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Ingen VB nästa vecka 

  

VB tar ledigt nästa vecka för att fira våren och åren. Nästa nummer kommer alltså den 19 mars. 

 
 

 
 

 

Friday for Future alla fredagar 

   

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för 
digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer 
närvarande. 
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Lundapanelen Källby vs Sjölunda 

 

Evenemang av Miljöpartiet Lund 
Onlineevenemang 

Tisdag 16 mars 2021 kl. 18:00 – 20:00  

Ska Lund investera i Nya Sjölunda reningsverk i Malmö eller bygga ut nuvarande Källby 
reningsverk i Lund? Experterna är inte eniga. Två sakkunniga från varsitt läger svarar: Ulf 
Nyberg som länge har förespråkat Sjölunda-alternativet och Sven Landelius som utrett Källby-
alternativet. Nu får du möjlighet att lyssna på Lundapanelen och skapa din egen uppfattning i 
frågan! 
   Lundapanelen blir en unik chans att bilda sig en uppfattning om det framtida VA-systemet i 
Lund 
   Panelen kommer att modereras av Karin Svensson Smith, och Jakob Wendt Ursing 
Miljöpartiet  
   Lundapanelen har ett ambitiöst två timmars program där frågor om VA-prognoser, tidplaner, 
investeringar och VA-taxor kommer att besvaras. Ulf Nyberg är Programägare på VA SYD och 
Sven Landelius är en extern konsult som kommunen anlitat. Den sista kvarten kommer panelen 
även att svara på så många av lyssnarnas frågor som möjligt. Länk till videomötet läggs upp här! 
Alla är välkomna! 
Läs mer  på Facebook » 

 
 

 
 

 

Dansk protest mot vaccininköp 
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Pernelli Skipper, en dansk parlamentariker, håller en skylt som lyder Stoppa Vaccin Apartheid, 
en dag före sitt lands PM:s besök i Israel, i kritik mot Danmarks inköp av Covid-19 vaccin från 
ockupationsstaten som fortfarande ansvarar för att tillhandahålla vaccin till ockuperade 
palestinier.  

 
 

 
 

 

Därför säger vänstern stopp 

  

Socialdemokratisk demonstration mot nazisterna 
i Berlin 1930.Bild: Bundesarchiv 

För första gången i svensk historia är delar av borgerligheten redo att öppna dörren till verklig 
makt för ett högerradikalt parti, måttligt ideologiskt reformerat sedan BSS-tiden och ännu så sent 
som i förra valet med minst sex före detta nazister på sina listor. Petter Larsson, ”Därför säger 
vänstern stopp”, SDS 4/3.    

 
 

 
 

 

Vårt motstånd av Gunnar Stensson  

Nazismen uppstod i ett allmänt kulturklimat präglat av övermänniskotro, nationalism, rasism 
och kolonialism, framväxt under den industriella revolutionens och 
imperialismens tid. 
   Att det skedde just i Tyskland berodde på det tyska nederlaget i första 
världskriget. Att det blev Hitler som personifierade och formulerade 
nazismen i sin självbiografi ”Mein Kampf” var snarast en slump. 
   Den bästa framställning jag läst av den utveckling som ledde till nazismen 
och Förintelsen har jag till min förvåning funnit i Karl Ove Knausgårds Min 
Kamp, del VI , där drygt 400 sidor ägnas åt en analys av 1930-talets 
kulturklimat, Hitlers liv, nazismen och Förintelsen. 
   Tyska kulturpersonligheter som Freud, Thomas Mann, Kafka, Rilke, 
Brecht, Heidegger och Hannah Arendt ingår i analysen. För Knausgård 
framstår ondskan på ett sätt som banal, liksom hos Hannah Arendt.   
   Att jag hittade Knausgårds text beror på att Knausgård framställs som en av vår tids viktigaste 
tänkare i Martin Hägglunds hyllade verk Vårt enda liv. 
 
