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Veckobladet 
Förutom att vi som vanligt skickar 
ut det här VB-numret till prenume
ranterna (det droppar in nya, tack 
för det!) delar vi också ut det till 
deltagarna på skånedistriktets (v) 
årskonferens på lördag. Vi kom
mer att stå utanför eftersom VB 
inte får spridas på distriktets till
ställningar. Vi tycker nog att det 
beslutet strider mot Lars Oh lys tal 
om tolerans i partidebatten , men 
O hl y påpekade ju också offentligt 
i samband med partikongressen 
att det i Skåne fanns särskilda pro
blem som han ville ta itu med. 

I detta nummer blandar vi kom
munalpolitiska rapporter och re
fl exioner från Lund med viktiga 
dokument från Ung Vänster. VB 
har fått kritik för att vi negligerat 
ungdomen och ungdomsförbundet 
men vi vill alltså bättra oss, och till 
exempel följa upp med intervjuer 
i kommande nummer. 

När det gäller de aktuella kon
flikterna i Ung Vänster är det !lera 
läsare som har efterlyst närmare 
information, och gärna en som är 
mer politisk än den som Afton
bladet och Expressen har uppe
hållit sej vid. Vi tror att Lars Ohlys 
uppmaning till öppenhet också bör 
gälla för Ung Vänster - en lång 
erfarenhet visar att det är i de mest 
slutna organisationerna som de 
värsta avarterna uppstår. 

I nästa nummer kan vi alltså 
rapportera från distriktets årskon
ferens och även från ett v-möte i 
Lund. Hoppas att de inre hel
politiska läsarna står ut ett slag till. 
Snart nog ska vi be sign. Lucifer 
återkomma med de sedvanliga 
rapportema om vårfåglar och vår
känslor. 

Uthållig vänskap 
Vänskapsföreningen Lund-Le6n 
fortsätter utan stora åthävor sitt 
tålmodiga stödarbete för Lunds 
nicaraguanska vänort . I verksam
hetsberättelsen för 2003 rapporte
ras om insatser för rehabilitering 
av gatubarn, stöd åt ett hantverkar
kooperativ , en skola för handikap
pade barn. ett bamboksprojekt. en 
kopiator till biblioteket och träd
plantering. Antalet kommunalan
ställda lundabor som ger regel
bundna bidrag har ökat. 

Tisdag 9 mars kl. 19 blir det 
årsmöte i Katedralskolans perso
nalmatsal. Joachim Lentz berättar 
om Nicaraguas historia medan 
Donald Tellcz och Jolanta Cwiek 
rapporterar om sina erfarenheter 
som volontärer. 
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regionhuvudstad i österrikiska någon bra jubileumsgrund. "Av stort ekonomiskt fiasko. 
Steiermark. Jag var hungrig och lundaborna för lundaborna·' var Det ska fan vara teaterdirektör i 
fick så förbli för alla restauranger parollen som maskerade att inte Lund. 
hade stä~gt klockan 15. Spårvag- särskiltmycketpengar hadeansla- För visserligen har personliga 
narna g1ck men annars var det gits till fi randet. Varje månad hade faktorer spelat in, men framför allt 
skäl igen dött på stan. Affischtav- ett särskilt tema som få noterade, är det är publiken som har svikit, 
loma berättade om gångna ad- ja det var som med det mer eller och med den ekonomin och det 
ve~tskonserter och kommande mindre krystade temat för varje uthålliga politiska stödet. Och nu 
nyarsfester. års kulturnatt som nästan incren iller misslyckandena i vägerarna 

Inte så konstigt? Men Graz var försöker göra något av. "' på Stadshallen, stadsteater; och 
ju europeisk kulturhuvudstad år Kulturhuvudstadsårets snabba inte minst Folkparken. Det finns 
2003! devalvering, de allmänt svårflör- de som tror att nya väggar är lös-

I ~örra veckan av festades Lunds t ad e lundaborna och den kommu- ni n gen, att ett nytt kul turhus skulle 
avgaendekultur&fntidschefGun- nala ekonomin som nog inte är vara räddningen. Kanske har de 
nar Haag. Det var en chef med bättre om tretton år än idag får mej rätt men se påpekandet om den 
ideer och visioner. Hans kanske att tvivla på satsningen. kommunala ekonomin ovan. Och 
djärvaste var att Lund borde fö r- visst. teatern är usel men stads-
söka bli kulturhvudstad år 2017. Nya väggar? hallen och Folkparken är egentJi-
Hans efterträdare Stefan Sköld har Gunnar Haag främsta meriter när gen utmärkta byggnader. 
förklarat att det inte minst var den han fick sin tjänst var jobbet som 
tanken som fick honom att söka kulturchef på landstinget i Gävle. 
sej till Lund. Där hade han framför allt blivit 

