
Utkommer fredagar 

Vi vinner, kamrater! 

Vi ska vara ganska stolta, vi som är aktiva 
i Ung Vänster Lund. För vi gör väldigt bra 
saker. Det är inser man när man läser 
igenom Ung Vänsters VB. Eller när Christian 
ringer från expen och med en röst som både 
är imponerad och ängslig berättar om våra 
nya sympare och säger att vi snart är större 
än Malmöklubben. Konkurrens må vara 
dåligt men det är kul att vinna! Här är några 
andra exempel på vad vi har vunnit: 
Skolkampanjen. På grund av vårt trogna 
arbete på skoloma har Lunds elever förstått, 
att en demokratisk skola är det vänstern som 
står för. 
Distriktsårskonferensen . Eftersom vi var de 
mest välorganiserade kunde vi få igenom 
våra linjer. Tur för os att vi tyckte som dom i 
(nästan) alla frågor. 
Distriktsstyrelsen träffas 12.30 på Röda Huset 
i Malmö. Som vanligt är os-mötet är som 
vanligt öppet, vill du komma är det bara att 
anmäla sig till expen (040-92 14 11). 

Här är några saker som vi ska vinna 
framöver: 
Kongresskampanjen. I år är det kongress, 
denna föregås av en kampanj för solidaritet 
med kurdistan. En viktig del av kampanjen 
är namninsamlingen. Ung Vänster Lund har 
redan samlat in hela Skånes kvot. Pris är 
utlovat till den klubb som samlar in flest 
namn. 
EMU-omröstningen. EMu-omröstningen är i 
antågande. Tills den infaller finns det andra 
saker att göra. I slutet av mars går Sverige 
med i det rasistiska Schengenavtalet. Det 
måste vi givetvis protestera emot. 
Klasskampen. Jag menar, vad skulle kunna 
stoppa oss? 

Glöm inte att komma på mötena, kamrater. 

Robert Nilson 

2001 
Fredag 9 mars 

27:e årg. 8 

stoppa terrorn! 
Tänk dig att du var förbjuden att ,----.....,~-...,--.,,.,.--.,---------, 

använda ditt eget språk i skolan. Eller 
att du kanske riskerade att bi fängslad 
och torterad för att du bar kläder med 
dina nationalfärger. Det är verkligheten 
för de femton miljoner kurder som bor i 
den turkiska delen av Kurdistan. Ung 
Vänster har startat sin kampanj för 
solidaritet med det kurdiska folket. 

Turkisk lag förbjuder all undervisning på 
kurdiska. Det är inte heller tillåtet att an

vända kurdiska i politiska skrifter eller tal, eller i 
nationella media. Leyla Zana är ett exempel på 
detta. Hon valdes 1991 som första kurdiska kvinna 
någonsin in i det turkiska parlamentet. Vid tillträ
det bar hon kläder i de kurdiska fargerna rött, grönt 
och gult. Dessutom lade hon i den obligatoriska 
eden till en mening på kurdiska som löd >>jag ska 
kämpaför att de kurdiska och turkiskafolken ska 
leva tillsammans i ett demokratiskt regelsystem<<. 
För detta blev hon senare i en uppmärksammad 
rättegång dömd till femton års fängelse, ett straff 
hon fortfarande avtjänar. I Turkiet finns idag om
kring 12000 politiska fångar. Det är en följd av 
regimens politik, som går ut på att alla ska tvingas 
att anamma turkisk kultur och prata turkiska. De 
som protesterar mot denna politik förföljs, sätts i 
fängelse och torteras. 

HADE P 
H AD EP, folkets demokratiska parti, är det största 
kurdiska partiet i Turkiet. Det är den massrörelse 
som leder den kurdiska kampen i landet. På deras 
kongress samlades 100000 anhängare för att visa 
den turkiska staten att de är många och att de 
inte tänker ge upp. 

