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Utkommer fredagar 1999 25:e årg. 6 
från riksdagen 
Nardet stod klart att Rolf lamnat nksdagsgruppen diskuterar vi för 
partJet ~preds en vemodig stäm- fullt om hur vi ska se på Citymail 
nmg pa mm arbetsplats. Parti- ochandraicke-statligapostföretag, 
sekreterare Oh ly sk1ckadc rmg ett samt finansieringen av glesbygds-
mm! ()Ch beklagade det mtraffade. bornas service . Har någon av VB s 
Inte for attjag ar overens med Rolf läsare genomtänkta synpunkter på 
vare s1g nar _det &aller EU eller 1 detta tas dessa gärna emot. 
VIlken utstracknmg marknaden Trafikutskottet ska även behandla 
boehover regleras. Men 28 är en förslag till förändringar av tele-
lang_ t1d och under den _ti den har lagen. Vänsterpartiets förslag till 
Rolf gjort mycket nytta forpartie t. statligt banverk för IT kanske kan 
Rolfsmsatser 1 M-landsungct är leda till en ändrad definition av 
allman t. omvlltnade och jag telefonibegreppet så att det även 
avunda~ mte den nya v-gruppen omfattar överföring av text och 
som far klara s1g utan hans bilder.Förraveckanåkteutskottel 
erfarenhete~. och kontakter. Jag till Arlanda med tåg. 16,5 minut 
hade m te moJhghet att komma ner kommer detatt ta från Stockholms 
llll Lund förall ?clta i _årsmötet centraltill första landningsbanan. 
och blev bestort nar Jag for~ to? all 120:- kommer biljetten alt kosta 
R.olf m te bhvll avtackad pa nag?l och sträckningen blir tillgänglig 
satt. Har VI mtc storre ;espekt for för allmänheten i augusti. Luft-
varandras m satser an ~a ar det m te fartsverket hade vind i seglen om 
konstigt att det ar svart all locka uttrycket tillåts. Trafiken på 
manmskor ull aktivt engagemang Arlanda ökade med 7 % under 
1 pohl!ken. 1998. Vad gäller Sturup finns det 

Miljöomställningen 
Förhandlingarna inför vårpropo
sitionen började innan jul och är 
nu inne i ett intensivt skede. Av 
förklarliga skäl kan jag inte yppa 
särskilt mycket om de andra 
parterna. Hans Andersson ochjag 
har lagt fram ett förslag till åtgärder 
med syfte att snabba på miljö
omställningen och all alstra nya 
arbetstillfällen. Till vår hjälp har 
v1 Kenneth Herrnek som är pro
Jektanställd på vänsterpartiets riks
dagskansli. Kenneth är ekonom 
och har givit ut böcker om tredje 
världen. skuldkriscn, tillväxt/miljö 
m.m. Finansdepartementet är inte 
överdrivet van vid grön ekonomi, 
men inser att det krävs struktur
förändringar. Erfarenheterna från 
det rödgröna samarbetet i Lund 
kommer vältill pass även om styr
keförhållandena inte är direkt över
sättbara. Som framgått av övriga 
media är Matz Hammarström en 
av miljöpartiets förhandlare. I till
växtdebatten med Björn Rosen
gren framhöll han dctrödaEmilien 
som ett eftersträvansvärt exempel. 

Citymail? 
I trafikutskottet pågår verksam
heten oavbrutet. I vår kommer en 
postproposition som kommer all 
få betydelse för konkurrensen vad 
gäller utdelningen av brev. I 

avancerade planer. Man räknar 
med att Kastrup snart slår i taket 
vad gäller kapacitet och fl ygplats
ytan kan knappast expandera. Med 
hjälp av direktspår har Åke E. 
Andersson beräknaten tredubbling 
av Sturupstrafikcn. Hur det ska o å 
ihop med miljömålen för Skfu:e 
fi nns det inget svar på. 

Hållbar utveckling 
l fredags startade miljömålsbe
rcdningen. Finansutskottets ord
förande Jan Bergqvist ska leda 
arbetet ochjag deltar som en av dc 
övriga parlamentariska represen
tanterna. Det är en statlig utred
ningen med uppdrag att föreslå 
delmål och åtgärdsstrategier för 
att vi ska få en hållbar utveckling 
inom en generations tidsrymd. Hur 
många år detta omfattar är inte 
givet. Som om inte detta vore 
tillräöckligt ska vi använda oss av 
miljöhälsoutredningens betänk
ande och föreslå åtgärder för all 
folkhälsamåletska uppfyllas inom 
en generation. Föredragningen 
pekade på oroande ökningar vad 
gäller frekvenserna av hjärn
tumörer, leukemi och cancer i 
bukspottskörteln . Misstanke om 
miljörelaterade samband före
ligger och jag tänkte givetvis på 
bensenhalterna i tätortsluft Vem 
gör en förnyad framstöt i Lund? 

Karin Svensson Smith 

Ung Vänsters distriktskonferens 
Helgenden 13-l4februarihöl1Ung 
Vänster Skånc sin årskonferens på 
Kvarnby folkhögskola. 51 ombud 
från Skånedistriklets 16 klubbaroch 
dessutom cirka 80 suppleanter, 
åhörare , gäster och distriktsty
roelseledamöter var närvarande . 
Arskonferensens gäster var Sven
Erik Sjöstrand från vänsterpartiet, 
Mana Löfgren från förbunds
styrelsen och representanter från 
Hijos , Iran-Svenska solidaritets
föreningen och vårt danska sys
terförbund SFU. 

