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Veckobladet 
som utges av vänsterpartiet i Lund 
finns denna vecka med på parti
kongressen. Vi i den den lokala 
partiföreningen är (med röstema 
47-44) stolta över att vi med ma
teriellt stöd från partiet men med 
helt ideella redaktionella insatser 
har lyckats utge tidningen i snart 
tretti år. Vi är ett mycket lokalt 
organ men har våra tentakler ute i 
både Zimbabwe och Stockholm. 

En inblick 1 kongressdelegationen 

l nästa nummer kommer alltså 
referat och intryck från kongres
sen där vi fö rstås särskilt kommer 
att bevaka de skånska delegate
rna. Och snart är det distriktskon
ferens i Skåne där debatten också 
väntas bli livli g. Konvulsionerna i 
Ung vänster hoppas vi också kun
na skriva om framöver. 

Men allt är inte politik . ens i 
Veckobladet. Vänstern i Lund har 
till exempel sen gammalt en frisk
vårdsverksamhet i form av en 
vandri ngssektion, och vi förmed
lar i detta nummer några tips inför 
årets påskvandring som tillresan
de från andra landsdelar är väl
komna till. 

Starta fler Veckoblad! 

Läste distrikts
ordföranden fel 
partiprogram? 
Nyligen förk larade vår distrikts
ordförande Paula Muli nari i Pi
morgon att "Jag har inga problem 
med att tycka planekonomi är bra" 
och klargjorde på en direkt fråga 
att hon ansåg att det inte skulle 
finnas någon marknad' Man häp
nar! J ag trodde att det förkros
sande flertalet i partiet var klar 
över att kapi tali sm inte är det sam
ma som marknadsekonomi och 
socialism intedet sammasom plan
ekonomi. 

ingenstans har en konsekvent 
genomförd planekonomi slutat an
nat än i ekonomisk katastrof. Vän
sterpartiets partiprogram konstate
rar att ''varje utvecklad ekonomi 
kräver en kombination av plane
ring och marknadsmekanismer". 
Socialism handlar i grunden om 
makt och frigörelse, inte om for
mcrna för varudistribution! 

Kanske läste Paul as fel partipro
gram. l Sociali stiska partiets pro
gram (ett parti som Paula tidigare 
haft anknytni ng till) kan man läsa 
att "bygget av socialismen är ing
enting annat än den medvetn a 
planekonomins successiva seger 
över marknaden ''. Varje mark-

Forts. på sid. 4. 

-Nu pratar alla bara om polacker, 
menade en indignerad Ulla Holl
mann i fö rra veckan. En man ska 
komma hit och arbeta tio timmar 
för att få tillgång till alla system. 
sen ska frun sitta hemma och få 
alla bidrag. Vad är det för syn på 
polacker? (citat ur insändare i för
ra VB) 

Pratar om polacker gör uppen
barligen de skånska kongressom
buden också. Länge och allvar
samt. Skånedistriktets Menander 
refererar deras polackprat 

Några kongressombud försva
rar spontant polaekemas rätt att 
slippa utsättas för diskrimineran
de övergångsregler med formule
ringen: Varför ska människor från 
låglönelandet Polen inte få arbeta 
i Sverige när arbetare från låg
lönel andet Portugal gör det? An
dra kongressombud svarar med en 
kanonad av argument för över
gångskrav och värnande av kol
lektivavtal i samband med ED
utvidgningen. Göran Perssons ide
ologiska dimma insveper försam
lingen. 

De ombud som motsätter sig 
diskrimineringen av östeuropeer 
har kanske inte alla detaljargu
ment klara inför denna oväntade 

attack. Därför vågar de inte stå 
fast vid sin princip. De vet inte att 
man ibland måste göra det , också 
när man är svarslös och har all a 
emot sig. Det har de som kämpat 
mot slave ri , apartheid, ras ism och 
diskriminering fått erfara i århund
raden. Till slut blir de alltså över
talade att upphöra med sitt mot
stånd mot diskrimineringen. De
legationen enas. Hela den skånska 
delegationen kommer som en man 
att rösta mot Ulla Hoffinann och 
fö rdiskriminering av polackeroch 
östeuropeer. 

Här ser vi ett exempel på den 
förtrycksfunktion som kallas den 
demokratiska centralismen. När 
ombudsgruppen fattat sitt majori 
tetsbeslut är alla bundna av det. 
Det innebär i slutänden att man i 
kongressen kan driva igenom be
slut som bara stöds av en minori 
tetFör det första vill jag här upp
mana de ombud som inlednings
vis tog ställning mot diskrimine
ring att stå fast vid si n ståndpunkt 
när kongressen ska ta ställning. 
För det andra uppmanar jag alla 
kongressombud att i alla frågor 
röstaenligt sin personliga mening. 
inte slaviskt följa majoriteten. 