Turkiet och EU 
Turkiet har nyligen antagits som kandidatland till 
EU och man vill gärna se ett snabbt medlemskap. 
Sverige har som ordförandeland i EU möjlighet 
att påverka den turkiska regeringen. Ung Vänster 
anordnar därför i vår en kampanj för att belysa 
kurdernas situation i Turkiet. Vi vill uppmärk
samma att de mänskliga rättigheterna inte efter
levs och att detta måste vara ett krav för att Turkiet 
ska bli accepterade som medlem i EU. 

Kampanjen 
solidaritet betyder "gemensam kamp för gemen
samma intressen". När Ung Vänster nu har en 
kampanj i solidaritet med det förtryckta kurdiska 
folket gör vi det därför att vi vet att det förtryck 
som drabbar dem skulle kunnat drabba oss. Det 

finns antidemokratiska strömningar i hela värl
den och enda chansen att krossa dem är ifall alla 
demokratiska krafter agerar gemensamt. Alltså 
tjänar även vi på att Turkiet blir ett mer demokra
tiskt land där människor inte torteras eller för
följs. Det här numret av Ung Vänsters VB handlar 
om kampanjen så som den kommer att se ut i 
Skåne och framför allt i Lund. Här finns de vas
saste argumenten, de viktigaste datumen och an
nat som är bra att veta. 

RED 

Häftigt möte 
Jag vill egentligen bara berätta att jag har 
sett och hört Midnattskören repetera in

för sitt framträdande (JO, 13 och 15 mars) på stads
teatern med körkabareten "Karawane". I första 
hand är det ett häftigt möte mellan två musiker
temperament: Gösta Petersen och Sven Kristers
son, gamla kompisar från Musikhögskolan och 
Sten-Gustens barndom, som vandrat skilda vägar. 
Av musiken här har de gjort ungefar hälften var 
och man kan säga att de både är lika och olika i 
sina blandningar av kreativitet, personlig värme 
och närvaro. Men därutöver bjuder den här före
ställningen något så ovanligt som en koreografe
rad, i högsta grad rörlig, kör, och något sådant har 
jag aldrig sett förr. Koreograf är Ulrika Carlsson 
och resultatet är spännande. Jag tror att den här 
föreställningen blir värd att höra och se. 

STENH. 



Om Kurdistan 
Kurdistan är ett sammanhäng- !ar av landet utvinns olja, i andra kunnat skapa ett standardiserat mot statens sammanhållning. Efter
ande landområde i områden produceras vete, ris, kom, kurdiskt språk. Det fmns därför många som Kurderna utgör landets största 

mellanöstern. Landet sträcker sig tobak och bomull. Man odlar också olika dialekter, de två huvuddialekte- etniska grupp efter turkarna, uppfat
från Taurusbergen i väster och iran- en del frukter i floddalarna. Man har rna heter kurman j i och sorani. tades de som landets största verkliga 
ska platån i öster till Araratberget i hittills inte kunnat göra en tillförlit- Kurmanji talas främst av kurder från hot. Man förklarade därför alla Kur
norr och Mesopotamiens slättland i lig uppskattning av antalet kurder, ef- Turkiet, Syrlen och f.d. Sovjet, sorani der officiellt som turkar som skulle få 
söder. Man har inte officiellt fastsla- tersom att statens uppskattning av däremot dominerar bland kurder från tillbaka det turkiska språket och den 
git de Kurdiska gränserna. Den in- kurderna skiljer sig från deras egen. Iran och Irak. Man har även av histo- turkiska kulturen. Man krossade på 
formation man har om dess storlek En annan anledning är att kurderna riska anledningar olika skriftspråk. I detta vis den kurdiska identiteten och 
kommer från uppskattningar av be- inte vill uppge att de är kurder efter- Iran och Irak använder man sig av fortsatte hårt med att förbjuda använd
tolkningens etniska tillhörighet i om- som det kan innebära en rad osäker- modifierade arabiska bokstäver, bland ning av kurdiska i undervisningen. 
rådet. Till ytan är Kurdistan ungefår heter för dem. kurderna i f.d. Sovjet använd s Förbud mot publicering på andra 
lika stort som Frankrike, alltså Närdetgällerspråkettillhörkurdis- kyrilliska bokstäver och i Syrlen och språk än turkiskaochattnamnpåkur-
500000 km#. Genom Kurdistan rin- kan den indoeuropeiska språkfamiljen Turkiet använder man latinska bok- diska byar byttes ut mot turkiska 
ner de välkända floderna Eufrat och och har inget släktskap med vare sig stäver. När den turkiska republiken namn. Än idag fortsätter förtrycket 
Tigris. Man kan säga att Kurdistan turkiska eller arabiska. Kurderna sak- grundades såg den turkiska staten all och det är fortfarande inte tillåtet att 
är rikt på naturtillgångar. I vissa de- nar en statsapparat, man har därför inte sorters avvikande etnicitet som ett hot använda kurdiska i undervisningen. 