Visste ni att Graz hade varit uppmärksammad för sitt lyckade 
europeisk kulturhuvudstad? Tror samarbete med teaterregissören 
ni att invånarna där kommer att Peter Oskarson. Inte så underligt 
noteraLundseventuellaupphöjel- att det var scenkonsten han ville 
se? Tror ni att Lund kan göra mer satsa på i Lund. 
av titeln? Det gick inte så bra. De båda 

Själv tvivlar jag. Jag minns tu- talteaterprojekten misslyckades 
senårsfirandet 1990. Detgick snett snabbt, Dansensemblen blev inte 
frånbörjaneftersomfolkhade950- långlivad i Lund, nu har Ystad-
årsfirandet i tämligen färskt minne operan gett upp. Och denambitiösa 
och uppenbarligen tyckte att de musiksatsningen härom somma-

Utebliven befruktning 
Vad stort sker sker tyst. Den stora 
kulturinstitutionen i Lund är ju 
stadsbiblioteket: välskött , sköter 
sin ekonomi, ibland innovativt, 
även om betyget dras ner av en 
dålig servering. Konsthallen har 
gnetat på även om den nog aldrig 
kan återvinna sin relativa position 
från Folke Edwards tid när nu 
resurserna är större i Malmö och 
Helsingborg. 

Faktum är ju att även scenkons
ten blomstrar i Lund, fast i den 
speciella form som heter student
spex. Vi var somliga som hade 
hoppats på en befruktningdärifrån 
av det kommunalakulturlivet men 
det blev inget. Den mentala Lunda
gårdsmuren är kvar, vilket märks 
inte minst på att nästanallastudent
och u ni versirersarrangörer numera 
är borta från Kultumatten. En fin 
institution som vi tycker är mi ss
skött, men det har vi skrivit så ofta 
här i spalterna att vi riskerar att bli 
tjatiga. 

Gunnar Haag må ha gjort sina 
mi ss tag som kulturchef men han 
har heller inte haft det lätt. Och 
som chefför fritidsverkamhet, en
kannerligen idrott? Lund är fort
farande en stor handbollsstad men 
ställningen har försvagats. Gäller 
det fotboll är det bara pinsamt att 
jämföra med Mal mö. Nej , vi måste 
nog acceptera att Lund spelar i 
division 3 eller 4 inte bara när det 
gäller kultur. 

Jag antydde ovan att jag inte 
tycker att Lund ska försöka bli 
europeisk kulturhuvudstad. Jag 
tycker inte heller, med tanke på 
våra idrottsliga meriter, att vi ska 
ansöka om sommar-OS 2016. 

Gunnar Sandin 



Vad händer i Ung Vänster? 
Ali Esbati har som bekant gått ut till alla Ung Vänsters Respekten för fattade beslut inne-

dl d f .. kl · 'Il h h d · bär att man respekterar dem som 
me emmar me en or armg tJ att an oc an ra • r·· t "d d f tt d b 1 t All 
l'·· b d l d . h f 't 'tu t' h o llb h. k Il t ore ra er e a a e e s u en. a .or un ets e nmg ar unm SI a IOneno a aroc m a a kan och ska inte vara kompisar 
en "e~traordi?Jär" ~o?Jgress. Brevet är mycket ~~t~~s~ant med varandra, men kamratskapen 
men nktar seJ alltsa bli medlemmarna och ska darfor mte innebär att man anstränger sig för 
återges här. Men läget i Ung Vänster speglas också i det attbyggauppengodstämningoch 
strategidokument som förbundsstyrelsen presenterar inför undvika skitsnack. Politisk kritik 
kongressen. Den som läser det noggrant kan nog skapa sej en ska framföras politiskt och sakligt, 
bild av de viktigaste motsättningarna genom de ämnen som mte genom poht1sk mJsskredJ-
tas upp. Däremot avstår VB åtminstone för tillfället på att tenng. V" k .. 
försöka sej på en egen analys - vi tar gärna emot andras b •Udng ankster s a varva ett f?r

1
-

b 'd 'Il o d F ') k · .. Il 'd un som an agera. 1 mas e ! rag tJ en sa an. etsh smar ermgarna ar eme ertJ kunna förlita oss på att våra kam-
vara. rater överallt i landet kan tänka 

