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Lundahelgen 2001 
En kort rapport från ett 
lyckat klubbläger. 

Lördag 
Klockan s.oo samlades 22 Ung 
Vänstrare vid järnvägsstationen, för 
att åka till Kvarnby och påbörja 
Lundahelgen. Väl framme åt vi fru
kost och inledde dagen med två fö
redrag, ett om HADEP och ett om EU/ 
EMU. 

HADEP-föredraget handlade om 
den kommande kongresskampanjen 
för kurdernas rättigheter i Turkiet 
och avslutades med en diskussion 
vad vi kan göra i Lund under denna 
kampanj. Efter föredraget om EMU 
diskuterades vad vi kan göra i Lund 
under Sveriges ordförandeskap i EU. 
Såväl demonstration som olika ak
tioner diskuterades. 

Efter föredragen samlades vi i små 
grupper för att diskutera hur Ung 
Vänster Lunds organisation fungerar 
och hur vi vill förändra den under år 
2001. Där diskuterades även bland 
annat vad Ung Vänster kan göra för 
att värva nya medlemmar samt hur 
man kan aktivera passiva medlem
mar. Sociala aktiviteter som t.ex. 
filmkvällar, var något som många 
tyckte att vi kunde bli bättre på. 

Efter lunchen fick vi höra på ett 
föredrag om marxistisk klassanalys 
av Anders Neergaard. Anders klar
gjorde definitionen av de olika klas
serna och vad klassuppdelningen och 
klasstillhörigheten får för politiska 
och ekonorruska konsekvenser. 

På eftermiddagen samlades vi 
återigen i små grupper för att disku
tera Ung Vänster Lunds verksamhet 
år 2001. Politiskt ska Ung Vänster 

Kvamby folkhögskola utanför 
Malmö 
Lund som vanligt demonstrera på 
den internationella kvinnadagen och 
första maj. Vi skall även arrangera 
en "internationaldag" på Svenska 
Flaggans dag, ordna fackeltåg på 
Kristallnatten och delta i kongress-

Veckobladet ären tidning som i 25 år stått Lundavänstern nära. Den böljade 
som en i staden framtagen lokalbilaga till Ny Dag. Man hoppades öka för
säljningen av tidningen genom att rapportera om lokala politiska och kul
turella begivenheter. Än idag utkommer Veckobladet med ett nummer i 
veckan, som valje måndag sätts ihop samman av flitiga idealister. 

själv i någon annans roll och leva ut 
sina känslor. 

Kvällen avslutades med f!lm och 
en PlayStation-turnering, där Lunda
bor mötte Malmöbor. 

Sedan sov vi gott hela kvällen på 
de hårda golven. 

Söndag 
På söndagen samlades alla till års
möte med Martin Wolgast som ord
förande och Anna Wistbacka som 
sekreterare. Verksamhetsplanen som 
förgående dag hade diskuterats 
skulle nu behandlas och antas. Poli
tisk skedde det inga ändringar. Dä
remot bestämde sig årsmötet för att 
göra ändringar i styckena organisa
tion och studier. Det bestämdes 
bland annat att styrelsen skulle an
svara för att verksamhetsplanen ge
nomförs och att medlemmarna under 
året skall erbjudas utbildning i hur 
man håller klasspressar och föredrag 
samt få träning i retorik. Nya stycken 
om bland annat Internet, sociala ak
tiviteter och kongressförberedelser 
tillfördes verksamhetsplanen. 

Till styrelsen valdes Ebba, 
Rozhiar, Greger, Leo, Robert. Till 
ordförande för Ung Vänster Lund 
valdes Sara Mohammadi. 

Vidare tillsattes enEU/EMU-grupp 
och en HADEP-grupp vilka har ansva
ret för respektive verksamhet. Grup
perna är dock öppna och vem som 
helst får engagera sig. 