Teserna i Hitlers Mein Kampf uttryckte tankar och trosföreställningar som var gängse i 1930-
talets ideologi och kultur – och som alltjämt är levande i vår tid. Det var därför de blixtsnabbt 
spred sig i Tyskland, men inte bara där.  
   Majoriteten i Lunds studentkår krävde att regeringen skulle avvisa 8 judiska läkare som flydde 
undan nazismen. Professorer i Lund och ansedda svenska intellektuella stödde de nazistiska 
idéerna.  



2021:7    4 

   Det Hitler gjorde, gjorde han inte ensam. Det var ett vi, som gjorde det. Stod emot det gjorde 
bara de som var starka i sig själva.  
   Nazisterna i dödslägren kunde privat vara hyggliga bland sina ”rasfränder”, kunde tröttna på 
arbetet i dödslägren, men kände sig av sina samveten förpliktade att utföra det. Att avliva 
mindervärdiga var inte främmande i Lund heller. Tänk på Vipeholm! 
 
Nu, i vår tid, hotas åter demokratin och alla människors lika värde, i 
Ungern och Polen, liksom i Donald Trumps USA. Och i Sverige.  
   Det är därför Karl Ove Knausgård ägnar 400 sidor åt att försöka förstå hur 
människor blir omänskliga. Omänskligheten tränger fram i det vardagliga, i 
synen på flyktingar, på romer, på muslimer, på svarta. Den finns på nätet, 
bland politiker, i tidningar. 
   Vi måste göra motstånd, och för att göra motstånd måste vi veta var hotet 
finns och vilka uttryck det tar sig. Att läsa Min Kamp, VI, avsnittet ”Namnet 
och siffran” är ett sätt att skaffa sig kunskap. Boken finns i pocket. De 400 
sidorna om Hitler och nazismen hör till det viktigaste man kan läsa just nu. 

 
 

 
 

 

8 mars 2021  

Årets 8 mars kommer att firas med ett stort antal digitala arrangemang. De flesta kan hittas på 
Facebook, nedan finns några exempel på vad vänsterpartiet arrangerar. 

 

 

Nooshi Dadgostar håller 8 mars-tal 
Evenemang av Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar 
Måndag 8 mars 2021 kl. 19:00  

På den 8 mars, den internationella kvinnodagen, firar vi vunna segrar och samlar gemensamt 
kraft för kommande politiska strider. 
   Kl.19.00 håller Vänsterpartiets ordförande Nooshi Dadgostar tal. 
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   Anmäl er här i Facebook-eventet för att få en notis om sändningen och bjud gärna in era 
vänner. Förutom på Facebook kan man också följa talet på Vänsterpartiets Youtubekanal och på 
www.vansterpartiet.se.  
Läs mer  på Facebook »  

 

Den första jämställda generationen - digital manifestation på 8 mars! 

Evenemang av Vänsterpartiet Lund 
Måndag 8 mars 2021 kl. 17:30 

Det har gått över 100 år sedan vi vann kampen om rösträtten, ändå ligger kvinnor miljontals 
kronor efter männen i sammanlagd livsinkomst. Det är hög tid att sätta ner foten och göra något 
åt saken. Vi vill att de barn som föds idag ska bli den första jämställda generationen.  
   De barn som föds idag ska växa upp och bli de första där deras kön inte avgör vad de tjänar, 
vilket jobb de har , hur deras föräldraskap ser ut eller hur mycket de gör av hushållsarbetet.  
   Som en del av denna kamp bjuder Vänsterpartiet Lund och Ung Vänster Lund in till digital 
manifestation på Internationella kvinnodagen den 8 mars. Under manifestationen kommer vi 
även att bjudas på musik från Röda kapellet. 
Läs mer  på Facebook » 
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8 mars 2021 - Feminism i välgång och kris 

Evenemang av Vänsterpartiet Malmö 
6 mar kl. 11:00 – 8 mar kl. 19:00  

Feminism i välgång och kris 
Internationell kvinno- och transkamp 
6-8 mars – Ett helt digitalt arrangemang i dagarna tre. 
Läs mer  på Facebook » 

