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Genus och retorik III: 

studier i l ntaj-tal 
När man väl har påbörjat en serie 
artiklar om retorik blir naturligtvis 
genren l maj-tal helt oemot
ståndlig. l maj är så speciell på 
många plan; inte minst börjar man 
tänka på hur många långa och 
tråkiga l maj-tal man genomlidit 
under årens lopp, och vad det är 
som gör ettlyckat tal. Detta kändes 
extra aktuellt i år; de tre tal som 
framfördes i Lund var var och en 
på sitt sätt lyckade. Störst intresse 
måste man naturligtvis ägna 
huvudtalaren, Lennart Värmby. 
Hans tal hade många goda förut
sättningar och fungerade delvis 
väl, men det är därför naturligtvis 
av ännu större intresse att fundera 
över vad det var som gjorde attjag 
själv inte var helt förtjust. 

Det finns ju till at börja med en 
sedan länge etablerad formell 
estetik för för -talare på ett l maj
möte: de skall hålla parolltal och 
helst vara yngre och mer radikala 
medlemmar av partiet eller repre
sentanterförungdomsorganisation 
o.dyl. De skall sedan kompletteras 
av en huvudtalare, som förväntas 
göra en bred översikt av hjärte
frågor förpartiet kombinerade med 
moralisk/ideologiska utrop, samt 
som slutkläm en internationell 
utblick. De två första talen var i sin 
genre helt föredömliga och satt 
perfekt. Detta egentligen mer på 
grund av framförandet än det 
direkta innehållet. Sara Moham
madis personliga engagemang var 
helt omisskännligt - så till den 
grad att jag själv var ängslig att 
hon skulle kollapsa på fläcken. 
Gr, som gjorde det första referatet 
av l maj hävdade atthon framförde 
ett åttaminuterstal på fyra minuter, 
och jag ser ingen som helst 
anledning att betvivla det. Klart 
är, att med lite större vanakommer 
Sara Mohammadi att bli en 
folktalare att räkna med. 

Ali Esbati var kanske ännu mer 
kraftfull, men mer kontrollerad. 
Att dessutom se ut som den unge 
Lenin är ju ingen direkt nackdel 
(utom i vissa kretsar) . Bägge talen 
möttes välförtjänt av stormande 
applåder, men även här märktes 
en viss skillnad i rutin: Sara gav 
dem inte riktigt tid att höras och 
klinga ut, medan Ali, med den 
förmåga som brukar rubriceras 
som timing hos skickliga skåde
spelare, visste precis var applå
derna kunde komma och väntade 
ut dem. 

Publikkontakt 
Detta leder över till den viktiga 
aspekten publikkontakt. Allt 
talande inför publik är i grunden, 
hur cyniskt det än kan låta, en 
dompteringsakt. "Ni skall lyssna 
på mig, och inte bli distraherade 
av det ni har runt omkring er eller 
flygande egna tankar". Den 
mänskliga hjärnan fungerar doku
menterat i tre-minutersintervall: 
står någon och talar på en och det 
inte händer något nytt efter tre 
minuter kommer ens hjärna 
obönhörligen att driva bort. Detta 
fenomen lär också vara väl belagt 
inom musiken: nya temata eller 
variationer tenderar alltid att dyka 
upp med tre-minutersintervalL 
Dessutom skall auditoriet inte bara 
lyssna, utan även helst hålla med 
någorlunda om vad man säger, 
eller om det inte alls håller med, 
bli intressant provocerat, vilket är 
väl så produktivt. Allt detta gäller 
folktalare, skådespelare och t.o.m. 
pedagoger. För att uppnå önskat 
resultat, det vill säga intresserat 
engagemang från publiken, måste 
man tänka på tekniska ting i 
framförandet, tempo, variation, 
etc., men inte minst en anpassning 
till den publik man just förtillfållet 
har. Här måste man rikta allvarlig 
kritik mot Lennart Värmbys 
huvudtaL I anslutning till de 
förberedande talen var det ju 
ganska uppenbart vad som väckte 
stormande ovationer. Den alerte 
talaren kan då omedelbart känna 
av stämningen, och via små föränd
ringar, om de behövs, bättre rätta 
in sig i mötesstämningen. Här är 
det naturligtvis en nackdel att ha 
ett helt nedskrivet manus - det 
binder en. Men självfallet kräver 
det ett visst självförtroende att 
kasta sigutmed baraettpar stolpar 
för att kunna vara maximalt 
flexibel både med formuleringar 
och tid, om det skulle bli ett 
problem (därav, misstänker jag, 
alla dessa framföranden som är 
alldeles för långa). Ett genomtänkt 
upplägg med stolparfungerar som 
ett dragspel, förlängning eller 
förkortning kommer naturligt, 
liksom hur det skall låta för just 
den här publiken. L V slog mig i 
och för sig som en talare med 
mycket gott självförtroende. Han 
gjorde också ex tempore-utflykter 
från sitt manus, men det handlade 
enbart om tillägg, aldrig om 
förändringar i den nedskrivna 

Kulturen i kläm 
mellan kronorna 

Det kan knappast ha undgått 
någon läsande lundabo att 
latinprofessuren, Antik
museet och Historiska muse
et är i fara. 
I skrivande stundhar Humanistiska 
fakulteten ännu inte offentliggjort 
något beslut, men allting pekar på 
att arkeologiska och klassiska 
institutionernakommer attdrabbas 
hårt. 