Sju medlemmar av förbundsstyrelsen reserverade sej mot politiskt och organisatoriskt och 
beslutet om extrakongress. A v de reservationerna har vi valt agera i enlighet med förbundets 
att återge den av Ola Nilsson därför att den är utförligast och grundläggande riktlinjer. Vi måste 
på grund av OJas relation till Lund och Skåne. ocksåkunnaagerasamfälltnärdet 

behövs. Då måste vi kunna fö rlita 

Politiskt och organisatoriskt strategidokument. 
Ung Vänsters extraordinära kongress 2004 
Det här dokumentet sam manfattar 
extrakongressens bedömning av 
läget i förbundet och huvuddragen 
i vad som ska vara förbundets väg
val de närmaste åren. Extrakon
gressen är sammarikallad av för
bundsstyrelsen för att förbundet 
hamnat i en allvarlig ledningskris. 
Den förbundsledning som på 
extrakongressen får förtroendet att 
leda förbundet fram till nästa ordi
narie kongress måste få konkret 
vägledning om vad för slags för
bund den är satt att leda och åt 
vilket håll. Den verksamhetsplan 
och det principprogram och de 
stadgar som förbundets 42:a kon
gress i Uppsala antog fortsätter att 
gälla oreserverat som grund för 
förbundets och förbundsledning
ens arbete. 

Läget i förbundet, 
bakgrund 

Men det har också varit en pro
blematisk och konfliktfylld period 
för förbundet. Det har förekom
mit okamratlig och oacceptabel 
verksamhet som haft till syfte 
att undergräva fattade beslut 
och framfOr allt misstänkliggöra 
och trycka ned kamrater som 
stått upp för dessa. Insikten om 
att de viktigaste striderna måste 
tas utåt och att samverkan i samma 
orga-nisation kräver grundläg
gande respekt för andra kamrater 
har skjutits i bakgrunden . Det har 
skapat en ohållbar och obehaglig 
stämning på många håll i organisa
tionen. Den situationen måste få 
ett slut. 

oss på att beslut som fattas av 
högre organ åtföljs i hela organi
sationen. Ett re vol u tionärt förbund 
måste kunna ledas. En ledning 
måste kunna ha inre diskussioner, 
ibland hårda, men ändå ha ett 
gemensamt mål. Arbetet måste gå 
ut på att verks tälla beslut och 
utveckla pol i tiken , i n te att positi o
nera sig gentemot varandra inför 
framtiden. 

•Ung Vänster ska vara ett för
bund som är demokratiskt. Det 
handlar naturligtvis om att respek
tera fattade beslut och minoriteters 
uppfattningar. Men det handlar 
också om en demokratisk kultur. 
Förbundets interndemokrati är till 
för att åsikter ska komma fram, 
respekteras och diskuteras. allt för 
att förbundet ska komma framåt 
mot ett gemensamt mål. Vår in
temdebatt ska kunna vara rak och 
vid behov stundtals hård, men 
måste skilja sig från det sätt som vi 
bedriver debatt utåt. Vi kan um
gås och trivas med varandra, 

men förbundet leds öppet av 
valda organ, inte genom infor
mella nätverk och lojalitetsband. 

•Ung Vänster är inte ett enhet
ligt förbund, men ett förbund som 
kan agera enat. Vi har inte autono
ma distrikt - inte ens om de är 
stora- som kan göra anspråk på 
att vara självständiga organisa
tioner. Det finns sällan eller aldrig 
en särskild politisk situation på 
distriktsnivå som motiverar sär
skilda ställningstaganden. Vi är 
en organisation. Vi måste se upp 
med och motverka "distriktskul
turer" där man automatiskt förvän
tas tycka vissa saker och vara på 
ett visst sätt. 

•Ung Vänster ska vara ett för
bund med många ingångar och 
många olika sätt att vara aktiv. 
Man måste uppmuntra medlem
mar att kunna variera sätt och 
intensitet i engagemanget efter 
livssituation och uppdrag. Verk
samhetsplanens skrivningar måste 
kunna få en konkret tolkning. Alla 
kan och ska inte göra samma saker. 
Den som av sina kamrater utsetts 
till ansvarig för något - både om 
det är ett bestämt projekt och om 
det är ett styrelseuppdrag - ska 
alltid i första hand se till att sköta 
dettaldessa uppdrag på ett tillfreds
ställande sätt. Att vara aktiv i Ung 
Vänster är ett ställningstagande 
som kan och ska påverka livet. 
Men det ska inte vara en särskild 
Ii vs stil, med särskilda uttalade eller 
outtalade sociala normer och krav. 
Den sortens inre sekteristisk ut
veckling ska motverkas. 

•Ung Vänster ska vara en bred 
organisation med genomtänkta 
politiska linjer. En revolutionär 
organisation med ett konfliktper
spektiv som ser till att ta ställning. 
Det är avgörande att vi fortsätter 
med det. Men lika avgörande är att 
vi inte förnekar verklighetens kom-

Det senaste året har inneburit en 
motsägelsefull period i förbundets 
utveckling. 