Efter en helg av föredrag och dis
kampanjen till förmån för kurderna kussioner åkte vi hem väl förberedda 
i Turkiet. för ytterliga ett år av organisations

På kvällen fick medlemmarna del- bygge och revolutionär verksamhet. 
taga i dramaövningar med Liv Nils
son som instruktör. Många av 
övningarna gick ut på att sätta sig 
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The fantastic story of ATTAC-Sverige 
6-7 januari grundades Attac-Sverige. Det här är Attacs egen berättelse om hur 
det gick till. Texten fick vi från Attacs nyhetsbrev som då och då skickas ut per e
brev. Texten är publicerad på engelska, så som den var när den skickades ut. 

- Is this a Latin country, wondered Pierre 
Tartakowsky, seeretary-general of Attac-France, 
when seeing the wild enthusiasm of young and 
old Swedes in Stockholm. Attac-Sverige was 
founded 6-7. Of January 2000, the same dates 
Sweden look over the EU-chairmanship from 
France. The former event was reported as front
page news, in editorials, radio interviews, debates 
and TV-prograrnmes. 

-We started planning for this ten months ago, 
explains Aron Etzler (27), one of the initiators, 
who built his organization on 100 young 
enthusiasts. In Jul y Attac-France's president Ber
nard Cassen visited Sweden to help prepare the 
ground by speeches and press conferences. Cass
ens visit was followed on several occasions by 
Attac-Frances vice president Susan George. The 
whole time print media, radio and TV gave wide 
coverage. During the Fall 20 local Anac
associations were fo unded. Bim Clinell 

Padgrowsky. Although sceptical to the To bin tax, 
he welcomed Attac to Sweden. 

That evening there was a ball at the Stock
holm university, north of the capita!. Several 
popular arehestras played, attendants danced, 
speeches were heJd. Earlier nervousness had gi
ven way to a feeling of "wow, we've made it''. 
Participanis started to drift home after 2 a.m. 

Sunday morning back to the ABF-House. 
During four hours Attac's General Assembly 
debated, adopted the statutes, and elected a Board. 
Its 15 members (average age 35) come from diffe
rent parts of the country, NGO :s (Non Govemment 
Organisations) and popular movements. 
Paragraph 2 states that Attac is a "non-party poli
tical, religiously neutral organization", which 
welcomes all democrals subscribing to the 
platform: Tobin tax, abolishment of the debt of 
poor countries and fiscal paradises etc. 

wellknown author, debater and journalist 
informed about Attac followed by many others. - We on the Board want to know each other 
Attac was in focus.. . better, before electing a chairperson. Possibly we 

But the curious, yet positive, attitude towards 
Attac was not shared by all In august the Chris
tian Demoeratic leader, Rev. Alf Svensson, 
accused Attac-associations of "hooliganism and 
neonazism". The Swedish Employers Association 
(SAF), the federations of Commerce and lndustry, 
the neoliberal think tank Timbro coordinated their 
smear campaign againstAttac, which was strong! y 
defended by an important figure head Lutheran 
Archbishop K.G. Hammar(!). 

Attac-Sverige's inaugural festivities started on 
January 6 in the ABF House, which contains half a 
dozen !arge conference rooms. On this Saturday, 
28 seminars were heJd by wellknown journalists, 
university professors, authors, researchers and 
other intellectuals. The atmosphere before the 
beginning at 10 a.m. was similar to an opening 
night on Broadway! Attac had hoped for 500 
people. When I JOO h ad paid the en trance fee, doors 
had to close because of fire regulations. Yet 
several hundreds still waited in the street in 
freezing weather. A waiting list was circulated. 
When someone left the building room was made 
for people outside. A s mashin g success ! The same 
was true for Attac-France's Pierre Tartakowsky, 
who got strong ovations during his debate with 
Sweden 's minister of Foreign Trade Leif 

opt for three chief executives, says Lena Kleve
nås (so), former MP of the social democrats. She 
also announced that a parliamentary Attac-group 
will soon be founded . Following the General 
Assembly a manifestation was held at Sergels 
torg, in the very heart of the Swedish capita!. 1500 
people listened to Tartakowsky, as he opened the 
event, enjoyed street theatre portraying "the 
Globalization Game", and hundreds signed up for 
membership. Svensk Handel, the national 
commerce trade organization had grimly warned 
Attac, that it would sue for every shop window 
broken by demonstrators. But after one hour f of 
the police force left. Later the police department 
phoned Attac officials thanking them "for the 
perfeet order, which had reigned throughout the 
manifestation" ( !). 

