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Veckobladet ska aktivt verka för att inkludera alla medlemmar i sitt arbete, hålla en god kamrat !t g ton och motverka den underordning som 
bland andra arbetare, kvinnor och lågavlönade utsätts för. 

Kalaset 
AV JORGE CAPELÅN 
MARIA SÖDERQUIST 

Lördagen 5 juni var vi på >>Kala
set<< i Borgarparken på Norra Fä
laden . >>Kalaset<< arrangeras av 
Kyrkan , Fäladsgårdens Fritids
gård. Fäladsgårdens bibliotek , 
Bygglekplatsen (en öppen fri
tidsgård), Rornano Traja (som 
vann årets Integrationspris ). 
Martas Cafe och Hyresgästfören
ingen. 

Detta är tredje året i rad som 
>> Kalaset<< äger rum. >>Kalaset << är 
en folkfest för barn, vuxna, ung
domar. äldre, invandrare. svensk
ar. Ja, alla. Under en hel dag träf
fas Norra Fäladens invånare för 
att lyssna på musik, äta god och 
billig mat, spela kubb eller fot
boll , eller ligga på gräsmattan 
och sola. 

Årets >>Kalaset<< blev en mycket 
lyckad tillställning: Det var fullt 
med folk hela dagen från kl. 

13:00 till sent på kvällen. Höjd
punkten var Timbuktus konsert 
inför nästan ett tusental ungdo
mar och många av deras föräldrar 
och yngre syskon. Lundarappa
ren Timbuk. Chords och DJ 
Amato var inspirerade av publi
ken som klappade in dem 3 gång
er och sjöng många nya och gam
la låtar både på svenska och eng
e lska. Bland höjdpunkterna 
minns vi låten >>För Länge Se
dan<<, full med minnen från Lund , 
>>Gott Folk<< (>>Rasister o hyckla
re hatare pratare tyckare gnatare 
gycklare sknatare ... << ) och >>The 
botten is nådd<< . 

Ä ven resten av musikprogram
met var en glad överraskning, 
med en blandning av nytt och 
gammalt och med många duktiga 
och framför allt väldigt sugna 
musiker som Mizar, punktjejban
det Buttercups, Paddy's lrish 
Clan ( Irländsk folkmusik också 
med en touch av punk och myck
et humor) , the Rhinos från Mal-

mö med 60-talets låtar och Ba
mabara med salsa för hela sl an
ten. 

Men det var inte bara musik som 
bjöds på >> Kalaset<<: på barnens 
>> lilla scen<< framträdde bland an
dra Trollkarlen Mysko och Lilla 
Vilda Teatern. För meningen med 
>> Kalaset<< är att det ska vara en 
folkfest där man också träffas 
över generationsgränserna. Det 
fanns gott om saker att göra för 
barnen , från olika lekar och pon
nyridning till att fiska leksaker i 
en >> fiskdamm<<. Fiskdammen var 
en del av Rornano Traj os tjej
grupps insamling till ett sjukhus 
för afganska flyktingbarn och -
kvinnor i Pakistan. Malalaisjuk
huset drivs av en afgansk kvinno
organisation. RAWA (Revolutio
nary Afghan Wo mens Associa
tion), med mycket små medel. l 
Romanos Traj os tält fanns också 
en utställningsskärm om RA WA 
och Malalai sjukhuset. 

Fiärde konferensen om Togo 3-5 juni 2004 
Vilket Tog o vill vi ha för de kommande åren? 

AV NITA LORIMER 

Torsdag eftermiddag startade den 
!Järde internationella Togo-kon
ferensen i Lund. Jag var den som 
fick möjligheten och äran att ge 
Vänsterpartiet i Lunds hälsnings
anförande. Av de politiska partier 
var det bara s och v som var på 
plats. Lennart Prytz var den som 
officiellt öppnande konferensen 
som varade i tre hela dagar. 

Torsdag. den första dagen var i 
stadshallens sessionssal, och 
hade en officiell prägel. Här pre
senterades ett antal olika håll 
ningar om hur man kan arbeta vi
dare för politisk förändring i 
Toga. Fredag och lördag var på 
Folkets hus och innehållet varie
rade från utåtriktat formalia till 
interna och djupa diskussioner. 
Det var definitivt inte fallet att 
alla var eniga om vad som är bäs
ta sättet att arbeta i kampen mot 

den diktatur som idag har makten 
i Toga. 