Förbundet har uppnått några 
mycket stora framgångar. I sep
tember 2003 gjorde vi oerhörda 
insatser i EMU-folkomröstningen. 
Den segern går långt utöver det 
faktum att Sverige slipper euron 
som valuta. Vi har producerat en 
jubileumsbok som är ett tungt 
bidrag till hela arbetarrörelsens 
historieskrivnng. Vår medvetna 
strävan att rycka upp studiearbetet 
och den fackliga kampen i förbun
det har börjat ge frukt. Med sjö
sätrandet av Operation Upprust
ning har vi fullbordat första fasen 
i en viktig del av kongressens verk
samhetsplan: att dra upp centrala 
riktlinjer för att sedan kunna 
utforma lokal verksamhet. Själva 
tillblivelsen av kampanjen visar 
på en effektiv politisk tankeverk
samhet i förbundet och en bred 
mognad i organisationen. Vi har 
en situation där det finns duktiga 
kadrer spridda över hela landet. 
Många klubbar och distrikt har 
haft en positiv utveckling. Kon
gressens verksamhetsplan har 
kunnat omvandlas till en första 
verksamhetsplanering, som kon
kretiserar de riktlinjer och priori
teringar som där är fastslagna. 

Ung Vänster är Sveriges tveklöst 
starkaste revolutionära ungdoms
organisation. Det politiska läge 
som vi befinner oss i ställer extra 
stora krav på förbundet. För att vi 
ska kunna spela en positiv roll 
måste vi ha en organisation där det 
går att arbeta politiskt utan att 
brytas ned eller tröttas ut av onö
diga och sekteristiska inrerna kon
flikter. Förbunds- och distriktska
dern måste ägna mindre tid och 
energi åt internt positionerande
mer tid till att sköta sina uppdrag, 
agera i vardagen enligt fattade 
beslut. 

När Veckobladet inte har några naturliga illustrationer till en artikel 
tar vi fram vår bok med Grandvitles klassiska teckningarfrånförsta 
hälften av 1800-talet, blundar, slår upp en sida och pekar. De här 
båda bilderna är ur sviten "Encore une revolution" [Annu en revo
lution}. Den här heter "Bisonoxen håller tal inför de upproriska". 

Vilket förbund? 
För att förbundet skakunna komma 
ur svackan och gå framåt måste 
några viktiga politiska och organi
satoriska vägval klargöras. Nedan
stående ställningstaganden är inre 
bara allmänna påståenden. Genom 
att ställa sig bakom dem tar för
bundet också ställning till motsat
sen till dem. 

• Ung Vänster ska varaett öppet 
och kamratligt förbund. Det inne
bär att politiska konflikter är okej. 
Det innebär att vi ska kunna ha 
olika åsikter i viktiga frågor och 
ändå kunna samexistera i förbun
det , därför att våra fiender finns 
utanför organisationen. För att det 
ska kunna vara så i praktiken krävs 
det respekt för såväl olikheter som 
fattade beslut. Det är inte bara en 
formell fråga. Respekten för olik
heterinnebär att man också res pek
terar dem som har andra åsikter. 



plexitet. När vi använder en till
spetsad retorik eller intar glasklara 
ståndpunkter är vi medvetna om 
att verkligheten fortsätter att 
innehålla motsättningar som måste 
kunna analyseras. Vi försöker 
undvika radikalistiska och sekte
ristiska överslag. När vi prioriterar 
ned en fråga inser vi att frågan inte 
nödvändigtvis försvinner. När vi 
säger att förbundet bekämpar 
" Ii vsstilssocialism" innebär det 
inte på några villkor att man ska 
känna sig ovälkommen i förbundet 
för att man brinner för hur djuren 
behandlas i vårt samhälle. Att vi 
säger att det är ett problem om alla 
i en klubb har samma frisyr eller 
musiksmak innebär inte att någon 
som har en ''udda" frisyr eller mu
siksmak inte hör hemma i förbun
det. När vi använder oss av en viss 
retorik i en kampanj innebär det 
inte att vi ska använda samma 
retorik i varje sammanhang. 

•Ung Vänster ska vara ett för
bund där vi ständigt bekämpar p at
riarkala strukturer. Vi har upplevt 
en viss tillbakagång i den praktiska 
medvetenheten om tjejers struktu
rella underordning internt i organi
sationen. Det måste förändras. Vi 
ska vara en organisation där "grab
b i g" jargonguppmärksammas och 
motverkas. Vi ska vara ett förbund 
där tjejer kan gå ihop för att stärka 
sin ställning. Vi ska vara ett fOr
hund där tjejer tar större plats, 
på killars bekostnad, och där 
tendenser till att tjejer inte får 
utrymme eller ses och behandlas 
som osjälvständiga brickor i 
verksamheten beivras. 

