som vanligt irriterande med slag
ordsutropare som ropar med i me
gafonerna. Det låter plågsamt och 
dränker de äkta talkörerna. Lär 
man sig inte sånt på kurs numera? 

Inget överväldigande tåg, men 
man är ju bortskämd av de fanta
stiska fredsmanifestationerna i 
februari och mars och tåget är inget 
att skämmas för en sådan dag. 
(Nästa dag står det i Sydsvenskan 
att vi var 500 utom barn och orke
strar, en förtjusande formulering. 
Tror sydsvenskans reporter attRö
da Flåset och Röda Kapellet är 

inhyrda ungefar som Sjöboflic
korna och att vi är med för den 
musikaliska njutningens och den 
goda betalningens skull? Man häp
nar.) . Så är vi framme på torget 
och blir glada över att slippa gå 
varvet om Saluhallen - å andra 
sidan har vi varit ända uppe vid 
Norrtull och vänt. 

Det blir ett livligt möte på torget 
och roligt med lite förnyelse av de 
fasta ritualer som länge gällt. Det 
är nog inflödet från Ung Vänster 
som bidragit med det, faktiskt lite 
gatuteater över det hela. Tal igen, 
för många och för långa som 
vanligt. Inte så mycket plats till 
musik förstås. När vi spelat under 
tågets entre på torget får vi beskedet 
att nu kan vi packa ihop. Synd, vi 
som sparat våra bästa låtar till sist. 
Lite rörigt och oklart program, 
plötsligt återinkallas vi av den 
allestädes närvarande Daniel S. 
och får gemensamt med Flåset 
spela Internationalen, mitt i mötet. 
Tja, så kan man väl också ha det. 
Sen måste vi lämna och missar 
huvudtalaren. Å andra sidan har 
jag hört henne tio år i Simrishamn 
och var kanske inte på humör för 
de mångahanda eländen man kun
de förväntas få höra om. 

W oody Guthrie 
i Simrishamn 
Så kör vi till Simrishamn, nio mil 
nästan, en timmes fard. Vi är där 
rekordtidigt och det är blå himmel 
och sol när vi svänger in på Hamn
plan, platsen för så många drama
tiska majmöten därtappra arrangö
rer kämpat mot en pinande ostlig 
kuling. Men var är allt folket, vi 
skulle ju stöta till i slutet av mötet 
som vi brukar? Vi får förklaringen: 
mötet startade klockan tre, Gudrun 
talade medan vädret blev allt sämre 
och till slut tog regnet över, folk 
började gå hem och kunde inte 
hållas kvar med löften om truba
durer och blåsorkestrar. 

Alltså var vi snuvade på Gud
rons tal. Det var bara en sak att gö
ra: bege sig till den lillakommunala 
samlingslokal där förstamajmål
tiden är serverad. Där satt Gudrun 
och en del andra, vi spelade några 
låtar och satte oss till bords och åt 
smör, ost och sill, precis vad vi be
hövde. Trubaduren, en landstings
politikerfrån Växjö, sjöng Woody 
Guthrie så det värmde i själen. 
Efter kaffet var det dags att vända 
hem. 

En Skånsk Klassiker var full
bordad. Det regnade mycket och 
man har kanske varit med lite för 
många gånger i det här gamet för 
att känna den riktiga entusiasmen 
men förstamaj har sin egen känsla 
och man tar till sig det hela: det 
som var bra och det som var dåligt, 
entusiasmen, tveksamheterna och 
dåligheterna, människorna och 
platserna och hur vädret var. När 
vi gick till bilarna stod Gudrun 
kvar i köket och diskade. 

Lucifer 
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Vänster för EU 
ochEMU 
Vi undertecknare av detta upprop 
är medlemmar i vänsterpartietoch 
anser att Sverige ska gå med i den 
monetära unionen EMU. Denröd
gröna rörelsen och delar av arbe
tarrörelsen i Sverige har intagit en 
konservativ och nästan national
romantisk hållning i sitt nej till 
E U/EMU. Det är därför viktigt att 
visa att det finns en socialistisk 
vänster som vill vara med och 
aktivtforma framtiden. Vi villmed 
detta upprop bilda ett nätverk för 
denna vänster i Sverige. 