De tre dagarna var mycket gi
vande och oerhört intressanta. 
Vänster Lund har deltagit och 
haft en roll i de tre föregående 
möten som också har varit här i 
Lund men detta är första gången 
jag har haft möjlighet att vara 
med. Två personer som hade va
rit valobservatörer i Toga infor
merade oss grundligt om hur det 
senast »valet<< hade gått till. Som 
viceordförande i valnämnden här 
i Lund blev jag lite extra upp
märksam på allt man hade att be
rätta. Mänskliga rättigheter är 
inte häller speciellt respekterade i 
Toga och den informationen var 
jobbig att ta till sig. Visst finns 
det skillnader på denna vår jord. 

Vid själva det formella utbytet 
mellan partier och organisationer 
i Lund och Toga var vi först re
presenterade genom vår ordfö-

rande Claes Regander och sedan 
togjag platsen när han var tvung
en att gå till torgmötet. Vi avslu
tade med en diskussion med ett 
av de politiska partier som har tre 
representanter här och vi diskute
rade möjligheterna för ett utbyte i 
form av politiska diskussioner. Vi 
kommer först och främst att titta 
på varandras stadgar och plattfor
mar och studera dem. Om båda 
parter finner att vi har en tillräck
ligt stor gemensam grund för att 
en fortsatt diskussion skall bli 
värdefullt kommer vi att d iskute
ra hur vi kan utveckla starta en 
dialog. Vi talade franska men de 
ha lovat försöka få så mycket 
som möjligt översatt till engelska 
för oss . 

Med utgångspunkt i de tal och 
de diskussioner vi hade hoppas 
jag att detta kan vara början på 
ett intressant och givande utbyte 
Togo-Lund. 

>> Kalaset<< är integrationsarbete 
som det verkligen borde vara, be
friat från institutionellajippon 
och med verkligt folkl igt delta
gande. Stödet och intresset från 
det >>etablerade<< samhället har 
varit svalt. Inte en enda notis i 
sydsvenskan eller andra lokala 
medier, och inga lokala politiker 
syntes till där, förutom våra vän
sterpartister. Norra Fäladen por
trätteras ofta som Lunds Rosen
gård, med segregation, patriarka
Ja familjer, brottslighet. kort sagt 
som en »gangsterhåla<< . Den här 
folkfesten visar en helt annan 
sida. Som sällan är intressant. Ett 
Norra Fäladen där människor 
känner varandra över alla grän
ser. Man kan verkligen fråga sig 
var den verkliga integrationen 
finns; här eller i svenskghettot 
Professorsstaden? 

Om RA WA kan du läsa på hup:/1 
rawa.false.netlindex.html 

RIP 
Ronald Reagan är död. Veckobl a
det s redaktion uttrycker sin djupa 
sorg över att den fd amerikanske 
presidentens bortgång har förne
kat oss nöjet att se honom inför 
rätta för de brott mot mänsklig
heten som begicks mot folken i 
tredje världen. 

* 



Förvalta nejet med vänsterpolitik 
AV CAMILLA SKÖLD JANSSON 

Det starkaste minnet från EMU
kampanjen var när jag besökte min 
gamla hemkommun Strömsund i 
norra Jämtland. En timme innan 
mötet skulle börja så satt de där. 
Uppradade på torget med nej-knap
parna väl synliga; Kommunens >>a
tagare«. Jag kände flera av dem 
från min tid som socialarbetare i 
Strömsund. Återseendet var varmt 
och de lovade att försöka leta rätt 
på röstkortet och masa sig iväg till 
posten. Hur det slutade vet jag inte, 
några av dem hade somnat på park
bänken när torgmötet var slut och 
kanske glömde de av det hela. Men 
viljan, känslan av delaktighet och 
av att de bestämt sig för att säga 
ifrån, gick inte att ta miste på. Vi 
som var på torget i Strömsund den 
här höstdagen, de kvinnor som kom 
fram och talade om makt och infly
tande, gubbarna på bänken. Alla 
dom, alla vi tillsammans grep de 
facto in i utvecklingen och visade 
att en annan ordning är möjlig än 
den som det politiska och ekono
miska etablissemanget hade tänkt 
sig. 

l vänsterpartiets EMU-kampanj, 
vilken jag som en av två politikan
svariga i partistyrelsen var med och 
utformade, var vi mycket noga med 
vilka målgrupper vi skulle vända 
oss till och med vilka argument. Ar
betarklassen, särskilt kvinnorna, in
vandrare och ungdomar var våra 
huvudmålgrupper. Syftet var att 
säkra ett så högt röstdeltagande 
som möjligt med tydliga vänsterar
gument mot EMU. Arbetssättet var 
att försöka komma in i direkta sam
tal på arbetsplatser. i bostadsområ
den och på skolor. Vänsterpartiets 
väljare röstade nej i mycket stor ut
sträckning. Enligt en mätning, 
TEM O :s eftervalsundersökning, 
var det så många som 96 procent. 