Förslagen till studieplan och 
verksamhetsplan togs med vissa 
mindre förändringar efter kortare 
debatter. Aven i år kommerdistrik
tet att satsa på ett stort utbyte av 
helgkurscr , studiecirklar och 
utbildningsdagar. Under det kom
mande året kommer Ung Vänster 
Skånc att prioritera sociala frågor, 
Ideologi och internationella frågor, 
med tyngdpunkt på flyktingpolitik 
och antirasism. 

Distriktsårskonferensen diskute
rade även om vi skulle ställa oss 
bakom ett tiotal motioner till för
bundets kongress som äger rum i 
vår. Den största debatten blev om 
kvotering och med en liten mar
ginal valde man all stödja förslaget 
på minst 50 % kvinnor i alla valda 
organ i Ung Vänster. Det var just 
j ämställdhetsfrågor som domine
rade på årskonferenscn , och på lör
dagskvällen presenterade Skånes 
kvinnapolitiska utskott sin jäm
ställdhetsutredning som sedan låg 
ull grund för gruppdiskussioner. 

Konferensen antog tre uttalan
den; ett angående Pinochet, ett 
angående dc borgerliga partiemas 
samarbete med Skånes väl och 
ett angående EU/EMU. 

Man valde nya representanter 
till Förbundsrådet, distriktets in
temtidning Motviljan och distrik
tets valberedning.En ny distrikts
styrelse tillsattes där Lundensarna 
Hans Linde och Anna Wistbacka 
blev invalda. Anja Davidson, 
Hanna Gedin och Liv Nilsson 
från Lund valde att inte ställa upp 
till omval. Distriktets nya ordfö
rande, Johan Malm valdes med 
acklamation. Johan arbetar som 
layoutare och sitter i kommun
fullmäktige i Landskrona. 

På lördagskvällen serverades 
en trerätters middag med indiska 
förtecken . Underdesserten under
hölls deltagarna av diverse 
uppträdanden från de olika 
klubbarna, bland annatframförde 
ombudsmannen från Helsingborg 
låten "Barbie girl" på ryska och 
Röda Flåset gjorde en uppskattad 
spelning. Påkvällen förvandlades 
K vambys matsal till cttdisco med 
d j '~ och partybclysning . 

Arskonferensen var mycket 
uppskattad och bekräftade det 
som många av oss redan visste
att Ung Vänster Skånc är ett 
distrikt på frammarsch . Det enda 
frågetecknet inför nästa år är om 
vi får plats på Kvamby. Växer 
distriktet ytterligare, vilket är 
mycket troligt, får vi se oss om 
efter en ny lokal' 

Kajsa Davidson 
Hans Linde 

Miljöutskott på gång 
På det senaste v- styrelsemötet 
beslutades att dra igång ett miljö
utskott. Vad ska ett sådant göra, 
kan man fråga sig? Mitt svar är att 
en viktig uppgift är an utforma vår 
framtida miljöpolitik , att vila på 
gamla lagrar räcker inte långt. En 
annan kan vara attlära oss mer om 
miljöfrågor och miljöpolitik. Är du 
intresserad av att vara med? Kom 
då ti Il vänsterpartiets lokal den l 5 
mars kl. 19.00. Karin Svcnssom
Smith inleder med att berätta om 
vad som är på gång inom miljö-

politiken på riksnivåoch vad som 
är viktigt för vänsterpartiet att 
drivacentraltjust nu. Kanskekan 
något av detta vara aktuellt för 
vänsterpartiet i Lund att arbeta 
vidare med. Förutom Karin 
kommer Mats Ol sson, parti
företrädare , och undertecknad att 
vara närvarande. Allaintresserade 
hjärtligt välkomna' Hör gärna av 
er med ideeroch synpunkterinnan 
mötet (per post till Mats eller 
Ola, vänsterpartiets adress) 

Ola Hagring 

INTERVJUN MED ROLF NILSON 
som utlovades i förra numret fick inte plats i detta nummer 

utan kommer i nästa nummer. 



Vänstern 
starkare 
och bättre 
Under de sista månaderna har det 
varit ett par uppmärksammade av
hopp från Vänsterpartiet i Lund. 
Till skillnad från när liknande saker 
sker i andra partier har som vanligt 
hela spelet och reaktionerna skett 
för öppen ridå, vilket gör all ton
läget skruvas upp och konvulsio
nerna blir starkare inom partiet. 
Detta är både en styrka och en 
svaghet, men onekligen framstår 
vänsterpartiet i allmänhetens ögon 
som ett parti som har ovanligt svårt 
all hålla sams . Det är lite synd, för 
det är antagligen precis tvärt om. 
Politiskt har partiet inte varit mer 
enigt på många år. Det går faktiskt 
inte att skilja ut en enda verkligt 
spl ittrande politisk sakfråga idag. 
Stämningen inom Lex . fullmäk 
tigegruppen är god och konstruk
tiv. Aven organisatorisktoch med
lemsmässigt är partiet större och 
vackrare än på länge. 

