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Hyckleriets 
triumf 

De senaste dagarna har bjudit på ex
trema exempel på allt sådant man var 
som räddast för inför ED-anslut
ningen. Inte nog med att förfårliga ting 
händer: de omskrivs med tjusiga or
dalag, allt är egentligen alldeles ut
märkt, och eventuella små svårigheter 
kommer säkerligen att övervinnas, nu 
när vi är ordförandeland och allting. 
Men det går inte att komma ifrån att 
fasaden börjar krackelera: när till och 
med SvD: s ED-rapportör anser attEU 
genom Nice-fördraget inte längre kan 
uppehålla sin trovärdighet när det gäl
ler utvidgningen har det gått långt. 
Heder åt en tidning som faktiskt, trots 
sitt ägarskap, tillåter sina journalister 
att tala klarspråk. 

När det gäller vår egen regering är 
det sämre. Maj-Inger Klingvall häv
dar med bestämdhet att Schengen-av
talet inte innebär någon som helst 
skillnad för genuint skyddsbehövande 
och asylsökande. Att de över huvud 
taget inte kommer att kunna ta sig in i 
EU betyder ingenting. Att man skall 
belägga flyglinjer och rederier med en 
kontrollfunktion som normalt bara 
skall ges åt statliga myndigheter be
tyder självfallet heller ingenting. I stäl
let är det ju underbart att vi som redan 
finns inom EU-fastningen inte behö
ver pass - fast sedan visar det sig ju 
att det gör vi visst det, åtminstone om 
vi vill bo på hotell eller övernatta i en 
småbåtshamn. Då måste vi nämligen 
kontrolleras. 

Detta sker, enligt uppgift, eftersom 
man måste hålla koll på den interna
tionella brottsligheten. Den brukar ju 
normalt sett inte låta sig nämnvärt hin
dras ens av existerande nations
gränser. Varför skulle de stoppas av 
att hotellägare måste fylla lappar som 
skall gå till polisen? Egendomligt är, 

att de repressiva myndigheterna (po
lis och försvar) ständigt påstås ha så 
ont om pengar, men när det gäller att 
uppfylla barocka krav från EU räcker 
det tydligen till. Själv är jag hjärtin
nerligen tacksam att jag just denna 
vårtermin inte behöver vara vid Gö
teborgs universitet: det har redan avi
serats att 6-9 juni "skall det slås en 
järnring" kring Korsvägen i Göteborg. 
Där ligger, förutom universitets bib
liotek och hela Humaniste, arbetsplats 
för säkert 1000 personer, nämligen 
lokalerna i Svenska Mässan, där EU 
skall ha toppmöte. Det gäller ju att 
hindra terrorister och andra sorters 
elakartade demonstranter att synas. 
Alltså skall spårvagnslinjerna stängas 
av, och ingen vanlig människa kunna 
ta sig till sitt jobb. 

Ingenting räcker när man skall be
skriva denna absurditet som kallas 
EU: svenska statstjänstemän skall nu 
skriva på personliga försäkringar om 
att inte följa den svenska grundlags
stadgade Jagstiftningen för offentliga 
handlingar, annars får de inte vet vad 
som försiggår. Den arme Leif Pag
rotsky tros knappast få igenom ens en 
totalt urvattnad version av ett handels
avtal till förmån för världens fattigaste 
länder, detta sedan ris- och sockerlob
byn gjort sitt. 

Ung Vänster i Lund kommer att 
ägna våren åt en intensiv anti-ED
kampanj. Vänsterpartiet vill haka på, 
framför allt närmast med en manifes
tation inför 25 mars, datum för vårt 
inträde i Schengen. Ni som vill del
taga i planeringen, kontakta Anders 
Neergaard i styrelsen. 

RED. 

studieverksamhet: 
Marxistiskt folkuniversitet har nu 
kommit med sitt program. Verksam
heten bedrivs under en vecka i april i 
Stockholm; intresserade kan vända sig 
till partiexpeditionen för detaljer, el
ler till styrelsens studieansvariga, Nik
las Selberg och Anne Dederichs . 
Många kända politiska personlighe
ter deltar, bl.a. C. H. Hermansson och 
Rudolf Meidner. 

STYRELSEN 

Spioner och dansörer-

några tankar kring det 
institutionaliserade våldet 
Shiva dansar. Med sin dans bringar 
han världens undergång. Gudrun dan
sar. Förhoppningsvis går det inte lika 
illa, men det kan inte hjälpas att man 
undrar vad som pågår. Efter Fångama 
på fortet, galapremiärer, medlemskap 
i SAF och jag vet inte vad, tar hon sig 
nu en svängom med Alf Svensson på 
MJ:s (f.d. Månadsjournalens) om
slagssida. Dåligt sällskap? Fast med 
Alf har hon ju mycket gemensamt: de 
är de obestridligen mest karismatiska 
partiledarna i dagens Sverige (även 
om konkurrensen inte är alltför hård), 
de leder var sitt framgångsrika upp
stickarparti på var sin politiska ytter
flank, och så vidare. 

