
Fredag 24 april 

Utkommer fredagar 1998 24:e årg. 15 
''Ha, ha! Hurtig läser alla ED-papper'' 
Om EU uppfyllde folkets behov, sänkte arbetslösheten, slog vakt om 
den sociala välfärden och gav den reella makten åt detta folk, då borde 
den svenska vänstern ställa upp på unionen. Men detta gör inte EU. 
Eliten styr, låg inflation anses viktigare än sysselsättning och välfärd. 
Därför är vänstern fortsatt kritisk, och den delar sin kritik med en 
växande opinion ute i Europa. 

Kvällen innan riksdagen god
kände Schengenavtalet första 
gången besöktes Lund av Bengt 
Hurtig, f.d. ED-parlamentariker 
(v), nu ledamot av riksdagen och 
dess EU-nämnd. Åhörarna varinte 
så många; den ofta uttryckta 
önskan om fler politiska diskus
sioner är nog mest principiell. 

Odemokratisk tradition 
Folkmakt är ettidearv från franska 
revolutionen, som i Norden har 
fått ett extra djup genom folk
rörelsetraditionen. Men Europa
tanken härstammar ur en annan 
fransk tradition, en aristokratisk 
och elitistisk. Det tyckte sej Bengt 
Hurtig ha fått många belägg för 
vid läsning av dess klassiska texter 
och vid möten med kontinentala 
polit iker. l EU :s utformning 
kommer detta till uttryck i det 
mångomtalade demokratiska 
underskottet, i kommissionens och 
framför allt ministerrådets makt 
och slutenhet, i EMU-systemets 
beslutsmekanismer. Fast i det 

1.5 
Vänsterns förstamajdemonstration 
avgår traditionsenligt från stor
torget kl. 14, med samling en halv
timme innan. Under samlingen 
framträder helt kort ett par av de 
andra organisationer (än vänster
partiet och Ung vänster) som deltar 
i demonstrationen. Sen bär det av 
till tonerna av Röda Kapellet och 
Röda Flåset, och med nystrukna 
stormfanor i täten. 

Demonstrationen går till Folk
parken där det avslutande mötet 
inleds omkring 14.30. Då ska so
cialdemokraterna vara klara med 
sitt möte där Morgan Johansson är 
huvudtalare (deras demonstration 
går från Mårtenstorget kl. 13). 

Vänsterns folkparksmöte har tre 
talare: en representant för Ung 
vänster, Lundavänstems riksdags
kandidat Karin Svensson Smith 
samt vänsterpartiets partisekrete
rare Lars Ohly. 

senare fallet medverkar att de 
monetaristiska ideema nu är så 
allenarådande. 

De demokratiska motkrafter 
som borde finnas hämmas av 
språksvårigheter och andra pro
blem med att föra en alleuropeisk 
debatt. Deltagandet i valet till ED
parlamentet sjunkerför varje gång. 
EU: s folkliga legitimitet minskar. 
I gengäld växer det fram kvali
ficerade ED-kritiska forskar
grupper, och fackföreningar, 
miljörörelser och konsument
rörelser (det senare dock inte i 
Sverige) ifrågasätter alltmer ED
besluten. 

Sysselsättningen 
Demokratin är alltså en huvudsak 
i den svenska vänsterns aktuella 
EU-kritik. En annan är ekonomin 
och sysselsättningen . Det är 
knappast ett socialistiskt alternativ 
som formuleras utan ett social
demokratiskt och keynesianskt 
med fler offentliga investeringar. 
Det kan råka i konflikt med 

Efteråt kan man stanna i parken 
och dricka kaffe i solen eller besöka 
tivolit. 

Men det händer saker redan på 
förmiddagen. Vänstern har som 
vanligt Öppet hus i stadshallen, 
med servering men inte minst med 
politiska samtal och andra pro
gram. Det börjar kl . Il med en 
diskussion om sextitalsvänstern i 

konvergenskravet om begränsad 
statsskuld. l en liten stat kan det 
vara svårt att få plats med ett tungt 
projekt inom den ramen. Och EU 
håller på att få ett antal nya 
medlemmar som är åtminstone 
ekonomiskt små och lättviktiga. 
De nuvarande östeuropeiska 
ansökarländernas totala BNP är 
inte större än Hollands. 

De nya medlemrnarna väntas 
också framtvinga en förändring 
av EU:s beslutsformer med färre 
beslut som kräver enighet och fler 
som tas med kvalificerad majoritet. 
Ja, den processen pågår redan. 
Bengt Hurtig duckade lite för 
frågan om vänsterpartiet oppor
tunistiskt accepterar majoritets
beslut när det passar dess egen 
politik. 

Han trodde att tendensen trots 
alltgår i riktning motfleroffentliga 
investeringar. Men han upplevde 
inte socialdemokraterna som 
pådrivande i den frågan och 
raljerade över "Tory" Blair, och 
han såg risk för att arbetslösheten 
låses fast kring l O procent. 