And massmedia? Svenska Dagbladet (owned 
by large Swedish industries) covered most of it's 
front page with a huge picture in colour about 
Attac. And it's leading article, furthermore ftlled 
two pages inside. Dagens Nyheter (Scandinavia's 
biggest morningpaper) had gone from aggresive 
negativism to cautious praise. Attac was 
we leomed to Sweden, although the paper regretted 
that "new political movements like Attac develop 
outside traditional party politics". Expressen, 
which earher accused Attac of violence and 

narrow nationalism, now welcomed "all the 
serious, intelligent, weil informed Attac members 
to Swedish political Iife". Expressen in addition 
presenled its apologies for previous "unfounded 
accusations". 

A hearty welcome was al so presented by Prime 
Minister Göran Persson, present chairrnan of the 
European Union. He said he Jooked forward to 
meet with Attac. Wanja Westin-Lundby, new 
boss of LO, the trade union federation of blue collar 
workers was at Sergels torg 'just passing by". B ut 
she eagerly studied information about the 
composition of the Attac Board. "What broadness 
of representatives, people from different walks 
of Iife and opinions. I t looks fine indeed. Tell them 
to contact me", she declared. Mal te Eriksson, of 
the Graphic Workers Union had joined Attac, as 
the first secretary general of a trade union 
belonging to LO. Attac al so has excellent relations 
with two other unions, those of Commerce and 
Food industries. 

Thus Attac-Sverige, seemingly, has won the 
hattie of public opinion. And this in Sweden, next 
to the U.K., the most neoliberal country in Europe! 
On January 9 the 30 local associations were 
launched; from Malmö in the south, to Umeå not 
far from the Polar Circle in the north. Our new 
member of the Attac-farnily already has more than 
2 000 paid-up members . On February 24 it is the 
turn of Attac-Danmark to enter the scene, with 
Finland following suit. Will Norway also join the 
Attac farnily? Shall we betthat-i t won't be Iong? 

Swedish analysts explain Attac's success by 
factors such as perfeet launch tirning, determina
tion, patience, political intuition and hard, hard 
work. Not bad for activists with an average age 
of 25! Others point out that Swedes have tired of 
neoliberalism, and want to go back to their deep 
rooted social demoeratic sense of equality, 
brotherhood and solidarity. All explanations are 
certainly right! 

Not. 

MICHEL JERNEVAL GROUPE INTERNATIONAL 

Responsible of the Nordie countries 
lnter@attac. arg 

Vill du själv prenumerera på nyhetsbrevet anmäl!:!r 
du detta på Attacs hemsida: www.attac.org. Ar 
du intresserad av Attacs lokalavdelning i Lund ska 
du kontakta Mikael Naeve Ljunggren: 
mickenaeve@hotmail.com 

Den nya styrelsen presenterar sig 
Sara Mohammadi 
bm::katrsmat@ hotmsi!.com 
Hallåj! Jag heter Sara Moharnmadi 
och är ordförande för Ung Vänster 
Lund. Innan jag skriver vidare måste 
jag säga att jag alltid får ångest när 
jag ska skriva presentationer, men 
vad gör man inte för 

Lundaklubben.Vem är då Sara 
Moharnmadi? Det undrar jag faktiskt 
också ibland. Om man inte ska vara 
mosafisk kan man ta den enkla och 
korta historien. Min mamma födde 
mig i den kurdiska delen av Iran 1362 
d. v. s. 1983. När mina föräldrar flydde 
från Iran, 1988, tog de med mig och 

»Om vi vill ha en stark och 

bred vänster måste vi se 
till att de nya som kommer 
till klubben stannar kvar, 

de måste inse att de är 
delaktiga i något stort« 

min lillasyster utan att fråga oss om 
lov. Efter ett års ofrivillig turism i 
olika länder hamnade vi slutligen i 
Sverige. 