Lösmynta? 
Som nu senast: de blir båda tagna i 
upptuktelse för att ha pratat alltför 
öppet om att vår senaste nationalspion 
agerat på uppdrag av Ryssland; så får 
man nämligen inte säga. Själv störs 
jag föga - Ryssland klarar sig nog. 
Betydligt mer upprörande flnner jag 
det då, att de över huvud taget talar 
offentligen om spioneri, när det är 
minst sagt tvivelaktigt om sådant fö
rekommit. Ena dagen är tidningarna 
fulla av nyheten om ett industrispio
nage som pågått sedan 1979 och ut
gör allvarligt risk för rikets, ja hela 
Europas säkerhet. Ett par dagar senare 
lyckas åklagaren inte ens genomdriva 
en häktning - och gudarna skall veta 
att beviskraven för en sådan är mini
mala. 

Med detta vill jag inte göra gäl
lande att den misstänkte ABE-an
ställde skulle vara oskyldig. Om 
skuldfrågan vet jag precis lika lite som 
pressen, och av allt att döma åklaga
ren. Men jag menar, att man måste 
vara ytterligt försiktig . För en gångs 
skull måste jag ge en eloge åt mo
nopolkapitalet: ABB har hela tiden 
legat lågt. Man betonar att man var
ken vill agera åklagare eller domare 
och betraktar sin anställde som oskyl
dig tills motsatsen bevisats. 

Och vad säger åklagaren? 
"Misstankarna kvarstår" - ett till in
tet förpliktigande uttalande med enda 
syfte att också framgent göra livet till 
ett helvete för den "mistänkte". Om 
jag skulle göra gällande att åklagaren 
i målet vore spion, massmördare el
ler vad som, skulle Makten göra pro
cessen kort med mi g. Men som 
representanter för Staten kan SÄPO 
och åklagare häva ur sig vad som helst 
utan risk för repressalier. 

Alexander den store 
och makten 
Det berättas att en infångad sjörövar
kapten fördes inför Alexander den 
store, som frågade honom varför han 
valt denna kriminella profession. "J ag 
gör samma sak som du", svarade kap
tenen. "Det är bara det att du har större 
resurser". Våld och terror ger alltid 
legitimitet så länge den handlande har 
tillräcklig makt, medan den in
dividuelle utövaren fördöms av alla. 
Ariel Sharon har åstadkommitså 
många människors död att han blivit 
premiärminister. Småskurkar från 
Balkankrigen får schavottera inför 
Haag-tribunalen, medan Clinton, 
Blair och Bush kan känna sig lugna. 
Deras massakrer har tagit sig så gro
teska proportioner, att det beskrivs 
som statsmannaskap. 

Kanske är den "misstänkte" AB B
anställde skyldig till anklagelserna; i 
så fall får han stå sitt kast. Men om 
han skulle visa sig oskyldig? säkerli
gen kommer "misstankarna att bestå". 
Åklagaren kommer lika lite som 
SÄPO att erkänna sitt misstag. En 
människas liv är förstört. Och Gudrun 
dansar vidare - liksom Shiva. 

ÖRJAN WIKANDER 



Blandad kommunalpolitik 
Vänsterpartiets kommunalpo
litiker fortsätter att kämpa 
på.Trots stor borgerlig arro
gans, framför allt i Byggnads
nämnden som hetsar fram 
stormarknader och parke
ringsplatser kring Sankt Lars, 
envisas de med att säga 
emot. 

Utmanarkommunen Lund ägnar 
sig åt krigföring mot naturen! 

Reservation 

Byggnadsnämndens sam
manträde 2001-01-18 

Ärende 6 Detaljplan för 
kvarteret Lake i Lund (ICA 
Maxi) 

I ÖPL-98 för Lunds kommun har 
kommunen tagit ställning mot externl
okaliserad handel: 

"Externlokaliserad handel som 
främst riktar sig till bilberoende kun
der skall inte ges möjlighet tilllokali
sering inom kommunen 
(mellankommunalt intresse)." 

Detta ställningstagande syftar till 
att värna såväl handeln i Lunds cen
trum som handeln ute i bostadsområ
dena. Det baseras också på målen i 
LundsAgenda-21om minskat trafik
arbete och minskade koldioxidutsläpp 
i kommunen samt på LundaMaTs. 