Tjänstemannamakt 
Det är ett känt fenomen att Sverige 
är en av EU:s mönstermedlemmar 
som är duktig på att tillämpa alla 

Lund och vad den betydde - ett 
ämne som är aktuellt genom den 
bok om fenomenet som Universi
tetshistoriska sällskapet ger ut 

Alltså: 

senare i maj. 
Därefter uppmärk

sammar vi hundra
åringen Bertalt 
Brecht. Joel Ohlsson 
är gammal Brecht
kännare och berättar 
"Omkring Brecht" , 
illustrerat med upp
spelningar och upp
läsningar. 

o Sist presenteras en 
Atervändare , f.d . 
lundabon Bo Roth
stein, nu professor i 
Göteborg. Han talar 
om "Ekonomisk 
demokrati under 
postindustrialismen". 

Öppet hus 11.00 
Samling 13.30. 

Avmarsch 14.00 
Parkmöte 14.30. 

direktiv, ibland över det absurdas 
gräns. Bengt Hurtig gav en rad 
exempel på den svenska majori
tetensokritiskaoch slappahållning 
inför unionen . EU -nämndens 
ställningstaganden är ofta högst 
formella. Det kan komma luntor 
med 300 sidor juridisk text som 
ska läsas in på bara ett par dagar. 
BengtHurtig själv läser alla papper 
och förlänger nämndens möten 
med frågor, vilket inte alltid gör 
honom populär hos kolleger som 
knappt har öppnat sina bruna 
kuvert och påpekar att Arlanda
taxin väntar. 

Allmänt sett har Hurtig upplevt 
att riksdagen blivit maktlösare 
underEU-åren. Den fåralltmindre 
att besluta om och friveckorna blir 
allt fler. I stället ökar tjänste
männens och experternas makt på 
alla nivåer, ända in i de enskilda 
partigruppemas överläggningar. 

Den saken var i alla fall bättre i 
ED-parlamentet, där är leda
mötema kungar i förhållande till 
funktionärerna. I gengäld har 
parlamentet inte särskilt mycket 
makt, även om det försöker knapra 
åt sej vad som står att få. Bör då 
vänstern stödja denna strävan? 
Man anade en kluvenhet i Bengt 
Hurtigs hållning. 

Gr 

Redan läst i VB ..... 
I förra lördagens DN finns en 
artikel av Jens Christian Brandt i 
anledning av den samling föremål, 
som tillhört de polska flyktingar 
som kom till Lund från Ravens
bruck 1945 och som nu visas i en 
utställning på Kulturen. 

Brandt berättar bl.a. att många 
av flyktingarna inte överlevde 
friheten länge utan dog i Lund och 
begrovs på Norra Kyrkogården. 
Brandt skriver "Ingen av de 
lundabor jag talat med känner till 
den här delen av kyrkogården .... " 

Somliga lundabor läser uppen
barligen inte VB heller. 1981 års 
Midvinterläsning innehöll en 
artikel om Lunds kyrkogårdar, där 
förf. särskilt uppehåller sig vid 
denna del av Norra Kyrkogården. 

Nästa nummer 
Med anledning av att l maj 
infaller på en fredag 
kommer nästa nummer av 
VB ut fredagen den 8 maj. 

l. 



Närjag växte upp trodde jag, precis 
som de flesta unga, att allt det jag 
såg eller hörde var sanningen. När 
jag berättade hemma vadjag hade 
hört eller sett fickjag ofta som svar 
kommentaren: "tro ingenting av 
vad du hör och blott hälften av vad 
du ser, och mycket skall varda dig 
givet", som troligen är ett garnmal t 
ordspråk. Min reaktion då blev att 
föräldrar är gammalmodiga och 
ingenting begriper. Men jag har 
aldrig glömt ordspråket och idag 
har det blivit en del av mig själv. 
Alltså är jag skeptisk. 

Fin själ = fin människa 
VaJje människas liv är ett hopkok 
av biologi, bakgrund, uppfostran, 
bakslag osv. Mitt liv är inget 
undantag. Född in i en familj som 
varken är överklass, underklass 
eller skalan däremellan. Ettkultive
rat hem, men inte efter det som 
ansågs vara kultur. En musikalisk 
vinddriven far och en stark mor 
som ansåg att en fin människa var 
~en som hade en fin själ, hon såg 
mte till det yttre. Själv böljade jag 
läsa böcker så snart jag hade lärt 
mig bokstäverna och därigenom 
genomsyrades jag av en manlig 
borgerlig författarvärld, som inte 
hörde hemma i min egen hemmiljö. 
När jag började arbeta för att 
försölja mig trodde jag det var mitt 
fel att jag hade låg lön och att jag 
inte fick roligare jobb hur mycket 
Jag än ansträngde mig. Jag trodde 
att jag skulle kunna göra karriär 
som den person jag var, och det 
dröjde många år innanjag insåg att 
karriär kunde jag eventuellt göra 
om jag uppförde mig som en man. 