Om det finns anledning till 
glädje för alla nya medlemmar som 
har kommit till, finns detlika stor 
anledning all vara ledsen för de 
medlemmar som slutar. Men man 
måste samtidigt se proportionerna. 
Varje medlem med sina åsikter 
och sina kunskaper är lika mycket 
värd. Solen gör inte upp enkom för 
någon av oss. Det måste beklagas 
om de som - vid något tillfälle
inte blir utsedda till förtro
endeuppdrag de har kandiderattill 
upplever detta som ett under
kännande av deras politiska praktik 
eller åsikter. Så är det naturligtvis 
inte ; finns det flera kandidater 
måste någon ändå väljas. Vid något 
tillfälle kan man dock tycka att 
resultatet av denna process kan slå 
blint och ganska hjärtlöst. Men 
detta är ju ett politikens dilemma 
som avspeglas i varje parlamen
tarisk församling och i varje parti. 
Samtidigt som politiken är bryt
punkten för olika åsikter, och ver
kar ytterst genom omröstningar 
och val, så är deltagarna vanliga 
människor, var och en med kom
plexa livssituationer, förhopp
ningar och känslor. 

Vi vill som partiföreträdare för 
vänsterpartiet i Lund djupt beklaga 
dc avhopp som skett från partiet på 
sista tiden. Ingen av oss har vid 
något tillfälle haft för avsikt all 
såra någon i ord eller gärning, eller 
förpassa någon ti ll hyllor eller 
mossar. Vi vill dock vidhålla att 
vänsterpartiet i Lund är en bra 
organisation, som är värd all kämpa 
för. Här är det högt i tak , här bryts 
olika åsikter i fri och öppen dis
kussion. Alla nya och gamla med
lemmar bör känna sig välkomna 
all delta i och utveckla en sådan 
organisation. 

Mals Olsson 
Cecilia Wadenbäck 

parti företrädare 

Rolf Nilson, VB och kunskapspartiet 
Kan Sverige lämna EU? Det kapitalistiska systemet? Vad 
innebär globaliseringen? Hur ska vi stoppa den utveckling 
som leder till att klyftan mellan de allt fårre rika och de allt 
fler fattiga, människor som länder, i världen ökar? Vad säger 
vänsterpartiet? 

Partiet har, också här i Lund, en 
beaktansvärdkollektiv kunskap om 
dessa frågor. All kunskap är kol
lektiv , men kunskapsbärarna är 
individer. När RolfNilsson lämnar 
partiet minskar kunskapen i parti
kollektivet. Den finns lyckligtvis 
kvar i stan . Hur vårdarpartiet Gun
nar Sandins marxistiska kunskaps
bank? På årsmötet talades om att 
lägga ner VB. Det innebär att ytter
ligare nervbanor i vår kollektiva 
hj ärna atrofieras, samtidigt som en 
kanal till andra media i stan skärs 
av. Kvar blir ett senilt slagords
gaggande. Var finns de nya tan
karna, den nya kunskapen? Var 
ska den komma till uttryck? 

"Kapitalismen går 
mot sin undergång" 
J Dagens Nyheter kan den upp
märksamme läsaren, trots tidning
ens aggressivt neoliberala ideologi, 
inhämta all just det neoliberala, 
kapitalistiska världssystemet be
finner sig i en allt djupare kris och 
sannolikt närmar sig en katastrof, 
om inte stora förändringar genom
förs inom politiken och ekonomin. 
Det räcker att kolla ett enda num
mer, den 8 februari 1999: "Hjälpen 
stjälper u-länder". " IMF och USA 
gav Brasilien ett rep att hänga sig 
i. " 

I december förra året gav IMF 
(ivrigt påhejade av finansmark
naderna) Brasilien ett lån till för
svaret av landets valuta. Syftet var 
all ge landet möjlighet all betala 
tillbaka de utländska investerarnas 
pengar. Nu straffas Brasiliens 
skallebetalare genom åtstram
ningar för att uppfylla kraven för 
IMF-l ånet. Brasilien har sänts in i 
en depression med astronomiskt 
höga skulder. (Jcffrey Sachs, Har
vard analyserade på Ekonomi
sidan) . 

medborgare." (Hufvudstadsbladet, 
Helsingfors, citerad på ledarsidan.) 

"Moralen preskriberas aldrig" . 
Ur referat om debatten kring Dcut
sche Bank, som byggde Ausch
witz, och nu vill köpa USAs åttonde 
största bank, Bankers Trust. (Ut
rikessidan). 

"Livsfarlig arbetsmiljö expor
teras . Västvärldens rederier låter 
fattiga indierutan skyddsutrustning 
skrota vrak fyllda av gifter." (Ar
tikel på ekonomisidan). 

Ledarsidans omedvetenhet. 
Den neoliberalakapitistiska globa
liseringen drabbar också Sverige. 
" Unga ingenjörer lämnar landet. 
Studentcr väljer dubbla lönen och 
halva skatten utomlands" . 

Ledarsidan förespråkar i lycklig 
omedvetenhet om den verklighet 
som tränger sig fram på nyhets
sidorna "frihandel som ger tredje 
världen en chans alllyfta sig ur sin 
fattigdom." Men i Kulturdelen 
påpekar Göran Greider, all bolags
skatten i Sverige är bland de lägsta 
i Europa, att Sveriges rikaste i pro
cent räknat inte betalar mer skall 
än de fattigaste och all det är i 
länder med låg levnadsstandard, 
som dc många småföretagen finns, 
drivna av folk som i brist på jobb 
drar sig fram på halvt olönsamma 
verksamheter. 

Ovanstående ger ändå inte hela 
den bild av världsystemets kaos 
och politikens förfall , som ett enda 
DN-nummer tecknar. Där finns 
också krig i balkanområdet och i 
Afrika, påpekandet all "Sverige är 
det enda OECD-land där dagens 
unga är sämre utbildade än sin 
föräldrageneration" och att Sverige 
har 40 JAS-plan för mycket. Mm. 