Kommunen har också uttalat sig 
negativt angående etablering och ut
ökning av sådan handel 
grannkommunerna. 

Utifrån detta är förslaget till detalj
plan för kvarteret Loke med en eta
blering av ICA Maxi således en 
mycket märklig och oroande kovänd
ning av både den styrande majorite
ten och av stadsarkitektkontoret 

För oss i Vänsterpartiet framstår ett 
resonemang om att en anläggning som 
så uppenbart riktar sig främst till bil
burna kunder inte förväntas bidra till 
ökat bilresan de, eftersom inköpsresor 
med bil till anläggningar i andra kom
muner minskar, som väl naivt. En eta
blering av ICA Maxi i kvarteret Loke 
kommer självklart att bidra till ökat 
bilåkande och blir ytterligare ett all
varligt hot mot centrumhandeln och 
handeln ute i bostadsområdena. I en 
av underlagsrapporterna konstateras 
också mycket riktigt att en av två bu
tiker i Klostergårdens centrum kom
mer att få lägga ner, vilket är allvarligt 
eftersom många hushåll på Kloster
gården saknar bil och är beroende av 
områdesbutikerna för att få vardagen 
att fungera. Lunds kommun planerar 

för en utbyggnad/förtätning av Klos
tergården och samtidigt för en försäm
ring av servicen i bostadsområdet. 
Den ena handen vet inte vad den an
dra gör! 

Lunds södra infart förfulas av 550 
p-platser! P-platsernas yta (drygt 20 
000 m2) motsvaras av 3-4 fotbolls
planer! Lunds södra infart är stadens 
vackraste infart med den skyddade 
bron över Höje å, den lummiga S:t 
Larsparken och den småskaliga 
Malmövägen . Bilmo-anläggningen 
som idag ligger i kvarteret Loke är 
visserligen inte vacker, men den slu
ter gaturummet och bidrar på så sätt 
till känslan av småskalighet. En för
ändring i kvarteret Loke måste vara 
en förbättring jämfört med nuläget 
och 20 000 m2 öppen p-ytakan aldrig 
utgöra en sådan förbättring. 

Strandskyddet mot Höje å är vik
tigt. Strandskyddet är normalt hundra 
meter, utom här söder om kvarteret 
Loke där det på grund av en gammal 
plan endast är 30 meter. I plan
förslaget föreslås p-platser 30 meter 
från ån. 

Om nu en ny plan skall göras är 
det viktigt att säkra strandskyddet 
även här till hundra meter. 

Jag reserverar mig till förmån för 
Vänsterpartiets yrkande att inte sända 
ut planen för kvarteret Loke (ICA 
Maxi) på samråd. 

CECILIA WADENBÄCK 

Reservation 
Ärende 1 O Byggnadsnämnd
ens sammanträde 01-02-14 

Detaljplan för Hunnerup 1 
och del av Klostergården 
2:14 m fl i Lund 

S:t Larsområdet - område E 
och del av F 

S:t Larsområdet är unikt! Det består 
av vackra, äldre byggnader i lummig 
parkrniljö. Det är viktigt att planerad 
nybyggnation ansluter väl till områ
det i övrigt. Det är också viktigt att 
intrycket av lummig parkmiljö säker
ställs och därmed att antalet mark
parkeringar minimeras. 

Redan de 150 markparkeringar 
som anläggs väster om Västra Borg
gården i enlighet med gällande detalj
plan kommer att utgöra ett störande, 
främmande inslag i parkrniljön. Det 
är därför viktigt att parkeringsfrågan 
för den planerade nya borggården, 
väster om gamla Västra Borggården, 
löses på ett sätt som säkrar en attrak
tiv och grön parkmiljö kring de nya 
byggnaderna. Ett naturligt sätt att 

åstadkomma detta är att se till att den 
nya borggården blir en grön oas fri 
från markparkeringar. Det hundratal 
p-platser som planeras inne mellan 
husen bör i stället läggas i ett extra 
källarplan i det planerade parkerings
huset. 

Lunds kommun är utsedd till årets 
cykelkommun. Detta är en utmärkelse 
som förpliktigar! 

Att i det läget gå fram med en plan 
där det planeras för 950 p-platser för 
bilar men (enligt föredragande tjäns
teman på sammanträdet) endast 150 
cykelplatser kan upplevas som minst 
sagt underligt och inte i enlighet med 
LundaMaTs. Enligt Samrådshand
ling/Plan-beskrivning bör cykel
parkering dimensioneras efter 11 
cykelplatser/l 000 m2 våningsyta vil
ket i så fall med enkel matematik torde 
bli ca 450 cykelplatser. Nybyggnatio
nen på S :t Lars-området blir en arbets
plats på cykelavstånd inte bara för 
dem som bor i Lund utan även för dem 
som bor i Staffanstorp, Hjärup och 
Åkarp. Det verkar rimligt att förvänta 
sig att de anställda i hög utsträckning 
kommer att cykla till jobbet och att 
det därför kommer att behövas fler än 
de planerade 150 cykelplatserna. 