Sveriges näst största historiska 
museeum som används både i 
undervisning och forskning och 
som dessutom, enligt Lagen om 
Kulturminnesvård, förvaltar alla 
Sydsveriges föremål hotas av 
nedläggning. Konsekvensernakan 
bli attutställningarna t ex UppåkTa
utställningen flyttas till Stock
holm, personal avskedas och 
forskningen försvagas i den 
landsända som är ledande när det 
gäller arkeologiska utgrävningar 
inför såväl exploatering (typ bron 
och västkustbanan) som forskning. 

I ett försök att rädda Historiska 
museet från undergång har dess 
chef Anders Öd man och tf pre f ek
ten prof. Lars Larsson inlett en 
charmoffensiv riktad till regionens 
ledamöter i riksdagen. Riksdags
partier har besökt museet. För två 
veckor sedan kom moderaterna 
och folkpartiet. Ulf Nilsson (fp) 
ville ha en utredning och modera
ten J an B ackman tycktes resignera 
och nöja sig med att föremålen 
stannade i Lund när museet läggs 
ner. 

Förra veckan fick museet besök 
av representanter för socialdemo
kraterna (Morgan Johansson), 
vänsterpartiet (Karin Svensson 
Smith) och i samband med det 
besöket ventilerades en möjlighet 

texten. 
Lyhördhet inför publiken inbe

griper naturligtvis också att inte 
berätta för den när den skall 
applådera - det skall den faktiskt 
själv bestämma. Och fem-sex 
frambeordrade lama applåder blir 
direkt patetiska när man samtidigt 
har de spontana applåderna från 
tidigare tal på trumhinnan. En gång 
hade varit helt OK, men upprep
ningarna blev för många. 

Ransonering 
Upprepningar varöver huvud taget 
ur retorisk kompositionssynpunkt 
ett grundproblem med Värmbys 

att genom riksdagsbeslut genom
föra en omläggning av arbetslös
hetsförsäkringen och därigenom 
kunna säkra att de svenska 
kulturarbetarna får sinarättmätiga 
pengar på ett mer långsiktigt sätt. 

Apollon bekymrad 
Hefaistos uppeldad 
Antikmuseet förefaller däremot 
vara förlorat. När universitets
ledningens norpade tio miljoner 
från Humanistiska fakulteten och 
gav dem till naturvetarna, tvinga
des Humfak genomföra drastiska 
nedskärningar. En pessimistisk 
hypotes är att de klassiska skulp
turerna sannolikt packas ned för 
att efter ett antal år malas ned till 
gödningsmedel. Varefter den 
klassiska konsten transformeras 
och återföds i ax och limpa. 

För den klassiska institutionen 
kommer lösningen på besparings
terrorn antagligen att vara att 
ämnena grekiska, nygrekiska o 
latin förs till ett språkcentrum. 
Disciplinen antikens kultur och 
samhällsliv föreslås föras till 
universitetets andra arkeologi
ämnen vid Arkeologiska institu
tionen. 

Kulturred. 

tal. Att tala om ett personligt 
attribut som en mössa kan natur
ligtvis vara en utmärkt ingång till 
en associationskedja, men vitsen 
(ur retorisk synvinkel) är just att 
det skallleda vidare, inte tjatas till 
döds. Dessutom provocerade allt 
detta talande om den egna mössan 
en ful, gryende misstanke: var 
talaren egentligen mestintresserad 
av sig och sitt än av att tilltala 
publiken? Jag citerar: "att hanmed 
kepsen blev ett begrepp i Växjö 
med omnejd, ja, till och med i 
världspressen! Attdetta är Lennart 
-därom råder ingen tvekan." 
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Nästan som i Lule 
Det förhärskande synsättet bland 
Lunds bilister har tidigare varit : 
När du närmar dig ett övergångs
ställe - trampa på gasen, särskilt 
om det står någon där som ser ut 
att vilja gå över. Eventuella träffar 
förs in i en poänglista där förälder 
med barnvagn och person med 
rollatar ger fyra poäng, dvs mesta 
möjliga. Skolbarn som står vid 
övergångsställen behöverman inte 
ta någon notis om överhuvud taget. 
De sysslar säkert med någon 
hemuppgift i statistik och blir 
föjldaktligen gladare ju fler bilar 
som passerar förbi dem. 

En ny värld 
Den nya väjningslagen är mot 
bakgrund av detta en smått 
chockartad upplevelse, åtminstone 
föross skåningar. Plötsligt bromsar 
nästan varje bilförare in för att 
släppa över gående. Många brom
sar faktiskt även för cyklister. 
Barnen kan gå hemifrån fem 
minuter senare på morgnarna, de 
hinner till skolan ändå. Till och 
med bussförarna släpper fram 
gående och cyklister numera. Jag 
inbillar mig att de kör vänligare 
också, men det är kanske just 
inbillning. 

