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Veckobladet 
Nu är VB:s utgivningsplan för 
2004 klar! Vi kommer som vanligt 
att g~ ut 38 nummer, med ett rund
ligt sommarlov . Inbetalningskort 
till prenumeranter bifogas nr 5 näs
ta vecka. 

Orsaken till clröjsmål~t är som 
läsarna förstår av nr 3 och av refe
ratet härintill av vänsterns årsmöte 
i Lund. att VB:s existens har varit 
hotad. Nu v~t vi att vi får leva 
vidareoch är förstås mycket glada. 
Tack alla som har ställt upp för 
oss! 

Medlemsmötet beslöt att VB:s 
redaktörer ska vara partimedlem
mar vilket är en kodifiering av dc 
förhållanden som gäller nu. Det 
beslöts också att tidningen ska re
digeras i "kamratlig" anda och så 
att vi inte förstärkerstrukturer som 
förtrycker kvinnor, ungelomar och 
invandrare. Vi får se hur de exakta 
formuleringarna ser ut när detjus
terade protokollet kommer men 
ska naturligtvis fö rsöka leva upp 
till anvisningarna. 

Vi rullar -alltså vidare på vår 
trettionde årgång. Välkomna med 
bidrag! 

Lars-Göran Mann ställer ut mål
ningar på galleri G (St.Tomegalan 
39B) uneler f~bruari månad. Under 
miinga å r gladde Lars-Gö ran 
M ann . "Manne". Veckobladets lä
sare med sina elaka och slagkraf
tiga politiska teckningar (se t.~x. 
ovan). 

Stöcl de !!all~lier som forfarancl~ 
lyckas h;]lla igång i Lund genom 
ett hesök. Men titta ocksil in !'ör att 
glädjas ät Lars-C öra n 1\tlanns kraft
fulla och tilltalande måleri. Just 
nu är det humrar so m gäller. 

l. 

3 röster och 8 minuter räddade Veckobladet, men 

hårda v-linjen fortsätter • h Sk 0 rum . En lokalutredning finns vis-} Lund oc ane ~i~;·l_i,~:~n~~nclenharbarakommit 
Vänsterpartiets årsmöte i Lund nu i lördags varade i närmare 
nio timmar, och då fick ändå behandlingen av dc flesta 
motioner skjutas u p p till ett kommande medlcmsmötc. D ära v 
tog diskussionen och besluten om Veckobladets framtid två 
och en halv timme. Det är inte ovanligt: VB brukar orsaka 
långa debatter på årsmötena. Beslutet om VB gick den 
avgående styrelsen emot men i övrigt segrade dess linje. Dc 
ombud som valdes till partidistriktets årskonferens torde 
borga för att den nuvarande politiska inriktningen fortsätter 
också där. 
Över hälften av partiföreningens 
medlemmar hade kommittill mötet 
som ledeles med mjuk auktoritet 
av distriktets ombudsman Hanna 
Thomee. Anslutningen berodde 
bland annat på att Veckobladets 
vänner hade slutit upp infö r hotet 
om tidningens nedläggning, både 
täml igen passiva medlemmar och 
andra som passad~ på att gå in i 
partiet. Det senare kunde behövas. 
Det vittnades visserligen i verk
samhetsberättelse och på mötet om 
en "fantastisk" aktivitet uneler 
2003. men partiföreningens med
lemsantal hade faktiskt sjunkit. 

Animerad 
VB-debatt 
Det blev omröstningar redan när 
dagordningen skulle fastställas. 
Taktiskt bedömdes au alla dc 
mobiliserade VB- vännerna inte 
skulle kunna ell~r orka stanna till 

dagens slut , där behandlingen av 
Ilenrik Smiths motion om ett 
bevarat V cckoblacl hade ham-
nat en ligt styrel sens förslag 
till dagordning. Med bara 
tre rösters (iwrvikt hestäm
des att rlytta fram V B-

\..' punkten . som ändå inte 
inleddes förrän halv två. 

, 1 Styrdsen (meden reservant. 
JV<I/\/VV- s~nr3) villeavslåmotionen 

och ~rbjuda elen nuvarand~ redak
tionen att överta tidninl!cn . Efter
som d~lla inte var aktuellt ("vi ser 
VB-jobbet som del av vårt parti
arbete' ') hade ett avslag inneburit 
tidningens tämligen omedelbara 
nedliiggning. 

Detbl~v-en delvis känslosam 
debatt och de starkaste Känslorna 
fanns bland VB :s motståndare. 
Men VB väcker emotioner inte 
bara i Lund . Nita Lorim~r. sjä lv 
VB-kritiker, vittnade om hur 11on i 
sill distriktsarbetc, som kommande 
i'r:'ln Lund. upprört h;,dc ställts till 

svars förnågot som tidningen skri
vit. Det kan in te ha varit lätt. 