J ag reserverar mig till förmån för 
yrkandet att sända ut två planer på 
samråd varav det ena skulle utgöras 
av ett förslag med en borgård fri från 
bilparkeringar. 

CECILIA WADENBÄCK 

Mill~program 
för Oresundsregionen 
Det konstateras i programmet att 
dansk och svensk lagstiftning inom 
miljöområdet skiljer sig åt, samt att 
den svenska miljöbalkens konstruk
tion av miljökvalitetsnormer inte till 
fullo är förenlig med bestämmelserna 
i EU s ramdirektiv. Eftersom bindande 
rniljökvalitetsmål!-normer är en för
utsättning för att de föreslagna målen 
ska kunna uppnås borde möjlighe
terna att fastställa sådana mål eller 
normer säkerställas, och inte bara 
"studeras närmare" som skrivningen 
i programmet lyder. 

En konkretisering av hur olika 
myndigheter i regionen kan/bör/skall 
samarbeta vore värdefull. 

Programmet saknar en handlings
plan för hur vattenkvaliren i Öresund 
med anslutande vattendrag ska för
bättras/upprätthållas. Det borde också 
nämnas att vattenförbrukningen kom
mer att stiga med ökande befolknings
täthet och företagsetablering . 

satsningen på kollektivtrafik i den 
tätt befolkade Öresundsregionen 
borde ytterligare understrykas. Mål-

sättningen ska vara att det skall vara 
billigare/snabbare/bättre att åka kol
lektivt än att ta bilen. 

Under avsnittet om fysisk plane
ring borde det finnas ett avsnitt om 
hur ökningen av avfall, i det tätt 
bebyggda område som Öresunds
regionen utgör, ska hanteras för att 
undvika förorening av luften/marken. 

En garanti om en bestämd procent
andel av grönyteareal per bebyggd 
areal vore på sin plats i en långsiktig 
planering av regionen. 

MATS OLSSON 

CECILIA WADENBÄCK 

Förslag om Stadsparken 
somNatura 2000-område 

Reservation från Vänster
partiet 

Tekniska nämndens ärende 
01/126/43 

I ett träd i Observatorieparken i Lund 
lever ett litet kryp som heter hålträds
klokrypare. I högtidliga sammanhang 
k allar han sig Anthrenochernes 
stellae. (Däremot är han merendels 
ganska förtegen om att han tillhör 
gruppen pseudoskorpioner.) Hålträds
klokryparen trivs i sitt träd, här finns 
gott om mat och fortplantningsmiljön 
upplever han allmänt som rogivande 
och trivsam. Han funderar nu på att 
expandera sitt territorium till andra 
träd i parken. 

Vad "Krypis" inte vet är att hans 
art finns på bara tjoget platser på hela 
klotet. Inte vet han heller att han av 
den anledningen har listats i habitats
direktivets bilagor. Han bryr sig inte 
mycket om människors ävlan. Men 
han borde kanske, trots allt, sända en 
tacksamhetens tanke till den snälla 
damen på Länsstyrelsen som nu be
stämt tycker att Stadsparken i Lund, 
inklusive Observatorieparken, ska bli 
ett Natura 2000-område. Och detta 
enbart på grund av honom, hålträds
kwkryparen. Fast han borde också ta 
sig i akt för de planer som de borger
liga politikerna i Lunds kommun går 
och ruvar på. 

Borgama har nämligen bestämt att 
Tekniska nämnden ska skriva till 
"Krypis" vän, den snälla damen på 
Länsstyrelsen, och säga: 

"Visst, vi har all respekt för den lille 
gynnaren i trädet i Observatorie
parken, men inte tycker vi att han be
höver bo i ett lyxigt N a tura 
2000-område. Vi ser gärna att Stads
parken blir ett sådant område. Menför 
allt smör i Småland inte Observatorie
parken! Inte tusan kan vi hjälpa att 
"Krypis" bor just där. Vill han ha Na
tura 2000-standard får han väl ta sitt 
pick och pack och flytta till något an
nat hörn av Stadsparken. Lite hut 
borde han väl ändå lära sig veta! Vi 
har nämligen Planer (ja, just det Pla-



ner med stort P) för Observatorie
parken. Men vi tänker inte tala om 
vilka Planer vi har. I vaije fall inte just 
nu. Det är bättre -för oss, alltså, inte 
för "Krypis" - att vi talar om det när 
vi är säkra på att få fritt fram i 
Observatorieparken." 