Jag tror dock att den som regel-

Aprilsolen gassar över Mårtens
torget Utanför konsthallen står 
riksdagsledamoten Karin Svens
sonSmithoch berättarom vänster
partiets aktuella politik i effektiva 
treminutersavsnitt Hon inter
folieras av Röda Kapellet, ett 
återkommande inslag i torgbilden 
sedan snart tjugofem år. Många i 
lördagsmyllret stannar intresserat 
upp och lyssnar på Karin och på 
blåsmusiken. 

- Varför utnyttjar inte partiet 
detta goda propagandatil!fälle 
bättre? undrar kornettisten Orjan 
Wikander i VB nr 16. Varför har 
inte styrelsen sett till att det finns 
aktivister som delar ut flygblad 
eller inleder samtal eller vad det 
nu kan vara? 

Frågan är berättigad och intres
sant, och jag ska försöka ge ett 
svar även om diskussionen kan 
verka partiintern. 

För det första minns jag ett 
liknande torgmöte för knappt ett 
år sen. Då handlade det om 
kampanjen inför EU-valet och 
toppkandidaten Herman Schmid 
skulle tala. När Röda Kapellet 
samlades visade det sej att den 
enda vänsterpartisten i övrigt som 
EU-valskommitten/ombudsman
nen hade bett komma dit var en 
pinfårs k medlem, som skulle hålla 
expeditionen öppen och lämna ut 
valmaterial förutom att han alltså 
förväntades ta hand om högtalare, 
hålla banderoll och helst också 
dela ut flygblad på torget. Det gick 
inte riktigt ihop. .. 

Vid det tillfället satt Orjan 
Wikander i v-styrelsen. 

Jag säger inte detta för att göra 
en billig poäng. J ag vill i stället 
betona att l) positionen bestämmer 

bundet transporterar sig med cykel 
eller till fots kors och tvärs genom 
Lund kan instämma i att det har 
skett en positiv förändring. Själv 
känner j ag mig stundtals förf! yttad 
till Luleå som jag besökte till
sammans med min syster för ett 
par år sedan. Tågbyte gjorde att vi 
hade nästan en timme på oss att 
flanera runt i den staden innan 
avresan söderut. 

En fläck där bak? 
Mycket snart la vi märke till ett, 
som vi tyckte, mycket märkligt 
beteende hos bilisterna. De saktade 
in när de passerade oss. En del 
stannade helt. Vår första rektion 
var att kontrollera vår klädsel och 
vårt uppträdande. Såg vi lustiga 
ut? Hade vi stora fläckar baktill? 
Gick vi konstigt? Vad kunde det 
nu vara frågan om? Så småningom 
gick det upp för oss att orsaken till 
att bilarna saktade in, alternativt 
stannade, helt enkelt var den att 
det fanns ett övergångsställe i 
närheten där vi kanske kunde 
tänkas vilja gå över. Och vi bar oss 
förmodligen i deras ögon mycekt 
besynnerligt åt. Varför gick vi inte 
över? Vad stod vi och väntade på? 
Och så vinkade de vänligt till oss 
att vi skulle passera. 

Så kan det gå när man skickar 
infödda lundabor, som hela sitt liv 
har ägnat sig åt statistiska hem
uppgifter vid övergångsställets 
trottoarkant, till Luleå. 

Lite av den norrländska trafik
vänlighet som vi upplevde i Luleå 
har nu kommit oss lundabor till 
del. Låt vara att det krävdes lag 
och påbud, men mycket trevligare 
har det blivit. Till slut kanske det 
blir så trevligt att allt fler lämnar 
bilen hemrna och går eller cyklar i 
stället. Tänk vilka miljövinster vi 
skulle få. Då skulle den dystra 
prognosen om en fyrtioprocentig 
trafikökning på Dalbyvägen 
komma på skam. 

Bli fågelskådare 
Till sist en tröst för alla poäng
räknare. Det finns en räddning för 
er också. Bli fågelskådare. Då får 
ni samla, inte på poäng men väl på 
kryss, och den som samlar flitigt 
kan bli medlem i den exklusiva 
klubb 300 c;::: 300 kryss) och det är 
mycketroligare än attriskera livet 
på folk som ska passera övergångs
ställen och mycket bättre för 
konditionen också. Hela kroppen 
får träning, inte baragaspedalfoten. 

Cecilia Wadenbäck 

En replik om appellmöten 
•: 

vårt perspektiv och 2) det är en 
gammal ingrodd oförmåga hos 
vänsterpartiets organisation i Lund 
att rätt utnyttja och samordna sina 
rika resurser, något som bland 
annat kom till uttryck i årets 
förstamajfirande, där jag själv satt 
i organisationskomrnitten. 

Efter erfarenheten av mötet med 
Herman Schmid, som fick flera i 
Röda Kapellet (de flesta i orkestern 
är inte v-medlemmar) att undra 
om det var någon mening med 
verksamheten, författade jag en 
till partiet och styrelsen riktad 
handledning i hur man sköter ett 
torgmöte. Den har sen dess stått 
att läsa på expeditionens anslags
tavla. Ändå upprepas alltså 
historien. 