 
 

 
 

 

Rapport från riksdagen: Adoptioner, sjukförsäkringar och betyg 
av Hanna Gunnarsson  

Under veckan har vänsterpartisterna i riksdagen debatterat och beslutat om en rad olika saker. 
Ett litet axplock:  

Skandalerna runt internationella adoptioner. De senaste åren har det blivit mer och mer 
tydligt att många internationella adoptioner till Sverige och andra länder inte har gått rätt till. 
Barn har rövats bort och papper har förfalskats, vilket ju betyder att barnen har utsatts för 
människohandel. Vänsterpartiet har varit drivande i denna fråga och kräver att regeringen gör en 
utredning. Se en interpellationsdebatt om frågan.  
 
Betyg från årskurs 4. Som enda parti sa Vänsterpartiet nej till betyg i årskurs 4. Regeringen 
och samarbetspartierna C och L inför möjlighet till betyg från årskurs 4, men det är inte ett 
tvång. Vänsterpartiet är ju mycket kritiska till betyg och anser att detta är mer stressande än 
nyttigt för eleverna. Se debatten i frågan här. 
 
Vaccinationerna mot Covid-19. Vi fortsätter pressa på regeringen när det gäller 
vaccinationerna, dels om solidariteten med länder som inte har kunnat köpa in vaccin och dels 
att regeringen ska vara tydligare mot läkemedelsbolagen för att få fram mer vaccin. Se debatt 
angående EU:s solidaritet och vaccin till andra länder här, (klicka på Ilona Szatmari Waldaus 
namn) och en artikel från Sydsvenskan här. 
 
Sjukförsäkringarna är ett fortsatt aktuellt ämne. Det är en fråga som vi arbetar med ständigt, 
så att de som är sjuka ska ha möjlighet att bli friska i lugn och ro, men extra mycket nu under 
pandemin då många ju har blivit sjuka i Covid-19. Den senaste debatten om sjukförsäkringarna 
finns här. 
 
Regeringens strategi om Arktis har beslutats. Vänsterpartiet har varit aktiva och lyfter både 
klimat och miljö-frågorna för att skydda den känsliga miljön i Arktis och säkerhetsfrågorna, för 
att inte militarisera Arktis. Se debatten här. 
Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot 
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Bygg billiga hyreslägenheter för vanligt folk på Å&R:s gamla 
industriområde! av Gunnar Stensson  

Något parti borde föreslå det inför valet 2022 

Marsmorgonen var dimmig och fuktig efter februaris härliga sol- och frostmorgnar. Vi gick förbi 
det gamla värmeverket och genom tunneln till Åkerlunds och Rausings väg, som vi följde 
söderut. 
   Något som såg ut att kunna vara cementfundamentet till Klostergårdsstationen skymtade bland 
kranar, grävmaskiner, traktorer, arbetare i gula västar, schaktmassor och trästaplar. 
   Vi tänkte utforska den framtida Källbystadens kärna genom att följa inhägnaden runt Å&R:s 
industriområde, det som Lunds kommun illegalt  donerade till förpackningsföretaget för 90 år 
sedan. 

 

– Det där måste bort, sa Anna och pekade på den nästan 500 meter långa låga 
magasinsbyggnaden med sina lastramper och breda parkeringsytor.  
   – Där kan ingen bo. Det får bli Källbys affärscentrum mitt emot stationen. Butiker, service, 
frisersalonger, kaféer och matställen, sa jag. Dom fungerar som en ljudbarriär mellan järnvägen 
och själva bostäderna dom ska bygga. 
   Längst nere i hörnet mellan Åkerlunds och Rausings väg och vägen mot Värpinge hade träd 
och björnbärssnår blivit bortröjda och en kvadratisk tomt skapats. Kanske ett hörnhus i 
Källbystaden.. 
   – Längre än hit får Källbystaden inte gå. Där ska det vara träd och buskar sa Anna, samtidigt 
som vi svängde västerut mot Värpinge och lämnade järnvägen bakom oss. 
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Jag har alltid föreställt mig att det taggtrådskrönta ståltrådsstängslet följer vägen västerut, men 
det visade sig att det viker av norrut längs de stora magasinsbyggnadernas fasader.  
   Där låg en dunge med några träd och buskar som uppenbarligen hade varit en väl dold boplats 
för hemlösa. Några tvättlinor och lite skräp syntes bland de bruna lövhögarna. En gammal 
klocka med en sorts dockskåp – böcker, fotogenlampa och andra uttryck för hemlängtan – 
hängde i ett träd. 