Hade "Krypis" känt till detta hade 
han nog fått klo bry. Här föreslår hans 
bästa vän att hans lilla park ska ges 
"gynnsam bevarandestatus" Uo, man 
hittar på sådana skojiga ord i Brys
sel), t.o.m. hela den stora parken, en
bart på grund av honom. Och så säger 
Lunds kommun att självklart ska hela 
stadsparken ges "gynnsam beva
randestatus, utom just det område som 
bäst behöver det: där "Krypis" slagit 
upp sina bopålar. Det verkar ju lika 
klokt som, som ... ja, som t.ex. att klia 
sig på magen när det i själva verket 
klias som sjutton på ryggen. Bara för 
att det är enklast och bekvämast, lik
som. Nog smids det planer i lönndom 
för "Krypis" bostadsområde!? 

Vänsterpartiet ville i Tekniska 
nämnden tillstyrkaLänsstyrelsens för
slag i sin helhet vad gäller stads
parken. Vi reserverar oss till förmån 
för vårt förslag, och därmed mot 
nämndens beslut att inte tillstyrka att 
hela Stadsparken, inklusive Observa
torieparken, ges Natura 2000-status. 

ULF NYMARK 

Den8:emars 
Vänsterpartiet, Ung vänster, Vän
sterns studentförbund, Socialdemo
kraterna, ssu och s-kvinnorna 
arrangerar en demonstration den 8.e 
mars kl 18:00 på stortorget 

Vt protesterar mot att det i Sverige: 
- finns våld mot kvinnor i hemmet. 

finns våld mot kvinnor utanför 
hemmet. 
- sker en degradering av kvinnor till 
sexobjekt. 
- finns en sexindustri med hög om
sättning och en därmed relaterad 
sexhandeL 
- betalas lägre lön till kvinnor. 
- finns en kvinnosyn som resulte-
rar i att kvinnor fortfarande är den 
part, som oftast offrar utbildning och 
karriär för familjen. 
Vt kräver: 
- att våld mot kvinnor upphör. 

att kvinnor slutar att objektilleras. 
- restriktionermotsexindustrien. 
- lika lön. 
- en utökning av pappaledigheten. 
Efter demonstrationen anordnar nät
verket för familjefrid föredrag och 
andra aktiviteter i stadshallen. 
Alla kvinnor och män är hjärtligt 
välkommna! 
Vidfrågor kontakta: 
Liv Nilsson(v): 046-39 79 02, Anne 
Dederichs(v): 046-12 94 39 

Styrelsen presenterar sig 
Precis som Ung Vänster i ett 
tidigare nummer av VB 
kommer nu V-Lunds nyvalda 
styrelse att presentera sig . 
Här följer första omgången av 
presentationer. 

Olof Norborg 
J ag är 40 år. Har bott i Lund hela mitt 
liv med undantag för ett års militär
tjänst i Kristianstad. Känner mig dock 
även hemma i Malmö, där jag jobbat 
sammanlagt mer än lO år. Som om
budsman i partidistriktet och dess
utom styrelsesuppleant i Lund, skulle 
man kunna tro att jag inte har något 
liv vid sidan om partiet, men som tur 
är har jag en fantastisk familj som 
tvingar mig till det (även om min fru 
också är aktiv i partiet). Utöverfamil
jelivet försöker jag hinna med att 
gympa eller simrna då och då, att läsa 
även annat än aktuellt politiskt mate
rial samt att lyssna på musik, gärna 
Springsteen, svenska trubadurer eller 
garnmal progg. 

Har varit aktiv i partiet, och tidi
gare även i ungdomsförbundet och 
studentförbundet, sedan mitten av 70-
talet. Under denna tid har jag framför 
allt jobbat med organisationsarbete i 
diverse styrelser samt i två omgångar 
som ombudsman. Har också haft en 
del parlamentariska uppdrag, bl a som 
socialnämndsledarnot och kommun
revisor. 

Som politisk positionsbestämning 
kan jag säga att jag vägrar gå med på 
att det skulle finnas en motsättning 
mellan att ha ett parti med å ena sidan 
en ideologisk tydlighet och basen i en 
bred utomparlamentarisk aktivitet och 
å andra sidan ett resultatinriktat arbete 
i parlamentariska församlingar. 
Tvärtom är det ena en förutsättning 
för att i längden vinna framgång i det 
andra. Frågor som speciellt engage
rar mig är sådana som rör social rätt
visa, en stark offentlig sektor samt 
försvaret av den svenska allians
friheten och neutraliteten. 