Veckans Goja 
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l sakfrågan om ED-utvidgning
en måste man skilja mellan arbets
marknadsregler. som är gemen 
samma för alla, och diskrimine
rande övergångsbestämmelser rik
tade mot män niskor från vissa na
tioner. Det gör fackföreni ngsrö
relsen . De privilegierade har alltid 
goda skäl för sitt försvar av slave
ri, rasism och diskriminering. De 
har alltid goda skäl för sitt mot
stånd mot demokrati , socialism och 
rätt visa. Deras ideologer och ad
vokater är alltid välf~rmulerade. 
Deras ultimata argument är. att de 
värnar om dem de diskriminerar. 
Det gäller också i detta fall. 

Så här uttrycks det i Menande r: 
Om arbetsmarknaden öppnas upp 
gynnar det in te arbetarna varken i 
Sverige eller i Polen. utan bara 
arbetsgivarna. Det låter vackert. 
Men det är ju inte svenska arbetare 
som ska stängas ute genom över
gångsregler utan bara polska. Ut
talandets verkliga innebörd är: Om 
arbetsmarknaden öppnas upp gyn
nar det inte arbetarna i Sverige. 

De skånska kongressombudens 
ställningstagande \an göra dem 
populära i de främ li ngsfientliga 
strömningar som finns bland de 
svenska löntagarna. Kanske kan 
folk därifrån rentav rekryteras till 
partiet och för att de lta i kampen 
mot EU. De är ju givna ED-mot
ståndare. Men det undergräver 
partiets trovärdighet i kampen mot 
främlingsfientlighet och ras ism. 

Skånska kampen 
för övergångskraven 
Kongressombud. kongressombud, 
försvara Sveriges stränder ' 
Polackerna och baltema ska hem till 
sina länder' 
Med övergångsbestämmelser vi 
stoppar invasionen 
som annars suger blodet ur den rika 
svensknationen. 

Gunnar Ste11sson 

VB nr 5 hade en debattinlägg om dis
kriminering, också det av Gunnar 
Stcnsson. Hans underskrift föll bon. 

Veckobladet 
i allmänhet ochjag som redaktör i 
synnerhet beklagaroförbehåll samt 
några formuleringar i en debatt
artikel nyligen, särskil t om s
politikern Urban Ahli n. De borde 
ha strukits. Att så inte g jordes är 
mitt ansvar, och det är en oti ll
räck li g tröst att vi nu nu har ändrat 
våra rutiner för att för hi n dra en 
upprepning. 

Gwuwr Sandin 



Veckobladet och årsmötet 
Årsmötena i Vänsterpartiet i Lund 
harofta varit maratontillställnin!lar 
som börjat på förmiddagen ~ch 
pågått till sen eftermiddag eller 
tidig kväll. Händelserna på senaste 
årsmötet refererades i Veckobladet 
nr4. 1 skrivande stund har nr 5 inte 
kommit ut. men man kan !lissa att 
årsmötet diskuteras även där. Jag 
tycker ändå att det finns behov av 
en kompletterande bilda v vad som 
hände. 

Vi kan titta tillbaks på ett fram
gångsrikt år i parti föreningen. A
ktiviteten bland medlemmarna är 
hög, vi genomförde en lyckad 
kampanj i folkomröstningen mot 
EMU. I augusti genomfördes Folk
festivalen, vårt största utåtriktade 
arrangemang på över 20 år. Men 
naturligtvis finns det problem, 
framför allt motsättningarna mel
lan de kamrater som dominerat 
partiorganisationen i drygt 20 år, 
och den yngre generationen av 
aktivister. Min beskrivning av 
motsättningarna är i och för sig en 
förenkling, verkligheten är natur
ligtvis mer komplicerad än så. 

Motsättningarnas orsak 
Motsättningarna tror jag baserar 
sig dels på olika uppfattningar av 
partiets politik, dels på skillnader 
i materiell verklighet och syn på 
det politiska läget. Man uppfattar 
budskap och inlägg i debatten på 
olika sätt. och ordval kan lätt miss
uppfattas. Ett praktiskt förslag från 

styrelsen att man vidtalaren kamrat 
från en annan partiföreningatt vara 
ordförande kan uppfattas som ett 
försök till styrning. En elegant 
retori sk formulering i ett inlägg 
kan uppfattas som en direkt kränk
ning. Den kamrat som känner sig 
styrd eller kränkt går då till mot
angrepp, och risken för ytterligare 
missförstånd ökar. 

En viktig orsak till detta är 
bristen på mötesplatser för dialog. 
och med dialog menar jag då inte 
att man sitter och voterar mot 
varandra på ett årsmöte. Vi har 
haft några bra medlemsmöten 
under 2003, där man haft en kon
struktiv diskussion om EMU, kom
munalpolitik och andra frågor, och 
detta kommer förhoppningsvis att 
fortsätta under 2004. 

