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Veckobladet 
Alla har kanske inte noterat att 
trädgårdskribenten m.m. Lotte 
Möller representerar vänstern i 
Tekniska nämnden. Läs hennes 
långa (något kortade) rapport på s. 
2. Vi fortsätter också publicera 
Johan Lönmoths förslag till parti
program, och kommenterar en lo
kal isdebatt. 

Betald annons 

Krysskampanjen 
avrundas 
Det har gått drygt ett år sen riks
dagsvalet. Förvänstern i sydvästra 
Skåne fick den sin särskilda prägel 
av den krysskampanj som bedrevs 
för andrakandidaten, Karin Svens
son Smith. Bakgrunden var det 
märkliga förspelet: medlemsmötet 
i Lund nominerade Karin till för
staplatsen men fem Lundaombud 
(SimaAjdahi, Marta Cuesta, Diana 
Mulinari, Anders Neergaard och 
Martin Wolgast) medverkade till 
en kupp som fick listan att toppas 
av en annan kandidat, om vilken 
en del kan sägas, men glöm det. 

I stället kan vi påminna oss om 
denkrysskampanj som organisera
des för Karins kandidatur. Den 
vann genast stor anslutning inte 
bara i Lund. Här var det cirka sexti 
personer engagerade i praktiskt 
(om man så vill utomparlarisktar
bete) och det lades ner många ar
betstimmar på att sprida informa
tion om Karin från Furulund i 
nordväst till Köpingebro i sydöst. 
Andra bidrog till kampanjfonden 
(redovisad i VB) och på andra sätt. 

Och det visade sej att vi hade 
bedömt stämningen bland väljarna 
rätt. Drygt 18 procentkryssade för 
Karin och hon fick fortsätta i riks
dagen med mycket god marginal. 
Krysskampanjen bidrog också till 
att öka partiets totala röstetal i 
kretsen, enligt vad som sades på 
partistyrelsens utvärdering. 

Nu kan det var dags attrunda av 
den framgångsrika krysskampan
jen. Det sker med en fest fredag 
10 oktober kl. 19 i Spexlirens 
festlokal på Uardavägen, Ostra 
Torn. Man tar med något lämpligt 
att dricka till den kvalificerade 
mat som har ställts i utsikt. Viss 
underhållning och politiska samtal 
lär det också bli. Men framför allt 
ska Karins vänner komma sarmnan 
och minnas att det inte bara var 
2003 som vänstern i Lund förde en 
framgångsrik kampanj. 

Det är bra om man aviserar sin 
medverkan (ta gärna med partner 
etc.) till goran.persson@ djingis.se 
eller Gunnar San din, 046-135899, 
Östervångsvägen 32,224 60 Lund. 

Het vänsterdebatt i Lund: 

Ska vi bygga en ny ishall? 
Ett stort exploateringsprojekt på västra Klostergården tycks 
nu ha krympt till en kombinerad is- och evenemangshalL Om 
detta har en nätdebatt utbrutit mellan i första hand kommu
nala företrädare för vänsterpartiet. Vi sammanfattar inläggen 
hittills. 
Stefan Arvidsson är ersättare i Kul
tur & fritidsnämnden . Han ser 
ogärna en exploatering av den 
gröna lunga som området nu utgör. 
Om det nu ska byggas en ny ishall 
kan den kanske ligga mer perifert 
och delas med andra kommuner? 
Framför allt bör inte privata in
tressen tjäna pengar på den, ska 
någon bygga är det kommunen. 
"Projektet . . . går ut över vanligt 
folks behov av motion och några 
träd." 

"Vårt svar kan aldrig bli att de 
som vill åka skridskor fårflytta till 
Norrland", svarar Mats Olsson i 
Kommunstyrelsen (det svaret har 
tidigare getts av VB-sign. Lucifer). 
Många lundabor vill ha is, fortsät
ter Mats. Det är inget elitprojekt 
utan handlar om allmänt skridsko
åkande, juniorhockey, unga tjejers 
konståkning m. m. "Lund (har) för 
närvarande norra Europas sämsta 
ishall och inget politiskt parti före-

Kommentar till en budgetförhandling 

slår att kommunen själv ska bygga 
en ny." 

Mats får stöd av Mari Frans son. 
Hon gör dock som Stefan en kopp
ling till Delfinenbadet, och det v er
kar som hon prioriterar det om hon 
tvingas väl j a. 

Göran Fries är ordinarie (och 
veteran) i Kultur & fritid, med ett 
dokumenterat engagemang för 
breddidrott. "Det är väl normal v
politik att det folkflertalet vill ha 
bör vi försöka klara av" , säger han 
till stöd för Mats. Grönytorna kan 
integreras i ett idrottsområde. Att 
lägga hallen på en åker i riktning 
mot Kävlinge eller Staffanstorp 
för att få med de kommunerna 
leder till massa extra bilkörning. 
Men om förhandlingarna med de 
privata intressena inte leder någon 
vart? Göran tror att man kan få en 
enkel hall och en konstgräsplan 
för fotboll för 30 miljoner, och det 
verkar som han finner den sats
ningen rimlig även om han inte 
säger det. 

