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Ung Vänsters 41 :a kongress har just 
gått av stapeln. Skådeplats var kunska
pens hus i Märsta. Kongressen gick 
under parollen "Organisera -Agera!" 
och det är på den linjen Ung Vänster 
förbereder sig för ännu en kongress
period. 

Förberedelser 
En kongress inleds långr irman det att 
den förklaras för öppnad och förhand
lingarna tar sin början. Under våren 
har programförslag varit ure på remiss 
och diskussioner har förts i klubbar och 
i distrikt över hela Sverige. Därefrer 
lärrmades färdiga förslag ut och motions
skrivandet tog vid. Fler än 600 motio
ner förelåg för behandling. 

Ombud valdes och den obligatoriska 
kongresskursen hölls på Kvarnby Folk
högskola med "våga-tala-övningar" i 
kil!- och tjejgrupper. 

Väl fran1me i Stockholm visade det 
sig att förbedelserna varit väl genom
förda. Skånedelegarionen var bland de 

mer organiserade och mest discipline
rade. Ombuden var förberedda, vilket 
gjorde att hela åttio procent av delega
tiOilen vågade sig upp i talarstolen och 
att fördelningen bland talarna var 
könsmässigr jämn. 

Internationella gäster 
och andra 
Kongressen invigdes pampigt, med väl
använd rökmaskinsanläg,oning, musik 
av Röda Flåser och tal av en av kongress
ens många gäster: CH Hermansson. 
Flera andra gäster besökte Ung Vän
sters 41 :a kongress, framför allt inter
nationella gäster. Däribland 
representanter för norska SU, det kur
diska partiet HADEP och colombianska 
kamrater från FARC och der colombi
anska kommunistpartiet. Dessa möt
tes av en rungande applåder, och 
colombianerna också med slagord på 
spanska, liksom representanten från det 
italienska kommunistpartiet hälsades 
med "Bandierra Rosa". 

Principprogram och 
stadgar 
Som brukligt är på en kongress antogs 
verksanilietsplan, Principprogram och 
stadgar behandlades också. Ett kultur 
och fritidspolitiskt program hade varit 
ute på remiss och motionsförfarande, 
men återremitterades. 

I principprogramsdebatten lyftes 
fran1för allt tre frågor. Det var försvars
frågan, frågan om feministisk analys och 
frågan om en amirasistisk analys. I 
försvarsfrågan lyftes perspekrivet att en 
svensk demokratisk värnpliktsarme 
skulle vara mindre tilltalande för NATO 

och EU :s militärallianser än en svensk 
elitarme. Därav drogs slutsarsen att vi 
måste stärka försvaret. Men kongres
sen röstade för att Ung Vänster ska 
vara faresatt anti-militaristiskt och fort
sätta tro på avrustning. Vad gällde den 
feministiska analysen var det genusteori 
kontra en patriarkatsteori som debat
terades. Teorin om patriarkatet förlo
rade och Ung Vänsters feministiska 

analys är nwnera helt baserad på genus
teorin. Den amirasistiska debatten, till 
sist, handlade om ifall Ung Vänster 
skulle se rasismen som en egen struktur 
i kapitalismen, eller som en del av klas
strukturen. Utfallet blev att Ung Vän
ster ska fortsätta förstå an tirasismen i 
ljuset av klassanalysen och inre som en 
enskilt struktur. 

Ny ordförande, ny 
förbundsstyrelse 
I den nyvalda förbundsstyrelsen ingår 
Paula Mulinari och Ola Nilsson från 
Skåne, liksom Hans Linde som kom
mer från distriktet och varit drivande 
bland annat i Ung Vänster Lund. 

Till ny ordförande för Ung Vänster 
valdes Ali Esbati, som i en parafras på 
den gamle LO-ordföranden Arne Gei
jer menade att han fatt " det finaste upp
drag som en ung människa, fast besluten 
att förändra verkligheten i kamp och 
gemenskap. 

Vi och dom 
Ali betonade det konfliktperspektiv 
som gjort Ung Vänster så framgångs
rikt sedan förra kongressen. Det ska 
fortsätta att prägla vår retorik i en tid 
när de poliriska valen, så som de for
muleras av högern, står mellan "avgrwl
den och avgrunden med förnuft". 