Jag trodde att allt som stod i 
tidningen, allt som sas i radio och 
senare visades på TV var sanningen 
och endast sanningen. För att inte 
tala om min beundran för manliga 
författare, de var gudar i min värld. 
Att dessa "mediamänniskor" var 
lika ofullständiga människor som 
jag själv upptäckte jag till min 
förskräckelse när min syster var 
döepde i cancer på 60-talet, endast 
40 ar gammal. Hon hade startat en 
cancerförening, troligen den första 
i nordeuropa om man ser till den 
uppmärksamhet den fick. En 
journalist från kvällspressen i 
Stockholm hade tipsats om min 
syster och ringde upp för att 
intervjua henne. Bland annat 
frågade han vad som skulle hända 
med barnen när hon dog. Min syster 
hade två pojkar 8 och 9 år. Hennes 
liv var svårt nog utan att en 
journalist behövde behandlahennes 
liv så okänsligt. Nu kan jag se att 
journalistens liv måste ha varit lika 
komplicerat som mitt eget och att 
han gjorde så gott han kunde utifrån 
sina förutsättningar och de förut-

Från min veranda: 

!ro i~genting av vad du hör .... 
sattnmgar t1dmngen lät honom ETC har gått igenom olika 
arbeta under. händelser och icke-händelser som 

Ju äldre jag blir ju mer inser jag förekommit i massmedia den 
min egen naivitet och ordspråkets senaste tiden och undersökt vad 
lärdom att m~n inte skall tro något som legat bakom, vad som tryckts 
av det man hor och blott halften av och varifrån uppgifterna kommit 
det man ser är en nödvändighet om och hur det massmedia presenterat 
man skall kunna förstå sig själv tagitsemotavdepersonerdetgällt. 
och andra,. Det som Mona .Sahlin Till exempel uppgifter om att 
ut~atte~ for skakade grundhgt om arbetslösa inte vill ta jobb, för de är 
m1g, hks~m de~ gjorde många nöjda med arbetslöshetspengama 
andra, och Jag hoiJade fundera över och vill hellre vara lediga. Eller att 
vad som hade hänt bakom kulis- svenskarna idag har så bra ställt att 
s~rna .. Det g~vs int.e några trovär- de nu börjat lyxkonsumera och 
d1ga for~lanngar 1 de befintliga dessutomköper aktier. Mannämner 
massmed1a. Tidskriften ETC kom inte att en stor procent av dessa 
nyligenutmedåretsförstanummer, svenskar har problem med att få 
som helt ägnar. sig åt massmedia, ihop till mat och hyra. Dessutom 
o:h dar ~unde_Jag böl] a ny~ta upp tas misshandeln av privatpersoner 
nagra tradar 1 det komplicerade upp , hur enskilda människor 
förhåll~det mellan politiker och används för att sälja lösnummer. 
JOurnahster. Alltså ett digert och aha-väckande 

"Hemlig journalistsekt" 
Under rubriken "Hemlig journa
listsekt i vild spritorgie med 
riksdagsmän" berättar ETC att det 
finns en intresseförening för 
politiska journalister "Riksdags
journalisterna" ditendast medlem
mar som arbetar på ett dagligt 
medium och "under minst ett år 
kontinuerligt och på plats följt 
riksdagens arbete och haft detta 
som sin huvuduppgift", har till
träde. I stadgama står det också att 
föreningen skall "åstadkomma 
goda arbetsförhållanden i riksdags
huset och regeringskansliet för där 
regelbundet verksamma journa
lister". På tisdagarna ordnas kaffe
träffar bakom stängda dörrar dit 
olika politiker eller andra maktha
vare inbjuds för utfrågning och det 
förväntas också att de inb j u dn a skall 
komma med en nyhet som Riks
dagsjournalisterna kan använda. 
Några TV-kameror eller mikro
foner får inte användas och endast 
medlemmar är välkomna. Mona 
Sahlins besvikelse över journa
listernas agerande, som hon visade 
på den presskonferens hon gav 
innan hon avgick, förstår jag nu 
berodde på att hon trodde att de var 
hennes vänner med tanke på de 
nära kollegiala kontakter de haft. 

Tänka sig, den oberoende och 
bevakande pressen skaffar sig 
ensamrätt genom att några sluter 
sig samman i en förening för att 
hindraandrakonkurrerande journa
lister och dessutom att förenings
medlemmarnablir mer eller mindre 
kompisar med politikerna. Och 
politikerna som accepterar detta 
förhållande. Och alla är de trots allt 
varoch en för sig snällaoch trevliga 
människor som tyvärr aldrig hört 
att man inte skall tro allt man hör 
och blott hälften av det man ser. 
Varje riksdagsjournalist och varje 
politiker hamnar nu i den situa
tionen att de känner att de måste 
spela med i de spelregler som gäller. 
Och allmänheten, som är du och 
jag har inte fått veta något. Eller är 
det så attjag är den enda som inte 
har vetat att det är så här det går 
till? 