Främlingskap 
Uppenbart var att många känner 
sej i'rämmancle för VB. Dess eldvis 
ironiska och alluderande stil går 
inte hem hos dem som menar att 
en partitidnings tal ska vara ja. ja 
och nej, nej. Detta har lett till. miss
uppfattning ar och ti Il ett antal i 
och fö r sej roande vandringssägner 
om vad som har stått i VB. Det 
undrades också om inte utgiv
ningstakten varit för hög. att mate
rialbri st hade fått redaktionen att 
fylla spalterna med personangrepp. 
Vittnesbördet från en nybliven 
medlem. tillika erfaren kulturad
ministratör i Lund om hur VB 
(smyg) läses och uppskatlas i vida 
kretsar. även bland moderater. 
uppfattades inte av alla som ett 
positivt argument förtidningen alt 
döma av fnysningarna. 

VB har i drygt ett år utsatts tör 
ett slags outtalad bojkott från en 
cl~l av partiorganisationen, bl and 
annat större delen av stvrelscn. 
"Varför skri ve r ni i me och bernöter 
era motst fmclar~ . spalterna står ju 
öppna?" frågade tidningens an
hängare. "Nej, jag vill i mc lcgiti
m~ra VB genom alt delta i debatten 
där" , deklarerade en av tidningens 
skarpaste kritiker, Niklas Selberg. 
Han vägrade ocksil att kalla VB 
för " tidrling" utan använde bcteck
ning~n "vikt A3-blad". 

''Ett gäng äldre män som gillar 
att höra sin egen röst" . var ett 
b~tyg frän Rehecca Lcrncsjö, sty
relscm~cllcm som på si<;tonc har 
vikarierat som ombudsman . Hon 
tyckte ocksä alt det var oiroligt 
svån att dela lokal med V B på 
månelags k vällarna . .J u st platsbris
ten ilberopad~s av flera : upp till 
sex olika aktiviteter pi\g:"ttt samti
digt men partilokalen har hara tre 

Behovet av debatt 
De som arl!umenteraclc för VB 
använde honnörsord som "öppen
het", "'demokrati " och ··mångfald". 
Antalet pressröster minskar, inte 
minst för vänstern och arbetarrö
relsen. och har man lagt ner en 
tidning är det mycket svårtatt börja 
om igen. Det talades om V B:s 
betydelse förinformation om väns
terpartiets reoion- och kommunal
politik, om h~rclen trots sin .litenhet 
läses och uppskattas på andra håll 
i partiet, men framför allt om be
hovet av clcbattorgan, ett behov 
som partiförening'ens internbul
letin inte kan och vill fylla . Partiet 
behöver inte bara agitation i fonn 
av flygblad utan också problema
tiserande och cliskuterancle texter, 
det ökar yttervärldens respekt. 

Det underströks också alt VB 
knappast belastar partiet. Den gick 
med ett litet överskott 2003 så 
garantibeloppet behövde inte tas i 
anspråk, och fri vi l liga krafter 
sköteradministration och adresse
ring. 

"Centern" tar ställning 
Lenin sa och Mao upprepade att 
det i uppgörelsergäller för vänstern 
att isolera högern och vi nna cen
tern. Nu brukar det vara svårt att i 
socialistiska organisationer hitta 
någon falang son1 vill beteckna sej 
som ''höger'' . men om man sätter 
elen etik~tten på VB- försva rarna 
och kallar styrelsemajoriteten fö r 
vänster, är deltydligt att de senare 
i V B-frågan hade misslyckats med 
att vinna dem som ser sej som 
oberoende. MatsOlsson förklurade 
sej. ~v~ntuellt mot bättre vetande, 
som optimist om att samla purtifö
reningens krafter. och då var d~t 
okloktoch sm:"takt igt av en riktning 
av ta bort VB. Mari Jvrinki Fr:ms
son instämde liksom i-princip l-Ians 
Persson. D~n mobbning av vissa 
personer som har t"örckommit i 
VB är oacceptabel. sade N illa Bul
ding. men betecknade ändå ticl
ning~n som "oskattbar" och drog 
en positiv parallell med Lenins 
"'lskra' ' . Vi måste värna nm dc fi\ 
kvarvarande lokala tidningarna''. 
menade Lena Chabi. 