•Ung Vänster är ett självstän
digt förbund. Förbundet organise
rar ungdom som kämpar för en 
socialistisk samhällsutveckling. 
Förbundet är inget verktyg för 
någon särskild politisk eller akade
misk trend. Förbundet är inte 
heller ett verktyg fOr att påverka 
någon annan organisation, till 
exempel vänsterpartiet. ! enhets-

och massarbetet hyser vi respekt 
för dem vi samarbetar med för 
tillfället, så länge de inte aktivt 
förstör samarbetet. Vi agerar öppet 
och schyst. 

•Ung Vänster är en politisk or
ganisation som förhåller sig till 
den samtida verkligheten. Vi tar 
stor lärdom av vår historia och 
respekterar de kamrater som käm
pat före oss, under vitt skilda om
ständigheter. Detta är en hjälp för 
oss att orientera oss i nutiden. Vi 
är inte rotlösa, men vi är inte heller 
nostalgiker. 

•Ung Vänster är ett socialistiskt 
och fem inistiskt förbund. Vi inser 
att en framåtsträvande vänster 
varken kan tona ned feminismen 
eller klasskampen. Insikten om att 
strukturerna är olika till sin ka
raktär är avgörande. Klassförtryck 
och kvinnoförtryck uppstår och 
upprätthålls genom olika sorters 
sociala mekanismer. V år feminis
tiska profil mås te ständigt utveck
las och försvaras motdem som vill 
göra tjejers underordning till ett 
bihangtill klassamhällets mekanis
mer. Vi förkastar och arbetar mot 
uppfattningen att feminismen eller 
feministiskt arbete skulle vara 
''småborgerligt" eller oviktigt på 
annat sätt. Vi skaflytta fram arbetet 
med att stärka tjejer och tjejers 
positioner. 

•Ung Vänster är ett förbund 
som skyr dogmatism och politisk 
inskränkthet. Vi använder oss av 
de begrepp och analyser som är 
lämpliga för att fOrklara världen 
och fOrändra den. Men vi gör 
inte användandet av särskilda 
begrepp, symboler och formu
leringar till vårt mål. Förbundet 
är rent historiskt arvtagare till de 
kommunistiska och vänstersocia
listiska traditionerna. Men förbun
dets namn är Ung Vänster och det 
är nu gällande stadgar. princip
program och politiska dokument 
som styr vårt agerande. 

Och den här bilden: "En annan eldig talare kräver ell snabbt 
agerande." 

•Ung Vänster är en del av den 
svenska arbetarrörelsen. Det är av
görande att detta inte bara blir 
något som lyfts fram i högtidstal 
utan faktiskt är en del av förbundets 
självuppfattning och konkreta ar
bete. Det måste till exempel prägla 
vårt utåtriktade arbete och våra 
prioriteringar. Ä ven om vi ser att 
socialdemokratin på många sätt 
imploderat ideologiskt och poli
tiskt för att reduceras till administ
rativt maktorgan, så måste varje 
form av grundläggande samhälls
förändring ha en förankring i arbe
tarrörelsen i bred meninl!. Vi kan 
och får inte tänka bort den reellt 
existerande arbetarrörelsen. Det 
ska också vara mot arbetarrörel
sen vi vänder oss i fOrsta hand 
när vi söker analyser och sam
arbete. Vi fäster stor vikt vid 
verksamhetsplanens skrivningar 
om grund-tanken bakom våra 
samarbeten: ''Att vara en kraft för 
en socialistisk sam-hällsförändring 
är inte en fråga om att kalla sig 
socialist eller något annat utan att 
arbeta på ett förnuftigt sätt som 
ger avtryck i utvecklingen. Att en 
organisation pratar om socialism 
och marxism betyder inte att orga
nisationen automatiskt kvalificerar 
sig som samarbetspartner i alla 
sammanhang." Försvaret av arbe
tarrörelsens landvinningar är en 
central fråga för förbundet. Vi be
tackar oss för att sammanfösas 
med en "vänster" som i praktiken 
inte är särskilt intresserad av den 
breda arbetarklassens konkreta 
livsvillkor. 

•Uni! Vänster är ett förbund 
som sätter en konsekvent anti i mpe
rialistisk hållning i förgrunden. Det 
innebär att vi som grundhållning 
avfärdar "humanitära interventio
ner", att vi tar ställning mot ocku
pationer av suveräna stater och att 
vi värdesätter alla nationers rätt 
till självbestämmande. 

•Ung Vänster är ett förbund 
som tar kamp mot rasismen och 
avvisar alla typer av "tillmötesgå
enden" gentemot rasistiska rörelser 
och opinionstrender. Det antira
sistiska arbetet kommer att vara 
viktigare än på mycket länge. l 
kongressens verksamhetsplan slår 
vi fast huvuddragen i en antirasist
isk strategi, som måste följas upp 
i konkret praktik. 