Klassröstningen var tydlig och 
LO-medlemmarna röstade nej i hög 
grad. Betydligt fter kvinnor än män 
röstade nej och bland ungdomarna 
vann nej-röstarna överväldigande. l 
hela Jandet vann nej-sidan bortsett 
från Stockholm och Malmö samt 
några. företrädesvis höginkomst
kommuner, som Danderyd och Vel
linge. En ung kvinna anställd i of
fentliga sektorn i en glesbygdskom
mun var den tydligaste nej-rösta
ren. En man i övre medelåldern bo
satt i villa i en höginkomstkommun 
var den ty61igaste ja-röstaren. 

TV :s vallokalsundersökning vi
sade att demokratin, självbestäm
mandet och vämandet av välfärden 
var vikt iga skäl för att rösta nej. 
Det är troligt att dessa skäl var nära 
sammanlänkade till varandra- att 
demokrati, självbestämmande och 

välfärd ses som varandras förutsätt
ningar 

Efter omröstningen 
Vad kan då folkomröstningsresulta
tet betyda för framtiden? Har möj
ligheterna ökat för vänsterpartiet 
och andra radikala krafter att vrida 
politiken åt vänster? Eller var folk
omröstningen bara en tillfällig 
knäpp på näsan åt ett i övrigt intakt 
etablissemang? 

l sämsta fall kan omröstningen 
gå tämligen betydelselös förbi. Om 
inte vänstern förmår fånga upp den 
kraft och opinion som omröstning
en gav uttryck för kommer vi inte 
heller att kunna utnyttja det politis
ka handlingsutrymme som själv
ständigheten från EMU innebär. 
Hur det i slutänden blir avgör vi 
själva, men omröstningen visade att 
där finns en slumrande potential 
som är möjlig att väcka igen i kamp 
mot nyliberalism och för radikala 
reformer. Det är möjligt för de bre
da folklagren att utmana makten. 

Många politiska frågor som tidi
gare var självklara för arbetarrörel
sen är inte det idag längre. Vem dri
ver på allvar frågan om full syssel
sättning ? Finns det något parti i 
riksdagen som avviker, annat än 
marginellt, från den förhärskande 
borgerlig-liberala synen på ekono
mi och konkurrens? Det har skett 
en medelklassifiering av politiken 
och av hela det politiska landska
pet, även vänsterpartiet har förskju
tits åt höger. Socialdemokratins Je
darskikt identifierar sig mer med 
Blair och Schröder än med sina 
uppdragsgivare väljarna. Det är 
länge sedan socialdemokraterna 
stod för något eget alternativ som 
tar sin utgångspunkt i arbetarklas
sens intressen. I stället hämtas in
spirationen från den marknadslibe
rala politik som dess ledare ständigt 
frotteras med vid sina besök i Brys
sel. Allt från avregleringen av kapi
talrörelser och avdemokratisering
en av riksbanken, till ett pensions
system byggt på spekulation och en 
successiv nedmontering av den of
fentlig sektorn och de generella 
välfärdssystemen, har sina kopp
lingar till EU och EMU. Det är en 
politik som ökar orättvisorna mel
lan klasserna. och som sår splittring 
inom arbetarklassen. Klyftorna 
ökar mellan kvinnor och män , mel
lan svenskfödda och utrikesfödda, 
mellan de som har arbete och de 
som står utanför arbetsmarknaden. 
Att splittra arbetarklassen har alltid 
varit ett mål för borgerligheten och 
arbetsgivarsidan. Så länge Hertalet 
av löntagarna inte ser vänsterpartiet 
som något alternativ, kan socialde
mokraterna fortsätta att rikta in sig 
på att fånga medelklassväljarna och 

med doser av traditionell retorik 
behålla tillräckligt många av LO
medlemmarna för att säkra makt
innehavet. Går det in te med nuva
rande valsystem, så får valsystemet 
ändras, vilket uppenbarligen är so
cialdemokraternas målsättning. 

EMU -omröstningen visade att 
det går att besegra etablissemanget 
om många. många går samman. En 
förutsättning för en radikal vänster
politik är att det finns en rörelse. 
och en politik som fångar upp brell 
bland arbetarklassens kvinnor och 
män. Men den utveckling vi ser går 
i mångt och mycket åt motsatt håll. 