Os=h på senare tid har Volvo lagt 
ner Akerrnans i Eslöv och friställt 
500 anställda, Enessons har friställt 
800 i Norrköping, Astra har gått 
ihop medZencca, vilket berör Lund 
såtillvida som Astras forsknings-

avdelning finns här och Volvo har 
sålts till Ford. 

För ett folkens Europa 
och en ny global ordning 
Alltdetta ledertill vissa grova slut
satser. Nationalstaternas ekono
miskaoch politiska makt urholkas. 
Eftersom demokratin och välfården 
är knuten till nationalstaten, ur
holkas också den. I Lund, i Sverige, 
i världen. De delar av det demo
kratiska in n ytandet som försvinner 
i t ex Sverige måste återvinnas i 
Europa (och i världen) 

Om EU kan mycket ont sägas, 
men vi måste utgå från det reell t 
existerande EU. Huvudfelet är att 
det är ett ekonomiskt, för att inte 
säga ekonomistiskt projekt, vilket 
kommertill uttryck i den nu införda 
EMU-valutan. EU behöver en ny 
konstitution. Politiken, detvill säga 
demokratin, måste ta makten över 
ekonomin. Samtidigt krävs en 
verklig integration, kanske inledd 
inom kommunikationsområdet. 
Den europeiska vänstern (och den 
måste tänka längre vänsterut än 
socialdemokratin) måste gemen
samt ta initiativet i utformningen 
av det nya Europa . 

J världen måste vi bekämpa den 
USA-dominerade globaliseringen, 
vars negativa effekter dagens DN
nummer gav så tydliga exempel 
på. IMF, WTO och Världsbanken, 
som nu servar de transnationella 
bolagen i deras utplundring av län
dcrna i tredje världen måste an
tingen få ett nytt innehåll eller 
läggas ner. På sik t måste en verklig 
politisk organisering komma till 
stånd, inte minst på miljöområdet 
Men dessförinnan bör vi arbeta på 
regionnivå, bygga ett folkens 
Europa (med utgångspunkt från det 
faktisktex isterande EU), underlätta 
skapandet av regionalt samarbete i 
andra regioner och en mångcen
trerad värld i stället för dagens 
katastrofala, en centrerade, U SA
dominerade . 

Och vi måste arbeta lokalt. Lunds 
neoliberala moderatparti tänker i 
enlighet med sin åskådning höja 
skolmåltidsavgifterna. Det måste 
motarbetas. 

Gunnar Stensson 

Sverigegjorde ju i början av 90-
talet ett försök all försvara den 
svenska kronan på samma sätt som 
den brasilianska regeringen i å 
försökte försvara realen. " Raset 
den svenska (och finska) ekonomi 
under åren l 989-1992 saknar mot 
stycke i EUs historia". (EU-rappor 
kommenterad på ekonomisidan) 
Vi minns hur vi betalade bankerna 
kreditförluster. Vi minns också hu 
de ansvariga fortsatte som o 
ingenting hänt. 

Ugglor i mossen 

"Världshandelsorganisatione 
WTO behöver snabbt se om sit 
hus. Kritiken mot ohämmad mark 
nadsliberalism ökar, inte bara b lan 
dem som konsekvent kritisera 
marknadsekonomin sedan läng 
utan också bland amerikansk 
ekonomer av typen Jeffrey Sach 
och Paul Krugman. George Soro 
har deklarerat, att kapitalismen gå 
mot sin undergång om den int 
underkastar sig regler som gör de 
moraliskt acceptabel för jorden 

Sommaren var grå och regnig, 
höslen likaså och vintern en av de 
solfattigaste på länge. Tallkotts
körte ln känner sig som om den 
varit inlåst i skafferiet sedan i 
oktober. Inte att undra på all man 
känner sig trött och hängig, j a rent 
av lite grälsjuk. För att in te livet 
ska bli alldeles outhärdligt har vi 
startal en liten tidning i hemmet, vi 
kallar den för Smädobladet. Här 
kan man publicera sina innersta 
och mest grinigaåsikterunder full
komligt anonymitetsskydd. Högt i 
tak är det minsann också. Läs t.ex. 
vad signaturen Nyhetsrädd skrev i 
det näst senaste numret: " Nu är 
mina mi l j övänliga tvättbara bindor 
borta igen. Jag la dem i tvätten och 

nu är dc inte där. Sabotage är vad 
del är." Svaret från signaturen 
Uggle-rädd lät inte vänta på sig : 
"Dina förmorrade bindor hänger 
på tork i källaren och är visst inte 
förs vunna. Här jobbar man och sli
ter och så får man bara otack. Du 
ska inte uttala dig i frågor du inte 
harmed att göra. V et du överhuvud
taget vad fingertoppskänsla är?" 
Ordväxlingen ärnaturligtvis mums 
fiiibabba för redaktör Mårtensson 
på sydsvenskan - äntligen får han 
vela hur det går till när den blodiga 
byken tvättas. 