Nita Lorimer 
Är utbildad arkitekt. Har jobbat som 
förvaltare. Är speciellt intresserad av 
nya sätt att planera underhåll av bygg
nader. Har fyra barn (pojkar 14, 10, 9, 
9). Jag är osäker på i vilken ordning 
de olika rollerna skall vara. 

Jag sitter som ordinarie för Väns
terpartiet i Vård och Omsorgs
nämnden i Lund sedan l januari 2000. 
Detta är mitt första kommunala upp
drag. Jag är också ersättare i 
pensionärsrådet och handikapprådet 
sedan l januari 2000. 

Jag har sedan mycket länge sym
patiserat med vänsterpartier. Jag upp
fostrades ett socialistiskt/ 

kommunistiskt/egenföretagarhem i 
Australien. 

Politiskt är mitt starkaste engage
mang att försvara vår rätt att i sam
hället få lov att ha ett gott socialt 
skyddsnät inom en väl fungerande och 
rättvis offentlig sektor. Den nuva
rande mycket ekonomisliska 
styrningen av offentlig sektor bekym
rar mig. Verksamhetens huvudsakliga 
mål verkar ibland vara att spara på 
pengar. Den globala utvecklingen som 
alltmer kräver av alla länder att all ti
digare verksamhet som funnits i off
enlig regi skall ske inom privata bolag 
oroar mig mycket. Jag vill inte att vi 
skall få ett samhälle där endast de som 
har råd skall kunna få en hjälplig vård, 
skola och omsorg genom försäkringar 
och andra privata lösningar och på 
bolags villkor. 

Jag är mycket intresserad av det 
som sker genom Attac-rörelsen. Det 
är underbart hur många både gamla 
och unga som blivit engagerade av nå
got som är så teoretiskt/abstrakt och 
globalt. Det har länge sagts från 
många håll att det enda som kan en
gagera många är det som är konkret 
och nära dem själva. Människor verka 
kunna tänka stort. Vad skönt! 

Anders Neergaard 
Mitt namn är Anders Neergaard, jag 
är 38 år gammal. Jag är relativt ny i 
partiet, har bara ett (hektiskt) års er
farenhet av partiarbete. 

Jag är fembarnspappa. Förutom att 
det säkert är viktigt för att förstå delar 
av mitt politiska intresse så är det en 
grundläggande orsak till att jag gick 
med i Vänsterpartiet förra året. 

Jag är sociolog till yrke (ibland 
trodde jag också det var ett kall). Det 
är säkert en anledning till att ett struk
turelit perspektiv där förtryck, exploa
tering och underordning för mig 
framstår som avgörande begrepp i 
formulerande! av en socialistisk poli
tik. J ag tror fortfarande att grundläg
gande samhällsförändringar är 
möjliga. 

Min pappa var dansk, min marn
ma är afroamerikan ochjag är sambo 
med en politisk flykting från Latina
merika. J ag är internationalist och 
ändå (och just därför) stenhård EU/ 
EMU motståndare. Jag har varit verk
sam i stödkommitten för Cen
tralarnerikas Folk, Svensk Kubanska 
föreningen. Jag har aktivtjobbat med 
asylfrågor och i antirasistiska kam
panjer. 

Jag tillhör dem som fortfarande tror 
att många av dagens samhälls
konflikter kan förstås med hjälp av 
klassanalys, även om de bör vävas 
ihop med genusanalys och analys av 
rasism. 

Jag tycker både politisk teori och 
konkret politiskt arbete är roligt. 

Jag har tagit på mig att vara hems
idessnickare (http://www.vans
terpartiet.se/-lund/) och delar gärna 
ut flygblad, skramlar bössa eller på 
andra sätt deltar i torgmöten. Samti
digt brinner jag för studier, debatt, po
litisk teori och politisk strategi. Jag 
arbetar gärna med att formulera poli
tiska (och strategiska) dokument. 

Jag tycker inte bara att politik hand
lar om det praktiska eller det visio
nära utan deltar gärna i 
parlamentariskt inriktat arbete. J ag har 
lång erfarenhet från studentkårens 
utbildningsbevakning, med möten, 
yrkanden och många reservationer. 

Kamratliga hälsningar 
Anders 

Mitt namn är Liv Nilsson och jag är 
nyvald styrelserepresentant. Jag gick 
med i partiet i samroband med valrö
relsen -98, då hade jag några års erfa-
renhet av att verka 
ungdomsförbundet. Jag har suttit i 
valberedingen från -99 fram tills dess 
att jag nu valdes in i styrelsen. 