Vänsterpartiets berättigande åter
finns i en ambition att vara en stark 
och trovärdig vänsterkraft i svensk 
politik . Då duger det inte med en 
överordnad strategi att det allt id är 
bättre att göra upp med socialde
mokraterna, även om det innebär 
försämringar för löntagarna, efter
som att det skulle bli ännu värre om 
socialdemokraterna vände sig till 
de borgerliga. Med denna strategi 
kan vi i praktiken följa med social
demokraterna hur långt som helst 
på den borgerliga vägen. Det finns 
alltid något som är värre. Denna 
strategi har hitintills verkat mycket 
i det fördolda, men den måste upp 
till en öppen diskussion och den 
måste ifrågasättas. Samarbete och 
kompromisser måste ses som ett 
politiskt verktyg bland andra. Det 
är ett medel och får aldrig utgöra ett 
mål. Det är det politiska innehållet , 
satt i sitt sammanhang. som avgör 
vilket verktyg som är det mest ef
fektiva. För ett parti som vill för
ändra samhället i grunden och som 
vill stå för ett alternativ krävs ett 
medvetet förhållningssätt där sam
arbete och kompromissande konti
nuerligt värderas och prövas. 

l den utvärdering vänsterpartiet 
gjorde av valet 2002 konstateras att 
vår osjälvständighet gentemot re
geringen var en starkt bidragande 
orsak till att vi tappade många rös
ter. Det är en riktig värdering. Upp
görelser och kompromisser har ofta 
framställts liktydigt med vår egen 
politik. Om vi inte själva ser oss 
som ett politiskt alternativ till re
geringen, varför ska då väljarna 
göra det? 

En central fråga vi måste ställa 
oss är om samarbetet sammantaget 
innebär att vi bidrar till en vänster
vridning av politiken. eller om det 
legitimerar en högervridning? l det 
samarbete som vi genomfört på 
riksnivå sedan valet 1998 är det 
uppenbart att den samlade politiken 
inte har gått åt vänster. Frågan är 
också om socialdemokratin hade 
kunnat privatisera Telia. urholkat 
strejkvapnet och sänkt sjukpen
ningersättningen om vänsterpartiet 

hade varit i opposition. Tyvärr är 
det nog så att enskilda vänsterav
tryck inte räcker till för att ändra 
helhetsbilden. Den sammantagna 
effekten av samarbetet är att vi le
gitimerat socialdemokraternas hö
gervridning. 

Visserligen är nedskärningar lika 
smärtsamma oavsett om socialde
mokraterna genomför dem tillsam
mans med moderaterna eller vän
sterpartiet. Men det är när vänstern 
sviker som uppgivenheten träder in. 
Om vi förvandlas till ett plakatparti 
som skanderar fina ord på 

l maj som vi sedan sviker i den 
praktiska politiken, då utgör vi ing
et trovärdigt alternativ. Det är då vi 
öppnar för lågt valdeltagande eller 
för att politiska mörkerkrafter som 
sverigedemokrater och andra kan 
vädra morgonluft. 

Ett annat alternativ 
l Frankrike ser vi vad som kan hän
da när traditionella vänsterpartier 
inte motsvarar förväntningarna från 
radikala väljare och arbetarklassen. 
l det senaste presidentvalet gick Le 
Pen till slutomgången. Men även de 
två trotskistiska kandidaterna hade 
framgångar. Socialistpartiets Jospin 
led ett förnedrande nederlag och 
kommunistpartiet blev näst intill 
utplånat. Le Pen stödde sig i stor 
utsträckning på arbetarröster. Nu 
tycks väljarna ändå gå åt vänster. 
Enli gt opinionsmätningar så kan 
nästan en tredjedel av väljarna tän
ka sig att rösta på ett nytt radikalt 
vänsterparti , ett parti som uppfattas 
som pålitligt vänster är det avgö
rande. När socialistpartiet och kom-
munistpartiet tycks ha förstelnat -
och av många väljare uppfattas ha 
sett maktinnehavet som ett självän
damål, inte som ett medel för att 
föra en radikal politik. bestraffas 
man för det. Med all rätt. 

Än finns det inget reellt alterna
tiv till vänster om vänsterpartiet. 
men om vi alltmer betraktas som en 
filial till soci aldemokraterna finns 
det på sikt ett tomrum att fylla för 
en radikal vänsterkraft i svensk po
litik. För att förhindra extremhö
gerns framväxt även i Sverige, 
krävs en politik som tydligt omför
delar för att minska klyftorna i 
samhället, och som vågar utmana 
de rikas privilegium. Om inte vän
sterpartiet gör allt för att bryta da
gens utveckling med ökade klass
klyftor, stigande arbetslöshet och 
på sina håll ganska brutala nedskär
ningar i välfärden, även om det 
skulle innebära konfrontation med 
socialdemokraterna. kommer utan 
tvivel andra politiska krafter att 
stärkas. 