Apropå ugglor förresten. Inte vad 
jag vad det är för ugglor som häckar 
på veckobladsredaktioncn. Månne 
det är slagugglor. Om dessa kan 



Bättre påhopp än avhopp! 
Med anledning av vad som stått i 5. Aprop påhopp så klagar Ugg/e
Veckobladct under senare tid vill red över alla påhopp på VB redak
jag framföra följande : tionen. Jag har försökt hitta alla 

dessa påhopp men inte funnit 
särskilt mycket. I VB 39/98 finns 
ett uttalande från styrelsen för 
vänsterpartiet i Lund som måste 
varit det som Göran Persson åsyf
tade i sin rapport från VB redak
tionen till årsmötet där han skriver 
om styrelsens tillrättavisning. Så
vida inte VB anser sig vara en 
borgerlig tidning så har jag svårt 
att se styrelsens uttalande som ett 
påhopp på VB . I Från det kommu
nala i VB 2/99 tar Cecilia W aden
bäck uppoförmågan hos VB redak
tionen att skriva rätt i kallelserna 
till dc kommunalpolitiska mötena, 
menar ni att detta är att uppfatta 
som påhopp? Den volontär som 
inte kände sig välkommen hos VB 
redaktionen (enligt samma inlägg) 
existerarmen det varinte hos kvirr
noredaktionen han blev behandlad 
så. Är det detta som avses? Finns 
det andra påhopp som jag missat 'l 
Skullc det vara påhopp som gjorts 
utanför VB :s spalter så blir ju hela 
frågestä llningen lite förvirrandeför 
läsaren. Upp till bevis Ugglered' 
(Inom parentes kan sägas att detta 
inlägg naturligtvis är ett påhopp 
men det skrivs ju efter Ugg!creds 
kommentar så det kan inte räknas 
in i den sammanställningen) . Snara
re är det väl så att VB redaktionen 
är rätt bra på detta med påhopp 
t.ex. Gunnar Sandin vs. Mikael 
Persson, Lars Borgström vs. Cecilia 
Wadenbäck. Man får då också vara 

l. "Cecilia Wadenbäck, partiföre
trädare i Lund är inte helt över
raskad över Rolf Nilsans avhopp, 
men hon beklagar det djupt. "Det 
är mycket tråkigt, han är en bra 
politisk kraft." stod det i Skånska 
Dagbladet 990203 . Detta avviker 
kraftigt från vad som stod i syd
svenskan. Eftersom Cecilia pratat 
med såväl sydsvenskan som Skån
skan kan man ju fråga sig om inte 
Jan Mårtensson gett Cecilias ut
talande en extra knorr. vilket också 
var vad som framfördes på års
mötet. En av kvinnaredaktörerna 
var närvarande där och borde känt 
till detta och därför är jag en smula 
frågande till krönikan VB kom
menterar i VB 5/99. 

2. Cecilia är såväl ombudsman som 
parti företrädare. En parti företTä
dare är vald av partiet på medlems
möte för att representera partiet, ett 
faktum som redaktionen missat. 
Kan det bero på att två av dc tre i 
redaktionen faktiskt inte är med
lcmmari partiet? Man kan då undra 
varför man lägger förslag om hur 
vänsterpartiet ska sköta sin infor
mationsverksamhet. 

3. Så var detdetta med finger
toppskänslan. Aven om man har på 
känn att det kan finnas personer 
som är på väg att lämna vänster
partiet är det väl ändå bättre att 
ligga lite lågt. Vad skulle alter
nativet vara: Jo, att säga: " Vi för
väntar oss en ström av avhopp' " 

4. Kanske kunde man begära att 
redaktionen innan den gör sådana 
här påhopp ringer upp den person 
man angriper för att klara upp 
eventuella missförstånd. Jag tänker 
då särskilt på detta med parti
företrädarskape t - redaktionens 
förslag framstår ju nu som enbart 
löjligt. God journalistik brukar 
innefatta kontroll av källor, det är 
mest skvallerpressen som struntar 
i detta eftersom det kan förstöra en 
bra historia. 

berättas att om man inkräktar på 
deras revir kan man få sig ett rejält 
påhopp i nacken. Slagugglan är 
annars en norrländsk företeelse och 
det skulle vara en ornitologisk sen
sation om den återfanns här i Lund 
- det vore i så fall det första doku
menterade tillfället. Annars är såväl 
kattugglor som hornugglor - den 
senare åtminstone på vintern -
hemmastadda i Lund. Dc har väl 
såsom vi människor tröttnat på de 
usla förhållandena som råder i deras 
ursprungliga skogskommuner och 
flyttat in till en mer kreativ och 
urban miljö . Överhuvudtagetär det 
nuförtiden inte ovanligt att djur 
gör så. Rävar, grävlingaroch trastar 
av olika slag tar gärna staden i 
anspråk . Vi väntar nu bara på 
björnen. 

0-a H-gr-ng 

beredd på mothugg. 

6. När ombudsmannen, efter det 
att VB 5/99 gjordes, slog på sin 
dator, som också används av VB 
redaktionen, så var U g g lereds lilla 
kommentar det första som kom 
upp på bildskärmen. Ett sådant 
tilltag skulle på mittjobb betraktats 
som mobbing. Den uppmärksam
me läsaren noterar också att man 
vid utebliven tidning i VB 5/99 
uppmanas ringa Sven-Bertil Pers
son , inte Cecilia Wadenbäck som 
d_ct stått i årets fyra första nummer. 
Ar del en miss av kvinnaredaktio
nen som emellertid i VB2/991yck
ades få rätt namn eller är det ännu 
ett litet tjuvnyp? 