J ag har fått veta att vårens 
appellmötesserie hade initierats 
och organiserats av en enskild 
styrelseledamot. När vederböran
de av något skäl föll bort fanns det 

ingen styrelsemedlem eller om
budsman/partiföreträdare som 
automatiskt höll sej underrättad 
eller kände ansvar för genom
förandet. Tack varekollektiv rutin 
hos Röda Kapellet och goda 
improviserade insatser från en 
spontant inkallad v-medlem kunde 
ändå två möten genomföras på ett 
hyfsat sätt. 

Så kan man beskriva historien 
ur ett blåsorkesterperspektiv . Men 
det finns rimligen andra synsätt. 
Kanske är det så (som många säger) 
att appellmöten med eller utan 
musik är en förlegad propaganda
form, och att medlemmar och 
styrelser medvetet eller omedvetet 
inser detta och prioriterar därefter. 

Men när man minns hur många 
som stannade upp på torget och 
lyssnade blir man inte övertygad 
om att det är så. 

Gunnar Sandin 
tubaist 

Upphäv 
sanktionerna 
mot Irak! 
En av våra banderolleri årets första 
majdemonstration innehöll kravet 
Häv sanktionerna -
Iraks barn dör! 
I Lund har nu bildats en Irak
komrnitte med målsättningen att 
häva sanktionerna. Den hade ett 
konstituerande möte måndagen 
den 8 maj. Söndagen den 7 
publicerades nedanstående upprop 
i Aftonbladet. Bland under
tecknarna återfinns bland andra 
Bengt Ankarloo, Jan Hjärpe, 
Sverker Oredsson, Sven Ruben
son, Sven-Erik Sjöstrand och 
Mikael Wiehe. Uppropet har 
följande lydelse: 

"En halv miljon barn under fem 
års ålder har dött eller är döende på 
grund av FN:s nuvarande sank
tioner mot Irak. Det beror på att 
medicin inte når de behövande. I 
sjukhus och vårdanläggningar är 
den tekniska apparaturen helt 
utslagen. Irak får inte ens fritt 
importera ambulansbilar. Barn får 
inte tillräckligt med vitaminer och 
proteiner. Vattenreningsanlägg
ningar fungerar inte därför att 
ersättningsdelar inte kan impor
teras och därigenom är vattnet 
förorenat. 

Detta var bakgrunden till att 
FN:s biträdande generalsekrete
rare Denis Halliday i september 
1998lämnade sin tjänst i protest. I 
februari detta år lämnade av 
samma anledning Hans von 
Sponeck sin tjänst som koordinator 
för mat-för-olja-programmet i 
Irak. De och många med dem har 
lämnat sina uppdrag därför att den 
politik världssamfundet för mot 
Irak inte är förenlig med deras 
samveten. 

I andra västländer har opinionen 
mot sanktionspolitikens utform
ning och tillämpning vuxit sig 
stark. En stark opinionsyttring 
behövs också från Sverige. 

Det är inte vår sak att formulera 
en alternativ Irakpolitik. Vad vi 
däremot vet är att nuvarande 
Irakpolicy är förödande och inte 
leder mot något försvarbart mål. 

I Lund har en Irakkommitte 
bildats med målsättning att 
sanktionerna mot Irak ska upp
hävas. Skälen är: de är djupt 
inhumanamotlandets befolkning; 
särskilt hårt drabbas barn och 
kvinnor. Konsekvenserna för 
framtiden är förödande. 

Irakkommitten ska verka gen
om opinionsbildning och genom 
kontakter med beslutsfattare. Det 
innebär att vi i första hand vill 
påverka svenska regerings- och 
riksdagsledamöter samt ED
parlamentariker. I detta arbete 
behöver vi ett brett folkligt stöd. 

Vi vänder oss härmed till alla 
som delar ovannämnda stånd
punkter att i första hand påverka 
svenskiregeringen att aktivt arbeta 
för att nuvarande sanktioner mot 
Irak upphävs." 

Rapportör Gunnar Stensson 



Ankla!J,else från Ung Vänster: 
partiet försökte censurera våra banderoller! 
Första Maj - arbetarrörelsens 
högtidsdag - har i mer än l 00 år 
variten händelse full av kampglöd 
och revolutionär rörelse. En dag 
då progressiva krafter stolt fört 
fram krav som den härskande 
klassen och etablissemanget av
skyr att höra. En dag full av radikala 
krav och visioner om ett annat 
samhälle: En dag för socialismen. 