Den närmaste kongressperioden är 
det inte de andra ungdomsförbunden 
som ska vara vår största motståndare, 
utan högerns propaganda om att ung
domar inte lmgre är intresserade av 
politik och gemensam kamp för en dräg
ligare vardag. 

För om det var något som märktes 
på kongressen i Märsta var det att Ung 
Vänster är ett starkt förbund, starkare 
än de andra stolpskotten till ungdoms
förbund. Vi kan inte längre mäta oss 
med dem utan måste gå vidare, mot 
nya mål och nya segrar. 

Det är vad vi siktar på fram till r.ästa 
kongress, som förmodligen kommer an 
infalla 2003 så förbundet firar sin hund
rade födelsedag. 



Ung Vänster Lund 
harväxtvärk 

Ung Vänster Lund är en stor klubb. Detta är en organisatorisk 
utmaning. Sedan en tid tillbaka finns det en diskussion om att 
starta fler Ung Vänster-klubbar i staden. Det här är en samman
fattning av diskussionen. 

Lundaklubben hade medlemsmöte den 
31/5, och huvudpunkten på dagord
ningen var en diskussion om hur vår 
organisation skall se ut. Ung Vänster 
Lund är utan rvekan Skånes (kanske 
till och med Sveriges) starkaste klubb. 
Det stora medlemsamalet är naturligr
vis positivt, men det medför också frå
getecken om hur man aktiverar ert så 
stort antal medlemmar på ett demo
kratiskt och effektivt sätt. 

Der nuvarande cellsystemer har sina 
brister. Ak:rivirerer rörande hela klub
ben måste planeras "över" cellerna, i 
arbetsgrupper/utskott, och resulraret 
blir tyvärr en urvattning av cellmörenas 
betydelse. Beslut rörande hela klubben 
kan inte heller farras på cellmörena, 
varför dessa lätt reduceras till 
informationsmöten. Detta är varken 
demokratiskt eller särskilt engagerande 
för nya eller mindre aktiva medlemmar. 

Därför talade vi på medlemsmöret om 
bildander av nya klubbar. En bra och 
lång diskussion fördes , och der råder 
lire skilda meningar om hur en sådan 
expansion skulle se ut. Ett alternativ är 
att dela den nuvarande klubben i minst 

rvå klubbar, och på så sätt dela upp 
staden och gymnasieskolorna mellan 
klubbarna. Ett annat är arr behålla den 
nuvarande Lundaklubben som till ex
empel Ung Vänster Lund Centrum, och 
starta nya klubbar i en eller flera stads
delar, till exempel Ung Vänster Norra 
Fäladen. 

Den allmänna meningen verkade vara 
arr en sådan förändring skulle ske innan 
valet, så arr organisationen fungerar bra 
under valrörelsen och den medlemstill
strömning som denna förmodligen 
kommer arr innebära. Der beslur som 
fattades var att ge styrelsen i uppdrag 
arr valbereda en grupp med ansvar arr 
urveckla frågan vidare. Sista order lig
ger försrås hos DS, men vi i Lund skall 
besluta om frågan på nästa årsmöre i 
början på nästa år. 

Medlemsmöret den 31 l 5 var långt men 
bra. Många satte upp sig på både första 
och andra talarlistan, och debatten var 
schysst och saklig. Vi hoppas och tror 
arr Lundaklubben kommer arr bli ännu 
starkare än den redan är. 

ALEXANDER BJ ÖR LING 

l nternationaldag 
i år också! 
Den 6/6 är det Svenska flaggans dag och Sveriges nationaldag. 
Som varandes ett förbund med rötterna i den internationella 
kampen firar Ung Vänster istället internationaldag! 

Den 61 G är der Svenska flaggans dag -
Sverige nationaldag. Nationaldags
firandet är en kvarleva från gamla tiders 
srormaktstänkande, en tradition av 
korrsynther och inskränkthet. 

N arionaldagsfirander när en odemokra
tisk ranke om att alla som är svenskar 
skulle ha samma intressen, alldeles oav
sett om de är rika eller fattiga. Ung 
Vänster väljer arr fira internationaldag 
eftersom de flesta i Sverige har mer ge
mensamt med andra länders folk än med 
makthavarna i Sverige. 