nummer. 
Jag slutar somjag började, med 

mig själv . Om nu massmedia är 
organiserat så att det bara finns 
några få ägare och att de journa
lister, som måste ha ettjobb för att 
kunna försölja sig, tvingas att gå 
med på ägamas villkor, som är att 
maximera vinsten, så måste vi som 
är köpare av massmediaalstren se 
till att det blir en förändring. Jag 
hartagit ett steg bland annatgenom 
att välja vad jag vill ha av 
massmedias utbud och attjag hela 
tiden hör min mammas röst 
uppmana mig att tro ingenting ..... 
Jag värderar numera allting efter 
en egen ståndpunkt som j ag ko mm i t 
fram till (och förändrar när j ag får 
mer information) och försöker se 
igenom det som skrivs, sägs eller 
visas på TV. Tillvaron blir faktiskt 
mycket mer spännande på det sättet. 
Ju fler vi blir som väljer och vrakar 
eftereget tycke och smak och väljer 
det som är så lite korrumperat som 
möjligt och kräver att få veta 
bakgrund till det som händer, så 
förändras strukturen på massme
diautbudet automatiskt. Om ingen 
köper deras alster tvingas de att 
byta stil. Etc ger tips om hur man 
skall klara sig mot media "l O råd 
till dig som läsare och tittare" . 

En intervju finns med Bengt 
Nerman, tidigare lärare på Journa
listhögskolan, som kommit ut med 
en bok "Den offensiva lögnen", 
som handlar om media. Bengt 
Nerman får ofta frågan från 
journalister vad de skall göra 
istället. Svaret de får är att de skall 
ställa de journalistiska frågorna 
utifrån sig själva. En elev svarade 
att då var hon inte objektiv. Bengt 
Nerman svarade: "Om du skakunna 
tala och vara en levande människa 
så måste du ha hela dig själv med 
dig. Din referensgrupp skall sitta 
inne i dig själv". Om journalisten 
som intervjuade min syster handlat 
efter Bengt Nermans råd hade han 
för det första inte intervjuat per 
telefon och för det andra som en 
levande medmänniska satt sig in i 
hennes situation och ställtheltandra 
frågor. 

Ingegerd Wedin 

Innan jagcyklartill S:tMånslyckan 
brukar jag ta en sväng förbi Botan 
för att få ett mer internationellt 
perspektiv på naturen. Och vad är 
egentligen Aktuellt mot nyheter 
från Botan! 

Det är ännuluft mellan trädstam
marna men öster om växthuset har 
Neapellönnen slagit ut sina blad. 
Rhododendron har börjat blomma 
och några tidiga exemplar har redan 
hunnit köldskadas. I stora dammen 
simmar som vanligt det isländska 
strömandsparet 

Koltrastar samlar f1itigt kvistar 
på marken och andfådda motio
närerjoggarmed sina hundar. Nere 
vid stenpartiet står den knallgula 
skunkkallan och lyser. Jag letar 
efter en Alruna, som den vidskep
lige Strindberg brukar studera i 
Botan, men finner den inte. 

Så beger jag mig till koloniom
rådet. Det är tidigt på morgon och 
bara ett par äldre pensionärer har 
kommit före mig. Nu är det som 
l ugn as t. J ag upptäcker vårens första 
humla som satt sig på en nunneört 
för att suga sötma. 

En stor händelse är att kommu
nen släppt fram vattnet till utekra
nama. storzinkbaljankan nu fyllas, 
liksom fågelbadet. Ä ven om det 
inte behöver vattnas för tillfället 
känns det tryggt med vatten på 
tomten. 

Det växer så det knakar. Liljor 
och pioner kommer starkt. Tusen
skönor visar sig på gräsmattan. Och 
tyvärr även kirskålen, men därom 
kan man ha olika åsikter. Några 
vänner, Lenaoch Bern t, har skaffat 
sig en kolonistuga alldeles intill. 
De fick den gratis till och med, 
eftersom den gamle ägaren miss
skött den totalt. Kirskål dominerade 
helt tomten vid övertagandet. 

Men Lena berättar att hon haft 
glädje av detta. För när hon övertog 
kolonin hade honjustgått i konkurs 
med Boklådan och genom att rensa 
kirskål fick hon utlopp för sitt 
ursinne. Aldrighar s. t Månsodlare 
sett såna storahögar med uppryckta 
kirskål. 

På så vis återfick Lena sin 
mentala och fysiska hälsa. Detta är 
en tankeställare till vänner av 
friskvård. Det är ju vetenskapligt 
belagt att hundägare har bättre hälsa 
än andra, ity hunden drar ut husse 
och matte påregelbunda promena
der(se för övrigt stycke 3 i denna 
textmas sa). 

Ett alternativ tycks alltså vara att 
inplantera kirskål bland sina 
odlingar. Om man sen gör grönsal
lad av denna växt förlänger man 
kanske livet med ytterligare tre 
månader. 

Nu går jag till stadsparkcafeet 
och tar kaffe med varm kanelbulle 
och läser morgontidningar. För 
första gången i år sitter jag ute, 
men var är de glada kajorna som 
brukar uppvakta stadsparksgästen? 