Men frågan är om detta är 
tillräckli!lt. VB skulle ha kunnat 
vara en sådan mötesplats, men av 
kända skäl har den inte varit det. 

Veckobladet fortsätter 
Årsmötet beslöt som bekant med 
47 röster mot 44 att VB ska vara 
kvar inom Vänsterpartiet i Lund. 
Samtidigt fick valberedningen stöd 
för sitt förslag till styrelse. Detta 
borde medfört att alla kamrater 
åtminstone borde vara nöjda med 
några beslut på årsmötet, och 
kanske lägga en grund för ökad 
förståelse och dialog inom partiet. 

VBhar alltså fått en ny chans, 
som det gäller att förvalta väl. Det 

Införkongressendebatt i Bromölla: 

går inte att få alla att älska VB , 
men målet borde vara att slippa en 
repris av samma diskussi on på 
årsmötet 2005. Jag vet att redaktio
nen har diskuterat detta, och att det 
finns en medvetenhet och en vilja 
att breddatidningens innehåll. Men 
man kanske ändå borde ta sig en 
funderare över en del av tartkegång
arna i VB nr 4. 

Är det så klokt att beskriva parti
organisationen som cementerat 
uppdelad i olika grupper. där nu vi 
som inte anser oss tillhöra någon 
gruppering stuvas in i "'centern" '? 
Jag är inte ute efter censur eller 
munkavle, bara någon form av re
flektion av hur beskrivningar, ord
val och polemik uppfattas av läsare 
som inte själva är insyltade i olika 
turer inom partiet. Ett annat exem
pel : Om man i polemik med en 
kamrat associerar till Hitler och 
Mussolini ska man nog inte bli 
förvånad om denne kamrat känner 
sig beskylld för att vara nazist eller 
fascist. även om detta inte var 
avsikten. Debattera Qärna och vifta 
gärna med den pole~iska pennan 
( ellertangentbordet. .. ), men räkna 
gärna till tio och ta ett funderare på 
hur läsaren uppfattardet du skriver! 

Optimism inför framtiden 
Jag är i grunden optimist, och 
tycker för det mesta att partiarbetet 
är roligt och utvecklande. En av 
mina ambitioner som styrelsele
damot är att försöka skapa en 

grogrund för att bra samarbete och 
konstruktivadiskussioneri partiet. 
med respekt för olika kamraters 
ås ikter och erfarenheter. Men 
ibland är det inte så lätt att vara 
optimist. Ett sådant tillfälle var 
när jag läste en insändare i syd
svenskan den l O februar i, som 
skrivits av några av Veckobladets 
vänner. 

Min första tanke fick mig att 
räkna både till tio och tjugo innan 
jag satte mig vid datorn. Jag ska 
försöka uttrycka mig mil t: J ag är 
som sagt inte ute efter censur eller 
munkavle, kamrater har all rätt att 
skriva insändare i Sydsvenskan. 
Men hallå? Vad är tanken bakom 
det hela? Vi som vill ha kvar 
VBfick ju som vi ville. Varför 
försöker man då såga av den gren 
man sitter på? Varför skruvar man 
upp polemiken ytterligare några 
varv, i stället för att sätta sig ner 
och tänka efter hur man bäst ska 
säkra VB :s fortlevnad även efter 
nästa årsmöte? Inser man inte att 
det finns inlägg som uppfattats 
som direkt kränkande, t. ex. när en 
viss skribent nagelfar hur en viss 
ung kvinnlig kamrat inte hade tid 
med sitt kommunalpolitiska 
uppdrag och så småningom avsade 
sig detta? 

Trots detta är jag nog ändå 
optimist om att vi ska kunna få ett 
debattklimat där vi inte behöver 
vara eniga, men ändå respekterar 
varandra. Jag hoppas attjag inte är 
ensam om denna önskan. 

Hans Persson 

skånedelegationens slutenhet kritiserad 
I samband med den förra partikongressen beklagade Sten 
Lundström att han och de andra riksdagsledamöterna från 
Skåne inte fick delta med yttrande- och förslagsrätt i skåne
delegationens möten före och under kongressen. Det var en 
ordning som väckte förundran i andra distrikt där 
parlamentarikerna aktivt medverkade. Det är likadant i år, 
berättade Karin Svensson Smith på en debatt nu i lördags. 
Hon tyckte det var olyckligt eftersom många motioner och 
diskussioner på kongressen rör riksdagspolitiken och det är 
praktiskt att kunna reda ut eventuella missförstånd redan på 
delegationsnivå. 
Vänsterns partiförening i Bromöl- läggande frågan om människans 
la hade arrangerat debatten som förhållande till naturen och dess 
samlade ett trettital deltagare resurser, när det gäller motsätt-
förutom inledamaJahan Lönnroth , n ingen mellan nuvarande och kom-
Mikael Persson, Karin Svensson mande generationer. 
Smith och Ruzika Vukadin. - Jag började som anarkosyndi ka