Sedan snart ett år tillbaka sitter jag 
som nämndeman i Lunds Tingsrätt. 
Mina politiska hjärtefrågor är annars 
feminism och socialpolitik. Attjag är 
intresserad av socialpolitik är ganska 
naturligt eftersom jag läser min sjätte 
termin av sju på socialhögskolan i 
Lund.Utöver studierna arbetar jag 
som behandlingassistent på ett utred
ningshem för barn och familjer här i 
Lund. Uppgifter som jag gärna vill 
prioritera i styrelsearbetet är medlems
hantering/värvning detta i syfte att 
skapa en starkare lokalorganisation 
som är väl förberedd inför det kom
mande valet. 

Sist men inte minst vill jag tacka 
för det förtroende som visats mig. Jag 
hoppas på ett konstruktivt och hän
delserikt parti år med många nya med
lemmar. 

Kamratliga hälsningar 
Liv Nilsson 

Våren är här! 
Åtminstone nästan - Lundaklimatet 
är notoriskt otillförlitligt. Men ett an
tal säkra vårtecken har influtit, bort
sett från snödroppar och vintergäck 
som man ju egentligen aldrig kan lita 
på. 

l) Ett första appellmöte med Röda 
Kapellet på Mårtenstorget (recense
rat i förra numret) har avhållits. Detta 

forts. sid. 4 



POSTTIDNING B 
VECKOBLADET Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. Prenume
rationsavgiften 200:-/år insättes på postgiro 1 74 59-9 
Ansv. utgivare :Gunnar Stensson. Sättning och lay-ou 
VB-red. på Vänsterpartiet, Svartbrödersg. 3. måndaga 
efter kl 19. Tel 046-13 82 13, e-post se redaktionsrutar 
nedan. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i in säll 
materiai.Tryck: KFS AB, Lund . Adressbyte : sänd e-posl 
el. använd postens adressändringskort. 

Bokrecension 
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Claes Andersson , Mina tolv politiska år. Fragment, minnesbilder, drömmar. Albert Bonniers 
Förlag, Stockholm 2000 

Politiska memoarer är en erkänt svår 
genre. Det finns alldeles för många 
politiker som inte riktigt kan inse att 
det föreligger en skillnad mellan att 
ha upplevt intressanta politiska ske
enden och att sedan kunna skriva om 
dem så att andra människor blir in
tresserade. Vem bryr sig om Thage G. 
Petersons kaffe- och mazarinorgier 
utom garvade journalisträvar med in
rikespolitik som specialitet (möjligen 
ledarskribenter, men de är ju enligt 
senaste rön en utrotningshotad art)? 
Och det enda intresset där torde väl 
egentligen vara att kolla upp om man 
egentligen gissade rätt när det begav 
sig och att se om man inte kan hitta 
några saftiga elakheter om politiker
kollegor (det kan man oftast) . Men 
att en vanlig medborgare skulle lägga 
ett par hundra på en dylik volym är 
inte särskilt troligt. Insikten om att 
man faktiskt behöver något slags för
måga som skribent lyser oftast med 
sin frånvaro. 

Besviken av de egna partikamraterna, de som 
alltid vet bäst och är alldele s för 
leninistiska (om inte t.o .m . stalinis
tiska), de som är falska och själv
rättfårdiga. Inte heller här finns något 
försök till analys av eventuella poli
tiska motsättningar - de råkade bara 
personligt och psykologiskt vara så 
otrevliga människor, därav otrevligt 
politiskt beteende.' 

Är jag elak? 
Ja, kanske. Eller naiv, eftersom jag 
envisas med att förvänta mig att just 
en vänstermänniska, just en aktiv po
litiker som har arbetat på högsta nivå, 
borde vara i stånd att bibringa en po
litisk analys. Poeten Claes Andersson 
kommer jag att fortsätta vara förtjust 
i, författaren till den här boken som 
personlighet likaså; men politikern? 
Tveksamt. 

CHARLOTTE WIKANDER 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet. 

Lönnsboda. Seriös studieverksamhet 
(förmiddagar), utmärkt mat, härdande 
tältboende samt sjö och storartat um
gänge för medförda barn i alla åldrar 
kan utlovas. För vidare information, 
kontakta Nita Lorimer, te!. 046/211 
1895, e-mail: 
nita.lorimer@ home.se. 

Jubileer 

Eftersom alla andra tidningar plikt
skyldigt haft en artikel av en reporter 
som en gång besökt Ivar Lo på Bastu
gatan tänker vi inte ha det. Däremot 
en varm tanke vid hundraårsjubileet, 
och samtidigt en undran: vad hade han 
sagt om dagens politik, och dagens 
arbetarlitteratur? Finns den? Göran 
Greider i all ära, men han räcker inte 
hur långt som helst. F.ö. ber vi att få 
påminna om att Fredrika Bremer fyl
ler 200 i augusti. 