Finn 



Ungdomslista till kommunfullmäktige i Lund? 
I förra nummret av Veckobladet Lund 5. Vi har skrivit en hel del Genom en ungdomslista blir 
"läckte"tyvärridenomatteventu- Vänsterpartiet tillhör etablisse- insändare om än ej tillräckligt på Vänsterpartietmycketmertvungna 
elit ha en ungdomslista till kom- manget, är inte l~gre nytt och många, långa vägar. att diskutera och intressera sig för 
munvalet i Lund ut. Tyvärr efter- fräscht. De flesta 1 medelåldern vad vi tycker politiskt i olika 
som det inte var förankrat i och över, bland mellanskikten Massarbete & våra dagsfrågor etc. Då kan vi kanske 
ungdomsförbundet, utan bara en känner till Vänsterpartister och medlemmar uppnå en situation med ömsesdig 
lös tarike. Tyvärreftersom Vänster- Vänsterpartiet. . . Men hur många Vi har många aktiva medlemmar i dialog och att Vänsterpartister lär 
partiet ännu inte var kontaktat för ungdomar, studenter och första- alla åldrar. Vi har medlemmar på ut det de kan till oss och faktiskt tar 
diskussioner,tyvärr eftersom jag gångsväljare skulle känna igen en varenda gymnasieskola och på ansvar för sitt ungdomsförbund. 
tror att många nu kommer miss för- ledande Vänsterpartist? Väldigt få universitetet, bland arbetslösa och Efter valet kan förhållandena och 
stå iden. utanför den politiskt medvetna bland arbetande. De deltar ofta i samarbetet med Vänsterpartiet bli 

För att det inte ska uppstå kretsen- och den är ganska liten. prylar kring deras vardag och är mycket bättre och naturligare. Vi 
missförstånd, ryktesspridningeller En majoritet inom Ung Vänster kända,därdeverkar.Jagskullevilja är också väldigt kommunpoli
felaktigatarikaromattUngVänster kan nog inte nämna vem Vänster- hävda att de flesta: tiskt intresserade - det märks 
försöker kuppa Vänsterpartiet partiets "starke" är! 1. som håller på med musik eller inte minst på att vi sätter upp 
presenterar jag nedan diskussions- Det är ett faktum att färre teater känner till eller har träffat lokala valparoller och inte bara 
underlaget (något nedkortat) som människorröstar på ett "anonymt" någon Ung Vänsterrnedlem. sysslar med ideologi - det måste 
jag tagit fram till Ung Vänsters parti, fler röstar på folk de känner 2. som går på Katedral , Spyken, ju utnyttjas! 
medlemsmöte den 27 april. Ung igen, kan identifiera sig med och Vippeholm och Polhem kännertill Vi har en liten möjlighet att få 
Vänster har alltså ännu inte till och med är polare med. eller harträffatnågon Ung Vänster- in någon ungdomskandidat i 
bestämt sig. medlem som går på skolan, är aktiv fullmäktige. Detta kan ju ses på 

Ett par påståenden .. . 
* Vänsterpartiet Lund kommer 

inte att bli starkare i detta valet 
*Vänsterpartiet i Lund är inte så 

känt bland ungdomar i Lund 
*Ung Vänster i Lund är däremot 

ganska känt bland många ungdo-
mar 

* SSU och MUF kommer att ha 
en egen ungdomslista 

Ungdomslista 
Att sätta upp en ungdomslista 
innebär att vänstern samlar ihop ett 
antal ungdomskandidateroch sätter 
ihop en "alternativlista" för 
Vänsterpartiet. Dessa kan vara 
medlemmar i Vänsterpartiet eller 
endast i Ung Vänster om vi så 
skulle vilja. Rösterna tillfaller 
Vänsterpartiet men det blir en 
"altemativlista" att väjla på för 
vänstervälj are. Jag troroch hoppas 
Vänsterpartiet ställer sig positivt 
till en ungdomslista om Ung 
Vänster bestämmer sig för att vilja 
detta. 

Vänsterpartiet Lund kommer inte 
att bli starkare i detta valet 
Vänsterpartiet Lund har i många 
val sedan 70-talet blivit starkare. 
Detta har hängt ihop dels med 
tidsanadan och dels med att 
Vänsterpartiet varit ett hårt utom
parlamentariskt arbetande parti 
som synts och gjort väsen av sig. 
Givetvis har man också haft en 
politisk framtoning som tilltalat 
många i Lund. Detta val ser det 
inte ut som om Vänsterpartiet i 
Lund kommer att gå framåt trots 
ökat stöd för Vänsterpartiet i 
Sverige p g a att 

* Vänsterpartietstyr kommunen. 
Det slår alltid tillbaka i dåliga tider 
(därmed inte sagt att det är fel att 
vara med och styra). 

* Partiet och partiarbetet (utanför 
parlamentet) är svagt. Valplane
ringen är t e x knappt igångkommet 

*Den demografiska utveckling
en i Lund om jag förstått Gunnar 
Sandin rätt. Det har anställts över 
l 000 nya högavlönade tjänstemän 
inom industrin i Lund, samtidigt 
som antalet sjukvårdsbiträden har 
minskat med en tredjedel. 
Vänsterpartiet i Lund är inte 
så känt bland ungdomar i 