Nationaldagsfirandet förhärligar en av 
de många kulturer som idag finns i 
Sverige på bekostnad av de andra. Vi i 
Ung Vänster väljer att fira inrer
nationaldag för arr vi är för ett mång
kulturellt samhälle. 

Nationalismen är en del av der nya Eu
ropeiska samhället. EU bygger höga 
murar mor de fattiga länderna utanför 
Europa. Vi i Ung Vänster väljer arr fira 
internationaldag eftersom en interna
tionalistisk kamp är viktigare än nå
gonsin! 

För att protestera mor nationalism och 
firar Ung Vänster internarionaldag. Vi 
har hyrt en bil som ska dekoreras med 
björkris, röda fanor och banderoller. 
Från bilflaket kommer musik arr spelas 
och tal arr avhållas. 

Vi samlas vid lokalen 14 .00. Avfärden 
går 17 .00. Katedralskolans studenter och 
därtill hörande sällskap kommer inre 
att missa vårt budskap om internatio
nell solidaritet! 

Demonstrera i Göteborg 15 16 juni ! 
Der blåser en nyliberal vind över Eu
ropa. Trots arr det i flera länder, däri
bland Sverige, finns social
demokratiska regeringar bedrivs en hö
gerpolitik där företagens makt ökar på 
bekostnad av vanliga människors infly
tande och levnadsstandard. 

20 miljoner arbetslösa, 60 miljoner 
fattiga, utarmning av arbetsrätten, ök
ning av inkomstklyftorna, social ned
rustning, lönesänkningar, diskri
minering av bl. a. kvinnor och invand
rare i arbetslivet, försämrade sociala rät
tigheter för alla och ständiga arraeker 
mor fackföreningsrörelsen. Der är re
sultatet av rvå decenniers nyliberal po
litik inom EV. 

Sedan Sveriges inträde i EU -95 har 
Sveriges möjligheter till en självständig 
politik minskar ytterligare. Därför är 
det en självklarher arr demonstrera när 
dessa beslur nu skall farras på svensk 
mark. 

Läs mer på www.sac.se/gbg200I! 
goteborgsaktionen 

~ för ett .annorlunda Europa 

Buss till Göteborg 

Ung Vänster ordnar bussresor från 
Malmö till Göteborg. 

14/6 avgår buss 13.00 ftå.nMalmö (un
der rorsdagen arrangeras demonstratio
ner mor USA :s president George W 
Bush på Göter). 

Fredag 15/6 avgår bussen 07.00 till 
Göteborg för deltagande på demonstra
tioner under fredag kväll och lördag. 

Fredag 15/6 är der samling för de
monstrationen "Sverige ut ur EU" 18.00 

vid Järntorger. 
Lördag 16/6 samling 10.00 på Linne

platsen. Detta är den stora demonstra
tionen! 

Bussresan kosrar 200:- ToR. Över
nattning ordnas i skolor ( rvå nätter för 
100:- ink!. frukost). Ta med sovsäck och 
liggu.nderlag. 

Hemresa vid lw1ehrid söndag. 
Anmälan till Ung Vänster Skå.ne 

(040-92 14 11 ). 



lTJ~(;J{()JJJ~ilJ)J~'Itör äldre vänstern 
De fOljande 4 sidorna är en bilaga till Ung Vänsters VB nr 21/01. 
Den kan närmast liknas vid en journalistisk sommarsallad: 
mycket politik, lite mindre poesi, ännu mindr~ debatt. ~i ses_ i höst 

(Rune Liljekvist, plockade zhop salladszngredzensema) 

Borgarna fållda i länsrätten, men ger sig 
inte: ''Vz klarar oss nog ändå'' 
Moderaterna i Region Skåne 
vill få fram en skånsk 
regionalhymn, berättar 
morgontidningen. Duger det 
inte med Edvard Perssons 
gamla "Vi klarar oss nog 
ändå"? Självgodheten och 
drygheten i den texten för i 
alla fall tankarna till attityden 
hos regionens borgerliga 
majoritet och enkannerligen 
moderaterna. 

Närrnast tänker vi på det aktuella ut
slacret i Länsrätten som har underkänt 
Mellersta sjukvårdsdistriktets upp
handling av öppenvård, och nänmd
ordföranden Benny Jönssons (m) 
kommentar: "Vi hade våra skäl att 
göra en direkt upphandling men det 
förstår inte länsrätten" (SDS 3.6). 