Revolutionär hållning i 
gF-nerationskampen 
- Et~ enbent parti kan få röster 
men inte förändra. inledde Mikael 
PP.rsso n. Det parlamentari ska 
henet räcker alltså inte. Det måste 
finnas ett tryck ute i samhället och 
därför måste vänstern arbeta på 
llera fronter samtidigt. 
-När väljarna ger oss sitt förtro
ende är det i första hand konkreta 
t i ng som berör deras vardag de vi Il 
au vi ska göra något åt, sa Karin 
Svensson Smith. Men vi måste 
också ha långsiktiga mål. Själv är 
jag revolutionär i den grund-

list och är nog på väg tillbaka till 
den positionen. berältade Johan 
Lönnroth. Min stora förebild är 
Rosa Luxemburg, och jag såg till 
min glädje att Lars Ohly nyss sa 
samma sak i t:n intervju. När jag 
ville sälta upp hennes porträtt på 
vår lokal i Göteborg var det tyvärr 
en majoritet som ville ha en bild på 
Lenin i stället. 

Ruzika Vukadin underströk all 
hon som invandrare från Bosnien 
tillhörde dem som kunde tillföra 
vänsterpartiet andra erfarenheter. 
Det gladde henne alt vänsterpartiet 
har kunnat fånga upp invandrare 
just i Skåne men beklagade att inte 
arbetarna var ner. 

Vänsterns möjligheter i EU 
Johan Lönnroth har som bekant 
skrivit ett alternativt förslaQ till 
nytt partiprogram. Han me~ade 
att det till sitt innehåll låg till 
vänster om majoriteten och 
åberopade s-journalisten Agneta 
Klingspor som hade karaktäriserat 
majoritetsförs laget med de ss 
starka betoning av statliga lös
ningar som just socialdemokra
tiskt. Johan beklagade att vissa 
partimedlemmar hade förutfallade 
meningar om hans förslag utan att 
tydligen ha läst det. men beklagade 
att distriktsledningen hade hindrat 
hans möjligheter att rätta till 
missförstånden i j ust i Skåne. 
Till det som Johan Lönnroth häm
tade från Rosa Luxemburg var 
hennes internationali sm där hon 
överskred både Lenin och den 
eurocentri ske Marx . Den håll
ningen fick honom att se möjlig
heter hos EU, särskilt i dess utvid
gade form. 

- Roligt att man åter läser och 
diskuterar klassikern a , insköt 
Mikael Persson. Han försvarade 
vänsterpartiets låga profil i region
politiken (där han verkar som 
politisk sekreterare) med au det 
där finns en samsyn med social
demokraterna som saknas i riks
politiken när detgällertill exempel 
utrikespolitik. 

Hög svansföring, men ... 
-Det är bra med nya erfarenheter, 
Ruzika, sa Karin Svensson Smith, 
men det gäller att kunna göra 
politik av dem. Jag som riksdags
politiker med ansvar för trafik
och kommunikationsfrågor reser 
runt. träffar till exempel postan
ställda eller ombudsmän i Tran
sport , lär av dem och försöker for
mulera realistiska förslag. 

- Regeringens utrikespolitik 
hade nog sett annorlunda ut om 
socialdemokraterna hade tvingats 
förhandla om den med oss, fortsatte 
hon. helst inom ramen för en 
regering. Hon och Johan Lönnroth 
har ju förespråkat en regerings
medverkan , och han underströk 
sin olust över den nuvarande ord
ningen. l den senaste budgetupp
gö re lse n hade parti styre! s ens 
majoritet en hög svansföring, men 
när soci aldemokraterna satte hårt 
mot hå n kapitulerade verk
ställ ande utskollet. En sådan tom 
överbudspolitik skapar ingen 
trovärdighet. 
- Regeringsmedverkan löser inte 
automatiskt nå nting , invände 
Ruzika. Se på olika vänsterpartier 
ute i Europa som har gått in i 
koalitionsregeringaroch blivit mer 
eller mindre utpl ånade. 

Gr 



Råd för vandrare 
Det är kanske ett heltorimligt ämne 
att ta upp så här års när det snö
blandade regnet piskar oss i an
siktet. Man vill bara en sak: sitta 
med en varm filt inomhus framför 
en brasa och läsa en bra bok. 

Men nu är det ju så att en del av 
oss gillar att vandra: en del i 
avlägsna fjäll och andra i det mera 
närliggande skånska kulturland
skapet. Det senare är rentav en 
politisk handling: hur ska man 
kunna bedriva god politik om man 
inte känner den fysiska miljö man 
verkar i? 

Ett sätt att så här års tillfredsställ a 
sina önskningar är då att sitta i sin 
bekväma fåtölj medan snöstormen 
rasarutanföroch läsa om ansträng
ande vandringar. 