Kurdernas situation i Turkiet 
De kurdiska 
ungdomarna i Turkiet 

Eftersom man förbjudit kurdiska i 
skolundervisningen blir det självklart 
så att de kurdiska ungdomarna löper 
större risk att bli utslagna, eftersom 
det inte är deras eget modersmål. 

Dessutom är den turkiska undervis
ningen i de kurdiska områdena av be
tydligt sämre kvalitet, därför blir det 
turkiska språket aldrig något menings
fullt inlärningsspråk. 

Den turkiska staten gör allt för att 
hindra kurdiska ungdomar från att or
ganisera sig politiskt. Genom olika la
gar som beslutats får kurdiska 
ungdomar inte starta upp ungdoms
förbund och studenter får inte vara 
medlemmar i politiska partier. 

Men när tillfållet gavs 1999, startade 
folkets demokratiska ungdomsparti -
HADEP. 

Det som ungdomarna i HADEP ut
tryckte som den kurdiska ungdomens 
uppgift var att arbeta mot den all
männa militariseringen av samhället 
och mot den turkiska statens assimi
lering av kurdisk ungdom. 

Arbetet med att försöka organisera 
ungdomar försvåras eftersom deras 
arbete ständigt motarbetas av staten. 
Ungdomar som engagerar sig häktas 
och torteras för att avskräcka andra 
från att organisera sig. 

Kurdiska kvinnors 
situation i Turkiet 
Den turkiska staten gör allt för att för
söka behålla det feodala förhållanden 
som råder i östra Turkiet. 

Det är ett traditionellt stamsamhälle 
med mäktiga jordägare - agor- som 
kontrollerar jorden. Kvinnorna an
vänds främst som arbetskraft och gifts 
bort för att tjäna familjens intressen 
gentemot andra jordägare. Detta ska
par ofta inre stridigheter och detta är 

bra för den turkiska staten eftersom 
människorna då inte kommer att gå 
ihop mot förtryckarna. 

De förändringar i positiv riktning 
för kvinnor som drog genom landet 
på 1960- talet kom därför bara de tur
kiska kvinnorna till del. Eftersom den 
kurdiska kvinnan fortfarande levde 
kvar i det feodala stamsamhället 

Kurdiska kvinnor har aldrig velat 
ta kontakt med den turkiska statens 
myndigheter, på grund av detta sak
nar många av kvinnorna m-kort, som 
exempelvis behövs för att rösta och 
gå med i olika partier. 

Kvinnan är en viktig kulturbärare, 
eftersom de lär barnen det kurdiska 
språket, trots detta är 90 procent av de 
kurdiska kvinnorna analfabeter. Tur
kiska myndigheter är mycket väl med
vetna om denna höga analfabetism 
och de gör så lite som möjligt för att 
minska den. 