Radikala krav 
Årets första maj gick delvis i detta 
tecken . Ali Esbati och Sara 
Mohammadi höll tal som, utan att 
fastna i frasradikalism, offensivt 
pekade framåt och manade till 
kamp. Banderoller med radikala 
men ändå konkreta krav, som 
exempelvis lagstadgad 6 timmars 
arbetsdag, varvades med mer 
visionära och långtgående. En 
banderoll som uppenbarligen 
väckte heta känslor hos vissa var 
Ung Vänsters banderoll "Kom-

Margareta 
Larsson 
teckning: Göte Bergström 

Årets Öppna Hus på stadshallen 
var som vanligt en intressant 
blandning av politik och intellek
tuell utmaning. Inofficiella källor 
(som jag vägrar avslöja) har låtit 
förstå att partiavdelningen i Malmö 
skrattade hånfullt åt programmet: 
så akademiskt, så typiskt Lund. 
Här föreligger ett logiskt felslut. 
Om det man har för handen faktiskt 
är en stad där en stor del av 
befolkningen är engagerade i 
akademiska sysselsättningar, är det 
då inte väldigt förståndigt att 
försöka koppla detta till en politisk 
analys? 

Det var precis vad de i och för 
~ig mycket disparata talarna på 
Oppet Hus gjorde. Bengt Olle 
Bengtsson, som på sitt vanliga 
suveränt avslappnade föreläs
ningssätt försökte klargöra poli
tiska konsekvenser av den senaste 
gentekniken; Margareta Olson 
som kopplade ett individuellt 
människoöde i form av "Röde 
Ruth", Brechts mångåriga kom
panjon Ruth Brelau, till ett 
medvetandegörande av historiska 
processerför gymnasieelever, och 
till slut en dialog om det aktuella 
läget i två afrikanska regioner, 
Zimbabwe och Afrikas Horn av 
Ann Schlyter och Gunnar Stens
son. 

Varierande publik 
Ett intressant resultat av detta till 

munister kommer". Denna bande
roll var uppenbarligen så stötande 
att vänsterpartiets styrelse uttalade 
sitt ogillande och att Mats Olsson 
uppmanade Ung Vänster att ta ned 
den. Vi tycker att detta agerande 
är högst anmärkningsvärt. Det är 
minst sagt demokratiskt tveksamt 
att vänsterpartiet så kraftfullt 
uttalar sig om vilka banderoller 
Ung vänster får ha på första maj . 

Olika organisationer 
Partiet och ungdomsförbundet är 
trots allt inte samma organisation 
och Ung Vänster har faktiskt 
inskrivet i sitt principprogram att 
vi kämpar för det klasslösa, 
kommunistiska, samhället. Om 
Ung Vänster under dessa omstän
digheter skulle ta större hänsyn till 
vad styrelsemajoriteten i Lund 
råkar tycka än vad Ung Vänsters 
medlemmar i demokratisk diskus
sion tagit fram som gemensamma 

Öppet hus 
på l maj 
synes disparata program var 
publiksammansättningen: antalet 
åhörare var konstant ca 30-35, men 
publiken var olika sammansatt, 
bortsett från ett antal härdiga som 
lyssnade på alla tre. Bengt Olle 
hade dragit flera medicinare, som 
möjligen inte alls var parti
sympatisörer, men ville höra vad 
han hade att säga. Margareta drog 
flera nya personer som uppen
barligen var intresserade lärare. 
Inför Ann och Gunnar dök det upp 
ett antal av partiets veteraner, som 
nog ville hålla sig a jour med 
utvecklingen i Afrika, som följt 
oss så länge. I samtliga fall var 
frågorna många, och diskussionen 
hade säkert kunnat fortgå längre, 
om vi inte varit tvungna att bryta: 
Clemenstorget väntade. 

Ännu mer nästa år 
Detta leder till en rekommendation 
till nästa års l maj-kommitte. De 
som ansvarade för kafeet rappor
terade mängder av folk när det var 
dags att stänga klockan fem. När 
jag själv skullle möblera tillbaka 
seminarierummet stod det åtmin
stone 15 meter kö till kaffet. Hur 
vore det att ha ett ännu mer 
ambitiöst program till nästa år? 
Något för dem som är morgon
pigga, hur akademiskt som helst, 
men också fortsatt verksamhet för 
att sätta ett lyckat l maj-möte, när 
man kanske inte har Just att gå hem 
ännu? Något ytterligare för intel
lektet (eller poesi/musik för den 
delen), något för barnen som följt 
med, ett kafe som håller öppet 
framåt kvällen och kanske till och 
med, hädiska tanke, ökar på kaffet 
med mer substantiella mackor och 
vin och öl? 

CWr 

ståndpunkter, vore detta ytterst 
märkligt. Med tanke på den att 
banderollen uppskattades inte bara 
av unga demonstranter utan även 
av många äldre, är det nog så att 
Första maj fortfarande förknippas 
mer med kampen för ett klasslöst 
samhälle än med lägre hastighet, 
vadarfåglar och föredrag om 
genteknik. 