Mats Bohgard i Miljönämnden 
gårpåLuciferlinjen. "Ishockey ska 
spelas i Umeå, Gävle, Tirnrå, Lek
sand, Karlstad och Stockholm. 
Enligt min uppfattning är det både 
miljömässigt och mänskligt helt 
vansinningt att skapa frusen mark 
på de ställen därmarken inte fruses 
av naturen." Varför inte street
hockey? Och Karin Svensson 
Smith (riksdagen) fyller i: hallen 
ökar ofrånkomligen Lunds bidrag 
till klimatpåverkan. Och dethand
lar inte bara om hotande miljö
skuld: kommunerna lär få det eko
nomiskt risigt framöver. 

Olof Norborg, kommunfull
mäktige, efterlyser "verklighets
förankring" i debatten: behovet av 
en ny hall kan inte ifrågasättas. 
Kan vänstern formuleraettekono
miskt rimligt alternativ? 

"Det är skit att man alltid tycks 
kornrna in för sent i allt som sker", 
återkommer Stefan Arvidsson. 
Fast än är inga beslut fattade och 
vi får så var vänstern hamnar i 
slutänden. Och om även Lucifer 
vill gå in i debatten. 

Gr 

Vikariat? 
Distriktsombudsman Olof Nor
borg ska vara föräldraledig . Vi vet 
inte om jobbet kommer att utlysas 
men den som är intresserad kan 
väl ringa partidistriktet på 040-
192787, och höra efter. 



stadsträdgårdsmästares kongress 2003 
Årets stadsträdgårdsmästarkon- skara. De gamla i gården har som resurser för förvaltning och pro-
gress ägde rum i Tylösand med regel en gedigen praktisk utbild- jektering och dessutom utgöra ett 
omnejd 12-15 augusti med Halm- ning, till exempel som trädgårds- skydd mot exploatering. 
stads tekniska kontor som arran- förmanellerträdgårdsingenjör. En 
gör. Rubriken var Grönstruktur i del har gått den långa vägen inom 
kuststad - utemiljö för barn och förvaltningen, andra hade hämtats 
ungdom. från andra förvaltningar. Land-

De kustnära grönfrågorna är skapsarkitekterharegentligenförst 
intressantamen angårvälknappast börjat dyka upp under senare år, 
oss i nämnvärd grad. Ingen äkta vilket speglar att betoningen inom 
gammal universitetsstad (utom verksamhetenhållerpåattförskju-
Köpenhamn) ligger vid havet och tas från den rena förvaltningen till 
det ska vi vara glada för, åtrnin- strategi och planering. 
stone ur kostnadssyn punkt. Under Dessa skiftande bakgrunder in-
säsongen måste personal från nebär att fast alla arbetar med Iik-
Halmstads tekniska kontor städa artade frågor är sätten att hantera 
två mil strand två gånger dagligen! dem högst varierande. För somliga 
Men badturismen ger kommunen är de gröna frågorna huvudsak-
goda inkomster så detjämnar nog ligen tekniskaangelägenheterme-
ut sig med råge. dan andra ser dem som konkreta 

Barn, ungdom och parker 
Det andra temat är mer allmänt 
angeläget. Barn och ungdomar 
finns i princip överallt. En av tal
arna var Nie Nilsson, medlems
sekreterare i IP A, International 
Playground Association. I dess 
nätverkingår förvaltningar, skolor 
och förskolor medlemmar. Något 
för Lunds Tekniska förvaltning 
eller är .. vi·· redan med? 

Traditionsenligt inleddes kon
gressen med en golftumering. I år 
var emellertid första gången som 
ett alternativ erbjöds, vilket var 
uppskattat. Icke-golfare kunde 
besöka VargasJättens trädgård i 
Simlångsdalen -en privat, påkos
tad och ganska imponerande an
läggning som ursprungligen ska
pades på 1920-talet av den natio
nalromantiske men samtidigt Fjär
ran Östem-influerade arkitekten 
Sigfrid Ericson. Inte riktigt i min 
smak men tankeväckande. Vad är 
det för mening med en konstlad 
trädgård när naturen i sig är så 
vacker som den är kring sjön Sim
lången? 

Dagen efter golftäv lin gen, alter
nativt Vargaslättsbesöket, öppna
des kongressen på riktigt av Halm
stads stadsträdgårdsmästare, lun
daflickan Eva-Lena Torudd, av 
den osannolikt solbrända ordför
ande i Halmstads tekniska nämnd, 
psykologen Ulla W inblad (s), samt 
avEdit U grai, ordförande för För
eningen Sveriges stadsträdgårds
mästare och tillika stadsträdgårds
mästare i Alingsås. 

Mans- och proffsdominerat 
Ulla Winblad ja, hon heter så -
och jag var de enda politikerna 
(om jag nu kan räknas dit) bland 
de drygt hundra deltagarna. Bland 
icke-stadsträdgårdsmästarna fanns 
också lite folk från Alnarp, som 
till exempel Moviums Sten Gö
ransson, och ett par plantskole
och lekplatsmänniskor. Men majo
riteten bestod naturligtvis av yr
kesverksamma stadsträdgårds
mästare, närmare bestämt manliga 
sådana. A v Föreningen Sveriges 
stadsträdgårdsmästares etthundra
tjugo aktiva medlemmar är högst 
tio kvinnor. 