De kurdiska kvinnorna blir syste
matiskt våldtagna av den turkiska mi
litären för att kränka kurderna som ett 
folk. Denna tortyr från militärens sida 
är av staten indirekt beordrad. 

Många kvinnor vågar inte berätta 
vad de utsatts för på grund av skarn
men och de vågar inte gå till en lä
kare som talar ett språk de inte förstår. 
Kvinnorna blir tvungna till att leva 
vidare med sina trauman och ingen 
som helst hjälp erbjuds. 

Men sedan 198D-talet har kvinnorna 
bötjat att aktivt deltagit i kampen mot 
förtrycket. Det har skett en stor 
medvetandeutveckling. När kvin
norna bötjade engagera sig blev de 
mer respekterade av sina män och 
släktingar. Många kvinnor har orga
niserat sig bland annat inom HADEP. 
De arbetar främst med att utbilda an
dra kvinnor, för att stärka kvinnors 
ställning i både partiet och i samhäl
let. 

K vinnorna har bli vit medvetna om 
deras rättigheter och kommer inte att 
träda tillbaka. 

Politiska fångar 
Just nu sitter det omkring 70 ooo män
niskor i turkiska fängelser, av dem är 
det ca 12000 som är politiska fångar. 
De politiska fångama får en negativ 
särbehandling av det turkiska rätt
väsendet. De får sällan någon sjuk
vård, fastän det står att de har rätt till 
det och de kvinnliga fångar som sö
ker läkarhjälp blir sexuellt utnyttjade. 

När fångamas släktingar kommer 
på besök blir de nekade att träffa 
fången och ibland måste man bevisa 
sitt släktskap för att få tillstånd att 
hälsa på. Detta måste man göra ge
nom att visa upp familjefoton och 
dessa foton behåller fångelset för att 
kunna söka upp och trakassera resten 
av familjemedlemmarna. 

Oskyldiga människor häktas, 
torteras och förödmjukas för att se
dan släppas med ursäkten: sorry, our 
mistake. Förr har s.k. försvinnanden 
varit mycket vanligt i landet, men 
dessa har efter 1997 minskat och nu i 
stort sett avstannat, förmodligen till 
följd av hårdare kollen på TUrkiet uti
från i och med eras intresse för med
lemskap i E u. 

HADEP 
HADEPS historia bötjade 1991 , då ar
ton kurdiska parlamentsledamöter 
lämnade SHP (Socialdemokratiska 
Folkpartiet) och bildade ett nytt parti, 
HEP ( Folkets Arbetarparti). 

Turkiets dåvarande president hade 
innan HEPS bildande gjort vissa 
öppningar vilket skapade entusiasm 
hos många kurdiska politiker. Innan 
dess hade de kurdiska politikerna bara 
arbetat för kurdernas rättigheter inom 
ramarna för de turkiska partier, fram-

ROZHIAR MOHAMMADI 

förallt inom SHP. Men med HEP fick 
kurderna ett eget legalt parti. HEP ar
betade för kurdernas rättigheter både 
politiskt och kulturellt. HEP ville ställa 
upp i valet 1991, men det tillät inte re
geringen. Därför ställde 22 HEP-med
lemmar istället upp på 
socialdemokraternas lista. Alla blev 
invalda. 

Turkiet fick en ny president som 
inte var lika villig att göra eftergifter 
mot kurderna och 1993 förbjöds HEP. 
Men HEPS ledare bildade snabbt ett 
nytt parti, DEP (Demokratiska Partiet), 
som även det förbjöds efter ett år. Som 
efterföljare till DEP bildade man 
HADEP (Folkets Demokratiska Parti), 
som än idag är formellt legalt. 

HADEPS medlemmar är till största 
delen kurder, men även turkar och per
soner från andra folkgrupper är väl
komna i partiet. De har sina starkaste 
fåsten i turkiska Kurdistan, och har 
borgmästarposten i 37 kommuner, 
däribland Diyarbakir, Kurdistans 
största stad. 