För två och ett halvt år sedan gick 
jag med i Ung Vänster genom att 
skicka in talongen på baksidan av ett 
flygblad, som min dåvarande kom-



pis hade slängt på marken. Därefter 
fanns det ingen återvändo, det blev 
vänsterhelg på K varnby, temamöten, 
demonstrationer, kurser, flygblads
utdelning m.m. Efter ett halvår blev 
jag invald i Ung Vänster Lunds sty
relse och för någon vecka sedan blev 
jag vald till ordförande. 

Under detta år har jag tänkt mig 
att Ung Vänster Lund ska bli avse
värt bättre på att ta hand om nya med
lemmar och sympatisörer. Ja, ja så 
säger alla tänker du. Må hända, men 
jag menar allvar! Om vi vill ha en 
stark och bred vänster måste vi se till 
att de nya som kommer till klubben 
stannar kvar. Detta gör man genom 
att få dem att inse att de är delaktiga 
i något stort. För att åstadkomma 
detta måste vi ha kontinuerlig poli
tisk aktivitet och driva frågor som rör 
ungdomars vardag. Vi måste även se 
till att de får en stark teoretisk grund 
att stå på. 

Ingen teori utan praktik, ingen 
praktik utan teori. 

Anna Wistbacka 
meta!maid@ hotmaiLcom 
Namn: Anna Wistbacka 
Ålder: 22 år 
Sysselsättning: Läser till socionom 
på socialhögskolan i Lund. 
Fritid: Pysslar förutom med Ung 
Vänster lite med Amnesty och asyl
gruppen, läser, sitter och fikar med 
vänner, ser på filmer när pengar 
finns, går på spelningar när pengar 
finns. 
Favoritrevolutionär: Sophie Scholl 
"medlidande är en tom fras om man 
inte själv lider med den egna krop
pen". Sophie var med i motstånds
rörelsen i Hitlertyskland under andra 
världskriget och dömdes till döden 
och hängdes när hon var i samma 
ålder som mig. 
Vad jag är intresserad av politiskt: 
Internationella frågor, med fokus på 
Latinamerika. Och så många sociala 
frågor; missbruk, social marginalise
ring av vissa grupper och så vidare. 
Prostitutions- och pornografiprob
lematiken. 
Vad jag hoppas ska hända i Ung Vän
ster det kommande året: Att vi ska 
fixa till någrajäkligt schyssta RAD EP
aktioner, att vi ska vara drivande gäl
lande aktioner/manifestationer under 
EV-toppmötena i Skåne. 
Favoritfilm: "Dom kallar oss mods"
trilogin rules. 
Läser just nu: "Ulrike Meinhafs för
bjudna tänkesätt" samt mumin
böckerna. 
Musik: Allt från metal via hardcore 
till "Velvet Underground". Det finns 
många bra band som är politiskt un
derskattade inom metalscenen. 
Vad jag ska göra nu (lördag): Stressa 
iväg till Köpenhamn och se på "Sick 
of i t all". Så nu slutar min presenta
tion för jag har bråttom. 

Leo Mulinari 
!eomui!rwri@hotmnlLcom 
Jag gick med i Ung Vänster för cirka 
sex månader sedan efter en lyckad 
kraftansträngning från min familjs 
sida att "civilisera" mig, d.v.s. att få 
mig att inse att basket och allt vad 
det innebär inte är livet. Dessutom 
fick de mig att förstå att om man vill 
förändra världen måste man lyfta 
rumpan från TV-soffan och organi
sera sig. Nu har jag förstått nöjet med 
(och samtidigt den tid det tar) att vara 
aktivist och är väldigt tacksam. Dess
utom blev jag inröstad i styrelsen 
under årsmötet och ska vara 
sympansvarig. 

Utöver Ung Vänster går jag i sko
lan, samhällsvetarprogrammet, an
dra året på Polhem och ser fram emot 
den dag då jag tar studenten. Utöver 
studierna coachar jag ett minilag, 
89:or i basket för klubben IK Eos (de 
är faktiskt rätt bra, men det ska inte 
jag ta äran för). 