Om man ser till utbildning och 
meriter är de dock en mer blandad 

välfärdsfrågor eller/och som ett 
viktigt led i kommunens mark
nadsföring. Enköping är ett av de 
mest framgångsrika exemplen på 
den senare inriktningen. De en
köpingska parkerna är i dag stadens 
stolthetoch internationellt beröm
da. 

skateboard 
Dessa frågor berördes dock knap
past i föredragen, vilket alls icke 
förhindraratt de var givande. Mest 
häpnadsväckande var John Mag
nusson, skateboardåkare och en 
av eldsjälarna bakom Bryggeriet, 
Malmös inomhusskateboard-bana 
som är en av Europas största. 

Skateboard är en internationell 
kultur. Man far till Australien och 
man far till USA för att åka på 
olika häftiga banor. Men Malmö 
hävdar sig tydligen bra och ännu 
bättre ska det bli om planerna på 
en storutornhusskateboardanlägg
ningi VästraHamnenkan förverk
ligas. Då blir Malmö bäst i Europa 
och Öresundsregionen blir en 
oslagbar region för skateboard, 
menade projektledaren Magnus
son som tillsammans med en grupp 
studenterfrån institutionen Konst, 
kultur och kommunikation på Mal
mö Högskola har arbetat fram det 
förslag som vi fick ta del av. 

Det handlar inte bara om själva 
skateboardanläggningen utan ock
så om en kringliggande park med 
stapelbäddsparken som arbets
namn. Tanken är att den ska fun
gera som integrationsplats mellan 
vuxna och ungdomar. Även om 
man inte åker själv, och det gör 
man knappast när man är över 
trettio, är det roligt och spännande 
att se på dem som gör det! Malmös 
stadsträdgårdsmästare Gunnar 
Eriksson är klart positiv till pro
jektet och planen är förnärvarande 
ute på remiss. 

Kvalitetskarta 
Entusiasmerande var även Anders 
Sandberg, landskapsarkitekt vid 
stadsbyggnadskontoret i Stock
holm, när han talade om den grön
karta som där utarbetats på kom
munfullmäktiges uppdrag. Den 
visar parkernas, torgens och grön
områdenas kvaliteter, brister och 
möjligheter och ska ligga till grund 
för samordningen av kommunens 

Sociotopiskt livsrum 
Denna grönkarta består dels av en 
ekologisk del, biotopkartan, och 
en social-kulturell del kallad socio
topkartan. Begreppet sociotop ska
pades ursprungligen av socialpsy
kologen Lars Dencik och har haft 
stor betydelse inom den nordiska 
barndomsforskningen. Detrefere
rar till det sociala livsrum som 
man vid ett bestämt tillfalle befin
ner sig i skolan, arbetsplatsen, fa
miljen, kanske rentav Tekniska 
nämnden - och vars funktionella 
ramar man måste förhålla sig och 
anpassa sig till för att fungera ade
kvat. 

Detta händiga begrepp har över
förts till parkplaneringen av Alex
ander Ståhle vidStockholms stads
byggnadskontor, dock med en 
något annan innebörd. Dencik kny
ter det till individen och grupper 
av individer medan Ståhle avser 
människors förhållande till en be
stämd plats, vilket inbegriper för
hållandet till andra människor som 
använder den. Det innebär till ex
empel att en plats som kan verka 
yttersttri vial, som Perssons betong 
i Rågsved, fåren hög "värdetäthet" 
eftersom den är en uppskattad mö
tesplats . Sådant bör planerarna ta 
hänsyn till. 

Man har också gjort analyser av 
hur tillgången till värdefulla struk
turer kan optimeras . Tar man nord
västra Kungsholmen somexempel 
har man sålunda kommit fram till 
att det är bra att bygga på de gröna 
ytorna utmed Essingeleden som 
har låg värdetäthet men samtidigt 
rusta upp och förnya en existerande 
park och att anlägga en ny park på 
en parkeringsplats. 

Leve människan! 
Tilläggas kan att det i dessa eko
logiska tider, då man ibland får 
intrycket att det är viktigare med 
skalbaggars och lavars väl-befin
nande än med människors, fram
står som uppiggande hädiskt att 
vilja ta reda på hur parker och 
grönområden är som livsmiljöer 
förmänniskor och vilken funktion 
de har för humana upplevelser och 
aktiviteter. Men naturligtvis kan 
man inte bara värdera dem utifrån 
det antal individer, resp. lavar och 
skalbaggar, som utnyttjar dem. Det 
gröna behövs också för att skapa 
lugn och ge estetiska dimensioner. 

Stockholms grönkarta kommer 
att kompletteras med en krets
loppskarta som bland annat ska 
redovisa grönstrukturens möjlig
heter att ta hand om dagvatten och 
ge plats för odlingar, kompostering 
och energiskog. 