HADEPS arbete försvåras ständigt 
av de turkiska poliserna, militärerna 
och fascistiska paramilitärer. Det fö
rekommer ständigt hot och våld mot 
partimedlemmarna. 

Men så enkelt besegras de inte, utan 
man fortsätter sin kamp trots de 
ohyggliga förhållandena. 

ROZHIAR MOHAMMADI 

Till dig som får Ung 
Vänsters VB 
Ung Vänsters VB är ett specialnum
mer av Vänsterpartiet Lunds tidning 
Veckobladet, allmänt under namnet 
VB. Tidningen sätts ihop ideellt, Ung 
Vänsters nummer av en av klubben 
utsedd redaktion. Vill du hjälpa till 
att göra tidningen? Bidrag (texter, 
bilder, vad som helst) mottages tack-



Kurdkampanjen 
på förbundsnivå 

Inför Ung Vänster kongressen 
2001 har förbundet valt att ha 

en kongresskampanj om situationen 
för kurderna i Turkiet. Anledningen 
till att man har velat lyfta frågan är 
att det är en viktig och aktuell fråga. 
Media och politiker undviker att ta 
upp frågan, därför måste vi ta upp 
den och visa att den fmns . 

Vi vet mycket väl att det inte bara 
fmns kurder i Turkiet utan även i de
lar av Iran, Irak, Syrien och f.d. Sov
jetunionen. 

Anledningen till att vi valt att kon
centrera oss på kurderna i Turkiet be
ror flera olika saker. Framförall t 
beror det på att Ung Vänster och 
Vänster partiet har haft bäst kontakt 
med kurderna i Turkiet under de se
naste åren. 

En ytterligare anledning är att si
tuationen för kurderna ser väldigt 
olika ut och därför måste vi begränsa 
oss. Detta betyder inte att vi inte kan 
diskutera situationen för kurderna i de 
andra delarna av Kurdistan. 

Den ungdomsorganisation vi valt 
att arbete med heter HADEP, vi harvalt 
dem för att vi står dem politiskt när
mast och har bäst kontakt med dem. 
Dessutom är de det största kurdiska 
partiet som valt att driva den kurdiska 
kampen med demokratiska metoder. 

Kampanjen är indelad i två delar; 
en namninsamlingskampanj och en 
informationskampanj. 

Genom namninsamling kan vi 
trycka på så att Turkiets regering 
tvingas till ett agerande i kurdfrågan. 

Informationsdelen är minst lika 
viktig. Vi ska ut i skolor och hålla 
klassrumspresentationer om situatio
nen i Turkiet. Målsättning är att alla 
högstadie- och gymnasieskolor ska 
besökas. 

Vi ska även genom insändare och 
debattinlägg se till att skapa en debatt 
i media. Vi ska också ta upp Turkiets 
eventuella inträde i EU, och belysa EU s 
och Sveriges agerande i kurdfrågan. 

Målet med kampanjen är att bel y sa 
frågan om kurdernas situation i Tur
kiet och ge stöd till de kurdiska ung
domar som fmns i Turkiet. 

samt. Gärna också debattartiklar. Vill 
du följa debatten i de tre nummer av 
VB som varje månad kommer ut, 
men inte till Ung Vänsters medlem
mar, ska du kontakta Cecilia 
Wadenbäck för prenumerationer (se 
baksidan). 

RED. 