Vad kan då göras för att ändra in
riktning på den nu inslagna politis-



k a vägen? Ett första steg var att få 
till stånd ett nej till EMU , nästa 
steg måste vara att bygga vidare på 
den tydl iga arbetarklass- och kvin
naopinion som då visade sig. Vad 
socialdemokratins toppskikt fruktar 
mest är opin ioner och utomparla
mentariska rörelser som de inte har 
någon kontroll över. 

Under EMU-kampanjen fick vi 
höra Göran Persson lägga munkav
le på partimedlemmar som hade fel 
åsikt. LO:s Wanja Lundby-Wedin 
och Göran Jonsson visade närmast 
ett förakt mot medlemmar och för
bund som återfanns på nej-sidan. 
Kongressbeslut om neutralitet kör
des raskt över. Som så många gång
er förr visade det sig att LO -led
ningen prioriterar lojalitet gentemot 
regeringen före lojaliteten till sina 
egna medlemmar. 

Slutsatsen. som egentligen är 
självklar, är att vänsterpartiets vik
tigaste uppgift är att stödja och mo
bi!isera folkliga opinioner mot hö
gervridni ngen av pol itiken. Våra 
verkligt allierade sitter inte i Ro
senbad eller i LO-borgen . De finns 
på arbetsplatserna, i bostadsområ
dena och på parkbänken. Det går att 
påverka även storpampar inom ar
betarrörelsen om trycket blir till
räckligt starkt. När massor av män
niskor demonstrerade mot Irak-kri
get såg sig Göran Persson tvungen 
att backa från det mer eller mindre 
öppna stödet för krigsfirman 
Bush&Blair. LO-ledningen hakade 
på och plötsligt kunde man läsa 
uppmaningar om att protestera mot 
kriget på I:: O :s hemsida. 

EMU -kampanjen visar också att 
det är möjligt att slå hål på borger
lighetens hegemoni. Det går att nå 
ut med alternativa synsätt och vär
deringar. Men det måste ske via 

egna kanaler, inte via DN-artiklar 
och affischpelare. Vi lyckades få 
genomslag genom att vara ute på 
gator och torg, träffa människor, 
besöka arbetsplatser, bjuda in till 
samtal. Ja-sidan hade resurserna 
men vi hade engagemanget och de 
många människorna. Folk köpte 
inte argument från väldrillade, be
talda valarbetare. Det gick inte hem 
med ytlighet, glass och ballonger. 
Nej-sidans bokbord och ja-sidans 
partytält blev tilllevande illustra
tioner av det konfliktperspektiv 
som fanns i själva sakfrågan och 
som också visade sig i valresultatet; 
Det var folket mot den ekonomiska 
och politiska eliten. 

Kampen fortsätter 
Som socialister och feminister såg 
vi oss som utmanare av denna 
maktelit Vi placerade in oss på 
folkets sida i EMU-frågan . Det är 
naturligt. Det finns ett tydligt kon
fliktperspektiv inbyggt i vår politik. 
För att nå förändring och utmana 
det kapitalistiska systemet måste vi 
stå självständiga utanför det vi i 
dagligt tal kallar för etablissemang
et. Vi kan inte låta oss imponeras av 
att få vara med i de fina salongerna 
på Rosenbad eller annorstädes. 
Men likaväl som konfliktperspekti
vet är nödvändigt för ett socialis
tiskt och feministiskt parti kan det 
också vara besvärande. Det är så 
mycket enklare att mer konfliktfritt 
tillhöra de etablerade än att vara en 
som ständigt ifrågasätter och står 
för alternativa analyser och lös
ningar. Fast det vi ll ju ingen erkän
na. l stället utvecklas olika strate
gier för att slippa konfrontation. En 
sådan strategi är att påstå att krav 
på förändring är förlegat och i själ
va verket bakåtsträvande. Att det 

inte är >>att ta ansvar<<, att det inte är 
>>realist iskt<< och så vidare. En an
nan strategi är att svänga sig med 
marxistiska fraser om produktiv
krafternas utveckling, om globali
sering och kapitalismens inneboen
de utveckling och liknande. 