Det är oss det hänger på 
Förbundet har stora möjligheter. 
För att kunna tillvarata dessa möj
ligheter krävs det en uppryckning 
på alla nivåer i förbundet. Vi har 
heller inte tid att först se om vårt 
hus och sedan sätta igång med en 
politisk offensiv. De beslut som 
fattades av den ordinarie kongres
sen i Uppsala 2003 måste genom
föras . De kampanjer som startats 
måste fullfö ljas på bästa sätt. 

För att förbundet ska lyckas 
krävs samtidigt en ledning som 
vill och har förtroendet att leda 
förbundet. Det måste vara en led
ning som är beredd att arbeta hårt 
och följa de riktlinjer som ytterli
gare preciserats. Men ledningen 
måste också få möjlighet och and
rum att agera. Varje medlem, men 
särskilt distriktens kadrer, har ett 
ansvar för att ta kongressens och 
förbundsledningens beslut på all
var så att vi gemensamt kan dra åt 
samma håll. Vi måste ta ett ge
mensamt ansvar mot intrigerande 
i syfte att besätta olika poster, och 
smussel för attdriva igenom olika 
politiska linjer måste stävjas. 

Förbundet har oerhört mycket 
viktigare uppgifter att ta itu med 
än att ägna sig åt introvert 
konfliktande. Tillsammans med 
vänsterpartiet, tillsammans med 
folkliga rörelser i landet har vi 
möjlighet och skyldighet att ta strid 
mot överheten, för vår rätt och 
värdighet. 

Nu jäv l ar kör vi. 

En reservation 
J ag reserverar mig mot bes l ute t att 
utlysa extrakongress i april för att 
ompröva förbundsledningens för
troende. Jag gör detta i huvudsak 
för attjag menar att beslutet fattats 
på grundval av en ensidig, svart
vit och i grunden felaktig beskriv
ning av vad som lett fram till den 
nu uppkomna situationen. Existen
sen av en fraktion och organise
rad, medveten fraktionsverksam
het är inget annat än hjärnspöken 
som fått ori mi iga proportioner. Jag 
förnekar inte förekomsten av skit
snack, baktalande av enskildakam
rater och distrikt samt ett beteende 
som på alla sätt är ovärdigt en 
revolutionär rörelse. Jag är beredd 
att ta på mig min del av ansvaret 
för det okamratliga beteende som 
på många sätt hämmat FS möjlig
het att agera förbundsledning. Jag 
är beredd att idka självkritik och 
be om ursäkt till berörda parter. 

Jag är dock inte beredd att göra 
detta förutsättningslöst. Jag vägrar 
att göra detta i en kontext där det 
insinueras att flera kamrater ska 
ha ingått i en fraktion vars syfte 

beskrivs som att "ens polare ska 
drivas fram till olika poster medan 
andra baktalas och hånas". J ag väg
rar att göra det utan att processen 
av självkritik är en ömesidig pro
cess, där allas beteende och ag eran
de sätts under granskning utan pre
stigefy lida låsningar. Efter en så
dan process och med ett omprövat 
förhållningssätt . skulle jag inte haft 
några problem, att med en attityd 
präglad av ödmjukhet och respekt 
samarbeta med samtliga kamrater 
i nuvarande förbundsledning. 

Jag reserverar mig vidare till 
förmån för samtliga avslags- och 
ändringsyrkanden som lades på 
det ''Politiska och organisatoriska 
strategidokumentet" . Detta främst 
för att mildra de "Vägval Vänster
vibbar" och den guilt by associa
tionretorik som bitvis präglar do
kumentet. Med undantag för de 
avslagna ändrings- och stryknings
yrkanden som lades på dokumen
tet , ställer jag mig bakom innehål
let i det politiska och organisato
riska strategidokumentet 

Ola Nilsson 
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Spontandans och vindkraft 
En del människor får sin nattsömn va. Men att medverka till att för- positiva till att utnämna områdena 
störd av höga musiknivåer. Senast hindra spontandans känns inte så till riksintressanta för el produk-
var det grannarna till & Bar som kul tion. 
var störda. Miljönämnden bes l u- Om vi ska kunna ha en levande Områdena det gällde var bland 
tade då enhälligt att ägarna, vid stad med både boende och nöjesliv annat det militära övningsområdet 
vite om 100000 kr, inom två måna- så krävs det nog att det ingår redan vid Rev inge, områden vid Vomb-
der ska se till att restaurangen inte i stadsplaneringen att man både sjön och Krar1kesjön samt mellan 
störde boende nattetid med mer är ska kunna bo och roa sig. Det går Stångby och Ortofta. Dethärinne-
30 dB(A). Detta var helt i linje inte att etablera musiketablisse- bärinte att vi förordareller godkän-
med hur Miljönämnden har agerat mang med boende på våningen ner vindkraftverk vid dessa ororå-
tidigare mot nattliga störningar ovanpå. den . Etablering ska naturligtvis 
från restauranger och pubar. hanteras som andra byggärenden 