Det har jag gjort: jag har läst en 
handbok i ärendet: Berond Back
packing av Ray Jardine, Advent
ureLore Press som utkommit i en 
rad upplagor på 1990-talet. Det är 
en bok för den avancerade vand
raren av en författare som har gått 
Appalachian Trail på en sommar 
och som gått den led som går längs 
vattendelaren i Klippiga Bergen 
på den nordamerikanskakontinen
ten från Mexico upptill Canadaett 
par gånger. All t är inte så angel ä get 
för den skånske vandraren som 
möjligen tänkt sig en veckända på 
Linderödsåsen-man behöver t. ex. 
inte tänka på att akta sig för björnar 
och skallerormar och inte heller 
har man något omedelbart behov 
av en isyxa~ Men mycket annat är 
ytterst relevant och borde vara av 
intresse för alla och envar och jag 
ska återge några av Jardines råd. 

Vikten, vikten, vikten 
Det helt dominerande temat t 

boken är hur viktigt det är att gå 
med lätt packning. Javisst, vi har 
alla sett unga starka människor 
spänstar i väg med en fullmatad 
ryggsäck på morgonen för att 
framåt sena eftermiddagen lova 
sig att aldrig någonsin ge sig ut på 
fotvandring igen. Det saknas inte 
historiskaerfarenheter: tänk på al la 
amerikanska soldater som 1944 
klev ur Iandstigningsbåtamai Nor
mandie på halvdjupt vatten med 
35 kg på ryggen och som omedel
bart drunknade. Tunga packningar 
är en förbannelse . Aldrig någonsin 
bör en ryggsäck väga mer än l O 
kilo inklusive mat och vatten och 
helst inte mer än 31 l särskilda 
diagram påvisar författaren vad 
vikten betyder för hur långt man 
orkar gå och då ska vi inte tala om 
vad Jittarc packning betyder för 
humör och fötter. 

Men hur är då detta möjligt '~ Ja. 
det första som stryker med är tältet. 
Tältet ersätts av en uppspänd tält
duk som väger 450 gram och som 
ger mycket större yta under tak . 
Duken dras ner till marken i vind
riktningen och hålls i övrigt uppe 
i bekväm sitthöjd. Det hlir bra 
ventilation, ingen kondens och fukt 
som sedan tynger packningen. 

Scdan åker sovsäcken. Den er
sätts av ett litet duntäcke. Den del 
av sovsäcken man har under sig 

betyderinteett dugg förvärmehåll
ningen eftersom den är hoptryckt 
och~ då finns där ingen isolerande 
luft. Där vinner man vikt. Vad 
gäller underlaget så finns det inget 
mer förkastligt än de nmga själv
uppblåsande underläggen - väck 
med dem. Nej , man ska börja med 
att klippaettkonventionellt ganska 
tunt skumplastunderlägg i tv å 
halvdelar. En sådan halvdel kan 
man sedan trimma ganska långt så 
att den i stort sett bara svarar mot 
torson , överdelen av kroppen. 
Under huvudet behöver man inget 
underlägg- där har man en hopvikt 
jacka eller tröja som huvudkudde 
och under ben och fötter lägger 
man udda regnplagg. packpåsar 
etc. Det räcker gott. Men blir det 
inte hårt'~ Nej , s äger författaren , 
bara man undvikercampingplatser 
och liknande ställen där marken är 
hårt tilltrampad, så är den mesta 
marken mjuk, torr och behaglig av 
alla gamla löv och pinnar. 

Förresten när det gäller läger
platser ges rådet att söka sådan i en 
lätt sluttning så att platsen inte 
översvämmas i händelse av regn . 
På en sådan lägerplats bör man om 
möjligt sova med fötterna högst 
därför att ben och fötter tenderar 
att svälla under en dags vandrande 
och bör dräneras över natten. 

Kläder 
Något av det sämsta man kan ha på 
sig -är kängor. Vandrarkängor är 
tunga och blir ännu tyngre av den 
fuktighet de dra till sig. Nej , man 
ska ha sportskor, gympadojor. De 
är lätta och det be-
tyder mycket för hur 
jobbigt det är att gå. 
De är snabbt ingång
na, de ger bättre kon
takt med underlag
et. de stöder hälen 
bra så att skon är väl 
centrerad under fot
en. Visst . de kan bli 
våta i regn . men de 
torkar över natten 
och så har man med 
sig sockoreller moc-
kasiner att bära på 
kvällen. 