"1-fögcr-cent.cr" -koal i tioncn 
höll. M~d röstema 47--44 antogs 
.fims. på sid 2 
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Ett smalt, trångt och slutet parti? 
U p propet "V äg Val Vänster för pen förekologisk hållbarhet i sam- motsättningarna. Årsmötesmajo-
Vänsterpartiet", undertecknat av band med EU-valet. riteten ville se konfrontation och 
ett stort antal vänsterpartister och röstade följaktlioen in enbart kom-
publicerat våren 2003 manade till Nolltolerans munister. "' 
samling för en fonsatt förnyelse l Lund har Vänsterpartiet nu s kro-
av pm1iet. Undertecknarna vamade tat tanken på ett brett "allianspar-
bl.a. för ''att miljötänkandet blir ti''. precis som uppropet varnat 
en andrahands fråga, att all ianspar- för. Det oskrivna och outtalade 
tietsom förmårsamJaen bred väns- allianskontraktet sades upp av den 
ter ersätts av ett smalt elitistiskt traditionella falangen redan vid 
nykommuni stiskt parti" . förra årsmötet, och nu har kon-

De medlemmar som eventuellt traktstiden löpt ut. Kommunisterna 
sett dessa farhågor somöverdrivna vill vara ensamma på arenan. Den 
fick vid Vänsterpartiets årsmöte i falang som i brist på bättre brukar 
Lund i lönlags goda skäl att om- kallas "fömyare·· göre sig ej be-
pröva sin inställning. svär. Jovisst. finns det också en 

Devalvering 
av miljöfrågorna 
J styrelsens förslag till verksam
hetsplan fanns inget konkret om 
miljöpolitik och ekologisk håll
barhet. Med konkret menar jag att 
inget förslag påinriktningoch inga 
förslag på aktioner och initiativ 
fanns med. I samband med valet 
till EU-parlament nämndes inte 
ens miljöfrågorna. Detta trots att 
miljöfrågorna på ett naturligt sätt 
borde komma upp i valkampen. 
eftersom EU står i begrepp att anta 
ett direktiv om produktion av och 
handel med kemikalier. Med tanke 
på an ekologisk håll barhet genom
går en kraftig devalvering i vissa 
delar av partiet är det förstås ingen 
slump att styrelsen i verksamhets
planen passarinom miljöområdet. 
Att sedan den nyvalde ordföranden 
gjorde en kvartsomvändelse under 
galgen och hävdade atthan "tycker 
miljöfrågorna är viktiga" är inte 
sUrskilt trovärdigt. Varför då tiga 
närplanen upprätlades? Dessbättre 
beslutade årsmötet. mot styrelsens 
fö rslag. om en skrivning om kam-

3 röster och 8 
j(ms. ji"ån sid l 

Henrik Smiths motion om bevarat 
ägande och fortsatt niirvaro på 
partilokalen. Förlustgarantin blir 
också kvar. 

Nya medlemmarströmmade till 
under mötets gång. Åtta minuter 
efter att klubban fallit sista !långe n 
i VB-frågan anlände tre till, som 
om de deltagit i beslutet nog hade 
gjort utgången oviss. 

Vinna och ändå förlora 
Att representanter för partistyrel
sen deltar i den funktionen på en 
lokalförenings möte ii r inte vanligt, 
men Lund gästades dagen till ära 
av Camill ~l Sköld-.far\sson som 
också sitter i riksdagen. 

CamiHa kommenterade elen p{t
g<'lende kungressdebauen. Sådana 
brukar vara l i v liga men hon pekade 
tv:l ting som hon uppli:vde som 
nya. Det ena var betoningen av 
former pö bekostnad av pZ>litiskt 
innehåll. Det andra att frågan om 
sam m-bete. främstmed rcg;ringen. 
har blivit s :l dominerande och mer 
eller mindre uttah1L ligger hollen 
av andra frågor. Hon tyckte det 

grupp mcdlemmm· i Lund som inte 
vill räkna sig till varken elen ena 
ellerandra falangen. Den är hittills 
motvilligt tolererad av traditiona
listerna, men utrymmet för denna 
"mittemellangruppering·· snävas 
alltmer in. Nu gäller nolltolerans 
mot avvikm1de åsikter. l val efter 
val utestängde en knapp mötes
majoritet partimedlemmar som 
uttalat vill att vänsterpartiet ska 
fortsätta att utvecklas till ett brett 
och öppet vänsterpm1i. 

Konfrontation 
Allra tydligast kom nolltoleransen 
till uttryck i val av valberedning: 
Flera mötesdeltagare vädjade här 
om att få en valberedning som 
kunde sammanjämka menings
motsättningarna i förväg, eller åt
minstync göra skiljelinjerna tydli
gare. Arsmötetstod införetttydligt 
vägval : att rösta in enbart kommu
nisteroch VB-nedläggare och där
med viilja konfrontation, eller att 
släppa in åtminstone en enda repre
sentant för den stora minoriteten 
"förnyare" och öppna möjlighet 
för dialog och försök att mildra 

var synd med fokuseringen på ett 
av flera politiska redskap. och på
minde om att samarbetet enligt 
beslut ska utvärderas både av mp, 
s och v samt internt i vänsterpartiet. 
Där är det de som står utanför 
riksdagsgrupp och partistyrelse 
som ser klarast och är bäst på att 
värdera, framhöll hon. 