Ung Vänster i Lund är i kommitteer eller sitter med i två sätt. Antingen: "Ja, vad kul att 
däremot ganska känt bland elevrådet Ung Vänster ska satsa stenhårt på 
många ungdomar 3. på Smålands Nation träffat, att få in en ungdomskandidat och 
Ung Vänster är faktisktganskakänt umgås och kännertill Ung Vänster- det finns en chans", eller "Ja, vad 
bland ungdomar, för att inte säga medlemmar. De två nationsombu- bra Vänsterpartiet kan få många 
detmestkända ungdomsförbundet den är medlemmar i Ung Vänster fler röster, men ungdomen är på 
i Lund. Under de senaste åren är & Vänsterpartiet, minst 6 sitter i betryggandeavståndfrånattharnna 
det vi som dragit igång för det styrelsen. Många bor på nationen i fullmäktige". Välj själv! 
mesta av radikala ungdoms- och är aktiva där. 
aktiviteter i Lund. 4. inom studentvärlden känner till 

Samarbetskampanjer 
l . Kristallnatten är vår ide och 

det är vi som dragit det stora lasset 
alla år som det ordnats. 

2. JAFS-kampanjen som syntes 
ute på skolorna var också vår ide, 
vi drev på och organiserade mycket 
av arbetet. 

3. En del av de bilblockader som 
ordnats (ex. den lyckade Lucia
blockaden för ett par år sedan) tog 
Ung Vänster initiativet till. 

4. Folkets Alternativa Akademi 
på Smålands Nation kom till stånd 
efter initiativ från oss och de större 
Vänsterdebatterna som ordnas där 
beror på oss eller våra medlemmar. 

Eget arbete 
l. Varje termin har vi varit på 

alla gymnasieskolor flera gånger 
med flygbladsutdelningar -allt från 
l-maj , till speciella skoldriver, och 
kampanjutdelningar -och bok bord. 
Vi har ordnat mellan 7-10 större 
utdelningar och 7-8 bokbord på 
varje gymnasieskola i Lund sedan 
våren 1996. 

2. Vi har synts mycket ute på 
stan med flygbladsutdelningar, 
affischeringar, torgmöten och 
insamlingar. Vi har samlat pengar 
till El Salvador, Kuba, Colombia 
och Arbetarkon voj en. Vi har till och 
med delat ut masstidning utanför 
alla de större arbetsplatserna tidiga 
morgnar och i bitande kyla ... 

3. Höstens massinsats borde ha 
gjort att de flesta kände till 
Colombiakampanjen. Vi samlade 
in över 20 000 kronor. Ordnade 
kulturdag, 24-timmarsaktion och 
konsert. Spred över l O 000 flyg
blad, tusentals affischer. 

4. Vi har ordnat många bra och 
välbesökta öppna möten, ibland 
över 40 deltagare - men alltid 
över 20. 

Ung V änsterrnedlemmar som sitter 
med i olika kårer och är aktiva. 
5. Inom solidaritetsarbetet känner 
många till oss p g a vår kampanjer 
och att vi har medlemmar som 
arbetar inom solidariteten och ser 
till att det kommer ut i Liberacion, 
Radio Copacbana etc. 

Vi är helt enkelt det politiska 
ungdomsförbund somgjort mest 
och troligtvis är kändast bland 
ungdomar i Lund. De flesta i Lund 
kan nog relatera till någon Ung 
Vänstrare eller Ung Vänster
aktivitet. 

SSU och MUF kommer att ha en 
egen ungdomslista. Trots att de 
inte är lika många eller aktiva som 
vi, kommer de att sätta ihop ung
domslistor och stenhårt profilera 
sig gentemot ungdomar. V al ma
skineriet drar igång, detta beror väl 
på att de är mer parlamentariskt 
inriktade än vi. Har vi en ungdoms
lista kommer vi att slå dem med 
hästlängder, har vi inte en förlorar 
vi nog en hel del. 

Med en ungdomslista kommer 
vi nog också att ta en hel del röster 
från miljöpartiet. Helt enkelt därför 
att radikala ungdomar som velar 
och tvekar melllan Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet ofta väljer Miljö
partiet (erfarenhet från förra valet) 
p g a miljöfrågorna- de ser inte att 
det är i grunden ett borgerligt parti 
- genom att matcha med folk som 
de känner och kan identifiera sig 
med är det troligare att rösten 
hamnar hos oss i Vänsterpartiet 
istället. 

Vi kan vinna politiskt och 
organisatoriskt via en ungdoms
lista. 

Vår erfarenhet är ju att Vänster
partiet negligerar och inte tar 
hänsyn till oss i ungdomsförbundet. 
Detta beror väl framförallt på att 
Vänsterpartiet inte fungerar så bra 
i övrigt partiarbete (bortsett från 
parlamentet), tyvärr. 

Röstmaximering 
Av alla de skäljag harradat upp,så 
slutar många med att det blir ökad 
styrka för vänstern. Det handlar 
helt enkelt om röstmaximering 
om att få flera att välja Vänster
partiet så att vi kan bibehålla vår 
position eller till och med växa. 
Det handlar om att ta röster som 
annars kommer att gå till SAP eller 
M p. Och det är ju det viktiga - att 
det partiet som representerar det 
enda alternativet i Lund blir 
starkare. Som jag ser det kan vi 
röstmässigt inte förlora- bara vinna 
på att ha en ungdomslista. 