Jag har ännu ingen fråga som jag 
brinner speciellt för, men jag tycker 
väldigt mycket om tecknade fil
mer ... nä, allvarligt under hösten 
sysslade jag ganska mycket med frå
gor kring skolan och denna termin 
ska jag troligen inrikta mig på EU. 

Jag vet inte riktigt vadjag ska göra 
i framtiden men om fem år ser jag 
mig som ... ja det var svårt. Jag vet 
faktiskt inte det får jag nog sätta mig 
ner och ta mig en funderare över, 
men troligen kommer jag plugga vi
dare (klass föder klass). 

Robert Nilsson 
robert.nl!sooru:J31 @student.h..tse 
Jag har varit med i Ung Vänster se
dan 1996, även om jag inte har varit 
aktiv i Ung Vänster Lund sedan dess. 
J ag kommer nämligen från Malmö 
från böljan. Till Lund flyttade jag när 
jag böljade plugga vid universitetet. 
Mitt huvudämne är sociologi, men 
jag läser också statsvetenskap ... och 
en kurs i Östeuropas kulturhistoria ... 
och lite ekonomisk historia ... och 
lingvistik. Nåja, alla kurser kan man 
inte ta lika seriöst. Sociologin är det 
viktiga och lyckas jag ta några po
äng i de andra ämnena är det ju bara 
bra. I Ung Vänster har jag framför 
allt arbetat med utbildningspolitiska 
frågor. J ag tycker att det är viktigt 
att vi i Ung Vänster försvarar en de
mokratisk skola i offentlig regi och 
säger nej till privatskolor och betyg. 
Alla Ung Vänstrare borde vara ak
tiva i elevrådet på sin skola. Över 
huvud taget är det viktigt att arbeta 
med lokala rättvisefrågor på olika 
sätt: som vi till exempel ska göra i 
höst när vi har kampanjen om Ung
domens fyra rättigheter. 
Det är mycket att göra i år: HADEP, 
EU, kongress, Ungdomens fyra rät
tigheter, kampanjer för 
grafinikonsten och mycket annat. 

Men Lund är en stark klubb och med vika lades till mitt alltid närvarande 
lite arbete kommer vi säkert att 
lyckas. 

Rozhiar Mohammadi 
duddsl@hotmal!.com 
Hallå, jag heter Rozhiar Mohammadi 
och jag är 16 år. Jag går mitt första år 
på samhällsvetenskapliga program
met på Spyken, mina planer för 
framtiden är att efter gymnasiet åka 
till Latinamerika och biståndsarbeta. 

På fritiden gillar jag att vara med 
kompisar och läsa bra böcker, att 
simrna ibland är inte heller helt fel. 
Jag blev medlem i Ung Vänster 1998, 
då min syster tvingade med mig att 
springa upp och ner för trappor och 
dela ut valsedlar. Efter den otrolig 
goda motionen var jag väldigt för
virrad och mer eller mindre omed
vetet fyllde jag i en blankett och vips 
var jag medlem. Jag böljade så som 
alla andra och åkte på den kända 
Lundahelgen och där väcktes mitt 
intresse ännu mer för Ung Vänster. 
Jag böljade gå på cellmötena och då 
på den gamla goda tiden fanns ännu 
cell 3. Där träffade jag en massa in
telligenta människor och jag beslöt 
mig för att stanna. 

Två år senare alltså idag är jag 
medlem i styrelsen, jag hoppas på att 
vi under det kommande året ska få 
Lundaklubben att fungera bättre or
ganisatoriskt. Vi måste få alla nya 
medlemmar att bli mer aktiva, efter
som det tidigare varit så att bara 
några få aktiva medlemmar har tagit 
allt ansvar. Detta är inte bra eftersom 
man då som ny medlem aldrig får 
chansen att känna ansvar och delak
tighet. Vi måste även bli mer duk
tiga på att göra olika aktioner för att 
synas utåt mera. 

Tack och hej leverpastej detta är 
allt ni får från mig. 