Synar man resonemanget ser 
man att det i själva verket handlar 
om att slippa ta ansvar för en vän
sterstånd punkt. Man vill inte utma
na nuvarande ordning utan är i själ
va verket systembevarande och 
konservari v och är i ordets rätta 
mening verkliga traditionalister. 
Inte sällan är syftet. helt krasst. att 
försvara ett fortsatt samarbete med 
socialdemokratin. vilket inte sällan 
gynnar den egna positionen. 

Med hänvisningar till glohalise
ring och det internationella kapita
lets rörlighet kan man egentligen 
motivera vilken politik som helst. 
Men globaliseringsretoriken är till 
stor del konstruerad i det ny liberala 
korståget för att frammana bilden 
av att det inte finns något alternativ 
till privatiseringar och sönderslag
ande av välfärdsstaten och arbetar
nas rättigheter. 

Det är illa när detta inte genom
skådas eller används som argument 
därför att budgetöverenskommelse
rna är den optimala politik som en 
vänsterpolitiker kan genomföra 
idag. 

EMU-omröstningen var en stra
tegiskt viktig fråga att vinna. En 
kommande stor utmaning är den 
framtida utvecklingen av den of
fentliga sektorn och den generella 
välfärden . Precis som i slutet av åt
tiotalet skapar nu borgerligheten. 
tillsammans med socialdemokratins 
toppar. en >> krismedvetenhet<< om 
att pengarna snart är slut och att vi 
måste hitta alternativa sätt att linan-

Kom till Hjärtasjölägret den 17-25 juli! 
Jajamensan. för 27 året i rad ar
rangerar Vänsterpartiet Skåne som
marläger. i år liksom de föregående 
femton åren eller så vid Hjärtasjön 
några kilometer utanför Lönsboda i 
norra Skåne. Lägret är i första hand 
ett semesterläger, men har även in
slag av politik i form av diskussio
ner och föredrag. Lägret är fullt av 
traditioner och erbjuder en fantas
tisk. ovanlig- om inte unik- möj
lighet för barn och vuxna i alla åld
rar att umgås och ha det trevligt. 

Vi bor som vanligt i tält , och det 
praktiska- såsom matlagning och 
vedhuggning- sköter vi tillsam
mans. 

En typisk dag kan på Hjärtasjö
lägret se ut ungefär så här : 

7.30-9.30: Frukost 
Frukosten ordnas av föregående 
jags matlag och erbjuder massvis 
1v olika sorters käk. 

9.30-10.00: Stormöte 
Om lägrets angelägenheter beslutas 
det naturligtvis demokratiskt i ett 
Stormöte varje dag. Detta är den 
enda fasta punkten som är obligato
risk. Ä ven barnmöte 
hålls regelbundet. 
l 0.00-12.00: Föredrag 
En föredragshållare drar en inled
ning på någon timme, varpå diskus
sioner följer. Temat i år är blandat. 
12.00: Lunch 
15.00: Mellanmål 
18.00: Middag 
21.00: Brasan tänds 
Här erbjuds varm choklad, sagor 
för de yngsta och eventuellt sång 
och musik. Brasan är igång till sent 
på natten. 

Resten av tiden spenderar man pre
cis som man vill: man kan bada i 
sjön som ligger femtio meter från 
stugan vi har. ta en promenad i sko-

gen som ligger precis intill gården. 
paddla i en av våra tre kanoter, spe
la B ou le eller något annat spel , 
plocka bl åbär eller svamp eller bara 
ligga och slöa i skuggan av ett träd. 

Priset var förra året 80 kr/dag. 
men då hade vi pengar över sedan 
förra året vilket reducerade priset 
något. l år lär vi hamna på någon
stans runt 125 kr/dag för vuxna och 
80 kr/dag för barn. För detta får du 
alltså frukost , lunch. mellanmål. 
middag, varm choklad vid brasan, 
en stor godispåse varannan dag. en 
föreläsning per dag, en stor fest
middag och en cabaret på lörd agen , 
spökrunda på fredagen- för att inte 
tala om en underbar semester och 
trevl igt umgänge! 

För att anmäla dig eller få mer 
information ringer du mig på 0730-
98 90 54. skickar ett e-mail till 
kerstin.h.sundin @malmo.se alter
nativt ett vanligt brev till Monica 

siera välfärden. Göran Perssons ut
talande om att han ser framför sig 
en privatisering av socialförsäk
ringarna. liknande den modell som 
det nya pensionssystemet har, är ett 
led i förberedelserna för ett system
skifte av hela välfärdssystemet. Ska 
vi kunna försvara de landvinningar 
som har gjorts och upprätthålla och 
utveckla den offentliga sektorn och 
de generella social försäkringss yste
men. krävs ett medvetet opinionsar
bete, en mobilisering och ett tydligt 
politiskt alternativ. Det är genom 
att samlas runt en ny gemensam, 
strategisk uppgift som vi på bästa 
sätt tar tillvara erfarenheterna från 
EMU -omröstningen. 