Ett politiskt projekt 
Europeiska unionen är ett poli
tiskt projekt. Det som avgör fram
tiden för detta viktiga men risk
fyllda projekt, om det ska bli 
vänster eller höger, lyckat eller 
misslyckat, är vad vi medborgare 
i medlemsländerna vill göra av 
det. Sverige är en del av unionen 
och det måste vara vänsterns upp
gift att ta kamp för att unionen 
utvecklas på ett för medborgama 
bra sätt. 

Vår vision: 
• En gemensam grund som 

bygger på solidaritet,jämställdhet 
och en grön miljösyn ger kraft och 
inspiration till en bred vänster att 
förändra Europa och världen. 

• VänstemiSverigeochEuropa 
antar den historiska utmaningen 
att öppna maktens slutna rum och 
skapa en folkligt förankrad U ni on. 

• Europa växer till en balanse
rande motvikt till USA:s makt
monopol på världsarenan. 

I Sverige har arbetarrörelsen ge
nom hård kamp framgångsrikt bi
dragit till att förvandla ett fattigt 
land till en välfärdsstat. Kapitalet 
är idag globaliserat. I denna nya 
situation krävs andra lösningar än 
de traditionella. Vänsterns alter
nativ måste vara att förena och 
forma en majoritet bland de många 
miljoner människor som finns 
inom EU, trots olikheterna i histo
ria, språk och religioner, till en 
gemensam facklig, politisk och 
social rörelse. Vi som säger oss 
vilja förändra en hel värld kan 
självklart förändra EU! 

Nya verktyg 
I dagens värld behöver vi helt en
kelt nya politiska verktyg och in-

Uardavägen D:85 
224 71 Lund 

stitutioner för att kunna ta itu med 
verkligheten på ett meningsfullt 
sätt. De många och stora pro-blem 
som mänskligheten står inför 
kräver globala och övernationella 
lösningar. Det gäller miljön, den 
globaliserade marknaden, utman
ingen att avskaffa svälten och nö
den och att undanröja orsaker till 
krig. 

Efter Sovjetunionens fall domi
nerar en enda supermakt, USA. 
Det behövs en motvikt, som kan 
balansera dess oinskränkta makt
monopol. V arken världen eller 
USA mår bra av den självpåtagna 
rollen som världspolis. Det behövs 
därför en union i Europa, som kan 
få större tyngd ekonomiskt, poli
tiskt och socialt och som därmed 
ocksåkan påverka världspolitiken, 
stärka FN och föra humanismens 
talan på världsarenan. Detta kan vi 
tillsammans med alla progressiva 
krafter i Europa åstadkomma! Det 
klarar inte Sverige eller övriga 
stater var för sig. 

Underskott, men ... 
EU och EMU finns och växer med 
alla sina brister och förtjänster. 
Det finns en massiv kritik mot 
dagens EU, inteminstfrån vänster. 
Denna kritik är i sak ofta riktig. 
EU är en i många stycken märklig 
konstruktion med ett rejält demo
kratiskt underskott, invecklad 
byråkrati, krånglig jordbrukspoli
tik, yttre tullmur, hård flykting
och asylpolitik - listan är lång. 
Vad kan man då göra? 

Man kan säga nej och ställa sig 
utanför. Enligt vår mening är det 
en återvändsgränd. Istället ska vi 
tillsammans med andra progres
siva krafter ta itu med problemen 
konkret, aktivt och offensivt inom 
unionen. EU blir till exempel mer 
demokratiskt genom att det 
direktvalda ED-parlamentet får 
verklig makt och ansvar. Det skulle 
bidra till att skapa en ny demo
kratisk arena. Det gäller alltså att 
finna formerna för denna demo
krati, som måste förena de natio
nella strukturernas självstyre med 
nya gränsöverskridande institutio
ner. Enkeltuttryckt-en federation 
med en tydlig fördelning av makt 
och ansvar mellan lokal, regional 
och central nivå. 

EMU nödvändig byggsten 
Den monetära unionen är en av 
byggstenarna i denna union och 
centraliserar makten över den eko
nomiska politiken. Denna centra
lisering måste balanseras av en 
aktiv tillämpning av närhetsprin
cipen för att ge medborgama makt 
och ansvar lokalt och regionalt. 