Samarbetet med regeringen är 
problematiskt . Vänsterpart iet har 
flera gånger haft stora framgångar 
i förhandlingar - men sen har 
förverkligandet fintats hon! Vi får 
inte glömma att socialdemokra
terna är ett erfaret maktpani , in
skärpte Camilla. 

Men med en riktig kombination 
av parlamentariskt och utompar
lamentari skt kan även vänstern 
vinna . påpekade hon, och tog 
EMU-omröstningen som exempel . 
Samma sak borde gå att uppntt i 
rörsvaret av den o!Tentli!!a sektorn 
och den genere lla välfärden . 

Valberedningen vann 
Aven punkten var av ombud till 
distriktets årskonferens tidigare
lades efter en jämn omröstning 
och en alternativ lista presentera
des med VB-vänner och förvaltare 
av arvet friln Gudrun Schyman , 

Elitism 
Elitismen var tydl ig hos ledande 
språkrör för tradition al i s tern a. 
Medlemmm· som av olika anled
ningar inte kunde sitta av hela det 
ca 9 timmar långa medlemsmötet 
hånades öppet och deras synpunk
ter och ställningstaganden förkla
racies vara av noll och intet värde. 
JVlan behöver intehaspecielltli vlig 
fantasi för att räkna ut vilket värde 
som tillmäts åsikterna hos dem 
som "'bara·· lägger sin röst på partiet 
vart fjärde år . . . 

Konfrontation 
även med väljarna 
Nu finns det förstås ett samband 
mellan hur brett (eller small) ett 
parti är och storleken på dess väl
jarkår. Ett smalt och slutet parti 
kan inte i Hingelen ha en stor och 
bred väljarkår:-.När kommunistema 
nu definitivt valt konfrontation 
med "förnyarna'" hm mm1 också 
valt konfrontation med ett inte 
obetydligt antal faktiska och po
tentiella väljare. Men även för sy
nen på valmanskåren gäl ler väl 
traditionalismens motto: "'hellre 
färre men bättre". 

Så är då Vänsterpartiet i Lund 
på väg mot ett smalare, trängre 
och mera slutet parti. En kommuni
kationskanal mot allmänheten och 
mellan partimedlemmarna utgör 
dock fortfarande Veckobladet, 
som traditionalisterna dessbättre 
inte lyckades tysta . 

U(f'Nmwrk 

dvs. ett moderm och öppet parti . 
men v~! beredningens förslag vann 
klart. Annutydligare resultat blev 
det i valen till styrelse och valbe
redning, trots att också avgående 
ordföranden Anders Neergaard 
ville ge " förnym·na"' (deras egen 
beteckning) en in synspost i det 
senare organet. 

Claes Regander valdes enhälligt 
till ny ordförande. Härintill finns 
en liten intervju med honom och 
en lista med namn på de valda. 

l anslutning till den kommunala 
rapporten berättade Mats Olsson 
att uppslutningen p:J. miindagsmö
tena fortfarande är glädjande hög. 
och han bedömde att inget annat 
parti i Lund har så hög kommunal 
aktivitet. Det klubbades L: n arbets
ordning för kommunalpolitikerna 
vars innehåll de och styrelsen hade 
manglat fram, så det ·inte vållade 
någon debatt nu. En frivillig parti
avgift om 20 procent (efter skall) 
av kommunala arvoden ska också 
tas ut. 

Korta h~ilsnin gs an!"iirandcn 
höll s av KatjaOlofsson från Väns
terns studentförhund och Johan 
Rc!lander. ordrörande i en av 
Lu~1ds tre Ung vänster-klubbar. 
I·Eida vittnadeo7n ett framg.:ingsrikt 

Claes Regander, 
ny v-ordförande 
i Lund 

VB : Du har varit partimedlem i 
drygt två år och alla känner dej 
inie så väl. Berätta något om dej 
.1jälv! 

CR: Jag är44 år ocharbetar som 
geolog i Nlalmö. mest med under
sökningar av grundvatten . Jag har 
länge ~arit politiskt intresserad, 
stått till väns ter och deltagit i 
demonstrationer och andra mani
festationer. Så småningom växte 
intresset. ochjag gi ck med i partiet 
samtidigt som ett av mina barn 
engagerade sej i Ung vänster. Det 
har alltså varit en successiv pro
cess. men skajag nämna en särskilt 
fråga som har fört mej till vänster
partiet så är det EU. 