Camilla Sköld Jansson, EV/EMU
politisk ansvarig i vänsterpartiets 
partistyrelse. Texten är hämtad från 
antologin »S!..·yll på demokratin« 
som går att köpa på 
www. redp/anet.com. 

Arnoldsson, Ernst Wigforss Gata 
76, 227 62 Lund och anger namn, 
adress . ålder, telefonnummer och 
helst e-post. Vi behöver också veta 
om du kommer hela veckan eller 
bara några dagar, om du är vegeta
rian/vegan eller om du har någon 
form av allergi . 

Sprid informationen och anmäl 
dig (och eventuellt din familj) sna
rast till en toppensemester- Du 
kommer inte att ångra dig! 
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Uttalande om 
Vägval Vänster 
Antaget av vänste11Jartiets parti
styrelse den 28 maj 2004 

Vänsterpartiet är ett brett och öp
pet parti som uppmuntrar med
lemmarna till debatt och diskus
sion om vänsterns politik i all
mänhet och vänsterpartiets pro
gram i synnerhet. Vänsterpartiet 
är också ett demokratiskt parti 
som bekämpar frak tionsbildning, 
slutna arbetsformer och minori 
teters försök att bestämma över 
majoriteten. Denna syn på partiet 
har ett nästan totalt stöd bl and 
partiets medlemmar. 

Den ekonomiska föreningen 
Vägva l Vänster har marknadsfört 
sig bland annat genom en press
konferens i riksdagsgruppens lo
kaler, och presenterade då också 
ett alternativt program för Vän
sterpartiet. Vänsterpartie ts kon
gress har nyligen antagit ett parti
program och valt en program
kommission som ska arbeta med 
programfrågor. Naturligtvis ska 
varje medlem delta i partiets pro
gramdiskussioner, och naturli gt
vis har också varje medlem rätten 
att marknadsföra sina åsikter. 
Partistyrelsen konstaterar att alla 
kanaler inom part iet står öppna 
för medlemmarna att använda. 
Den som vill påverka och föränd
ra vänsterpartiets politik har alla 
möjligheter att göra det. Vi vil l 
ha en bred diskussion om partiets 
utveckling. l den diskussionen är 
alla medlemmar och demokrati s
ka politiska uppfattningar i Vän
sterpartiet preci s som hittill s lika 
välkomna- även de som finns 
inom Vägval Vänster. 

Men den ekonomiska fören
ingen Vägval Vänster har valt ett 
arbetssätt som överensstämmer 
med delar av den så kallade 
Plan B som avslöjades efter kon 
gressen och som skisserade ett 
arbetssätt som leder bort från den 
öppna dialog och diskussion som 
vänsterpartiet vill främja. Plan B 
innehåller förslag till en organi
sation och ett arbetssätt som 
handlar om att en minoritet inte 
vill acceptera majori tetens beslut. 

Partistyrelsen konstaterar att 

de som utformat den så kallade 
Plan B föreskriver ett fraktionsar
bete inom vänsterpartiet, med 
syfte att skapa >>ett parti i parti
et<< . l planen diskuteras hur vän
sterpartiets resurser ska användas 
för ett maktövertagande av parti 
et. Ett sådant arbetssätt måste 
varje demokratiskt parti ta av
stånd från. Partistyrelsen tar med 
kraft avstånd från Plan B. 

Mot den bakgrunden är det 
ofrånkomligt att medlemmar rea
gerade med oro och ifrågasättan
de när föreningen Vägval Vän
ster lanserades. De ansvariga för 
föreningen måste i handling visa 
att oron är obefogad. Parti styrel 
sen uppmanar alla medlemmar 
att inte delta i något arbete som 
legitimerar en utveckling av Plan 
B eller uppbyggnaden av »ett 
parti i partiet<< . 

Nu bör vi i vänsterpartiet kon
centrera våra gemensamma kraf
ter på att utveckla en bred och 
demokratisk dialog i hela partiet 
om hur vi utvecklar vår politik. 
Vänsterpartiet skall även i fort
sättningen vara ett brett och öp
pet parti där vi har högt i tak och 
långt till dörren. Vi ska också 
vara ett parti fritt från fraktion
sarbete. där vi har respekt för de
mokratiskt fattade beslut och mö
ter varandra i en öppen dialog. 
Om denna inställning är så gott 
som samtliga medlemmar i Vän
sterpartiet överens. De få som 
ställer sig utanför dessa demo
kratiska arbetsformer avstår ock
så från att delta i det viktiga arbe
tet med att utveckla Vänsterparti
ets politik i framtiden. 