Vad gäller kläder 
gäller det naturligt
vis också att ha en 
minimalislisk atti 
tyd : inget mer än det 
nödvändigaste, men 
fullt tillräckligt för 
att inte frysa . Regn
ställ med jacka och 
byxor, mest som en 
sorts allmän reserv
klädsel för svår vind 
och bl åst. Mot mera 
normalt regn rekom
menderas däremot 
paraply , vilket får 
sägas varadjärvtoch 
originellt. Då kan 
man gå även när det 
regnar och ändå inte 
bliblöt inifrån. Ylle 
kan väl gå an som 
material. men i öv
rigt är det syntet som gäller: det 

Ockupationsmaktens -~ 
bästevän ~ 
När Tyskland ockuperade Dan
mark under andra världskriget så 
var det under de tre första åren ett 
mycket gott samarbete mellan den 
danska staten och ockupations
makten (det blev lite annorlunda 
efter 1943). Dvs. det fanns ett un
dantag: kommunisterna. De bör
jade efter hand organisera sabota
gegrupper som angrep ockupan
terna och deras inhemska samar
betspartner. som var många. Sabo
tagen i Danmark under 1941-1943 
möttes av starka fördömanden av 
alla andra partier. från soc ial
demokrater till konservativa. De 
betecknades som ren förstörelse , 
de var terroristhandlingar och re
sulterade ibland i oskyldiga männi
skors död. 

Efter befrielsen såg man saken 
annorlunda. Nu lyftes de kommu
nistiska sabotörerna fram som 
frihetshjältar och de fick under en 
kort period åtnjuta hedersbetygel
ser innan det kalla kriget på nytt 
gjorde dem omöjliga. F. ö. var de 
aldrig annat än minoritet: man 
brukar räkna med knappt 5000 
aktiva i den danska motstånds
rörelsen (som senare också rymde 
konservativa grupper) medan 

drar inte till sig fukt, medan bomull 
är förkas tligt i det avseendet. 

Mat 
Vad gäller mat avvisas alla sorters 
frystorkade varianter, choklad. 
pasta och vitt bröd. Det som gäller 

antalet danskar som gick in i Waf
fen -SS för krigstjänstgöring var 
dubbelt så många. 

Jag vet inte vad sydsvenskan 
skrev om de kommunistiska sabo
tagen i Danmark under kriget , men 
det är lätt att gissa. Jag ser i varje 
fall vad sydsvenskan skriver på 
ledarplats om de iraker som för
söker bekämpa sitt lands ockupan
ter: de vill bara destabilisera landet 
och de bedriver bara en våldskam
panj (se ledare söndagen den 16 
februari). Det är ungefär samma 
som man brukar skri va om pale
stiniersom på Västbanken bekäm
par israelisk ockupationsmakt och 
dess lokala hantlangare. 

Men sanningen är att det finns 
inget folkrättsligt eller moraliskt 
stöd för att fördöma invånare i ett 
land som bekämpar den ockupa
tionsarme som tagit över deras 
land. sydsvenskan av i dag skiljer 
sig i dessa ärenden inte från den 
tidning som under Vietnamkriget 
fördömde vietnamesernas rätt att 
bestämma i sitt eget land. Jag vet 
ingen annan ledarredaktion i Sve
rige som så osjälvständigt återger 
den amerikanska synen på världen. 

Lucifer 

är potatis (kokas tärnad), riktigt 
kött, frukt och grönsaker. Till det 
kommer spannmålsblandningar, 
oärna kokta till gröt. Kaffe är det 
fnte tal om, det är vätskedrivande 
liksom alkohol. Författaren avråder 
liksom alla kloka experter från 
alkohol , men om det ändå skulle 
råka förekomma så tillrådes att 
man dricker rikligt med vatten 
samtidigt. 

Fotvården får sitt 
Ja så här kan man fortsätta. Här 
finns naturligtvis ett helt kapitel 
om fotvård som ger allt vad en 
fotfetischist kan begära i fråga om 
råd och anvisningar även när 
skadan är skedd och fotbl åsorna 
ett fak tum. Men centralt är alltså 
den lätta packningen och hur kom
mer man då ner med vikten de sista 
ki lona? Jo, det är enkelt , man skip
par den stora ryggsäcken med me
tall ram. höftbälte och allt vad det 
kallas. När man har skurit ner på så 
mycket på vikten tidigare kan man 
oå ner till en mjuk säck , kanske en 
klättersäck , men man kan faktiskt 
också ha något man kan sy själv. 

Författaren är naturligtvis lite 
galen som man lätt blir när man 
vandrar mycket, men han får sägas 
vara galen på ett ganska klokt sätt. 