Ung Vänsters omstridda bande
roll höll sig alltså inom ramen för 
vad man kan utläsa i förbundets 
program, vilket är något man 
knappast kan säga om Vänster
partiets huvudtalare. Vi tycker att 
detärväldigtmärkligtattpåFörsta 
maj höra talare som talar helt i 
egen sak och konsekvent går emot 
partiets åsikt och propagerar för 
medlemskap i EMU. Detta blir 
ännu märkligare med tanke på att 
"Nej till EMU" var ett centralt 
fastslaget tema för årets Första 
maj. Att dessutom som repre-

Genus och retorik 
forts från sid l 

Varje talare, liksom varje skåde
spelare och t.o.m. varje god peda
gog måste projicera sig själv, men 
den projiceringen måste röra sig 
inom vissa mycket fasta gränser. 
Det är trots allt inte "jag" som är 
det viktigaste i sammanhanget, det 
viktiga ärv ad "jag" skall förmedla 
till publiken. Att sedan komma 
dragande med att man själv skulle 
bli miljöminister i ett regerings
samarbete som många partimed
lemmar är djupt skeptiska inför 
och som möjligen bör ses som en 
taktisk provokation av parti
styrelsen får väl ses som en exercis 
i dåligt omdöme, även om det 
sockrades med en referens till 
Karin Svensson Smith som bli
vande trafikrninister. 

Utmärkta exempel 
Samma bristande lyhördhet var 
mycket påtaglig i flera fall: den 
lokala anknytningen, t.ex. En 
huvudtalare som skallrepresentera 
partiet behöver inte alls anknyta 
särskilt mycket till Lunds lokala 
politik, utan egentligen bara till 
Lunds egna politiska atmosfär. Vi 
har haft flera exempel under de 
senaste åren på ledande parti
företrädare som dykt upp hastigt 
på l maj, med ett tal som bara 
marginellt förändrats för fram
trädande på flera skånska orter. 
Gudrun Schyman, Lars Ohly och 
förra årets Kalle Larsson är ut
märkta exempel, och de lyckades 
mycket väl anknyta till mötenas 
stämning. Men vad man definitivt 
inte kan göra är att stå i Lund och 
oavbrutet tala om sig själv och 
Växjö. Att uppmana Lundabor att 
någon gång pröva hur det är att gå 
på en bilfri gågata, sådan som man 
har i Växjö, är enbart larvigt. 
Samma sakmed tilltalet: Gott folk, 
go' vänner, må vara OK i Väster
götland eller för den delen Små-

sentant för partiet på Första maj 
säga att "socialismen kommernog 
inte bli som den uttrycks i våra 
program, men det tycker jag bara 
är bra", är milt uttrycktomdömes
löst 

Avslutningsvis vill vi bara säga 
att det - trots att affischerna kom 
upp så sent och att flygbladet var 
"ovärdigt ett 20% parti" - var 
härligt att se så många människor 
komma och gemensamt demon
strera för välfårdsreformer, sina 
rättigheter och för socialismen. 

Martin Wo/gast, Niklas Selberg, 
Tobias Gunnarsson 

land, men antyder onekligen en 
komplett ovetenhet om partisam
mansättningen och publiken i 
Lund. De gillar inte riktigt att bli 
tilltalade som om de var publik i 
Bingo-Lotto. Elementär artighet, 
att ta reda på vilken sorts publik 
man skall försöka engagera, är ett 
viktigt retoriskt element. 

Ett eget misstag 
På samma sätt är det knappast 
lyckat att i mästrande ton börja 
berätta för ungdomen vilken typ 
av misstag de inte skall göra. De 
uppmanades visserligen att göra 
sina egna misstag, inte den äldre 
generationens, men det tror man 
kanske att ungdomar klarar av 
alldeles utmärkt själva, de behöver 
knappast några maningar ovan
ifrån att inte tro på "skäggiga 
auktoriteter". Detta i ett läge då till 
och med Jacques Derrida reser till 
USA med budskapet att det faktiskt 
är dags att ta itu med en allvarlig 
analys av vad Marx egentligen 
ville ha sagt. 

Genusbetingad 
provokation? 
Allt detta var synd; det fanns 
mångadelar av talet, och inte minst 
framträdandet, som var bra. Sam
mantaget är nog inte bu-ropen som 
förekom symptomatiska, de var ju 
faktiskt helt naturligt provocerade 
av att en företrädare för partiet på 
l maj väljer att markant frångå 
partilinjen när det gäller EU och 
EMU, något som hade varit helt 
acceptabelt om det hade kommit 
som ett kort personligt ställnings
tagande. Men att ägna en huvud
sektion åt att attackera den linje 
som trots allt de flesta inom partiet 
står för är ett exempel på samma 
bristande lyhördhet som präglage 
många andra delar av talet. Ar 
detta personligt eller genus
betingat? Jag undrar själv. 

CWr 
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POSTTIDNING B 

HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan). 

Blomkarin 
Uardavägen85:D 
224 71 Lund 

NY ADRESS .. .. ..... ....... ..... ... ... ... ............ .. ......... ........... ....... .. ... ......... . 

Du är dåligt .. 
informerad, Orjan 
om Vänsterpartiets i Lund utåt
riktade verksamhet. Du skriver i 
förra veckans VB, att den lokala 
styrelsen tänker satsa en mindre 
förmögenhet på att, som du 
uttrycker det, sprida makulatur i 
lundabomas brevlådor. 