Frågan som nu ställs i folkom
röstningen är om Sverige ska gå 

med i EMU. Den gemensamma 
marknaden finns redan och utvid
gas inom de närmaste åren med 
nya medlemsländer. Det är logiskt 
att denna marknad ger oss ett och 
samma slag av mynt och sedlar. 
Av detta följer inte automatiskt att 
de nationella särdragen och kultu
rerna i de många olika befolknings
grupper som finns i Europa ut
plånas och välfärden rivs ner. 
Tvärtom måste vänstern kunna 
mobilisera en klar majoritet fören 
hållbar tillväxt och därmed en 
stabil välfärd och social trygghet. 
Motsättningar och konflikter 
måste kunna överbryggas och lösas 
demokratiskt med respekt och 
tolerans för särarter och olikheter. 
Vänsterns uppgift är att visa att det 
finns vägar och möjligheter att 
utveckla demokrati, insyn och 
öppenhet, som går utöver och bort
om nationalstatliga gränser. Detta 
är både nödvändigt och möjligt 
för att folkens och medborgamas 
inflytande ska kunna glohaliseras 
som motmakt till kapitalet. 

Nationalstatens begränsade 
värde 
För oss är inte nationalstaten den 
högsta demokratiska formen och 
det socialistiska alternativetstavas 
inte Sveriges Riksbank med ett 
mynt som heter krona. Alternativet 
till ED-kommissionen och mini
sterrådets grumliga och byråkra
tiskakonstruktion är inte diploma
ter, som genom mellanstatliga för
handlingar i stängda rum formu
lerar snåriga avtal. 

Alternativet för oss är att ut
veckla den Europeiska Unionen. 
Ett steg är att gå med i EMU. Vi 
påstår inte att EU är idealet, att 
EMU är format för att värna de ar
betandes intressen eller för att s tär
ka jämställdheten. Nej, snarare 
tvärtom, men vi röstar ja av det 
enkla skälet att vi tror på förmågan 
och förnuftet hos arbetarklassen i 
Europa att samla en folkmajoritet 
tvärsöver gamla nationsgränser för 
att gemensamt förändra och forma 
unionen, så att den motsvarar fol
kens krav. 

slutligen: viärnågramedhjärtat 
till vänster, som vill föra arbetarrö
relsens internationalistiska tradi
tioner vidare och delta i bygget av 
en gemenskap som går utöver de 
gamla konstruerade nationalstat
liga gränserna. Det är en vision 
värdig en socialistisk vänster. 

Växjö 2003-03-21 
Lennart Värmby 

Carlos Soto 
Andreas Bogatic 

Veckobladets EMU -debatt fortsät
ter med ett inlägg i nästa nummer. 

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

Ny princip ... 
Forts. från sid. l. 
negativ miljöpåverkan. Om inte 
det är möjligt så ska påverkan mi
nimeras. Gårnegativ påverkan inte 
helt undvikas ska den utjämnas/ 
balanseras eller kompenseras med 
positiva åtgärder i första hand inom 
aktuellt område, i andra hand på 
annan plats i kommunen. 

Denna princip är ingenting som 
vänsterpartistema tänkt ut. Den 
finns med i tysk planlagstiftning, 
den har tillämpats i Lund i enstaka 
detaljplaner och den omnämns i 
fördjupningen av översiktsplan för 
Lund stad "Värna och vinna sta
den", där den anses möjligen till
lämpbar enbart vid markanvänd
ning. V -motionen föreslår alltså 
att den nu ska införas som en bär
ande princip i planeringen i Lund 
och inte bara avse markanvänd
ning, utan även för luft, vatten och 
över huvud taget förbrukning av 
ändliga resurser. T.ex ska det vara 
möjligt att om nya biltrafikalstran
de verksamheter måste startas 
kompensera för detta genom att 
minska biltrafiken på annat håll. 

Motionen var uppe till behand
ling på fullmäktiges aprilsamman
träde. I sammanhanget "tunga" re
missinstanser som Tekniska nämn
den och Byggnadsnämnden hade 
bemött förslagen "halvvälvilligt" 
men ville anse motionen besvarad 
med de små försök som hittills 
gjort. Och naturligtvis med hänvis
ning till "Värna och vinna staden". 
"Värna och vinna staden" har dock 
aldrig antagits som fördjupning 
av översiktsplan. Den har av den 
tidigare majoriteten förvandlas till 
ett slags lösligt "idedokument", 
som inte förpliktar till något. 

Motionen bifölls i fullmäktige. 
u n 
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