Trygghet kontra äventyr 
- Vi är duktiga på barnsäkerhet 
men inte lika bra på att skapa ut
vecklande miljöer, konstaterade 
Elisabeth Aldenberg, utrednings
sekretare i Barnsäkerhetsdelega
tionen. Det är en känslig fråga hur 

man gör avvägningen mellan 
trygghet och äventyr. En lekplats 
kan vara maximalt säker men 
samtidigt urtråkig och helt värdelös 
när det gäller lek och utveckling. 

Utformningen av barnens ute
miljöer styrs bland annat av för
skolans läroplan och skollagen. 
Den förra är bra, enligt Aldenberg, 
den andra har klara brister. Dele
gationen kommer i sitt slutbetän
kande att föreslå kompletteringar 
av skollagen som tar hänsyn till 
skolgårdarnas betydelse som pe
dagogisk resurs. 

Att sörja en orm 
Följande dag ägnades åt studie
besök. Bland annat tittade vi på 
den ekologiska dagvattenhante
ringen i Sändrums företagspark 
och vid bostadsområdet Vallås. 
Jag saknar kompetens att bedöma 
dem men parkchefLars Jacobsson 
framhöll bland annat att det var 
intressant att man i Halmstad via 
Våtmarkscentrum hade ett nära 
samarbete med forskare. Något så
dant har inte kunnat komma till 
stånd i Lund, om jag förstod saken 
rätt. 

Vi besökte även en ekologisk 
lekplats och en handikapplekplats 
som såväl enligt mina egna intryck 
som enligt diverse viskande kom
mentarer inte var så särskilt märk
värdiga. Starka känslor väckte 
däremot djurbegravningsplatsens 
veritabla små monument över hä
dangångna katter, vovvar, fåglar 
och visst också en och annan orm. 
En del i gruppen fann detta smak
löst och stötande medan andra 
bejakade dessa utryckför äkta sorg. 
Egentligen är det inte tillåtet att 
markera gravarna men Tekniska 
kontoret ser mellan fingrarna och 
ingriper inte. 

Informellt 
Men det är som bekant inte bara 

det officiella programmet som är 
behållningen av en kongress utan 
också de mer eller mindre infor
mella kontakterna. Här är, huller 
om buller, något av detjag minns 
från olika samtal: 

• Ole Andersson, Helsingborgs 
stadsträdgårdsmästare, berättade 
att man för närvarande arbetar med 
ett förslag som innebär att den 
som exploaterar mark inom kom
munen blir betalningsskyldig till 
tekniska förvaltningen för varje 
träd som falls. Dessa pengar ska 
sedan användas för nyplantering, 
främst för att ersätta sjuka almar. 

• De stadsträdgårdsmästare som 
hade kvar "sina gubbar" inom för
valmingen skattade sig lyckliga. 
Det anses nog överlag att upphand
ling tar tid och krånglar till det. 

• Flera av de norrländska stads
trädgårdsmästarna talade, på fullt 
all var verkade det som, om de kli
matflyktingar som de räknade med 
att få ifall klimatförändringarna 
fortsätter! 

• Edit U grai sa intressanta saker 
om hur stadsträdgårdsmästarna i 
dessa besparingstider måste vara 
beredda attkämpa på barrikaderna 
och tydligt marknadsföra parker
nas och det grönas betydelse. Det 

Forts. på sid. 4. 



Socialism - demokratins fördjupning och breddning 
Johan Lönnroths alternativaförslag till partiprogram, 2 
3. Det socialistiska 
vänsterpartiet 

3.1 Socialismen innebär för oss 
demokratins fördjupning och 
breddning till alla det mänskliga 
livets områden. De arbetande män
niskorna ska befria sig från det 
främlingskap och underordning 
som kapitalägarnas envälde inne
bär. Den viktigaste produktions
formen under socialismen bygger 
på de arbetande människornas ge
mensamma ägande och självför
valtning . Det ökade gemensamma 
ägandet och demokratin i företagen 
kan bara växa fram underifrån, 
genom de arbetande människornas 
egna initiativ: Den byggs främst 
genom personalägande, kollektiva 
fonderoch kooperation. Vårsocia
lism får aldrig hota den parlamen
tariska demokratin. Den får aldrig 
byggas med våld, med tvång eller 
med odemokratiska metoder. 

} .2 statsbildningar som byggdes 
i Osteuropa och i en del länder i 
andra världsdelar kallades- av de 
partier som hade makten där, av 
oss och andra - för socialistiska. 
De byggde och - de som finns 
kvar - bygger på enpartivälde. 
Efter 1989 står det klart att Karl 
Marx hade rätt: Socialismen kunde 
inte byggas förrän kapitalismen 
uttömt möjligheten att utveckla 
produktivkrafterna. Och Rosa 
Luxemburg hade rätt i att socialis
men inte kunde byggas bakom na
tionella murar. Dessa statsbild
ningar gick antingen under eller 
har de räddat sig kvar genom an
passning till kapitalismen och hård 
partidiktatur. Vi har också lärt oss 
att centraliserad statlig planhus
hållning inte klarar att skapa och 
använda moderna produktivkraf
ter. Systemet bedrev ocksårovdrift 
på både människor och miljö. Den 
rövarkapitalism som kom efter 
1989 i några av dessa länder kan 
aldrig i efterhand göra dessa ode
mokratiska system legitima. 