Du fick snahb1 et/ kommunalt 
uppdrag. Hur är det? 

Jag är ersättare i Lundafastig
heter och det är både intressant 
och givande, även om det är en 
verksamhet som inte ger så stort 
utrymme för parti profilering. Jag 
upplever ändå vårt parti som dri
vande, inte minst tack vare vår 
ordinarie ledamot Lars Ohl sson 
som också är ordförande i Mark
entreprenad. Det har varit en ut
maning att klara det höjda avkast
ningskrav som vi åJades men vi 
har klarat det. framför allt genom 
att sälja fastigheter. Det känns rätt 
att fastigheterhar stannat i kommu
nens ägo genom att de har sålts till 
bostadsbolaget. 

Och så har du suttit i stvrelsen 
det senaste året och j~bbade 
mycke! medfesti valen inför EMU
omröstningen. 

Det var jobbigt men roli gt. 
Du blir ordförande i en pani

förening som har lappiiimedlem
mar under det gångna året. Var 
det något som ni diskwerade i den 
förra stvrelsen .7 

Nej , ärligt talat blev jag förvånad 
n ii r siffrorna presenterades. Jag tror 
att minskningen är marginell och 
tillfällig. 

Någol siirskill uppgifter du ser 
il((ör det kommande å re/? 

Att lösa lokalproblemet! Vi är 
mycket trångbodda och den frågan 
måste fixas. Lars Ohlsson och jag 
sitter till sammans med Rcbecca 
Lemesjö i en arbetsgrupp och vi 
har börjat sondera möjligheterna . 
Och sil bör vi fö rstärka vår agit
propverksamhet ytterligare. ~ 

Och de politiska motsättningar 
som /og .w~j många uttryck på års
mötet? 

Jag hoppas, nej. är övertygad 
om. att vi alla kan mötas i konkreta 
akt ioner. 

Gr 

:ir för respekt i ve förening och hop
packs på ett gott samarbete med 
partiföreningen under det kom
mande ttrct. inte min st i samband 
med EU-valct. 

Ett rekrat av den verksamhets
plan som antogs ri\r av utrym
messkäl anstå ti ll nästa nummer. 

Gr 



Vänstern om torghandeln 
Förslaget från Tekniska nämnden medel. Att som kommunen gör, 
om en avgiftshöjning för torghan- subventionera bara en viss typ av 
delsplatser har väckt en del debatt handel , som redan har lågaomkast-
bland medborgama - en debatt nader, är synnerligen tveksamt. 
som delvis också avspeglats i VB. 
Mot elen rödgröna majoritetens 
röster drev dc borgerliga vid 
fullmäktigesammanträdet i decem
ber igenom en återremiss till 
Tekniska nämnden. Kommunal
lagen ger nämligen möjlighet för 
en minoritet bestående av minst en 
tredjedel av rösterna. få igenom 
ett bcslut om bordläggning eller 
återremiss första gången ett ärende 
är uppe för behandling. 

Bakgrundsfakta 
Debatten kommer 
all t så att fortsätta. 
VB redogörnedan 
för Vänsterpar
tiets inställning, 
men förstlite bak
grundsfakta. Av
giftshöjningarna 
ligger på nivån 
mellan 27% och 
3 7%. Och det låter 
förstås mycket. 
Men ser man till 
vad det innebär i 
kronor blir siffror
na mindre av
skräckande. En 
torgplats med 2.5 
meters bänk på 
Mårte ns torget 
(samtUgacxcmpcl 
i denna text gäller 
detta torg) föreslås 
höjas med 15:-/ 
vardag, från 40:
till 55 :-. Samma 
bänkplats en lör
dag höjs från 55 :
till 70 :- .För en 
fyrametersbänk en 
vardag skulle av
giften~ hli 70:- i 
stället för 55:-. De 
större torgplat-

Företagsst()d 
Med hjälp av bilregistret har vän
stern gjort en "miniundersökning'" 
som visar att av åtta på måfå 
undersökta torghandlare kom en 
enda från Lunds kommun. sex kom 
från andra kommuner. (En gick 
inte att lokalisera eftersom bilen 
var avregistrerad). Självklatt är 
torghandlare från andra kommuner 
hjärtligt välkomna till Lund. Men 
varför, frågade sig vänstern, ska 
Lunds skattebetalar·e subventione-