Vår kampanj 
i Lund 

[Tidsplan för Kurdkampanjen 

Kurdernas situation i Turkiet 
har varit ett tema som vi i Ung 

Vänster har sysslat och pysslat med 
väldigt mycket under den senaste ti
den. Som med allt annat började 
kampanj upptakten en tidig i Malmö 
på Rödahuset där kamrater från hela 
Skåne hade samlats för att ta del av 
den inledande informationen om 
kampanjen. Seminariedagen var väl
digt lärorik och förutom presentatio
nen i sig fick vi höra på två väldigt 
bra föreläsningar om kurdernas si-
tuation i Turkiet respektive 
kurdernas situation i övrigt. Dess-
utom fick vi utsökt turkisk mat la-
gad av bl. a. vår egen ordförande ... 
Mycket gott, utsökt faktiskt. Veck-

· Mars månad 
Fredagen den 9 mars klockan 

~5.00 till lördagen den 10 mars 
klockan 15.00 är det 24-timmars hung
brstrejk. Ring in till Expen på 040- 92 
~4 11 och anmäl dig. 
i Den 17mars har KDLFS bjudit in oss 
till manifestation till minne av 
kalabja, på stortorget mellan JO.oo
~4 .30. Från Ung Vänster kommer 
preger Rammarin att hålla tal. Vi har 
~ven blivit bjudna på en kurdisk fest, 
$amma dag i fågelskolans matsal 
klockan 19.00. 

Torsdagen den 29 mars klockan 
19.00 är det föreläsning om HADEP på 
Ung Vänster lokalen i lund. 

April månad 
Under april månad är det bara propa
ganda spridning som gäller. Cellerna 
ska under månaden komma ut och ha 
bokbord på alla gymnasieskolor och 
även några högstadieskolor. Men 
kamrater glöm för all del inte att fort
sätta skicka in debatt artiklar till dags
tidningarna och att samla in namn. 

LEO MULINARI 

orna efter utsågs det en kampanj
grupp som skulle ha det yttersta 
ansvaret. Samtidigt var det mycket 
självstudier och planering av kam
panjen som gällde för den alltid lika 
hårt arbetande Lundaklubben. Dess
utom gjorde några få tappra själar en 
8 meter lång banderoll med slagor
den befria kurderna. De utåt riktade 
arbetet påbörjades torsdagen den 15 
februari först med att ett pressmedel
ande skickat till Skånskan publice
rats och sedan senare under dagen 
med en namninsarnlig och flygblads
utdelning. På några få timmar sam
lade vi in ungefår 40 listor. Vi har än 
så länge fått in ca 80 ark med namn. 
Målet för Lund (llO ark) är snart 
inom räckhåll, men för att vinna 
krävs ännu fler listor. (Har du inte 
skrivit på? sKRIV rA! Listorfmns b .la. 
på lokalen.) 

Cellrapport från cell 12 

Kampanjen fortsätter med bokbord 
på alla gymnasieskolorna och vissa av 

Jahapp, då var det dags för 
mig att rapportera vad vi i cell 

12 gjort och inte gjort den senaste ti
den. Som alltid har våra medlemmar 
varit fullt sysselsatta med revolutio
närt arbete. Förutom att vi på 
fredagskvällarna dragit runt på stan 
och knackat moderater så har vi syss
lat en del med namninsamlingen till 
fördel för kurderna i Turkiet. Hittills 
har det på Lund gator och torg sam
lats in ett överväldigande antal namn 
som snart kommer att bli ännu fler. 
Naturligtvis så deltog vi med liv och 
lust i Ung Vänster Skånes distrikts
konferens på Kvarnby folkhögskola 
som ju var en trevlig tillställning med 
lyckat utfall... 

Eftersom det i början av februari 
farms en del material kvar från skol
kampanjen så såg vi till att det kom ut 
på Katte och Spyken. Vi har nyligen 
haft bokbord på Spyken och på Vipan 
där vi dels har inriktat oss på namnin
samling och infomaterial om kurdi
stan, samt på att upplysa om 
demonstrationen den 8:e mars. 

Cell12 har planeraten del inför vå
ren och håller bl.a. på med att försöka 
starta upp en studiecirkel för att ut
bilda oss om varför vi hatar EMU. Det 
är tänkt att den ska hållas efter våra 
cellmöten på tisdagar. 