3. 3 Den demokratiska staten har 
en självklar roll i vår socialism. 
Samhällets demokratiska institu
tioner- kommunerna, regionerna, 
staten och i vissa fall nationalstater 
i förening- ska äga gemensamrna 
resurser som kräver övergripande 
samhällsplanering och kontroll . 
Socialismen skaparinte av sig själv 
full sysselsättning och minskade 
klasskillnader. Vi behöver skatte
system som utjämnar förmögen
hets- och inkomstskillnader. Vi 
vill ha en demokratiskt styrd och 
solidariskt finansierad vård, skola 
och omsorg präglad av allas lika 
rättigheter men också av många 
alternativa former samt självför
valtning inom politiskt beslutade 
ramar. Vi vill ha solidariska och 
kollektivt finansierade socialför
säkringssystem som ger trygghet 
och god levnadsstandard åt alla. 
Vi vill ha ett samhälle med en 
mångfald av kulturer. Vi vill ha 
total skilsmässa mellan stat och 
religion. Vi vill ha republik. 

3.4 Även under socialismen 
finns privat ägande kvar inom 

rimliga gränser och inom ramen 
för lagar som underlättar företags
demokrati och utjämning av för
mögenheter. Marknaden är på de 
flesta områden och särskilt inom 
den privata konsumtionen ett ef
fektiv t redskap för att prissätta och 
fördela produktionsresultatet. Men 
den måste korrigeras genom skat
ter och bidrag när privatekonomin 
inte stämmer med samhällseko-
nomin. 

3.5 Vårt arbete för socialismen 
vilar på den kritiska marxismens 
idegrund. Den utgår ifrån de mo
derna produktivkrafternas, pro
duktionsförhållandenas och klass
motsättningarnas realiteter, men 
avvisar låsta ideer om historiska 
nödvändigheter. Vi måste ständigt 
vara på vår vakt så att det inte ska
pas nya makteliter under socialis-
men. 

4 Det feministiska 
vänsterpartiet 

4.1 För oss är kvinnors kamp 
för jämlikhet en självklar ideolo
gisk grund. Vi var det första sven
ska parti som tog beslut om att de 
feministiska principerna skulle 
prägla partiet. Det är nödvändigt 
att se klass- och könsperspektivet 
som en helhet. Minskade klass
klyftor står inte i motsättning till, 
utan befrämjar, en jämnare fördel
ning av makt mellan män och 
kvinnor. 

4 .2 Världen över sker ett med
vetet och omedvetet förtryck av 
kvinnor. Det förekommer öppet 
och dolt. Det sker i strid med lag
stiftningen, men också fullt lagligt. 
Det gäller i vårt eget land och i 
övriga delar av världen. Det kan 
ske i olika former- kulturellt, reli
giöst, politiskt och socialt. Det ge
mensamma är att det sker inom 
ramarna för vad vi kallar det 
patriarkalasamhället-det samhäl
le som bygger på mannen som 
norm. Feminismen är vårt sätt att 
förstå detta samhällssystem. Den 
rymmer samtidigt våra ideer om 
att förändra det. 

4 .3 Kvinnor har i genomsnitt 
lägre löner och sämre arbetsför
hållanden än män. K vinnadomine
rande yrken är oftastmer monotona 
och de ger mer stress, som leder 
till förslitningsskador och andra 
sjukdomar. Därfinns oftastmindre 
möjligheter till makt över sin 
arbetssituation, färre chanser till 
karriär och vidareutbildning. Att 
dessa förhållanden är särskilt tyd
liga inom den offentliga sektorn är 
inte bara ett misslyckande för oss 
i arbetarrörelsen, utan för hela det 
politiska systemet. Organiseringen 
av den offentliga tjänsteproduk
tionen måste göras om i grunden 
så att de som arbetar där får mer 
makt över sitt egna arbete. 

4.4 Vi vill ha en nationell hand
lingsplan för att komrna åt de allt
jämt växandelöneklyftornamellan 
privat industrisektor och offentlig 
vård- och omsorgs sektor. Makten 
måste också fördelas om på alla 
områden: Ekonomiskt, politiskt 

och formellt. Det kan ske på flera 
sätt. Genom ökad makt för perso
nal och brukare. Genom kvotering 
och genom omfördelad arbetstid i 
förvärvsarbete och hemma där en 
förkortad arbetsdag är en avgör
ande reform. 

4.5 sexualiteten är en källa till 
livsglädje och lust. Vi bejakar alla 
de former ömsesidig kärlek kan ta 
sig. Vänsterpartiet deltar i kampen 
för sexuellt likaberättigande. Vi 
har alla- kvinnor och män - ett in
dividuellt och gemensamt ansvar 
för att våra barn blir fria och soli
dariska människor med demokra
tiska värderingar. Vi bekämparden 
människaförnedrande porrindu
strin och fördömer alla former av 
sexuella övergrepp. Det krävs en 
förstärkning av kvinnors rätts
skydd. Det behövs bättre kunska
per inom rättsväsendet när det gäl
ler kvinnomisshandel, sexualiserat 
våld och hedersmord. 