SH 

Garderobsteatern 
framträder på Malmö Konsthall 22 
feb- 12 mars med ett slyeke "Jag. jag 
och bara jag" om en märklig man och 
musiker i England på 1600-talet.Sven 
Kri stersson. den mångkunnige sånga
ren. musikern och estradören , står för 
manus. Dessutom rymmer ensambien 
Dan Gi sen Malmkvist och Bö1je 
Sandquist. Ons- fre kl 19, lör- sön kl 
15 och mat finns på restaurang Smak 
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Om den kakausiska 
mannan 
T förra veckans VB ondgjorde sig 
Håkan Olsson i insändaren "Brev 
från Dal by" över mitt bruk av ordet 
kaukasisk och att han hade hittat 
åtta korrekturfel på vardera sidan 
3 och 4 i Veckobladet. Tre si
multana reaktioner uppstår: 

l) Här har man skri vet en massa 
ord i Veckabaldet i flera åren - en 
del havlgenomtänkt, somilgt med 
tveskam utgånsgpunkt och anant 
med tvivelatkiga slutstaser. Men 
inte regaerar HO på det itne. Men 
anvädner man ett ord som han tror 
är fleaktig svenska och om det 
desstuom skulle råka smyga sig in 
några trykkfel så kan man ge sig 
fan på att det dycker upp nån- typ 
-jävla svenskalärare med sin peti
meteröda penna. Myket kontsigt 
kan man skirva, så lägne man inte 
stavar fel. Men gör man det så 
bäknar sig en uprpörd Håkan 
Olslson fram för tagnem bordet . 
Modem froskning visar att de flesta 
männsikor förtsår tetxer alldeles 
utmräkt om bara de flesta boktsä
ver finns med och om man har rätt 
begynnesle och slutbosktav. Det 
beror på att det finns en hel del 
rednudans i spårket. 

2) Nej , kaukasisk är inte ett 
amerikanskt ord (caucasion) som 
jag försöker smyga in i svenskan. 
Det är ett gammalt -inte hederligt 
utan unket - svenskt rasbegrepp 
som är synonymt med "den vita 
rasen". Det importerades från tys
kan på artonhundratalet. Begrep
pet kaukasisk (i den här betydel
sen) myntades av Johann Friedrich 
B Iumenbach ( 1752-1840, antro
polog och professor i Göttingen) 
för en ''människoras·· till vilken 
han hänförde de europei ska fol
ken (utom samer och finnar) samt 
ett antal västasiati ska och norda
frikanska folk. Han förmodade att 
dessa hade sitt ursprung i Kauka
sus . Alla dessa fo lkslag (dvs. in
der. perser, greker, romare och. 
germaner) var enligt Blumenbach 
utgreningar av en kaukasisk ur
stam' ' (allt enligt Svenska Akade
miens ordbok). Begreppet använ
des troligen först skrift li gen i 
Sverige av Vilhelm Fredrik Palm
blad (professor i grekiska vid Upp
sala universitet) 1819 samt förfat
taren och ämbetsmannen Jonas 
Magnus Stiernstolpe år 1820. Att 
man också importerat ordet till 

Uardavägen D:85 Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidn ingen 

224 71 Lund 

USA, för att där använda det fli
tigt , hör liksom inte hit. 

3) Nu är det så att det inte finns 
något vetenskapligt stöd för att 
dela in folk i raser. Det finns en 
större genetisk variation inom de 
påhittade raserna än mellan dem 
(även om man försöker definiera 
hundratals raser) . Att som Håkan 
Ol sson föreslår. använda färgbe
teckningarna som vit, brun. svart , 
gul och~röd som någon slags för
skönande omskrivning är natur
ligtvis precis lika befängt som att 
dela in människor enligt B Iumen
bach i kaukasoider, negroider , 
mongolider, sydasiatiska ur
sprungsfolk. indianer, oceanieroch 
australider. Det är ett problem när 
man som antirasist ska bemöta 
rasiste r eftersom vi inte vill an
vända de begrepp rasisterna an
vänder för att legitimera förtryck 
och förföljelse . 

Det finns minst två tolkningar 
av "antirasism" : a) att det finns 
olika biologiska människoraser, 
men att man inte ska diskriminera 
människor utifrån rastillhörighet 
och b) att man hävdar att det inte 
fin ns några raser och att därför 
rasförtryck är något historiskt, 
strukturellt och socialt som ska 
bekämpas (det finns mycket skri
vet om det här) . Om man nu erkän
ner sig till tolkning b) så faller 
tolkningen a) direkt, eftersom det 
inte fi nns några raser att förtrycka . 
Alltså beror förtrycket på något 
annat än biologi ska skillnader. Av 
detta följer att vi inte ska luras i 
fällan att raskategonsera männis
kor (inte ens efter hudkulör) . Jag 
använde ordet kaukasisk man för 
att antyda att de tänkta ursprungs
svenskarna (blonda såväl som 
mörkhåriga) och deras bleka brö
der i Europa och Nordamerika 
skulle ha härstammat och invand
rat från områden som numera kal 
las Armenien, Azerbajdzjan och 
Georgien . Det var det som var 
poängen . Synd att Håkan Olsson 
mi ssade den. 

Fel partiprogram? 
Forts. fi'ån sid. l . 

m b 

nadsinslag förkastas kategoriskt i 
programmet. 