Avtal blev handelsvara 
Saima Jönsson. v-representant i Mel
lersta nämnden, berättar om bak
grunden: 
-Det finns ett system av samverkan
savtal mellan landsting/regioner och 
privatläkare. Avtalen var uppenbart 
tänJ...'ta som individuella men har nu 
blivit handelsvaror. I Skåne har lä
karen Olle Zelmerlöv köpt upp ett 
antal samverkansavtal och knutit 
dem till bolag med namn som lätt 
skiftat: Citykliniken, Cityklinikerna, 
Svenska Cityklinikerna . .. i en taJ...'t 
som får en att tänka på skalbolags
härvor. Fast nu har Citykliniken (som 
vi för enkelhetens sk"llll kallar det) 
via mellanledet Bure gått upp i 
Capio. 
- Med Capio har man kommit långt 
från den småskalighet och mångfald 
som borgarna talade om när de in
ledde sin privatiseringskampanj . 
Bolaget slöt nyss ett brittiskt kontrakt 
som var värt cirka sju miljarder kro
nor, och det har nyss gjort en nyemis
sion i miljardklassen. Det är inte lätt 
för en liten nämnd med fritids
politiker och ett kansli som är ovant 
vid sådana storamirer att handskas 
med branschens jättar. 
- Fast när det nu omstridda avtalet 
slöts handlade det fortfarande om 

Citykliniken. Påstås det åtminstone. 
Benny Jönsson dirigerar borgar
orkestern i "Vi klarar oss nog ändå" 

Utredning behövs 
- Det finns nämligen oklarheter 
kliner avtalstecknandet, olika uppgif
ter ;'m när det skedde, vilket har be
tydelse för giltigheten. Ett dokument 
diariefördes inte, och ordförandens 
uppgift stämmer inte med en intern 
e-korrespondens som vi har tagit del 
av. Detta behöver verkligen utredas 
vidare. 
- Men det som först Kammarrätten 
och nu senast Länsrätten inskred mot 
var att man hade brutit mot lagen om 
offentlig upphandling. Lagen med
crer visserlicren undantag men de är 
~te tillämpliga i det här fallet, me
nar domstolarna. Nu måste sannolikt 
hela proceduren göras om, vilket tar 
sin tid. 
-Men under tiden pågår Cityklinik
ens verksamhet och bolaget får sina 
pengar från regionen. Fast vilket bo
lag? Inte det som avtalet skrevs med, 
för det har upphört. Vi har alltså ett 
avtalslöst tillstånd. Men när jag på
talade det i regionfullmäktige tyckte 
Benny Jönsson att det inte var så far
ligt, och påpekade att regionen inte 
hade några avtal med de egna vård
centralerna heller! 

Psykiatrin nästa 
- Jag upplever att moderatema tar 
lätt på lagar och regler. Tyvärr hänger 
de andra borgerliga partierna osjälv
ständigt med. Vänstern och social
demokraterna har försökt få både 

kristdemokraterna och folkpartiet att 
inse det allvarliga i att bryta mot la
gen, men förgäves. Benny Jönsson 
har nämndens borgerliga majoritet 
helt i sin hand. Han fattade själv be
slutet om överklagan till Länsrätten 
och fick det konfirmerat i efterhand, 
i stället för att låta ett extra samman
träde ta ställning till frågan som hade 
varit det principiellt riktiga. 
- Och privatiseringsprocessen går vi
dare. Nu handlar det om Il 000 be
sök i den psykiatriska vården, och 
även där har majoriteten tänkt sej en 
bestämd intressent, som för övrigt 
har en mycket snävare terapiarsenal 
än regionsjuk'vården. Att privatisera 
psykiatrin är dessutom allmänt be
tänkligt. Det handlar om extra utsatta 
personer som därför har särs kilt 
skydd i lagar och konventioner, och 
privata läkare får inte skriva intyg om 
sluten vård. 
- Jacr hade väntat mej att medierna 
skulle vilja gräva i turerna kring 
City kliniken, och både ekonomi- och 
Lundaredaktionen på Sydsvenskan 
har kontaktats, men ingen har varit 
tillräckligt intresserad. Är också be
sviken över att ingen av regionens 
egna revisorer har velat vägra nämn
den ansvarsfrihet. 