7. Göran Persson (också VB 5/99) 
är häpen över den totala tystnaden 
i partiet efter Mårten Duners av
hopp. Ibland fårjag en känsla av att 
mer än en vänsterpartist utövar en 
slags magiskt tänkande, som om 
partiet vore besjälat och hade en 
egen ande . Det är väl upp till var 
och en att ta upp detta, om medlem
marna inte gjort detta så är det väl 
för att man inte finner det vara så 
mycket att orda om. Mårten hade 
visst fått plats i vänsterpartiet, t. ex. 
arbetar vi ju efter hans program i 
stadsbyggnadsfrågor ochjag tycker 
att det är tråkigt att han hoppat av. 
Det som hände var att han för lorade 
e~ omröstning i ett mcdlcmsval, 
nagot som varken styrelse eller 
anställda- tack och lov - har något 
mflytandc över mer än vad gäller 

sina egna röster, dvs . man är jäm
ställd med andra medlemmar. 
8. Vidare reagerar Göran på att 
ingen från partiets ledning kom på 
iden att under årsmötet tacka Rolf 
Nilson för hans insatser genom 
åren. Kanske kunde Göran, som ju 
är en talför person, eller någon 
annan väckt frågan . Det fanns ju 
många närvarande på årsmötet som 
känner Rolf väl. Bara för att det 
finns en styrelse så faller väl inte 
allt på dem 'l En hel del uttalanden 
har faktisktgjorts om Rolf s avhopp, 
se t.ex. citatet från Skånskan ovan . 
Göran Fries har beklagat avhoppet 
i Arbetet, VB -redaktören hade en 
~rönika om det i VB 4/99, Mats 
Astrand tackade Rolf i VB 5/99 
(j ag saknade faktisk t en kommentar 
från distriktet i VB 4/99 och drog 
slutsatsen att det berodde på tids
brist). Slutligen kan meddelas att 
styrelsen har skrivit till Rolf, be
klagat avhoppet och tackat för hans 
insatser. Om du önskar dig något 
ytterligare Göran. så är du välkom
men att meddela mig detta så ska 
jag ta upp det i styrelsen. Du kan 
naturligtvis skriva direkt ti Il styrel
sen också. 

9. En tendens i VB är att allt fler 
artiklar undertecknas med signatur 
ellerinte alls. Helt OK om det är ett 
kåseri tycker jag men det är mera 
tveksamt om man avslutar en lång 
rad anklagelser med signatur, jäm
för t. ex. signaturenNyhetsred i VB 
4/99. Tyvärr verkar det finnas en 
massa personer kring VB (eller vem 
det nu är) som inte vågar stå för 
sina åsikter. VB redaktionen tar 
gemensamt ansvar för sina kom
mentarer och de är därför inte för
sedda med signatur. Hur ska man 
då tolka signaturen Ugglrered i 
VB 5/99 under rubriken VB kom
menterar? 

l O. Nyhelsred menade att det är 
ingen nyhet att Skånc är politiskt 
efterbli vet när det gäller vänster
partiet. Förmig är detta i alla fall en 
nyhet, och vad mera är, det är en 
kraftig förolämpning mot andra 
vänsterpartiavdelningar i Skånc. 
Kanske så kraftig att det är därför 
skribenten inte vågat stå för den 
med namn. Denna nedlåtande atti
tyd har förekommit tidigare, t.ex . i 
Gunnar Sandins rapport från di
striktskonfcrcnsen och artikeln om 
"skogskommuner"i VB 36/98 . Det 
frodas en myt om att vänsterpartiet 
i Lund är så mycket bättre än andra 
partiavdelningar. Jag tycker att det 
är en tråkig inställning. Som tur är 
finns det andra som strävar åt ett 
annat håll. Partiföreträdarna har 
bestämt sig för att inbjuda vänster
partierna i Malmö och Växjö för 
gemensamma överläggningar vil
ket jag tycker är en utmärkt ide . 
Växjö är känt för att ha en god 
partiaktivitetoch Malmö harenligt 
uppgift också god aktivitet med 50 
personer på medlemsmötena. 

11. Det förekommerockså en tråkig 
inställning till yngre partikamrater, 
ett fenomen som naturligtvis är 

begränsat ti Il ett fåtal personer. 
Gunnar Sandin har skrivit om 
politiska broilers och rosenkindade 
ny leninister i Veckobladet. Gunnar 
harmanifesteratsin kritik motyng
re medlemmar också på annat sätt, 
t.ex. genom argumentationen mot 
Monica Blomqvist vid det senaste 
valet till styrelser och nämnder. 
Monica besk y Il des för ocgent
ligheter på den senaste partikon
gressen . Inte har vi väl råd att ge 
duktiga personer på båten för en
staka misstag (om det nu var det)? 
Gunnar agerar här på precis ett 
sådant sätt som han beskyllde di
striktsstyrelsen för att göra i fallet 
RolfNilson . Jag har själv hörtyngre 
parti kamraters arbete a v färdas med 
och kritiseras för att de har en annan 
historiesyn , utan attdenna skillnad 
på något sätt definierats . En yngre 
kvinnlig kamrat blev kallad "lilla 
vän" på årsmötet av en betydligt 
äldre manlig kamrat, osv. 

12. Uggleredsäger att fler avhopp 
kommer att följ a från vänsterpartiet 
i Lund. Det är mycket möjligt, det 
är ju inte så svårt att uppfatta ett det 
finns en hel del misstämningar i 
partiet. Jag uppfattarockså attmyc
ket av detta beror på det som hänt 
RolfNilson. Men är det enda orsa
ken? Eller är det andra saker som 
det går att göra någonting åt? Vis
serligen har vänsterpartiet i Lund 
fått ungefär l O gånger så många 
nya medlemmarsom antaletavhop
pade men det är likafullt tråkigt. 
Vadsägerni-som enligtUgglered 
- står på tur: vad är orsaken till 
misstämningen och går det att göra 
något åt det? 