Det förs en berättigad debatt 
inom vänsterpartiet om vad som 
skiljer oss från socialdemokrater
na. Men det behövs också en debatt 
om vad som skiljer oss från små
grupps vänstern. När Paula i radio 
uttrycker sin avsmak för Sociali s
tisk fo lkepart i, vänsterpartietsdan
ska systerparti , undrar jag vilken 
gränserhon vill markera. Mot icke 
renläri ga vänstersocialiste r? 

i retur till Veckobladet. 

Vad vill egentligen den politiska 
majoriteten i Lunds kommun? 
Kommunstyrelsens arbetsu tskott boendena och om att sanera vård 
harbeslutat att föreslå en enprocen- & omsorgs ekonomi. 
tig nedskärning på all verksamhet Denna sedan länge hårt trängda 
i Lunds kommun inför år 2005. nämnd och förvaltning, vars siff-
Förra året prövades under budget- ror äntligen börjat peka i rätt rikt-
processen ett liknande, fast ännu ning, avkrävs nu en nedskärning 
tuffare nedskärningsprogram. Det på l O miljarder. 
ledde till att ett flertal nämnder för 
tredje eller fjärde året i följd fi ck 
göranedskärningarinom sin verk
samhet, däribland tekniska nämn
den. utbildningsnämnden och kul
tur & fritid. För barn- och skol 
nämnderna och vård & omsorg 
gjordes också nedskärningar inom 
verksamhet och administration. 
Efterdettaenades de tre majoritets
partierna om att botten var nådd: 

Det är vår bedömning att ytterli gare 
besparingar för närvarande inte kan 
göras utan att verksamheterna i skola. 
vård och omsorg sku lle drabbas kvali
tetsmässigt. En sänkt välfärd inom 
dessa områden kan svårligen accepte
ras. Om nedgången i skatteintäkterblir 
verklighet och fortsätter kommande år 
kan inte en framtidaskattehöjning ute
slutas. Förslaget till kommunalskatt i 
föreli "!lan de förslag är oförändrad skatt 
20:49~-vilket är under den genom
snittliga skattesatsen i landets kom-
mu ner. 

Ur Yälfårdskvalitet, verksamhetsut
veckl ing. hushållning, EVP 2004-06. 

Det enda som har hänt sedan dess 
är att i n täktsprognosen försämrats 
ytterligare. 

Hot mot 34-programmet 
Socialdemokraterna, vänsterpar
tiet och miljöpartiet gick alla till 
val på förstärkni ngar och förbätt 
ringar av den kommunala verk
sari;heten. Efter valet enades vi 
om ett program i 34 punkter som 
sammanfattar de tre partiernas 
viktigaste gemensamma mål. Flera 
av de centrala punkterna hotas 
genom den linje som KSAU nu 
slagit in på: de fyra punkter_ som 
handlar om ökade resurser till en 
ännu bättre skola. punkt tre om 

Återställare har länge varit po
pulärt inom vänstern. Det verkar 
som att den nuvarande distrikts
ledningen i Skåne agerar för att 
förändra vänsterpartiets politiska 
inriktning och återställa den för
nyelse som skett under framförallt 
Gudrun Schymans ordförande
skap. Jag kan inte bedöma om 
detta kan lyckas. En sak är jag 
däremot fullständigt övertygad om 
-skulle detta lyckas skulle partiet 
återföras t i Il att bl i ett lit et och 
maktlöst parti ständigt hotat av att 
ramla ur riksdagen . 

Henrik 

Vilken debatt, s och mp? 
r inledningen till det aktuella ram
förslage t visas en vision för Lunds 
kommun , samt åtta prioriterade 
utvecklingsområden. Vilken de
batt vill kommunstyrelsens arbets
utskott egentligen ha under våren , 
innan budgeten för 2005 skall tas 
av fullmäkt ige i juni? En ny debatt 
om att stänga biblioteksfilialer och 
badanläggningar? Förslag om in
draget stöd till Aluma, minskade 
arbetsmarknadsåtgärder, stängda 
gruppboenden för hemlösa? 

Annu högre busstaxor? En dis
kussion om~" prioriterade utveck
lingsområden" ser inte ut att bli 
vårens melodi. Allt är nu istället 
uppl agt för en repris av 2003 års 
föga uppbyggliga budgetdebatt. 

Överge nedskärningslinjen! 
Vänsterpartiet reserverar sig mot 
rambeslutet, och frågar: vad vill 
egentligen våra samarbetspartier 
inom den politiska majoriteten i 
Lund? 

Kommunens invånare och kom
munens anställda tål inte ytterli
gare nedskärningar. Vänsterparti 
et står fast vid det uppdrag vi fått 
av lundaborna och vi står fast vid 
34-punktsprogrammet förutveck
ling av välfärdspolitiken. Vi hop
pas och tror att våra samarbets
partner under den fortsatta bud
getprocessen kommer att omprö
va si n inställning och överge ned
skärningsli njen. 

Mats Olsson (v) 
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