Skånska 
kommundagar 
AV OLOF NORBORG 

Den 6-7 november är det dags 
för det största enskilda kommu
nalpolitiska evenemanget Vän
sterpartiet Skåne någonsi n ar
rangerat. l Lunds stadshall ge
nom rör partidistriktet under två 
dagar skånska kommundagar. 
Medverkar gör en rad skånska v
politiker t ex Malmös kommunal
råd Anneli Philipson. Mats Ols
son som är vice ordförande i 

Lunds kommunstyrelse och Peter 
Ahlbom, kommunalråd i Hel
singborg. Dessutom är partiled
ningen representerad med bl a 
partiordförande Lars Ohly och 
partisekreterare Pernilla Zethrae
us. 

Iden till de skånska kommun
dagarna föddes ur en diskussion i 
V Skånes distriktsstyrelse om de 
nationella kommundagar som 
partiet centralt arrangerat vid 
några tillfällen. Dels framfördes i 
denna diskussion liksom tidigare 
kritik mot att det varit dyrt att åka 
på dessa. Många har tvingats att 
avstå att från att delta på grund 
av kostnaden. Ur detta uppstod 
tanken på ett arrangemang där 
alla kommunalpolitiskt intresse
rade vänsterpartister som vill 
vara med ska ha råd att delta. Ar
rangörerna har medvetet gått in 
för att hålla nere kostnaderna ge
nom att till exempel ordna över
nattning hemma hos kamrater i 
Lund istället för att boka dyra ho
tell. 

Dessutom framfördes i di 
striktsstyrelsen kritik mot att de 
senast genomförda nationella 
kommundagarna i sitt program 
inte tillräckligt tydligt kopplade 
kommunalpolitiken till partiets 
övriga arbete och långsiktiga 
målsättningar. En bärande tanke 
vid uppl äggningen av de skånska 
kommundagarna har varit att alla 
programpunkter just ska präglas 
av ett sådant perspektiv. 

Detta markeras redan i upptak
ten av kommundagarna då Per
niila Zethraeus inleder om vän
sterns kommunalpolitik i ett stra
tegiskt perspektiv och därefter 
deltar i ett panelsamtal med skån
ska v-kommunalpolitiker på sam
ma tema. Lördagens program 
fortsätter med workshops kring 
olika kommunalpolitiska områ
den: boende- byggande-plane
ring; vård-omsorg-socialtjänst: 
barn-skola-utbildning: miljö-tek
nik-kommunikat ion samt kultur
fritid-turism . Ä ven om detta är en 
traditionell fackindelning så är 
avsikten att dagens inledande frå
ga. det strategiska perspektivet. 
ska genomsyra samtliga dessa 
workshops . Här får alltså alla 
som jobbar med t ex barn- och 
skolfrågor eller stadsbyggnads
frågor en chans att fundera på 

och diskutera hur detta arbete 
kan kopplas till våra långsiktiga 
mål som feminister och socialis
ter. 

På lördagskvällen blir det mid
dag, underhållning och umgänge 
med kamrater från Skånes alla 
hörn och förhoppningsvis också 
en hel del från övriga landet. 

Söndagen inleds med förel äs
ningar om kommunal ekonomi 
och feministisk kommunalpoli
tik. l söndagens workshops sätts 
kommunalpolitiken i sin helhet in 
i ett antal tydligt ideologiska per
spektiv : omfördelande kommu
nalpolitik, feministisk kommu
nalpolitik, antirasistisk kommu
nalpolitik och anti privatisering. 
Kommundagarna avslutas med 
ett anförande av Lars Oh ly. 

Boka in den 6-7 november re
dan nu. Välkommen till vad som 
ser ut att bli ett alldeles ovanligt 
spännande vänsterparti arrange
mang. 

VAL TILL EUROPA
PARLAMENTET 13 
JUNI 

• Rösta på vänstern
mot elitens union 

• Inga rasister till 
Bryssel 

• Hjälp till på valda
gen - kontakta Jor
ge på 
jorge.capelan @ 
vansterpartiet.se 

r-------- .. 
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Jorge Capelån & Robert Nils
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veckobladet@vansterpartiet.se. 
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Svartbrödersg 3 ; 223 50 
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