Det hela utgår från min motion, 
till V-Lunds årsmöte, om att 
informera lundaborna/skatte
betalama som finansierar nästan 
hela vår verksamhet. J ag ville att 
V-Lund skulle satsa ungefär 10% 
av skattebetalamas bidrag för att 
informera dem om vår politik. 
Informationen skulle kompletteras 
med en medlemsvärvningsfolder. 
J ag konstaterade i motionen av V
Lund har märkligt få medlemmar, 
ca 170, i förhållande till de som 
röstar på oss. Här är vi överens. 

Du är som sagt dåligt infor
merad. Motionen togs antogs inte 
av årsmötet, vilket innebär att det 
inte kommer att spridas makulatur 
i lundabomas brevlådor. Varken 
av Svensk direktreklam, Posten 
eller av oss själva. Det där borde 
du tagit reda på, Örjan. Speciell 
som du påstår att pengarna, för 
utskicket, skulle tas av anslaget 
till Vänsterpartiets Funktionär. 
Detta är rena fantasier från din 
sida. Det finns ju knappast någon 
anledning att ta av funktionärs
anslaget för något som inte skall 
genomföras. 

Till sist: ditt påhopp på styrelsen 
är bara dumt. 

Sven-Hugo Mattsson 

Om (v) Lunds 
"förmögenhet" 
Ett svar till Örjan Wikander 
"En mindre förmögenhet" på 40 
000:- _kronor tänker styrelsen, 
enligtOrjan Wikander, slösa bort 
genom att med postens hjälp dela 
ut information till lundaborna. 
Dessutom skall denna "förmögen
het" "enligt uppgift" som Örjan 
fått, tas från anslaget till ombuds
mannen. 

Örjans kritik av styrelsen saknar 
i dessa avseenden grund. Siffran 
40 000:- som han nämner fanns i 
styrelsens ursprungliga budgetide 
till årsmötet, men den gällde all 
utåtriktad verksamhet - resor, 
möteslokalhyror, annonser osv. 
(För övrigt så håller vi inte med 
om att 40 000:- för ett helt års 
utåtriktade verksamhet är "en 
mindre förmögenhet"- i varje fall 

inte i förhållande till behoven). 
Budgetiden som då presenterades 
byggde på att (v)-Lund skulle 
betala endast en mindre summa 
pengar till partidistriktet. Årsmötet 
beslutade annorlunda och gav en 
in blanco-check till distriktet: 
Lundaorganisationen skulle betala 
det belopp som distriktet så 
småningom skulle komma att 
bestämma sig för. 

Efter detta beslut tvingades 
styrelsen skära i budgeten. l 
budgeten finns tre stora utgifts
poster: kostnader för utåtriktade 
aktiviteter, hyra för lokalen och 
kostnader för ombudsmannen. 
Samtliga poster har varit föremål 
för diskussion. De utåtriktade 
aktiviteterna skars först ner med 
l O 000:-. Det såg ett tag ut som om 
vi också skulle behöva minska på 
ombudsmannens tjänstgöringstid. 
Slutresultatet av diskussionerna 
blev dock att' vi minskade kontot 
för den utåtriktade verksamheten 
medytterligare 10000:-ochavstod 
från att skära ner på ombuds
mannens tjänstgöringstid. Vi har 
alltså som en följd av årsmötets 
beslut tvingats skära ner kostnader 
för utåtriktade aktiviteter med 
hälften, så att de nu uppgår till 20 
000:- för hela verksamhetsåret. 
Dessutom tvingas vi tära på 
fonderade medel, vilket kommer 
att drabba oss kommande år. Som 
f.d. kassör borde Örjan väl känna 
till att man inte kan ge bort pengar 
i storleksordningen 60 000:-(en 
och en halv "mii!dre förmögenhet" 
för att använda Orjans ekonomiska 
måttstock) utan att det får konse
kvenser för vår egen verksamhet. 

Orjan aktualiserar ett viktigt 
problem: vilka kanaler (v) ska 
använda för att kommunicera med 
lundaborna? Själv menar han att 
appellmöten på Mårtenstorget -
under förutsättning att styrelsen är 
där - skulle vara tillräckligt. Vi 
anser att partiet måste nyttja så 
många vägar som möjligt: appell
möten, flygblad i bostadsområde
na, VB, intemet, e-post, press
konferenser, annonser i dagspress 
osv beroende på vad vi vill uppnå 
med den aktuella aktiviteten. 
Dessutom menar vi att lundaborna 
har rätt att få valuta för de nästan 
300 000 kronor i skattepengar (7 ,5 
·~mindre förmögenheter, enligt 
Orjan) som de varje år betalar för 
att vi ska informera om vår politik. 
Ett utskick till alla hushåll med 
information t.ex. en gång per år 
skulle ge lundaborna den möjlig
heten. Sedan väljer ju varje individ 
själv om hon vill ta vara på de 
möjligheter som erbjuds. Utskick 
med posten tilllundaborna är inte 
ens att drömma om i det kärva 
ekonomiska läge som råder. 
Kostnaden för detta har hittills i år 

uppgått till O kronor och vi tror 
inte att ytterligare kostnader 
kommer att uppstå underresten av 
året. 