Under en tioårsperiod verkardet Riksintressanta och miljöprövas. Men vi i majarite-
som ljudnivåerna har stigit och vindkraftsområden ten menade att vi inte kan i detta 
öppettiderna blivitlängre förstans Miljönämnden var däremot inte första steg vara negativa till att 
restauranger. En av orsakerna till alls enig när det gällde Energi- områden som kan utnyttjas för 
den höga ljudnivån på & Bar upp- myndighetens förslag på riks in- vindkraft inventeras och prövas. 
gesvaraatt"spontandansuppkom- tresseområden för energiproduk- Vi kan knappast vara kategoriskt 
mer" . Och krogen harintetillstånd tion med vindkraft. En remiss från negativa efter allt skanderande 
fördan s. En av åtgärderna, fömtom Länsstyrelsen skulle besvaras. Här genom åren om vad som ska in d. 
sänkning av musikvolymen, ver- blev det fem _ fem i voteringen Det är intressant att höra mode-
kar vara att sätta in bord fö r att och den vikarierande ordföranden raternas argumentation. Jagkänner 
minimera risken för spontandans. Carl Werner (m p) fällde utslags- inte till någon enda fråga när det 
När man tar sådana beslut känner rösten till fö rmån för att godkänna gäl leretablering av dokumenterad 
man sig ganska tråkig. När jag områdena som att vara riksintres- miljöpåverkande verksamhet när 
varit ut och lyssnat på ljud från santa.Samtligaborgerligaledamö- moderaterna ens överväger att 
restauranger tidigare har det varit ter var mot samtliga föreslagna avstyrka etablering av miljöskäl 
helt uppenbartatt nivåernaharvarit områden i Lunds kommun. Vårt (vägar. McDonald's, P-hus, berg-
bra mycket högre än vad som är block (med undantag av Emma täkter m. m.) . Men nu visade de ett, 
rimligt för människor som ska so- Wallee som la ner sin röst) var vad jag förstår, väldigt nymornat 

Replik till språkpolis 
För några veckor sedan kritiserade 
jag Håkan Olssons språkkverulan
tiska insändare . Det var obetänk
samtCeller fegt) av migattanvända 
den anonyma signatursom beteck
nar min elakare och mer oseriösa 
sida. Jag ångrar också attjag med
vetet stavade fel, när jag nu förstår 
hur illa berörd Håkan Olsson blev 
av tilltaget. Och jag beklagar den 
ohälsosamma tryckstegring i de 
olssonska blodkärlen som blev 
följden därav. Efter hans repl ik i 
förra numret är jag helt överens 
med honom att det är dumt att 
använda Veckoblade ts viktiga 
spalter till sådant. 

Håkan Olsson hade hi ttat åtta 
fel på en sida som rymmer cirka 
8000 tecken. Det betyder att fe l
procenten var ungefär O, l. Alltså 
var 99,9 % av tecknen rätt. Jag 
håller med Håkan Olsson att det är 
mer rätt att göra rätt än att göra fel, 
men tycker att det är en nästan 
omänsklig prestation av redaktio
nen att under några timmar sätta 
ihop fyra sidor med så hög träffsä
kerhet. Och att den har gjort det 

vecka ut och vecka in i tretti år. 
Sedan beror det på hur man är lagd 
om man ägnar sig åt de 99.9 % 
korrekta tecknen eller åt den pro
mille skönhetsfel som oftast inte 
har någonkommunikativ betydel
se. Vi är helt överens om att vi inte 
bör förstöra fler spalter med att 
älta detta. 

Jag läser ofta texter skrivna av 
dyslektiker och av personer som 
just gått första kursen i "svenska 
för invandrare". Det är i regel inte 
svårt att förstå innehållet trots 
massor av syntax- och stavfel. Om 
man koncentrerar sig på vad dessa 
skribenter vill uttrycka. är detta 
inte sällan mer klartänkt och kom
munikativt än det som uttrycks i 
de texter somjag själv och Håkan 
Olsson förmår framställa. Trots 
att vi båda vinnlägger oss om att 
stava rätt. 

Men jag har svårt med Håkan 
Olssons språkpol isiäraambitioner. 
''Bort det! " utropade han om ett 
ord som han trodde kom från främ 
mande land. Han förstod själv 
ordets betydelse men menade att 
"en normal svensk'' inte gör det. 
Han gjorde sig alltså till tal esman 
för den mindre vetande delen av 
läsekretsen, till vilken han själv 
inte anser sig höra. Senare vill han 
inte att man ska använda gamla 
svenska ord , eftersom han tror att 
normalsvensken inte heller förstår 
dessa. Om vi varken får använda 
ord som Håkan Olsson tvcker är 
för gamla eller importera' nya ord 

och uttryck, går svenska språket 
mot en säker död. Och detta vore 
förödande för kommunikationen 
- till skillnad mot ett eller annat 
förlupet bindestreck . 