Med så lydiga stödpartier och sådant 
ointresse från pressen torde Benny 
Jönsson och hans m-kamrater kunna 
ta lätt på oppositionen från social
demokraterna och vänstern: "Låt 
dom bara gå på! Vi klarar oss nog 
ändå." 

Kvamby 
Folkhögskola: 
Sommarkurser 
fOr parlamentariker 

R 

Sommaren 2001 anordnar Kvarnby 
Folkhögskola tre olika kurser för par
lamentariker. 2 stycken är tredagars
k"llfser och en är en femdagarsk"Ufs. 

Kurstider: 
Kurs l - 29-31 juli 2001 
Kurs 2 - 2-4 augusti 200 l 
Kurs 3-30 juli-3 augusti 2001 
Målgrupp: Alla intresserade som re
presenterar Vänsterpartiet inom kom
muner, landsting eller regioner. 
Kursernas syfte: 
- För tredagarskurserna gäller att få 
hjälp med att förbättra sina fardighe
ter i att skriva motioner. interpella
tioner. protokoll , insändare och 
debattartiklar. 
- För femdagarskursen gäller att bli 
bättre på att tala i offentliga sanunan
hang, få hjälp med att förstå härskar
tekniker och grupprecesser i det 
politiska livet. 
- För alla k"llfserna gäller att disku
tera partiets nya studiecirkelmaterial 
samt bilda ett nätverk för att stötta 
varandra i det parlan1entmiska arbete 
man gör som fritidspolitiker. 
Plats för kurserna: 
Meddelas senare. Avsikten är att för
lägga kurserna till något naturskönt 
område i Skåne för att ge möjlighet 
till rekreation. Det preliminära försla
get är sjökaptensgården i Åsljunga. 
Kostnader för k"llfserna: 
För samtliga kurser gäller att skolan 
står för kostnader i samband med ge
nomförandet av dem och deltagarna 
betalm· resan samt mat och logi till 
mycket förmånliga priser. 
Övrigt: 
Kurserna kommer att ge tillfalle till 
givande politiska diskussioner där 
principen "'högt i tak" gäller. De med
verkande i dessa kurser är alla erfarna 
och duk-tiga pedagoger. I mån av möj
li er het kommer tillfall e att ges till att 

o o 

träffa Gudrun Schyman eller nagon 
mman av partitopparna för att kunna 
disk"lltera vår gemensamma framtid 
som vänsterpolitiker som står på 
"verkstadsgolvet". I alla sanunanhang 
gäller underifrånperspektivet 
Ann1älan: 
Preliminär intresseanmälan görs till 
Anna-Maria Myszka-Gustafsson, te/. 
042-21 45 72 (hem), 040-680 85 70 
(arbete); e-mail ammfi@sverige.mt 
Detaljerad information s/..?ckas till de 
intresserade från slutet av maj. Där
efter gäller att man skickar en bin
dande anmälan till någon av 
kursema. Ersätmingför mat och logi 
betalas i förskott. 



Riksdags 
rapport 

Sommaren närmar sig. Det är 
dags för summering. Jag 
tänkte i all enkelhet redogöra 
för något av det jag sysslat 
med i vår. l VBs och Men
anders spalter har jag inte 
synts särskilt mycket. 

Propositioner 
Det som tagit mest av min kraft är 
förhandlingar med regeringen. Det 
regeringen föreslår innehåller vanli
gen bara smärre förändringar. Det 
miljöpartiet vill tillföra behöver ofta 
fixas till för an bli praktisk'! hanterbm1. 
Innan förhandlingarna böljar spikas 
det specifika vänsterpartiet vill tillföra. 
Sedan spelar partiet ofta samarbets
ingenjörens roll. Ansatsen är kon
suuk.'ti v och realistisk liknande den 
V-Lund hade under det röd-gröna 
san1arbetet förra mandatperioden. 