Luftpastejer -
om partiets internationella politik 
Det finns en liten lustig man inom 
(s) som heter Urban Ahlin. Närjag 
!'ör ett tag sen kollade riksdagsmo
tioner på nätet upptäckte jag att 
denna lustiga typ fakti skt är orcl
förancle i utrikes utskottet! Hur 
detta nu gått till. Lille Urban har 
gjort sig känd för korståg i vissa 
specifika riktningar. Ett heter 
Vitrysslancl - och ctt annat Kuba. 
Sista framgick nyligen i ett inlägg 
i SvD. Men finnskanske flerobjekt 
för lille Urbans hemsökande nit. 
Kan slå vad att dom i så fa ll även 

teateruppsättning. med aktuella 
tidsepoker till ämne. Nåväl, i 
samband med akuta utrikespoli
tiska tillstånd och kriser , typ 
västligaöverfallen på Afghanistan 
och nu senast l rak fungerar 
motståndskampen och vänstermo
biliseringen klart hyfsat. Riktigt 
bra rentav, och partiet finns där 
som samlande och retorisk kraft. 
Men i ··mellankristicl" är det som 
Internationella politiken i partiet 
dör sotdöden. Märkligast är. att 
det hela tiden funnits cent.rala 
instanser och ansvariga personer 
medenkorn uppgifthållaantiimpe
rialistiska och antikoloniala 
motståndet levande. Att partiet på 
riksniva aldrig upplevt detta som 
ett problem. samt sökt göra nåt åt 
det? 

serna hyrs oftast ..._ _ _ _ 
-----------------------~~~-

Urban är inte ensam. Än mer 
lustig är aktuelle kabinettssekrete
raren pä UD. Glömt namnet- men 
spelar ingen roll. Så har vi 
nuvarande ambassadören i Wash
ington, Leif Eliasson. Som när ti 
digare kahinettssekreteraren gav 
ett rätt redoboget intryck. Men som 
numera reagerar närmast som en 
infödd amerikan. i snyftåtanke om 
"nine-eleven'' 2001 . Ska vi hoppa 
till det militära och ett stycke bak 
i tiden har vi förförre ÖB Wictorin. 
En ant ikommunist av trodde man 
utdött slag. en riktig clinosaur. 
Vilken säkert likt Patton drömt 
om att sätta stridsvagnarna på rull 
mot Moskva. Och säkert gjorde 
det med tennsolelater å Högkvar
teretdå-eller vad symbolfigurer 
nu brukas i nostalgiska eller 
framatsyftande krigsspel, clärstä
cles. Så har vi Persson "med ka
lotten". Ni förstår vem jag menar. 
Partiets internationella politik 
fungerar först när nån sparkar på 
den. Och lustiga typer som ovan. 
med Wictorin i en pensionerad 
mc:n ingalunda oaktiv roll. tillåts 
··go about cluing thcir claily 
business" . utan att partiet söker 
klämma in några riktigt snuskiga i 
vatjc fall retoriska grepp. el är nere. 
Låt oss se om plastkommunisten 
och starkt stockholmspräglade jet
setaktivisten Lars Ohlv fönnår 
ändra pi\ det! Tror inget i'örrän han 
misslyckats. 

per månad eller 
per år. A vgi ftcn idag för en 16 
kvm plats är 5490:-/år och enligt 
förslaget höj s den till 7 J 50:-. 
Avgiften perdag fören sådan plats 
(om man räknar mec1280torgdagar 
per år) höjs från 19.60 per dag till 
25 . .'10 per dag. De föreslagna 
höjningarna är sålunda i kronor 
räknat synnerligen måttliga. Om 
vi så ser till kornmunens intäkter 
från torgavgifterna så uppgick de 
under 2003 till 500 tusen. Utgir: 
tema uppgick till 850 tusen. skat
tebetalarna subventionerar alltså 
torghandlarna mc:d 350 tusen per 
år. Med det nya a ni ftsförslmzet så 
kommer hyrcssubvcntione'ii all 
uppgåti lllOOtusen. Vadkostarcia 
torghandeln 'l Jo. det är kostnader 
för sopbilar, extra renh ållning. 
vakt. bLinkar m.m. 

Vänsterns fullmäktigegrupp 
stöde r rörslaget till höjn ingar. l 
debatten i fullmäktige hävdades 
att det ~ir orimligt att--i dagens be
svärliga kommunalekonomiska 
situation överhuvudtaget subven
tionera handeln i Lund med skatte-

ra den handelsverksamhet som 
drivs av medborgare i andra kom
muner? Vänstern-s talesman unclra
clc t. o. m. om det var förenligt med 
kommunallagen att an'Vända 
skattemedel so-m stöd för företag i 
andra kommuner. ~ 

Större höjningar? 
Nu är alltså rörslaget återremitterat 
till Tekniska nämnden. Uppdraget 
från den borgerliga minoriteten är 
att inhämta torghandlarl'örcnin!!
cns skrif'tliga kommcntarcr ti'll 
förslaget och att ta fram en 
detaljerad redovisning av kommu
nens intäkter och kostnader !'ör 
verksamheten. Majoriteten l'ick 
också med ett uppdrag: attTekni s
ka nämnelen ska lämna förslag pi\ 
avgi ftcr som helt täcker kommu
nens faktiska ko>tnadcr !'ör torg
handeln. Det blir sannolikt i ma~s 
eller april som avgifterna åtcr upp 
på fullmäktiges borcl. Höjningarna 
kan alltså bli större lin vacl som 
ursprungligen föreslogs. 