4.6 Detpatriarkala maktmönst
ret finns i hela världen . Samtidigt 
vore det orättvist mot oss själva att 
inte erkänna de framsteg som kvin
norna i Sverige gjort. På många 
andra håll råder ännu strängt patri
arkala förhållanden där kvinnor 
inte tillåts studera, rösta eller ar
beta. De tillåts inte välja vem de 
vill gifta sig med. De könsstympas 
och sälj s som sexslavar. Där måste 
arbetet för kvinnors lika värde 
många gånger föras gentemot re
ligiös fundamentalism samt gent
emot starka sociala och kulturella 
traditioner. 

4.7 Kvinnors rättigheter till en 
fullgod skolgång, att självaförsörja 
sig, att självaförfogaöver sin kropp 
ärinskrivetiFN:s stadga om män
skliga rättigheter. Vänsterpartiet 
verkar för rätten till abort, stopp 
för den internationella sexslavhan
deln och för kvinnors ökade rätts
skydd. Genom ekonomiska och 
politiska påtryckningar måste alla 
progressiva krafter stärka arbetet 
för kvinnors rätt till ett Ii v under 
samma förutsättningar som män
nen - över hela världen. 

5. Det gröna vänsterpartiet 
5.1 Människors levnadsnivåkan 

inte mätas enbart i materiell rike
dom. Tillgången till ren luft och 
rent vatten, sund mat, rik natur och 
ett levande historiskt kulturellt arv 
är livsviktiga. Om framtida gene
rationer skall kunna leva ett bra Ii v 
måste vi ändra våra levnadssätt i 
grunden så att vi vårdar både natur
och kulturmiljö. 

5.2 Människan är en del av natu
ren. Hon är beroende av naturens 
resurser, dess artrikedom och dess 
olika kretslopp. Genom att värna 
om naturens livgivande processer 
kan människan underhålla sina 
egna livsbetingelser. Uttaget av 
jordskorpans icke förnybararesur
ser måste minimeras. Utsläppen 
och spridningen av ämnen som 
naturen inte kan bryta ned ska helt 
upphöra. De fy siska förutsättning
arna för naturens kretslopp måste 

bevaras. Uttaget av resurserna får 
inte vara större än nybildningen. 

5.3 Vi som lever i de rika län
derna är ansvariga för huvuddelen 
av miljöförstöringen och vi kon
sumerar större delen av jordens 
resurser. Därför är det främst här 
som ansvaret ligger för en omställ
ning av produktions- och konsum
tionsmönster. Vårt resursslöseri 
hotar ozonlagret, övergödningen 
av haven hotar fiskbestånden , 
kemikalieanvändningen dödar 
odlingsbar mark och hotarnaturens 
mångfald, skogsdöden breder ut 
sig och tillgången till rent vatten är 
på många håll en akut bristvara. 
Nationelllagstiftning och nationell 
skattepolitik måste formas så att 
omställningen till kretsloppssam
hället underlättas. Den biologiska 
mångfalden måste liksom alle
mansrätten bevaras. 

5.4 Huvudansvaret för omställ
ningen till ett hållbart samhälle 
måste vila på producenterna. Ge
nom skatter och avgifter kan be
sluten påverkas i miljövänlig rikt
ning. statliga och kommunala 
regleringar av företagens rätt att 
påverka miljön skall kombineras 
med olika former av straff mot 
företag och enskilda som inte 
uppfyller uppställda krav. 

5.5 Kärnkraften skall ersättas 
av en förnybar energiproduktion 
som vindkraft, vattenkraft, bio
bränslen, solenergi. Järnväg, kol
lektivtrafik och miljövänlig sjöfart 
skall ges ekonomiska möjligheter 
att ersätta stora delar av dagens 
mass bilism. Förnybara drivmedel 
måste tas fram och på sikt bli 
obligatoriska. I större städer krävs 
miljöavgifter för att stimulera al
ternativa transportlösningar. 

5.6 Produktionen av avfall måste 
minska. Målet är att ämnen som 
inte kan brytas ned naturligt inte 
heller skall framställas . Produk
tionen av varor och tjänster måste 
ske utifrån en ekologisk försiktig
hetsprincip. Jordbruket skall utgå 
från närhetsprinciper och miljö
vänlig produktion. Skyddsvärda 
naturområden skall tillvaratas och 
naturens mångfald bevaras. 

5.7 De som arbetar på varje ar
betsplats ska ha den avgörande 
makten över sin arbetsmiljö. Som 
miljömedvetna producenter och 
konsumenter kan vi förändra vårt 
eget livsmönster. Vi stöder rörel
ser som arbetar för ett aktivt mil
jöansvar hos företagens ägare och 
ettaktivtkonsumentansvar. Vi har 
alla ett individuellt ansvar för att 
vårda naturen och kulturarvet. 