Kemikaliestrategi för en giftfri miljö 
är titeln en proposition jag började 
förhandla innanjul och som blev fär
dig i februari. Huvudpoängen med 
den strategin är att bevisföringen 
vänds. är det inte så an företaget se
nast en visst år övertygande kan visa 
an deras produkt inte inne håller sub
stanser som är cancerfranl.kallande, 
hormonstörande, nervskadande etc. så 
förbj uds produkten automatiskt. Hur 
utfasningen av de cancerfranl.kallande 
ämnen som har sin ursprung i petro
kemisk råvara, dvs 90 % av alla can
cerfranl.kallande änmen klass l och 2, 
ska fungera blir föremål för en sär
skild utredning. Greenpeace som jag 
haft mycket nytta av i kemikalie
arbetet, har givit propositionen ett 
väldigt gott betyg. 

Svenska miljömål - etappmål och 
åtgärdsstrategier är en proposition re
geringen fattade beslut om i april. Den 
hade föregåtts av ett stort utrednings
arbete i Miljömålskommitten där jag 
representerade partiet. Vi började i 
februari 1999 genom att ta in förslag 
från ca 250 statliga verk, myndighe
ter och länsstyrelser på hur de femton 
miljömålen skulle kunna vara upp
fyllda senast 2020. Förslagen har be
arbetats i nära kontakt med olika 
forskare och kommittens betänkande 
gick sedan ut på remiss i juni 2000. 
Några månaders intensivt arbete ledde 
frrun till den proposition som mejsim 
ut de strategier som behövs för att det 
"till nästa generation ska länmas över 
ett sanlhälle där de avgörande miljö
problemen är lösta" (Göran Perssons 

utfästelse i regeringsförklaringen). 
MiJjömålsförhandlingmna har varit 
väldigt berikande för oss som varit in 
volverade i framtagande av propo
sitionstexten eftersom de spänt över 
så skilda områden som fiske i Öster
sjön, avfallshantering, hävd av narur
betesmarker, utsläpp av radioaktiva 
änmen. skoteråkning i fjällen. Bedöm
ningen av vägtrafikens srunlade be
lasming ledde till att fysisk planering 
och samhällsbyggande senast 20 l O 
ska grundas på progrrun och strategier 
för hm bilanvändningen ska kunna 
minska. Med detta regeringsbeslut 
(från och med 13/6 även riksdagsbe
slut) i ryggen bör det i Skåne och på 
andra ställen planeras för färre p-p lat
ser, externa köpcentra o dyl. 

Vårpropositionen är en plan för sta
tens inkomster och utgifter 200 l -
2004. Under förhandlingarna ingick 
jag i den referensgrupp som sblile un
derstödja förhandlarna i det intensiva 
skedet. Någon stön·e utdelning inom 
trafikområdet erhölls inte. Min roll 
bestod frän1st i att stoppa dåliga för
slag. 

lnfrastrukrwproposition för err håll
bart transportsystem är aviserad att 
läggas på riksdagens bord i septem
ber. Propositionen är uppskjuten flera 
gånger. Den ansvarige ministern 
B j örn Rosengren har genom sina olika 
uttalanden byggt upp förvänmingar 
som han inte kan infria. Skillnaden 
mellan vad han vill åtstadkomma och 
den linje miljöpartiet gav uttryck för 
på sin kongress är stor, minst sagt. Nu 
är det till syvende och sidst regering
ens sanllade uppfaffiling som gäller. 
Miljöminister Larsson hm gjort flera 
bra utspel om trafikens negativa miljö
konsekvenser och om hur u·ängsel
problem borde lösas med 
miljöstyrande avgifter. Jag tror knap
past att fmansminister Ringholm är 
beredd att öka statsskulden med de ca 
100 miljarder som är skillnaden mel
lan vad som fmns i rrunarna och de 
300 miljarder för väg- och järnvägs
investeringar under tio år som svenska 
Vägföreningen lobbar för. Som hu
vudansvarig för infrastruktur
förhandlingarna har jag inga 
sysselsättningsproblem de närmaste 
månaderna. Förutom miljömålen har 
effektiva trafiksäkerhetsåtgärder, 
kvinnoperspek.'tiv på trafiken (leder bl 
a till en massiv satsning på kollektiv
trafik) och långsiktigt kloka 
underhållsåtgärder i skogslänen hög 
prioritet i vänsterpartiets förhandlings
upplägg. 