ll/1 

finns på amerikanska statens och 
utrikesdepartementets prioriterade 
förföljcl>clista. Lille Urhan är 
sällsynt obehaglig som person : 
flinande , lismande, såphal. När
mast en inkarnation av en antise
mitisk karikatyrjucle. Likt sådana 
framställdcs i 30-talcts Europa. och 
då ingalunda bara i Nazitysk land, 
vilket forskningen visat. Lille 
Urban li r skrupelfritt effektiv i 
debatter. Han verkar klart intelli
gent. Om än kanske inte precis 
intellektuell. Nej. lille U. ger när
mast ett intryck ha blivit c!'fcktivt. 
hjärntvättat skolad in i sin nuva
rande funktion på andra sidan 
Atlanten- och hitskickad! 
V ~lfl parti är en sku!!ga av den 

70-talsviinster som satte 'antiimpe
rialisrnen högt - samt viktigast. 
faktiskt ~\s tadkom nåt' Under 
hobbykommunisten och kyrko
herdesonen Lars Ohly repriseras 
l i te farsartat dessa fornstora dar. 
med flitigtslagordsclängande- från 
speciellt visst partihål l ... Man har 
ibland intrycket att bevittna en 

Tur att vi fått en resolut och 
orädd högersosseefter Linclh. som 
utrikesminister ... 

iVlan iinskar att partiets inter
nationella politikföreträdare vore 
lika fullt skickliS!a som motsidan . 
i sin strävan driv~! vänsterns talan. 
Traditionalister inom partiet 
envisas dock köra historien i en 
matt och avkönad repris . Arma 
oss. Förresten . niln som skymtat 
distriktc:ts internationella utskott" 
Vad beträffar offentlig polemik 
och t1s iktsspridning kan vi i syd
svenska grenen av partiet ju jäm
föra uss med lcdarsidcchcfcn p~1 
SDS, Per T. Ohl sson. Ruskigt ut 
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Nej, Anders Neergaard! 
Ingen skribent i VB (VB har in\!en 
ås ikt , det är skribenterna som -har 
dem, så ta chansen och skriv' ) har 
någonsin kallat dig vare si<> kom
munist, fascist eller nazist ~om du 
med sådan harm hävdad'e under 
årsmötet. 

Däremot skrev jag förra vintern 
en insändare om årsmötet och den 
politiska utvecklingen i Lund och 
Skåne 2002 . Den publicerades i 
VB nummer4. 

l it~sändaren citerade jag vadjag 
uppfattar som odemokratiska 
åsikter som någon framförde i 
debattens hetta. Vem det var minns 
jag inte längre (det viktiga är ju 
mte personen. han kan senare ha 
ändrat sig, utan själva yttrandet). 
Jag vet i alla händelser att det inte 
var du. så du behöver inte ta åt di!!.. 

Jag återger nedan det avsnitt av 
insändaren som du missförstod. 
Det inleds med ett citat av det 
debattinlägg. som jag ville kriti
sera: 

" Personer med avvikande åsik
ter kan vi inte ha med i styrelsen. 
Det har vi prövat. Det blir bara en 
massa tjafs . Styrelsen ska vara 
enhetlig och ha en ordförande som 
driver på arbetet. Anders Neer
gaard är duktig på att övertala folk. 
Han har övertalat mig många 
gånger. Välj honom!" 

Argumenten är ... uttryck fören 
totalitär uppfattning. Mussolinis, 
Hitlers och Stalins maktsvstern. 
där minoriteten underordnas ma
joriteten, förbjuds att organisera 
sig i protest och berövas r-ätten att 
kiitisera." 

Det är al ltså argumenten och 
atti tydenjag kritiserar, inte någon 
person . Man kan tv v ärr konstatera 
att liknande argu;nent fördes till 
torgs även vid årets årsmöte, både 
närdelegaterna till årskonferensen 
sk ul le väljus och under VB-dc
batten. De har också förekornmit i 
större sammanhang. som när man 
diskuterat sammansättningen av 
partistyrelsen. 

Min . och som jag hoppas. de 
tlestas uppfattning är att styrelser 
ska vara sam mansatta så att de 
å terspeg lar all a medlemmars 
uppfattning, inte bara majoritetens. 
Det som i citatet ovan kallas tjurs. 
kallar jag demokrati. Starka lc·dare 
som över-talar folk kan skrämma 
rnilnniskor f'rån alt f'rarnf'öra s in 
mening. Då blir de en fara för 
demokrat in. l VB ska alla i partiet 

Uardavägen D:85 
224 71 Lund 

förekommande åsikter kunna 
ventileras. 