 

Bortom dungen bredde ett stort fält ut sig. I kanten höll ett par  breda rostande harvar på att 
sjunka in i den gyttjiga marken. Antingen var de från 1930-talet eller möjligen 70-talet, då fältet 
ännu odlades med timotej. Industriområdet var smalt här. Det sträckte sig bara ett par hundra 
meter från Maskinvägen som är dess norra gräns. 
   – Här kan dom bygga bostäder, ropade Anna. Höga hus i täta trevliga kvarter med gamla 
lönnar och bokar och med dammarna nedanför! Enkla, billiga hyresbostäder för vanliga 
mänskor, inte såna där miljonärer. Och ändå nära centrum. Det är inte långt till 
Trollebergsvägen  och Folkets park och Polhemsskolan. 
 

 

Vi närmade oss den yta där hundratals gula blänkande bussar står parkerade. Sedan hoppade vi 
över en bäckravin med smutsigt vatten  och följde på avstånd stängslet söderut. Vid Å&R:s 
gamla järnvägsvall hade det tydligen legat en trädgård. Äppleträd, körsbärsträd och gamla 
valnötsträd fanns kvar.  
   Industriområdet upphör vid en dunge av gamla lövträd intill Pilelyckans små tegelvillor. 
   – Dom får dom inte ta bort, sa Anna. Varken träden eller husen. 
 
Vi gick hemåt längs den ödsliga Maskinvägen med kolonierna till vänster och de låga 
industribyggnaderna till höger. En länga med gamla solkiga gardiner hängande bakom de 
smutsiga rutorna verkade tom. Nej, ett fönster var upplyst. En person skymtade bakom ett 
skrivbord. 
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Det var det första livstecknet i hela området, frånsett en grupp chaufförer i gula västar som 
dansade coronadansen vid  infarten till bussparkeringen. Ytterligare ett par bussar mötte oss när 
vi passerade den gamla vaktkuren där man tills härom året bevakade vilka som släpptes in i 
området. Vi hade heller aldrig varit inne fast vi bott i närheten i  50 år. Privat! Dött! 
   Sedan var vi tillbaka vid Å&R:s jättelika kontorsbyggnad. Att hyra, stod det.  
   – Det borde bli ett kulturhus. Museum eller konstverkstad eller studiecirklar eller skola, sa 
Anna. 
   Vi gick tillbaka genom tunneln till Klostergården. De gröna fotbollsplanerna bredde ut sig. En 
grupp killar och tjejer kom löpande ned mot Höje å. Vi hejade på två ivrigt diskuterande 
mammor med barnvagnar. En stor hund sprang efter en gren som hans husse kastade.  
   – Aktivitetsstråket! sa jag. Det får dom absolut inte förstöra med något fritidsskrytbygge som 
många vill. Coronan har lärt folk att leva utomhus genom att stänga gymmen och 
motionsmaskinerna. 
   – Nej, men dom kan gott sätta igång att bygga billiga hyreslägenhet inom Å&R, sa Anna. I 
höga hus. Hoppas området inte är giftigt. Varför kan inte nåt parti föreslå det inför valet 2022? 
   Ett sånt förslag skulle vi (och många andra) kunna tänka oss att rösta på. 
   Vi sa hej. Vi hade varit ute en timme och en kvart. 

 