Kvinnor och trafik var rubriken för ett 
sruntal dit kvinnor som är ak.'tiva inom 
trafikområdet bjöds in. Direktören för 
svenska lokaltrafikföreningen SLTF, 
trafikplattformen, två trafikforskare 
och Fältbiologernas ordförande höll 
intressanta inledningar. Fniss och 
skratt utbröt när könsskillnaderna be
träffande tidtabelläsning presentera
des. Uppenbart finns det ett stort 
behov av kompetensutveckling inom 
det området för män. Det var däremot 
lätt att hålla sig för skratt när skillna
derna mellan män och kvinnor vad 
gäller vållande till dödsolyckor. skill
naderna är mycket markanta, men de 
unga männens dominans vm· större än 
vad jag trodde. Förutom kunskaps
höjning blev resultatet ett stärkande 
av det kvinnliga nätverk som behövs 
för att motverka den starka dominans 
av medelålders män som existerar 
inom trafikområdet. 

Hållbar utveckling - integration av 
miljö i alla sektorer kallade svenska 
GLOBE det seminarium som fick 
parlan1entariker från sjutton emope
iska länder att åka till Stockholm i maj. 
Nätverket GLOBE är öppen för alla 
nuvarande och fd parlamentariker i 
världen som vill att miljöfrågorna ska 
flyttas upp på den politiska dagord
ningen. Den svenska avdelningen av 
GLOB E är med sina 120 medlenm1ar 
den näst största organisationen för 
svenska riksdagsledamöter. Det är 
bara jaktklubben som slår oss vad 
gäller medlemsantal. Den förre 
brodersskapsordföranden Berndt 
Ekholm är ordförande för svenska 
GLOBE och hade lyckats få många 
representanter från ansökarländerna 
att komma till oss för att diskutera 
miljökonsekvenser i srunband med 
deras integrering i den europeiska 
unionen. EU-pmlan1entarikern An
ders Wijkman ledde en redaktions
kommitte där även jag deltog. Vi 
snickrade iliop ett uttalande om vad 
vi tyckte att toppmötet i Göteborg ska 
resultera i och en uttalande om EUs 
roll i det globala klinmarbetet Det var 
mycket spännande att bearbeta detta 
bland grupperna på seminariet! Re
presentanten från SF i Danmark och 
jag fann varandra snabbt. 

G rö nr !..'tlnskapslyft är beteckningen på 
den interna miljöutbildning för 
vänsterpartiets riksdagsgrupp som den 
blekingske riksdagsledrunoten Willy 
Söderdahl och jag har eftersträvat 
länge. John Holmberg från institutio 
nen fysisk resursteori på Chalmers 
gav en lysande föreläsning för hur 
hållbar utveckling kan definieras uti
från ett naturvetenskapligt perspek
tiv. Rättvist miljöutrymme är ett be
grepp som utvecklats av Miljö
förbundet/Jordens vänner. Deras ord
förande Lars Igeland kom och för
klarade vad det innebär. Borde passa 

ett parti som går till val under devisen 
Dags för rättvisa! tyckte vi som lyss
nade. Miljöchefen på Schenker-BTL 
(Emopas näst största transport- och 
logistikföretag), Johan Trouve, förkla
rade varför transporter måste bli dy
rare om transportsektorn ska klara 
miljömålen. Dessutom deklarerade 
han att det inte behövs några nya vä
gar i Sve1ige. För mycket personbilar 
i städerna och för lite trafikövervak
ning var de vägproblem han ville 
franlhålla. Lotta Göthe som är miljö
chef på Elanders tryckeri förklarade 
varför tuffare en lagstiftning inom 
miljöområdet och ett högre elpris 
sk lille underlätta för företagens miljö
m·bete. 

Trafiksäkerhet 
På VT!s transportforskardagm· i Lin
köping arrangerades en debatt om u·a
fiksäkerhet. Jag deltog i panelen och 
förespråkade en skärpt övervakning 
av gällande regler beträffande hastig
het, alkohol och bilbälten som den vä
sentligaste strategin för an på kort sik< 
minska antalet dödsolyckor i trafiken. 
Överflyffiling av person- och godstra
fik till spår och köl kan ge god utdel
ning på sikt. Jag hm· en nära relation 
till trafikpolis och fordonsinspek.'törer 
som fortlöpande förser mig med rele
vant information. I februari höll riks
dagen på vänsterpm1iets begäran en 
särskild debatt om trafiksäkerhet. 600 
döda och 40 --60 000 skadade per år 
är ett högt pris för bilarnas "franlkom
lighet" . Tyvärr litar fortfarande 
riksdagsmajoriteten på att Vägverket 
med sin betoning av bygga bort tra
fikolyckorna ska åstadkomma en ökad 
trafiksäkerhet. I maj debatterades tra
fiksäkerhet i kanm1aren igen. Förutom 
ett tillkännagivande till regeringen om 
utvecklande av ett barnperspektiv på 
trafiksäkerhet och en önskemål om 
förbud mot mobiltelefonsan1tal utan 
handsfree franl.kom inget nyn. 