13 . Att en stor andel av medlem
marna inte prenumererar på VB 
fick jag reda på under årsmötet. 
Kanske kan det bero på att det 
under senare tid varit väl mycket 
personliga påhopp och uppgivna 
kommentarer, och för lite debatt i 
sakfrågor. Tidningsredaktioneroch 
en del borgerliga politiker tycker 
säkert att det är härligt att läsa alla 
fräna personliga angrepp men nya 
medlemmar kanske inte tycker att 
det är lika kul. Vänsterparti ster som 
är aktiva, t.ex. i kommunalpoliti
ken , får ägna sin tid åt att diskutera 
och förklaraskriverierna i VB istäl
let för att föra fram partiets politik 
vilket naturligtvis är demoralise
rande. VB borde vara en vitamin
injektion men fårtyvärr ofta motsatt 
effekt, man blirbesviken och ledsen 
närman läser den. Är det, bästa VB 
redaktörer, verkligen meningen? 
Styrclscarbctct var fram till årsmö
tet roligt och stimulerande men de 
allra senaste skrivericrna i VB (och 
det grova påhoppet på två yngre 
partikamrater som jag åhört) har 
fått mig att känna en hel del olust 
inför vidare arbete. 

Slutligen har jag noterat attUggle
red sist i sin kommentar skriver att 
en av redaktörerna har trillat av 
pinnen. Jag ber att få uttrycka mitt 
djupa deltagande . 

Ola Hagring 
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HAR DU FLYTTAT? skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan) 

NYADRESS 

Kommentar till Bodils 
artikel i nr 5 
Tack för en intressant artikel. Det 
är inte ofta man får artiklar om den 
Tiktiga världen i VB,dvs datorernas 
och informationens värld. Oftast 
handlardet ju om den fysiska mani
festation av den virtuella infor
mationsstrukturen som kallas 
Lund . 

Jag har varit med i den politiska 
vänstern i runt 25 år och lika länge 
arbetat inom dataområdet. Under 
denna period har jag ofta funderat 
kring datorerna och makten. Bodil 
berör detta i slutet av sin artikel 
när hon resonerar omkring Micro
softsinsatser för utvecklingen. J ag 
hå ller med henne om en del. När 
jag började i databranchen fanns 
det tvåhuvudsakligaanvändnings
områden för datorerna, beräk
ningsmaskiner åt forskarna och 
administrativa hjälpmedel åt 
offentliga och privata maktstruk
turer för att kontrollera männi
skorna och ekonomin. Datakraften 
var inlåst bakom säkerhetsspärrar 
där män i vita rockar garanterade 
att kraften inte slapp loss . 

I förändringen fram till modem 
tid så har Microsoft och Apple 
spelat en stor roll för au förenkla 
användandet av datakraften så all 
den kunde spridas till dc vanliga 
människorna utan spccialistkun
skaper. 

Men hur är det idag? Den stora 
framtida kraften är kommunika
tionen mellan de vanliga männi
skorna, att man kan masskommun
icera utan att vara mångmiljonär 
är en möjlighetmed väldigpolitisk 
kraft i sig . Vad är då Microsoft 
idag i detta mönster? J ag anser all 
den frigörelseutveckling som man 
var en stor del i nu förbytts till en 
konserverande funktion. Genom 
all ett bolag får så stor kontroll 
över datorerna och nu går vidare 
genom all också försöka köpa upp 
telebolag (dvs kommunikationens 
hårdvara) gör att vi även i denna 
sektor får en kontrollerande funk 
tion som väl faller in i den världs
omspännande USA-imperialism 
som så många av oss försökt be
kämpa under så många år. 

Uti från ett vänsterperspektiv är 
det väl snarast de krafter som käm
par för ett fritt och okontrollerat 
Internet samt människorna bakom 
gratisoperativsystem som Linux 
och alla gratis eller nästangratis 
(sk shareware) program som är 

Härskarteknikerna 
kurs på Röda Huset 
Lördagen den 13 februari höll 
distriktet kurs på Röda Huset i 
Malmö. Förmiddagen ägnade vi 
åt att diskutera hur det kan vara att 
vara ny i Kommunfullmäktige. 
På eftermiddagen var det dags för 
"De fem härskarteknikema" . Vi 
var ett tjugotal vänsterpartister 
från hela Skånc. Från_ Angelholm 
och Ystad . Från Orkeljunga, 
Tornelilla och Skurup. Och en hel 
del andra kommuner i Skåne där 
Vänsterpartiet efter senaste valet 
kom in i Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktigekultur 
Efter en kort inledning delade vi 
upp oss i smågrupper och det blev 
mycketgivande diskussioner. Det 
visade sig snart att det finns lika 
många "fullmäktigckulturer" som 
det finns Kommunfullmäktigel 
Men att benen känns som gele 
första gången i talarstolen gällde 
för alla som var nya. En hel del 
tips för att underlätta för dem som 
är nya kom också fram i diskus
sionen. En kommun var som man 
säger "outstanding" . Där anord
nade man helt sonika ett övnings
fullmäktigemöte för den nyvalda 
församlingen. Alla ledamöterna 
fick varsin lapp där det stod vad 
just de skulle göra under mötet. 
Det kunde gälla att yrka bifall , 
begära votering, begära åter
remiss eller plädera för en sak. 
Alla var tvungna att gå upp 
i talarstolen. Det varinte på allvar 
och därför inte inte så nervöst. 
Det blev en hel del fniss när en 
ledamot enligt sin lapp skulle gå 
upp och plädera för något som 
hans parti i den kommunen länge 
varit emot ... 

vår tids hjältar. Dessa verkar ju för 
mångfald och möjligheter till 
diversifierad utveckling som 
Microsoft numera försöker be
kämpa. Microsoft håller väl rent 
av på att bli samma konserverande 
och kontrollerande kraft som IBM 
en gång var. 