Greger Hammarin 
halvs] u@ hotmaH.com 
Angående åldern min ... För lite mer 
än nitton år sedan när var mina för
äldrar på väg till en nyårsfest så valde 
jag att födas. Klockan blev ganska 
mycket och jag blev Malmönattens 
sista skrik det året. 

Lite senare i mitt liv ... Efter att 
ha gått första terminen av första klass 
på en skola i Malmö så valde mina 
föräldrar att flytta upp till Dalarna. 
Detta har i princip endast fått tre 
större återverkningar på mitt liv: 

(i) jag har en säregen dialekt
blandning 

(ii) jag hittar inte mer i Malmö stad 
än att jag fortfarande har en känsla 
av var leksaksaffären Butterix ligger, 
eller låg 

(iii) jag säger av vana "att åka ner 
till Hultsfred" istället för att som ni 
säga "åka upp till Hultsfred" 

Under min tid som naturare på 
gymnasiet i medellilla staden Lud-

rättvisepatos en allt starkare revolu
tionär kampvilja varvid jag med 
några kompisar gick med i Ung Vän
ster. På den tiden fanns det inget 
fungerade distrikt i Dalarna och lika 
lite fungerande klubbar så ... i alla 
fall så kändes det skönt att vara or
ganiserad i den konkreta kampen för 
en rättvisare värld ... 

Ännu lite mera senare i mitt liv ... 
valde jag att återvända till det äls
kade barndomslandet Skåneland för 
att studera och göra mig klok. För 
att förkovra mig i den ädla konsten 
att dissa högerargument och för att 
inte riskera att bli bortkollrad av kne
piga ekonomiska begrepp läser jag 
nu statsvetenskap (ärligt talat en för
vånansvärt röd disciplin) och natio
nalekonomi (nästan preci s lika 
ny liberal som man kunnat vänta sig) 
här på Lunds Universitet. Till hös
ten kommer jag att anse mig fullärd 
inom humanioran och övergå till att 
läsa Teknisk Fysik. 

Att vara med i Ung Vänster Lunds 
styrelse ... ser jag som ett förtroende. 
Uppgiften att ytterligare utveckla 
och utforma den organisatoriska ap
parat som när detta år är till ända, 
och vi har ett valår över oss, skall 
krossa kapitalet (nåja, ett steg på vä
gen dit i alla fall) kommer att vara 
intressant. 

Som kassör. . . kommer jag att vara 
den som ger er reseersättning så var 
snäll mot mig annars så ... 

Och förresten så är ... min favorit
reaktionär Göran Persson :) 

Ebba Sofiadotter 
ebba@ itookmyprozac.com 
Jag är styrelsens yngsta medlem och 
är född 1985. Jag vill få styrelsen att 
få bättre kontakt med cellerna, 
disktriktet och och sympatisörerna. 
Jag är sympansvarig så mitt mål är 
g i vetvis att försöka förbättra 
sympatisörhanteringen. 

Under året hoppas jag att vi ska få 
fler medlemmar aktiva och att ansva
ret fördelas ut på fler personer. Och 
vårt medlemsantal ska självklart för
dubblas. 

Jag går på Rudolf Steiner-skolan 
utanför Lund och till hösten kommer 
jag antagligen att börja plugga sam
hällsprogrammet på Spyken. På den 
fridtiden jag har gör jag inget annat 
än umgås med nära och kära. 

Nästa gång du får Ung Vänsters 
Veckobladet kommer den att se 
lite annorlunda ut. Temat ska vara 
HADEP. Vi i redaktionen 
behöver material! Skriv, rita, 
efterlys. artiklai\ debattera. Ung 
Vänsters Veckobladefär 
medlemmarnas tidning. 
Dina alster ska vara inlämnade 
senast den fjärde mars. 
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POSTTIDNING B 

Begränsad eftersändning. 

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

Blom Karin 
Uardavägen 85:0 
224 71 Lund 

Vid definitiv actressändning 
sänds tidningen i retur till 
Veckobladet. 