MÅNS NILSSON 

Samordnande Cell 12 

högstadieskolorna, namninsamlingar 
varje onsdag kl. 16.30 och fredag 16.30. 
Vi behöver din hjälp med att vinna ~ell 43 planerar revolutionen ... 
tävlingen (det distrikt som får in flest Vi i cell 43 har nu börjat 
namn vinner). Kom och hjälp oss. Alla komma igång ordentligt och 
behövs i kampen. Förutom namn- ~i har redan varit ute och spridit vårt 
insamlingar, bokbord och flyg- budskap, uppmuntrat folk att demon
kbladsutdelning ska det även btrera på 8 mars och samlat namn till 
anordnas en samordnad hungerstrejk kurdkampanjen på Katte, Polhem 
mellan fredagen den 9 mars klockan bch Svane. Vi har även gjort en tids-
15.00 tilllördag 15.00, d.v.s. 24 timmar l plan för kommande månader. Där 
Detta kommer att ske i tre av Skånes ~ka vi bl.a. ha föreläsningar om fe
större städer: Malmö, Helsingborg trurusm och HADEP och göra en gi
och Kristianstad. Målet är att upp- gantisk anti-EMu-banderoll som skall 
märksamma kurdernas situation ge- lmvändas flitigt under Sveriges ord
nom att få genomslag i den j 
borgerliga pressen, som armars väl- : 
digt sällan rapporterar från våra ak- l 

~~::~~~~!:,E~!:~ ' 
92 14 11 och anmäl dig! l 

förandeskap i EU. På vårt förra cell
möte var vi ute och affischerade inför 
8 mars och med hjälp av cel112 körde 
vi ut till olika delar av Lund. Men detta 
är bara början. Cell 43 planerar inte 
bara inför revolutionen utan det blir 
även fullt av demonstrationer, mani
festationer, flygbladsutdelning, namn
insamling, gatuteater och debatt inför 
kongressen. MEN, inget av detta kom
mer vi lyckas med om inte ou kom
mer på CELL 43 :s cellmöten. 

RASMUS P·HENNINGSSON 
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5-8 SAMLING INFÖR 8 MARS 

Sista rycket inför internationella kvinnadagen med flygbladsutdelning, bok
bord och affischering. Ring Liv Nilsson (046-39 79 02) om du vill hjälpa till. 

8 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 

!s.oosamling för demonstration på Stortorget. Därefter seminarier i Stads
hallen och filmvisning. 

9-10 H UNGERSTREJKSAKTION l MALMÖ 

Stor aktion till solidaritet med kurdistan och HA DEP. 24-timmars hungerstrejk. 
Ring expen (040-92 14 11) för mer information. 

11 DISTRIKTSKONFERENS 

Ung Vänster Skåne diskuterar motioner inför kongressen. Alla kan åka. Ring 
expen (040-92 14 11). 

13 EMUCIRKEL 

Cell12 :s studiecirkel om EU och EMU . 18.30, lokalen. 

14 FÖRBUNDETs MOTIONSSTOPP INFÖR KONGRESSEN 

Sista dagen att skicka in motioner som enskild Ung Vänstrare. 

15 TEMAMÖTE OM FEMINISM 

Cell 43 ordnar temamöte om feminism. 19.00, lokalen. 

17 HALABJAMANIFESTATION 

Manifestation till minne av de mördade kurderna i Halabja. Mer info genom 
cellmötena. 

17 SOLIDARITETSFEST MED KURDERNA 

Kurdisk mat och folkdans. 19.00. Fågelskolans matsal. 

18 DS·MÖTE 

Distriktsstyrelsen träffas 12.30 på Röda Huset i Malmö. Som vanligt är os
mötet är som vanligt öppet, vill du komma är det bara att anmäla sig till expen 
(040-92 14 11). 

22 BANDEROLLVERKSTAD 

Samling 19.00, lokalen. Ansv. : Cell43. 