Hur denna datorernas och kom
munikationens framtida utveck
ling kommer att bli tror jag blir 
avgörande för progressiva poli
tiska rörelsers möjligheterattagera 
och nå framgångar framöver. Lite 
mer tänkande och diskuterande av 
dessa frågor tror jag inte skulle 
skada vänsterpartiet. 

Människan leverinte av industri 
allenast, hon behöver lite !T också 
för att må bra. 

Göran Persson 

Efter lunch tittade vi på filmen 
"De fem härskarteknikema". Flera 
av oss hade sett den förut, men 
den tål att ses om många gånger. 
Den tar u p p härskartekn ikema från 
ett feministiskt perspektiv. För 
den som inte känner till härskar
teknikerna såärde: "osynliggöra", 
"förlöjliga", "undanhållande av 
information" , "dubbclbestraff
ning", och "påförande av sku ld 
och skam". Diskussionen efter 
filmen kom mig att tänka på dels 
ett kommunstyrelsemöte och dels 
på vänsterpartiets årsmöte i Lund. 

Jag undrar hur många kvinnor 
som i den politiska debatten har 
blivit kallade " lilla vän" av parti
kamrater eller politiska motstån
dare? Många gånger svarar nog 
de flesta . Och det är säkert sant. 
Det är en av dc s.k . härskarteknik
erna som, ibland omedvetet men 
tyvärr ofta högst medvetet, an
vänds för att få oss att känna oss 
unga och dumma. "Men det förstår 
du väl , lilla vän" . Det kallas att 
förlöjliga . 

Hälsa med flätan 
Det hände mig en gång på ett 
Kommunstyrelsemöte. Kommun
styrelsens ordförande gick runtoch 
hälsade. Tog alla ledamöterna i 
hand, utom mig som han i stället 
drog i flätan. Detärmöjligtatthan 
gillade min fläta, men jag blev 
arg. Vi hade ett samtal mellan fyra 
ögon (jag hotade med att i fort
sättningen hälsa genom att dra 
honom i slipsen samt att tipsa Jan 
Mårtensson i Sydsvenskan), och 
jag kan lova att han efter det inte 
drog mig i flätan någon mer gång. 
Vi tog i hand och hälsade som alla 
andra. Det är all t så viktigt att säga 
ifrån. 

Jag var inte den enda som stud
sade när en av partiets unga, kvinn
liga medlemmar på årsmötet blev 
kallad "lilla vän" av en av våra 
rutinerade, manligapolitiker i fem
tioårsåldern. 

Senare på dagen hördes i lokalen 
en glad trudelutt . Ni vet en så'n 
där som signalerar att någons nalle 
vill ha uppmärksamhet. Då tror 
man naturligtvis att nallens ägare 
skyndsamt förpassar sig ur lokalen 
för att ta hand om nallen utan alt 
störaandra, alternativtomedelbart 
stänger av den . Men icke så. Han 
(fördetären man i fcmtioåråldcm) 
sitter lugnt kvar på sin plats, mitt 
i lokalen, och pratar i telefonen. 
Jag undrar om det kunde hänga 
samman med att ordet just hade 
gått till en ung kvinna i försam-

l ingen. Hon har dock en del skinn 
på näsan och sa högt och mycket 
lugnt "Jag kan vänta" i en ton som 
fick honom att raskt avsluta 
samtalet. Detta varettexempel på 
en annan av härskarteknikema, att 
osynliggöra. 

Tro nu för all del inte attjag har 
någotemotmän i femtioårsåldem. 
Det har jag inte. Tvärtom. Jag 
gillar dem och sätter stort värde på 
deras erfarenhet. Men jag tycker 
inte om när jag själv eller andra 
blir utsatta för härskarteknik. 

Jag tror alt också Vänsterpartiet 
i Lund behöver en kurs om 
härskarteknikcma. Man lär sig 
inte bara att känna igen dem, man 
lär sig alt bemöta dem också. 

Cecilia Wadenbäck 

Röda Kapellet 
känd radikal blåsorkester i Lund 
har haft årsmöte och sett tillbaka 
på ett mycket aktivt år med en 
massa spelningar i Lund och på 
ett dussin andra skånska orter. T i Il 
ny styrelse valdes Lars Eklund 
(klarinett) , Gunnar Sandin (bas
tuba) och Göran Svärd (ventil 
basun m. m.). Nya medlemmar är 
som vanligt mycket välkomna och 
kan kontakta någon av ovanstå
ende, d.t.k. 

Måndag 22/2 kl 1 9 . 00 på parti
lokalen , Svartbrödersgatan3 . 
Rapport. f r~n mötet. om Kom
mundelsnämnder på KDN Norr 
15/2 . Vänsterpart i ets represen
canter i Socialnämnden kommer 
för at t d i skutera Soc i alnämndens 
arbete och övriga social a frågor . 

RÖDA KAPELLET Sö. 21.2 kl. 18.45. 
Rep . med Joakim på Folkuniversitetet. 
We ill, bl.a. Epilog (ny) , 298 b och c, 
kanske även Goll iwogg, kanske ytter
ligare något nytt . Glöm inte att reservera 
internatet 13-14.3! 

VECKOBLADET 
Detta nummergjordes av Lars Borg-
ström och Gunnar Sandin . 
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