Kort referat från Vp
Lunds årsmöte. Mera i 
nästa nummer. 
Hälsningar 
Karin Svensson Smith rapporterade 
kort från riksdagsgruppen: stämingen 
är god, samarbetet med regeringen 
fördjupas , den nya radikala kemikalie
propositionen , som lägger bevis
bördan på tillverkarna, är ett stort 
framsteg för miljöpolitiken . 
Sara Moharnmadi och Robert Nilsson 
hälsade från "Lunds största politiska 
ungdomsförening" och rapporterade 
om många nya medlemmar och stor 
aktivitet. 

Det finns gott om pengar i partikassan 
och ytterligare 40 000 avsätts till val
rörelsen 2002. 
Om de olika valen se särskild spalt. 

G u NNAR SANDIN 

Nyvalda/omvalda 
Vänsterpartiets mångårige ordförande 
i Lund, Göran Fries, omvaldes enhäl
ligt för ännu en period - lokalt ett år, 
mot partistadgans två år. 
När det gäller övriga ledamöter är 
omsättningen betydligt snabbare. De 
ordinarie som (också enhälligt) val
des heter Ibrahim Kakahama, Nita 
Lorimer, Anders Neergaard, Liv Nils
son, Niklas Selberg och Charlotte 
Wikander. Ersättare blev Marta 
Cuesta, Anne Dederichs, Olof Nor
borg och Robert Nilsson. Inga större 
förändringar av den allmänna poli
tiska linjen väntas med den uppsätt-

Sen blev det lite motsättningar. De 
ordinarie ombuden till partidistriktets Svar till Lisa 

Det konstaterades brister i den avgå
ende styrelsens arbete: en del hand
lingar hade inte fardigställts i tid till 
årsmötet, och det bekändes att det inte 
fanns protokoll från alla styrelsemöten 
("det borde vara självklart att funk
tionen som sekreterare sköts av om
budsmannen", tyckte en tidigare 
sådan). 

årskonferens om en månad blev Mo- I den artikel somjag skrev i VB nr 2 
ni ca Blomqvist, An ja Davidson, Gö- om tvångssterilisering var det inte min 
r an Fries , Nita Lorimer, Sara avsikt att rikta misstankar mot Lunds 
Mohammadi, Diana Mulinari, Shai akademiska elits intellektuella enga
Mulinari, Anders Neergaard och Mar- gemang. Om formuleringen kunde 
tin Wolgast. Bland dem som inte missförstås är det ju bra att du nu rent
platsade återfmns Henrik Smith trots vått personerna i fråga. Min formule
hans tunga meriter som ordförande i ring löd "Kanske var det inte enbart 
både Lunds v-avdelning och ung- det intellektuella engagemanget i 
domsdistriktet, regionpolitiker och tvångssteriliseringsfrågan, utan även 
annat. Han har också gjort sej känd en del irrationella element, som ftck 
som en kunnig och skarp kritiker av den intellektuella världens prominens 
distriktsexpeditionen, så ombuds- att bevista seminariet " . Jag hoppas 
männen där drar kanske en lättnadens verkligen att den akademiska eliten i 
suck. Lund har kapacitet både till inteliek
I valberedningen slutligen sitter Mo- tuellt engagemang och tilllite trevliga 
nicaBlomqvist, SaimaJönsson, Kris- irrationella inslag i sin tillvaro. Jag 
tina Norborg, Gunnar Stensson och unnar dem verkligen att dricka ett glas 
Martin Wolgast. En mötesmajoritet sherry i trevlig social samvaro med 

ningen. ansåg inte att avdelningens egen om- sina kollegor. Utan sådan förmågakan 
Margaretha Björnsson Kågström och Ii · · u d d k ~ budsman bör sitta på den känsliga otrev gare IITab.one a ten enser y a 
Kent Nilsson ftck förnyat förtroende upp i människors sinnen. 
som revisorer. p"--o_s_t_en_·~~~~~~~~~---,G...-R 

kalendarium. 
februari 
6 PLANER!NOSMÖTE CEll. 12 

Cell 12 planerar vårens aktiviteter . . Lokalen 18:30. 
7 MOTIONSSKRJVARMÖTE 

19.00på lokalen diskuterar vi JJIOtioner till Ung Vänsters Skånes årskonferens{Alla ombud bör närvara. 
8 PLANERINGSMÖTE CEU 43 
Cell 43 har planerin.gsrnöte .inför ,våren. Lokalen 19.00. 