Den slutgiltiga frågan är: är det 
inte för sent? 

Svaret är nej, absolut inte! 
Daniel Sestrajcic, medlem i Ung 

Vänster & Vänsterpartiet 

A propos björnbärsbuskar 
I förra veckans VB funderar Finn i 
sin rapport från vårbruket i Täppan 
(beläget i koloniträdgårdsområdet 
S:t Månslyckan) över björnbärs
buskarnai Finnland-kan de månne 
härstamma från Bengt Lidforss ' 
experimentodlingar? Tyvärr är det 
nog inte så. 

Lidforss skaffade sig snabbt 
kolonilott när dessa inrättades i 
Lund, men det var på det allra 
förstakoloniområdet-Oster l, som 
fortfarande finns kvar utmed 
Dalbyvägen . Öster l anlades 
redanl904. 

Det finns en uppteckning där 
den då 76-årige typografen Anton 
Malm berättar: 

"eftersom Bengt Lidforss, som 
hade haft 8 st lotter till experi
mentodlingar av björnbär, inte 
skulle ha dessa mera, vardär sådana 
(lotter) lediga och jag hyrde en av 
dem. Men det var rena straffarbetet 
att få dem i ordning." 

Men björnbärsbusken på Lid
forss grav sågjag förnågra år sedan. 
Den finns nog kvar. 

i. 
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Viimer Andersen, Malmö - ny i partistyrelsen 

För åldriga 
musikanters rätt! 
I Veckobladet nr 14 talar Gunnar 
Sandin med kluven tunga. Han 
ironiserar över den höga 
snittåldern på musikerna i 
Tolvskillingsoperan. Själv spelar 
han tappert i alla konstellationer 
som finns runt vänstern i Lund 
och jag utgår från att han tänker 
fortsätta med detta sitt grånande 
hår till trots. 

J ag menar att ironi serandet över 
åldrande är farligt och destruktivt 
och spriderett löjets skimmer som 
inte borde få finnas i ett medvetet 
parti. Det är dags att säga ifrån! 
Hur ser vänsterpartiet på den nu 
åldrande generation som de facto 
var med och lyfte partiet upp till 
den respekterade position det idag 
har på den politiska scenen? Och 
på de "kulturarbetare" som funnits 
runtom och bidragit med vitali
serande aktivitet, bl. a. musik ... 

Jag anser att det är respekt som 
ska till och inte raljeri . Dessutom 
menar j ag att det är att vara positiva 
förebilder för ungdomar idag att 
inte ge efter för ungdomskulten 
utan fortsätta att vara med i allt 
som rör sig. Det är allmänt känt att 
de som är aktivast av de gamla 
också är lyckligast och friskast, 
och de som har det bäst är de som 
inte behöver gå i pension i sextio
årsåldern - människor som för
fattare, konstnärer, politiker, 
domare, trädgårdsmästare och 
psykoterapeuter. Cicero skrev 
redan år 44 f. Kr. och betonade att 
åldern inte behöver hindra någon 
attfullfölja nästan vilkaaktiviteter 
som helst. Några tusen år senare 
skrev Eleanor Roosevelt: "När du 
upphör att göra en insats börjar du 
dö." 

Gunnar spelar ut grupperna mot 
varandra! Så länge det finns något 
att kämpa för gör vi det till 
sammans utan att falla i den 
avskyvärda åldersfixeringsfällan! 

Glad klarinettist 

Valborgsfirande: 
Tema: 
Rädda S:t Larsparken. 

Samling vid Höjeå kl. 20.00. 
Sång och tal. Arrangörer: 
Klostergårdens byalag m.fl. 
organisationer. 

VB har bett Viimer Andersen att 
presentera sig för VB:s läsare. 
Viimer är nyvald ledamot i 
vänsterpartiets partistyrelse. 
På kongressen i januari blev jag 
som enda skåning invald i den nya 
partistyrelsen. Det blir inte lätt att 
axla manteln efter Ann Schlyter 
och Herman Schmid. 

J ag är sociolog, 53 år och arbetar 
som projektledare inom arbets
marknads- och yrkesutbildningen 
i Danmark. "Mina" projekt har 
oftaettutvecklingsperspektiv, som 
t.ex. just nu handlar om på vilket 
sätt en kraftigare betoning av nya 
kompetenser inom miljöområdet 
kan implementeras i de befintliga 
utbildningarna 

Malmöbo sedan 20 år 
Jag flyttade till Malmö från 
Köpenhamn för snart 20 år sedan 
och bildade familj med Elisabeth 
som kom från Göteborg. Vi har 
två barn, Alexandra på 19 och 
Kristian på 17. 

År 1989 blev jag medlem i 
Vänsterpartiet- kom nästan ome
delbart med i styrelsen i Malmö 
och var ordförande i 5 år fram till 
1997. 

EU och miljöfrågor 
specialite 
Just nu jobbar jag mest med miljö 
och infrastrukturfrågor (lokalt och 
regionalt), är med i distrikt
styrelsen som ersättare och är 
nyvald ordförande i partiets 
centrala EU-utskott. Dessutom är 
jag med i styrelsen för Kvarnby 
Folkhögskola efter rekonstruk
tionen. Det är också dessa frågor 
som jag engagerat mig mest i- t. 
ex. har jag jobbat aktivt med E U
frågan sedan 1972 då Danmark 
blev medlem. 