Lika obegriplig är hans avsky 
mot utsagan : "Jag är en lärare." 
Vem kan missuppfatta den? Han 
tycker säkert inte man ska säga 
" Min hund är tax" eller "Den där 
fågeln är örn". trots att nyss hit
flyttade ibland säger så som kon
sekvens av att han/honjust har lärt 
si o att det ska heta "Jag är lärare." 

"'Än värre är att han vidhåller att 
man ska skrivaellersäga "vit man" 
eller "vit person". Här är det inte 
fråga om ordval, utan om raskate
gorisering. Jag håller med om att 
ordet ''kaukasisk" som rasbeteck
ninQ. borde ha stannat kvar i arton
hu;dratalstexterna. Tyvärr har 
dock rasismen inte stannat där utan 
levt vidare, om än del vis med andra 
förtecken. Beteckningen ··vit'' som 
karakteriserinQ. av människor bor
de inte få leva ~~ i dare i 2000-talets 
samtal. 

Det finns inga vita människor. 
Jag föresl år att Håkan Olsson gör 
ett experiment. Ta ett vitt papper. 
Ställ dig framför spegeln. Jämför 
papprets kulör med din ansiktsfärg. 
Trol igen noterar du då en bety
dande nyansskillnad. Om du nu 
inte bl ir vit av ilska när du upp
täcker ett kraft i!:!t kommunika
tionshindr:mdeavstav-ningsbinde
streck mitt på en rad . 

Mats Bahgard 

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

intresse för fåglarnas själsliga 
upplevelser av miljön . När Carl 
Werner menade att det var tvek
samt om vindkraftverk verkligen 
störde få!:!ellivet mer än vilken 
annan byggnad som helst. replike
rade den moderate ledamoten att 
vi knappast kunde veta hur fåg larna 
skulle uppleva att få ett vindkraf
tverk till granne. Inkonsekvensen 
i argumentationen överträffas nog 
bara när, under förra mandatperio
den, en moderat ledamot oroade 
sig för kollektivtrafikens tidtabel 
lernär30-zoneri stan diskuterades. 
Koden till nästan allmoderatargu
mentation i nämnden får man om 
man utgår från att moderater älskar 
biltrafik och hatar vindkraftverk. 

Nu behöver ingen bli di rekt o
rolig fö r att de plötsligt ska byggas 
ett fågelstörande vindkraftverk vid 
Krankesjön. Innan ettsådantbeslut 
tas ska inverkan på miljö och natur 
nogsamt studeras. Och skulle vi 
inte vilja ha ett vindkraftverk nå
gonstans, så kan vi vara helt säkra 
på att få med hela den borgerliga 
gruppen för ett avslag. 

Nästa veckas yttranden 
Nästa sammanträde ska vi avQ.e 
yttranden om djurförsöksetiska ut
redningens slutbetänkande om e
tisk prövning av djurförsök. Fly
inge AB:s ansökan att bedriva 
miljöfarlig verksamhet (djurhåll
ning), Swerock AB:s ansökan om 
tillstånd för täktverksamhet i 
Veberöd, Lomma kommuns för
slag till reviderad vindkraftspolicy. 
detaljplan fö r kvarteret Sandryg
gen ( Karhögstorg och västrakvar
teret i Harlösabanan), förstudie för 
vägmiljö i Ve be röd och mark- och 
bostadsförsörjningspragrammeL 

Den som vill till fö ra några 
miljöaspekter i dessa frågor (eller 
om något annat) kan kontakta mi g 
(Bo h gard @telia.com). Pi nar Dal 
eller Sven-Inge Cederfelt. 

Mats Bahgard (v) r-------- .. 
1 VECKOBlADET 1 
l Detta nummer gjordes av Göran 1 

Persson, Gunnar Sandin (red.) och 

l Kajsa Theande r. Nästa redaktör 1 
Gunnar Sandin, 135899. 

l 
l 
l 
~ 

Manus sänds per post till Vecko-
bladet, Svartbrödersg 3, 223 50 

l 
l 
l 

l Lund. Månd. e.19 till 046-138213. 1 
Manus mottas gärna i form av 1 Worddokument (.doc), RTF eller 1 
ren text på 3,5" diskett. Bifoga l helst pappersutskrift. Enklare är att l 
skicka e-post ti ll l l vbladet.lund @ passagen.se 

l Lämna då gärna två versioner: den l 
råa texten som brev och dokumen-

1 tet i fo rmat enligt ovan som bilaga. 1 
Redaktör Gunnar Sandin 13 58 99 1 Vid utebliven tidning rin~ l 
Cecilia Salemark 14 g~ ,'1 .l 

~--------

hemma
Rectangle