24 TORGMÖTE OM EU 

I dagarna går Sverige med i Schengen och gör en rasistisk och reaktionär 
utrikespolitik till sin egen. Vi protesterar på ett torgmöte. Stortorget ... 

27 EMUCIRKEL 

Studierna fortsätter. 18:30, lokalen. 

29 TEMAMÖTE OM HADEP 

Föredrag och diskussion om HADEP och kurdernas situation i Turkiet. 19.00, 
lokalen. 

31 DEADLINE FÖR NÄSTA NUMMER AV UNG VÄNSTERS VB 

Lämna in material, vi tar emot allt. Texter, bilder, serier, debattartiklar eller 
vad du vill. Temat för nästa nummer är EU . Mej la material till Robert Nilsson 
(robert.nilsson.031 @student.lu.se ). 

Cell12 har möte varje tisdag 18.30, cell43 varje torsdag 19.00. Styrelsen träffas 
tisdagar 17.00. Alla är välkomna! 

Vilka följder får 
MeDonaids expansion? 

MeDonaids är en av de största 
snabbmatskedjorna i världen. Det är 
ett företag som expanderar otroligt 
snabbt och därför kräver en enorm 
köttproduktion. Därför är deras behov 
av kött alltför stort för att en human 
djurhantering skall kunna upprätthål
las. Varje år föds det upp 90 miljoner 
kycklingar som används för 
MeDonaids räkning. För att tillgodose 
Medonaids behov av kycklingkött har 
en speciell kycklingtyp framavlats. 
Den växer upp till abnorm storlek 
under hemska förhållanden och slak
tas redan efter sju veckor. Miljontals 
av de kycklingar, kor och grisar som 
MeDonaids använder i sin produktion 
lever utan tillgång till frisk luft och 
solljus. De har inte heller möjlighet 
till att röra sig fritt eftersom de tvingas 
leva ihopträngda i små utrymmen. Är 
det verkligen rätt att detta onödiga Ii
dande får upprätthållas bara pga att 
MeDonaids vill tjäna pengar? och är 
det rätt att vi stödjer dem ? 

MeDonaids vill utöka sin verksarn
het här i Lund genom att bygga en 
snabbmatsrestaurang på Norra Fä
laden. För att motarbeta inhuman djur
hållning har vi i Förbundet Djurens 
Rätt tagit ställning mot etableringen. 
Vi har skickat en skrivelse till bygg
nadsnämnden i Lund där vi har fram
fört våra argument mot bygget och vi 
har även sarnarbetet med Fältbiologe
rna och genomfört en 
narnninsarnlingskarnpanj. På senare 
tid har den inhumana djurhållningen 
även uppmärksammats i media och 
det har bildats en stark folklig opinion 
mot dagens köttindustri . Detta mot
stånd borde respekteras .Vi vill stoppa 
den hemska djurhanteringen som på
går runtom i världen och hoppas att 
fler människor tar ställning mot detta 
onödiga lidande. Med ett aktivt mot
stånd försöker vi påverka och bidra 
till en mer human hantering av djur. 

"Den yttersta tragedin är inte de 
onda människornas brutalitet, utan de 
goda människornas tystnad." Citat av 
Martin Luther King. 

CECILIA OCH MELINDA 

Förbundet Djurens Rätt/ 
Ung Vänster 

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

Stilla 
årskonferens 
Vänsterpartiet Skåne, nu partiets 
tredje största distrikt, höll under hel
gen sin årskonferens i Svedala. Den 
största debatten väckte frågan om 
ordförandeval. Ny ordförande valdes 
efter arvodesstrid . Lunda
delegationen ställde sig negativa till 
att arvodera distriktets förtroende
valda, en linje som också antogs av 
mötet. Gudrun Schyman bevistade 
konferensen och höll tal , vilket 
lockade till ideologiska diskussioner 
rörande marginalisering, rasismen, 
småföretagandel och den offentliga 
sektorn. Ett längre referat lovas i 
nästa nummer. 
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