Bristande organisation 
Slutligen kritiserarÖrjan styrelsen 
för uteblivna organisatoriska 
insatser vid vårens appellmöten 
på Mårtenstorget En styrelse
medlem har, vilket framgår av 
medlemsutskick i början av året, 
tagit på sig uppgiften att organisera 
appellmötesverksamheten, inklu
sive personal vid själva mötet. 
styrelsen har inte förrän strax före 
första maj fått uppgifter om att det 
skulle vara problem kring appell
mötena. Självklart kommer vi att 
ta upp frågan vid nästa styrelse
möte så attresterande appellmöten 
ska fungera bra organisatoriskt. 
Vi delar dock inte Örjans upp
fattning att just styrelseledamöter 
(förutom de som i förekommande 
fall ansvarar för appellmötena) 
bland alla (v)-medlemmar skulle 
vara speciellt förpliktade att delta 
vid appellmöten. Inte heller delar 
vi hans syn att (v) skall "missio
nera". Vi tror mera på information 
och dialog som politisktarbetssätt 

Ulf Nymark, styrelseledamot 
Monica Bondeson, 

styrelseledamot och kassör 

Välkommen 
Menaoder 
vänsterpartiets skånska medlems
tidning, har nu utkommit med sitt 
tredje nummer. Det innehåller som 
vanligt varierad och givande 
läsning. Särskilt viktig och intres
sant är informationen om alla 
förstamajevenemang som partiet 
skulle genomföra i Skåne (och som 
VB rapporterade en del om i förra 
numret). 

Nu nådde Menander visserligen 
läsamaförstdagenefterförstamaj, 
men som dokumentation över vad 
som planerades har samman
ställningen ett bestående värde. 

Med tanke på den kritik som 
tidigare framförts över distrikts
expeditionen känns det angeläget 
framhålla, att vi visst inte tror att 
fördröjningen beror på allmän 
inkompetens eller så. Dethar säkert 
varit mycket att göra inne på 
expeditionen, vars personal (Olof 
Norborg och Mikael Persson) har 
järn i elden utöver distriktsjobbet 
Sålunda har ju båda utsetts till 
ombud på partikongressen, och de 
politiska förberedelserna inför det 
evenemanget tar säkert tid och 
kraft. 

Vi serfram mot de sju ytterligare 
nummer av Menander som ut
lovats i år! 

Gr 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adressändring sänds 
tidningen i retur till Veckobladet. 

Antonio N egri 
en samtida italiensk dissident 
Tisdag 16 maj, kl. 19.00 
Lund, ABF: s lokaler i 
Folkets Hus, vån. 2, 
Jan Sjunnesson (filosof, frilans
skribent och vänsterpartist från 
Uppsala) talar om den autonome 
marxisten Antonio Negri, tillsam
mans med Michael Hardt, aktuell 
med boken "Empire" (Harvard 
University Press), ett mäktigt och 
rosat verk som diskuterar den 
politiska kampen och statens roll i 
en globaliserad, postmodernistisk 
värld. 

Möt Ann! 
Medlemmar, sympatisörer och 
VB:s läsare hälsas välkomna till 
möte med 
Ann Schlyter som talar 
om Global politik. 

Ann representerar Vänster
partiet i den nya statliga bistånds
kommitten. 
Onsdag den 25 maj kl 19.00 
på partilokalen, Skornakargatan 3 

Internationella utskottet 

KOMMUNALPOLITISKT MÖTE 
Månd .1 5/5 kl 19.00 Temamöte: Kom
munalpolitisk arbete - så jobbar vi. 
Diskussion och erfarenhetsutbyte med 
Vänsterpartiets i Malmö fullmäktige
grupp. Teknisk nämnd 17/5, Social
nämnd 17/5, Byggnadsnämnd 18/5, mm. 

RÖDA KAPELLET. Sö. 14.5 kl. 18.45 
rep. med Joakim inför (troligt) spel i 
Landskrona lö. 20.5. l huvudsak 
tretakta re: 16, 21 , 34, 36, 73, 226, 253, 
255, 269, 291 , 294, 278. Prel. sista 
söndagsövning 21 .5. Spel Statarmuseet 
28.5, Backakarneval 3.6, uppvaktning 
7.6. Tågresa till Askersund? kontakta 
Gunnar som har aktuell tidtabell, !el. 
135899. 

r ,Ti~c•«•ii•:l,ii•n, 1 
1 Detta nummer gjordes av: Rune 

l 
Liljekvist och Charlotte Wikander 
Näste redaktör: Gunnar Sandin 

:~ 
1 Manus sänds per post till: 

l 
Veckobladet, Svartbrödersg 3, 223 
50 Lund. Måndag senast18.00 till 

l
fax 046-123123.Manus mottas 
gärna på epos!, 

l vp@lund.mail.telia.com 
eller 3,5" diskett. Obs! (rtf-format) l Telefon till redaktörerna: 
Matz Gustafsson 046-30 31 83 l Rune Liljekvist 046-211 50 69 l Gunnar Sandin 046-13 58 99 

l Vid utebliven tidning ring: 
Cecilia Wadenbäck 046-13 82 13. .. _______ .. 
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