5.8 Miljöomställningenkan bara 
genomföras genom internationellt 
samarbete. En del tvingande beslut 
måste också kunna tas över natio
nalstatens nivå. De rika länderna 
måste gå i spetsen. Parallelltmåste 
resurssnål teknik skapas i och 
överföras till de fattiga länderna. 
Arbetet för kretsloppsbaserade 
samhällen måste utföras globalt. 
Minimikrav på miljöpåverkan må
ste ställas och minimiskatter på 

Forts. på sid. 4. 
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Partiprogram ... 
Forts. från sid. 3. 
miljöförstöring måste införas in
ternationellt. Sverige skall driva 
dessakrav både inomEU ochinom 
världs samfundet. 

6 Det internationalistiska 
vänsterpartiet 

6.1 Vänsterpartietärettintema
tionalistiskt parti. Allt sedan arbe
tarrörelsen uppstod mot slutet av 
1800-talet har den demokratiska 
socialistiskarörelsen varit interna
tionell . Murar och gränser skulle 
rivas, statsgränser utplånas, tullar 
ochhandelshinder avskaffas. Detta 
är en tradition vi värnar. 

6.2 Vi slår vakt om och vill 
stärka den parlamentariska demo
kratin i nationalstaterna. Men i 
bygget av motmakter till storkapi
tal och multinationella företag 
räcker inte de nationella parlamen
ten eller de nationella fackförbun
den. Vänstern måste bygga demo
krati globalt. Vi är med och formar 
allianser med alla de rörelser som 
verkar för demokrati, socialism, 
fred, god miljö och humanism över 
hela världen. Vi arbetar för en de
mokratisering av FN och av de 
andra globala institutionerna. Fol
ken i fattiga och folkrika länder 
ska få mer att säga till om, de rika 
och militärt starka länderna min
dre. FN skall ha rätt att fatta över
statliga beslut på områden där detta 
är nödvändigt för att säkra för hela 
världssamfundet grundläggande 
värden. Det långsikta målet är att 
dessa beslut skall bygga på princi
pen en människa en röst. 

6.3 De stora bolagen, understöd
da av de västliga stormaktemas 
regeringar, har historiskt plundrat 
tredje världens råvaror och exploa
terat deras arbetskraft. Detta har 
skapat grogrund för extrem natio
nalism och fundamentalism. För
tryckarregimer har med rätta kun
nat peka på hyckleriet när rika 
länders regeringar talar vackert om 
mänskliga rättigheter när de i själva 
verket är ute efter ekonomisk och 
politisk makt. Vi är motståndare 
tillhandelsblock och militärallian
ser. Vi slår vakt om svensk neutra
litetspolitik och hävdar en solida
risk handelspolitik som bekämpar 
rika länders tullmurar och extrema 
patenträtter. 

6.4 De förhållanden som en gång 
rådde på svensk arbetsmarknad 
återfinns nu globalt. I EU:s rand
stater, i delar av Asien, Sydamerika 
och Afrika växer det fram ett nytt 
låglöneproletariat. De multinatio
nella företagen kan där åsidosätta 
fackliga och demokratiska rättig
heter. Detta förhållande utgör ett 
betydligt större hot mot arbetar
rörelsens intressen än någon natio-
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nell borgerlig regering. Att skapa 
demokratiska motmakter till den 
kapitalmakt som kräver privatise
ring, sänkt skatt och försvagad ar
betsrättärenhuvuduppgiftföross. 

6.5 En ny och rättvisare världs
ordning är det bästa vapnet mot 
växande flyktingströmmar. Vi be
kämpar intolerans, rasism och 
främlingsfientlighet Sverige är 
och skall vara ett mångkulturellt 
samhälle. Vårt mål är en gränslös 
värld i fred där alla känner sig som 
världsmedborgare i ett demokra
tiskt världssarnfund. 

6.6 Vi behöver en global rätts
ordning som gör det möjligt att 
döma grova brottslingar som är 
ansvariga för grova kränkningar 
av mänskliga rättigheter och grova 
miljöbrott. 

6.7 Vänsterpartiet verkar för ett 
alleuropeiskt samarbete. Vi var 
emot det svenska medlemskapet i 
EU, främst för att det tvingade in 
oss bakom högre murar och till en 
högerinriktad ekonomisk politik 
och säkerhetspolitik. Men vi ac
cepterade folkomröstningens re
sultat. Tillsammans med vårakam
rater i andra europeiska länder vill 
vi påverka EU till en mer demokra
tisk, rättvis, öppen och solidarisk 
ordning. Vi är för EU: s utvidgning 
österut, något som vi tror är gynn
samt för de länder som under år
tionden lidit under diktatur och 
ekonomiskt förfall. Nästa steg må
ste vara att alla länder i Europa blir 
med. 

6.8EMUbyggerpådeprinciper 
som den nya högern lanserade på 
1980-talet. 

Svenska folket har nu bestämt 
att Sverige inte skall vara medlem 
i EMU. Vi var en aktiv del av 
nejrörelsen och vi välkomnar 
självklart det beslutet. Det betyder 
att vi nu måste se till att vi får detta 
undantag inskrivet i avtalet med 
EU. Det betyder också att vi nu 
kan återställa de lagar som för
ändrades med hänvisning till kra
ven från EMU. Detta gäller särskilt 
att riksbanken och penningpoliti
ken skall återföras under riksdag
ens direkta ledning. 