De kommande åren anser j ag att 
valet till EU-parlamentet i juni 
1999, Sveriges ställningstagande 
till EMU- den ekonomisk mone
tära unionen-och EU:s Agenda 
2000 om nya medlemmar och 
ändringar i den konstitutionella 
och finansiella strukturen vara 
mycket viktiga frågor för väns
terpartiet att agera i. Mitt bidrag 
till arbetet i partistyrelsen kommer 
nog först och främst att ligga inom 
detta område. 

Energiomställning viktig 
regional fråga 
Under denna valperiod och efter 

valet är det utan tvekan ar
betslösheten och arbets tidsfrågan, 
vård och omsorg, skolan, jäm
ställdhet och rätt visefrågorna som 
är de viktigaste för partiet som 
helhet att driva. För oss i Skåne är 

det också nödvändigt att vi 
engagerar oss mycket mera i 
energiomställningen , integra
tionspolitiken och arbetet i det nya 
skånefullmäktige. Jag tycker det 
är viktigt att distriktets roll som 
politikformulerande på den regio
nala ni vån skall fortsätta och 
vidareutvecklas . 

Motsättningarna- en 
mediaprodukt 
När det gäller frågan om mot
sättningarmellan s.k. förnyare och 
traditionalister anser jag först och 
främst att det är en mediaprodukt 
att dela upp partiet i dessa två 
grupperingar. Det är min upp
fattning att mycket få medlemmar 
upplever sig som tillhörande den 
ena eller andra falangen . I vissa 
frågor är vi kanske alla förnyare, i 
andra traditionalister- det växlar 
beroende på vilken politisk fråga 
det handlar om. Kongressen i 
januari var ett tydligt tecken på att 
det inte finns någon djup och tydlig 
ideologisk klyfta i partiet. Inte 
heller dominerar någon sådan 
klyfta det politiska arbetet i 
partistyrelsen, distriktsstyrelsen, 
EU-utskottetelleri andra politiska 
organ i partiet som jag har kunskap 
om. 

Är vi alla traditionalister? 
Om man utgår från innehållet i 
program, uttalanden, val plattform, 
etc, som formulerats de senaste 
åren så speglar detta en stor och 
bred förmåga att förnya och 
utveckla partiets politik. I det 
utåtriktade politiska arbetet är vi 
idag alla traditionalister i den 
meningen attdet gårtrögtatt förnya 
arbetsformerna. Gudruns köks
bordstrategi från kongressen är en 
exellent ide, men tar vi den på 
all var och gör vi något för att 
förverkliga den? Varför ägnar vi 
generellt 75-80% av tiden för 
politiskt arbetete åt interna över
läggningar och bara 20-25 % till 
profilering, förmedling och aktion. 

Dialog istället för etiketter 
Om det är så att traditionalist/ 
förnyar-uppdelningen fungerar 
som motor i en ständig fruktbar 
dialog i partiet, hälsar jag den 
välkommen. Utan denna stagnerar 
partiet ideologiskt och politiskt. 
Men vi skall inte etikettera 
varandra utan öka toleransen, 
gemensamt utveckla analysen av 
den globala kapitalismen och 
form ulera ett socialistiskt och 
ekologiskt hållbart alternativ i tät 
samverkan med de grupper i 
samhället, som tycker att väns
terpartiets politik är viktig i 

formulerandet av deras liv och 
framtid. 

Samverkan med 
socialdemokrater? 
Närdetgäller en vänstersamverkan 
med en eventuell socialdemo
kratisk regering efter valet så anser 
jag att denna fråga är något som 
kan bedömas först efter valrörelse 
och valresultat. Vänsterpartiet går 
till val på den valplattform som 
kongressen tog beslut om. Om 
denna politik får tillräckligt med 
stöd i valet kan ett samarbete med 
en socialdemokratisk regering 
komma att diskuteras t. ex. när det 
gäller arbetstidsfrågan, utveckling 
mot ett hållbart ekologiskt sam
hälle, ökad satsning på den 
gemensamma sektorn, etc. Där
emot tror jag inte på att Väns
terpartiet skall medverka i en 
socialdemokratisk regering, men 
till detta får vi återkomma på 
medlemsmöte direkt efter valet, 
som kommer att genomföras innan 
partistyrelsen och riksdagsgruppen 
beslutar sig. 

Viimer Andersen 

fALLSKÄRMSAVTAL 

VlSSA ARSETSLÖSA 
HAR INTE ENS 
ETT PARAPLY 
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KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte M~. den 27 april kl 19.30 på parti
lokalen. Am n e: Nuvarande och blivande 
full mäkt igeledamöter: erfarenhets
utbyte. 
samt kompolm_pte den 4 maj på 
part ilokalen. Amne a.beredning 
kommunstyrelsen . b.Nämndernas 
kommentarer till kommunstyrelsens 
ramförslag 
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