}<t'll ÅR$K~SFN ·····•. . . 
•.••.. Jlng .. Väns~~m Skånes högsta . besluumd~ organ sarnrnanträder; Ombud öeh suppleal'lter fran .. hela ~"'•mc,. "u 
!Pl~ngd gästx;h uppträdanden, fest och trerättersmiddag. Mysigare ärrjulafton festligare än ny<trSatnon. 
19 J?fAO~ FlfR RAK.VÄNSTER210J 
~lcriv deqat:taitiklar angående ~örslagen till kongressdokument l 
26 MOTVU.JAN 2/01 

2 DEAI)LINE ~~A ~G VÄNSTERS VECKOBLAD . , •.• 

I:ör dig ,solll vill publicera texter, bilder, eller måterial . är detta sista chansenatt skicka in ditt 
material. L;jimna materialet på lokalen eller per e.brev till: robert.nilsson.03I@ student.lu.se 
3-4 V i\Ns1BRPARTIETSKANEs ÅRSKONFERENs ..•.. 

Alla har ;ätt aU åka som åhörare, även omman.,,inte är medlem. Då är det bra om.Jiian ringer anmäler sig 
till Olof(040,l927 87). Gudrun kommer, kornrner du? 
't Mqnoos~ol'!' UNo · .vÄN~·sKÅNES nrsifiD<TsxoNFEREN's 

Om ni villatt era motioner till kongressen ska antas av hela Ung Vänster Skåne måste de vara inne på expen 
detta datum. .. > ) ) .••••. •• 

s Srs.TÄ ~'f!NGS~AG mi r,o:s UNGDOMSKURS (1s-2o AP.RIL) 

;Alla. med arbete och facklig tillhörighet i. W kan gå denna kurs .kostnadsfritt Frågor om kursen besvaras av 
.Anders L!arsson (Lo: 040-664 5.3 91). 

Cell n träffas varje tisdag 18:30, cell 43 varje torsdag 19.00. Styrelsen har möte varje vecka, tisdagar p .oo. 
Alla. är välkomna. 

SMILLAN 

MÖTE!;& MÖTE 
_ .. c ....... g..__ 
KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 12/2 kl19.00 Inför KF15/2 
Byggnadsn. 14/2, Teknisk n. 14/2 

RöDA KAPELLET 

Lö. 10.2 spel på appellmöte i Malmö 
och Lund. Avfärd med minibuss från 
v-lokalen 8.30. Telefonkontakt fredag 
om väder, noterm.m.Sö.11.2kl.18.45 
årsmöte på rep.lokalen. Ingen rep., 
lättare förtäring. Ingen rep. sö. 18.2 
och 25.2. 27.2 kl. 19 är vi välkomna 
till Rolf, 60 . 

·--------· l VECKOBLADET l 
l Detta nummer gjordes av : l 
l Sima Ajdahi, Greger Hammarin, 1 

Robert Nilsson 
l Näste redaktör: l 
l Gunnar Sandin l . m . 
IM .. d 'Il l 
l anus san s per post t1 : l 

Veckobladet, Svartbrödersgatan 13, 223 50 Lund. Måndag senast 1 
1

18.00 till fax 046-123123. Manusl 
mottages även som e-brev: 

l vp@lund.mail.telia.com eller 3,5" l 
diskett. Obs! RTF-format. 

l Telefon till redaktörerna: l 
l Rune Liljeqvist 046-211 50 691 
l Robert Nilsson 046-39 79 021 

Gunnar Sandin 046-13 58 99 
l Charlotte Wikander 046-13 96 261 

Vid utebliven tidning ring: l Cecilia Wadenbäck 046-13 82 131 

·--------· 
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