RED. 

KOM MUNALPOLITIK 

Men .. 

Jag måste erkänna attjag blev besvi
ken . V äldigt mycket om hjärtop
erationer och åldersdiabetes, väldigt 
mycket om pianospelande, mycket 
om träning i Riksdagshusets gym och 
om att man blir fet av att sitta i riks
dag och regering (för mycket pizza 
och öl under nattliga förhandlingar) , 
men väldigt lite politik. J ag menar inte 
att vara alltför elak - det är klart att 
även en politiker måste få uttrycka sitt 
privata väsen, men när en politiker
memoar är så nästan komplett renons 
på just politisk analys böljar man näs
tan undra om KO och falsk varube
teckning (när det gäller boken, då) . 
Men kanske undertiteln borde har va
rit varning nog. Vaddå drömmar? Inte 
politiska sådana, i vart fall. Det när
maste man kommer en politisk ana
lys är de ständiga påpekandena att han 
själv och partiet tog ansvar för Fin
lands ekonorruska kris under 90-talet. 
Det väcker sorgliga ekon av center
partiets allt mer patetiska påminnel
ser om sina insatser - även om de 
numera ligger ganska lågt med just 
det. Man kunde ju tänka sig en dis
kussion om hur bra det är för ett vän
sterparti att rädda banker från deras 
dåliga lån med skattebetalarnas 
pengar, medan man samtidigt drastiskt 
reducerar arbetslöshetsersättningar 
och studiemedel, men nej då. Det enda 
som finn s, och återkommer flera 
gånger, är hur sorgligt det kändes att 
anlända i en regeringslimousin för att 
hålla tal för demonstrerande studen
ter, och bli utbuad. När man själv ju 
hade varitjusten arg student, fast förr? 
Att de inte förstod? 
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När det gäller en politikermemoar av 
Claes Andersson kommer saken fak
tiskt i ett helt annat läge. Jag själv 
åtminstone tvekade inte att hosta upp 
228 SEK för hans bok-Veckobladets 
marginaler tillåter inte bokinköp åt 
recensenter. Inte bara tillhör mannen 
mina poet-favoriter, vilket ju borde 
garantera den grundläggande skriv
förmågan; dessutom var han under 
17(?) år aktiv politiker, ledare för det 
finländska Vänsterförbundet då det 
ingick i den s.k. "Regnbågsrege
ringen" (som f.ö. fortfarande styr Fin
land), med partitillhörigheter från 
mörkaste blått till åtminstone starkt 
rosa. med tanke på vårt eget vänster
partis samarbete och samarbetsam
bitioner, vis serligen inte med en 
regering av motsvarande bredd, måste 
det ju vara av oerhört stort intresse att 
få en insiders politiska bedömning av 
kostnader respektive fördelar med ett 
sådant samarbete. 

Regering och riksdag 
Arbetet som minister tycks, förutom 
risken att hela tiden ta på sig för 
mycketjobb och att gå upp i vikt, ha 
varit väldigt trevligt. De andra parti
ernas ministrar var trevliga, allt var 
bra, utom då detta tråkiga att man hela 
tiden var tvungen att skära ner statens 
budget. De enda som uppenbarligen 
väcker författarens aggression är vissa 

hålls av hävd som ett av de säkraste Lundafastighete r 7/3 m.m. 

vårtecknen. F1er möten följer. 
2) Stora mimosakvistar sätts upp, 

dels på Blomsterhandeln Iris, dels på 
ett ambitiöst stånd på Mårtenstorget 
Ytterligare ett säkert vårtecken, som 
får en att längta till Rom. På lands
bygden runt omkring staden visar det 
sig just nu att en massa normaltrista 
träd egentligen är mimosor, och blom
mar - Proust och hans hagtorn kan 
slänga sig i väggen. 

3) En vårbegivenhet, förutom l 
maj, håller på att materialisera sig. 18 
april kommer Johan Lönnroth till 
Lund; styrelsen håller på att boka hans 
program, men det som definitivt är 
klart är att kvällen den 18 :e ägnas ett 
öppet möte på Fo lkets Hus om 
Tobinskatten. Som gammal national
ekonom kommer Johan att kunna ge 
en sakkunnig analys av dess möjliga 
införande. 

4) SOMMARLÄGRET: det är re
dan dags att begrunda det. Vecka 30 
avhålls det som vanligt vid Hjärtasjön, 
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