Din karriär i partiet fortsätter. 
Anders. Hurdan den blir beror 
kanske mindre på dig själv än på 
hur partiet i sin helhet utvecklas. 

Gunnar Stensson 

Om mobbning 
av bleka gubbar 
I nästan alla sammanhang brukar 
det finnas någon grupp man får 
uttry~kasin avsky rör. l en förening 
som Jag ttllhört länge får man i 
princip, utan att bli åthutad och 
anklagad för rasism. i alla lägen 
säga något nedsättande om "äldre 
eller medelålders vita hetero
sexuella män". Om man skulle 
byta något ord mot unga mörk
hyade, kvinnor, muslimer. judar? 
Ja 1 stort sett vad som helst så vore 
man rökt i elen föreningen. Och 
det är förståeligt. Den kaukasiske 
mannen är norm i många samman
hang och dessutom är många le
dande och fö rtryckande personer i 
världenjust sådana. Men att ankla
ga en individ enbart utifrån hud
färg, ålder eller sexuellläoanin<>
detärrasism och!ellerdiskri'mi;e
ring. Om man nu verkligen vill 
någon förändring så borde man 
sluta med att mobba partikamrater 
för deras hudfärg , ålder och 
sex u a !i te t. Alldeles oavsett att man 
kränker människor genom att 
generaltsera och vara fördomsfull 
utifrån hudfärg, ålder och sexuali
let så medverkar man då till att 
befästa den vite, heterosexuella 
mannan som norm. 

m b 

Om fri & öppen 
mjukvara 
l Lund finns det ett antal personer 
som arbetar med att utveckla 
datorprogram som de sedan ger 
bort utan atttj~lna en krona på Jet. 
Varför skulle någon vi !ja göra det'l 
l n te nog med att man Q er bort 
programmen man ger ocksf1 andra 
programmerare möjligheter att 
ändra pil programmet. 

En av de moti verande fakto 
rerna tycks vara au arbetsinsattsen 
fö r att skriva datorprogram ofta är 
st_? r. Om man kan bygga vidare på 
nagon annans kod så sparar man 
mycket arbete. Denna grundläg
gande observatton är dock inte 
tillräldig fö r att förklara varför folk 
skriver fri och öppen mjukvara. 

En an nan förklarii1g är att 
forskare skiivit programn1en. Om 
utvecklingen finnansiu·ats av 
staten så är det inte mer än rätt att 
~Ila medborgare skall ha tillgång 
ull resultaten. Ofta vill man då att 
andra också skall ha möjlighet till 
att granska programmet. 

Många företag deltar även 
gemensamt i arbetet med att skri va 
datorprogram som man sedan acr 
bort gratis . De t finns affä~s
modellersom förklararvarförman 
väljer att ge bort datorprogram. 
När jag pratat med representanter 
för företag handlar det ofta om att 
man inte vill knyta sig till en 
leverantör eller att man anser att 
kostnaderna för att själ v utveckla 
ett system blir förstora. 

Borde vi politiker se mer på fii 
mjukvara? Mitt svar är Ja men det 
beror mycket på att jag har arbetat 
med och användt fri mjukvara i 
snart l O år. I första hand bör vi se 
på vad som är braförfolket i Lund. 
Det innebär att datorsvstcm skall 
vara tillgängliga för alla. 

Jag hoppas att denna artikel kan 
få veckobladets läsare att bli 
intresserade av fri och öppen 
mJukvara. 

http ://www.information.dk/ 
Tidningen information har månoa 
bra artiklar om fri och öpp~n 
mJukvara. 

h ttp ://w w w .sslug.se/ 
En förening för de som använder 
Linux i Skåne. 

h t t p:/ /www .selinux.org/ 
En fören ing för de som använder 
Linux i Sveri2e. 

http://ww\v .fsf.org/ 
Free Soft w are Foundation har 
mycket ideologiskt material på sin 
hemsida 

Manin Wahl~n 

Luftpastejer ... 
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h:ll lig och exempellöst fram
gångsrik. i a tt prägla landsändans 
politiska offentlighet. Suck , man 
minns 70-talet och vänsterns då
varande l'örmågasättadacrordnino
en för både debatt , och ~am h;HI~. 
lHlr n..:re lyckas vi inte ens sno 
ihop ett utskott med arbetsupp
girter häri från t il l evigheten, unge
Iii r. Ett själ v dött parti. skånska (v)'l 

Ji:irge11 Larsson 

o 
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