7. En nytid-en ny vänster 
7 .l Folkrörelser och politiska 

partier har genomdrivit omfattande 
ekonomiska och demokratiska re
former och tryggat grundläggande 
sociala fri- och rättigheter i stora 
delar av världen. Från att ha varit 
ett proletariat utan rättigheter har 
arbetarrörelsens kamp i Sverige 
och i andra avancerade kapitalisti
ska stater givit människorna ökade 
möjligheter till trygghet, ekono
misk självständighet och frihet. 
Genom främst den moderna kvin
norörelsen ligger Sverige enligt 
FN-studier i världstopp när det 

gäller levnadsvillkor för kvinnor. 
Självklart är det vänsterpartiets 
uppgift att slå vakt om dessa er
övringar. 

7.2 Men det räcker inte med att 
försvara det gamla. Historien kan 
man aldrig vrida tillbaka, vi måste 
söka nya vägar. Partiets uppgift att 
stödja lönearbetet mot kapitalet 
finns kvar. Men också uppgiften 
att minska skillnaderna inom ar
betarklassen har blivit viktigare. 
En ny underklass har vuxit fram. 
Där finner vi låga v lönade kvinnor. 
Där finner vi många invandrare 
och ungdomar som är arbetslösa 
eller som har otrygga jobb med 
usla villkor. Det är främst där vi 
sett ett vikande valdeltagande, fler 
sjukskrivna, brottslighetoch utan
förskap. Vi menar att rätten till 
arbete på rimliga villkor för denna 
nya underklass är den kanske allra 
viktigaste politiska frågan i Sve
rige. Många egenföretagare har 
arbetsvillkor och inkomster som 
är sämre än genomsnittet bland de 
lönearbetande. Ä ven bättre villkor 
för dessa är en uppgift för vänster
partiet. 

7.3 Vägen till socialism är lång. 
Vänsterpartietärblottenlitenkug
ge i denna historiska process. Vår 
roll i denna samhällsförändring är 
både parlamentarisk och utom
parlamentarisk. Vi verkarpolitiskt 
i alla folkvalda församlingar och 
föredrar politiska kompromisser 
om de förändrar åt rätt håll. När vi 
utgör en del av en parlamentarisk 
majoritet skall vi också ingå i re
geringen. 

7.4 Partiet får inte bli en del av 
ett politiskt etablissemang. Vi må
ste bekämpa inte bara orimliga 
direktörslöner utan också alltför 
höga arvoden och privilegier för 
heltidspolitiker, som har tilldelat 
sig själva större inkomstökningar 
än folkflertalet. Vi måste få en ny 
politisk kultur, där många fler är 
parlamentariskt verksamma en 
kortaredel av livetoch därpolitiker 
är bättre förankrade i vardagslivet. 

7.5 Dagens parlamentariska sys
tem räcker inte till för att skapa de 
verkliga förutsättningarna för att 
låta människorna ta makten i sina 
egna händer. Ingen större sam
hällsförändring har genomförts 
genom enbart parlamentariskt 
arbete. Tillsammans med vänstern 
i världen, meden stärktoch mindre 
partipolitiskt bunden fackföre
ningsrörelse, med progressiva 
krafter inom miljö-, freds- och 
kvinnorörelsen, nationellt och in
ternationellt, finns möjligheten för 
ett brett vänsterparti att förändra 
världen. 

7.6 Vi måste leva som vi lär och 
se om vårt eget hus. Vi måste än
dra våra organisations- och mötes
former. Dagens samhälle ställer 
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nyakrav på partiemas sätt att möta 
väljare och medborgare. Vi skall 
vara ett öppet parti där det är högt 
i tak och där dialog råder istället 
för propaganda. Det ska finnas 
utrymme för en mångfald av åsik
ter inom en bred vänster. Vi vill 
vara ett brett alliansparti där alla 
progressiva krafter som önskar ett 
socialistisk, jämlikt, hållbart och 
solidariskt samhälle kan finna sin 
plats. 

7.6 I praktisk handling prövas 
och stärks ideema. Inget steg fram
åt får avfärdas som alltför obetyd
ligt. 

I kommande nummer publiceras 
nya programtexter. 

Trädgård ... 
Forts. från sid. 2. 
gäller inte bara att skapa trivsel, 
hälsa och goda boendemiljöer utan 
också ge människor anledning att 
vara stolta över sin stad. Ett av de 
exempel hon hänvisade till var 
Malmö som här markerat sig på ett 
exceptionellt sätt.. 

Hon funderar också en hel del 
över var inom kommunen stads
trädgårdsmästarna egentligen hör 
hemma. Det är inte självklartinom 
de tekniska förvaltningarna, fast 
man tyckte så på 70-talet då stor
drift och teknik och fler maskiner 
var lösningen på alla problem. 

Men det gröna är i allra högsta 
grad en del av stadsbyggnaden 
och stadsplaneringen och det finns 
också beröringspunkter med till 
exempel kultur- och fritids sektorn. 
Drömmen är självständiga stads
trädgårdsmästare och parkkontor 
som det var en gång i tiden. Men 
ett nära samarbete med andra 
förvaltningar är inte heller så illa. 
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