Järnväg och väg 
skånediagonalen en plan för ny järn
väg Kristianstad - Hörby - Lund NÖ 
med tänk.'t fortsättning till Staffanstorp 
- Malmö har jag engagerat mig i. 
Detta som ett offensivt alternativ till 
Region Skånes ensidiga äskade om 
utbyggnad av E22 som påstås öka 
franl.konlligheten och minska trafiko
lyckorna. Jag har deltagit i de resor 
trafiklitskottet gjort i vår. Den första 
syftade till att visa Blekinges behov 
av satsningar på E22. Trots lands
hövdingens iliärdiga argumentation 
och frikostiga middag tror jag inte 
resan fyllde det unalade syftet. E22 
har en hygglig standard jänlfört med 
motsvarigheter norröver. Det konsta
terade vägvänliga kollegor till mig. 
Även Hallandsåsen hm· varit föremål 
för trafikutskottets studier. På mötet i 
Båstad fick kommunens miljöchef 
inte närvara trots att han mer än nå-



gon annan fyllt den funktion som kri
tisk kontrollinstans samhället borde ha 
i förhållande till trafikverkens verk
samhet J ag blev än mer övertygad om 
den hållning det skånska partidistriktet 
uttalat; att de 4,5 miljarder ett färdig
ställande av tunnlama beräknas kosta 
kan göra större nytta för järnvägstra
fiken på annat sätt. Flera överlägg
ningar under våren med SEKO 
-Banverk och vänsterpartiföreträdare 
på regionnivå har gällt bristervad gäl
ler kapacitet och underhåll av järn
vägsnätet. Facket känner berättigad 
oro för de säkerhetskonsekvenser 
konkurrensutsättning och personal
nedskärning kommer att få säkerhe
ten på spåren. 

Sjöfart 
Tass o Stafilidis och jag har turat med 
SEKO-sjöfolk på Scandlines. Denna 
träff ledde till att jag lyckades ordna 
företräde för Helsingborg och andra 
nordvästskånska kommuner i trafik
utskottet. De framförde irritation över 
handelsministern och skånska mass
medias uttalanden om att taxorna för 
bilamas broöverfart borde sänkas. Av 
förståeliga skäl vill företrädare för 
nordvästra Skåne att avtalet mellan 
Sverige och Dann1ark om Öresunds
bron ska följas . Avtalet förhindrar 
brokonsortiet från att bjuda under pri
set för en bilresa Helsingborg -Hel
singör. Övergången till en nettomodell 
för de svenskflaggade rederierna har 
vänsterpartie t aktivt bidragit till. 
Detta blev känt när vårpropositionen 
presenterades. För Skånes del är det 
ca 1000 arbetstillfållen som sannolil1: 
räddades i och med detta. Jag var i 
Trelleborg och presenterade detta den 
dag budgeten blev offentlig samtidigt 
som jag träffade SEKO-sjöfolk i Trel
leborg. Under en seglats i Göteborgs 
skärgård med Sjöfartsforum (där jag 
är medlem) hade jag överläggningar 
med redareföreningen om hur sjöfar
ten ska kunna minska sin miljö
belastning. Den tekniska potentialen 
för detta är stor och det finn s ett 
nyvaknat intresse hos branschen. Vi 
diskuterade också vad som behövs för 
att kustsjöfarten ska kunna ta mark
nadsandelar från godstransporterna på 
väg. 

Utåtriktad verksamhet 
Under de plenifria dagarna har jag 
varit ute en del. Kävlinge, Färnebo, 
Staffanstorp, Linköping, Höganäs, 
Köpenhamn och Lund är orter där jag 
gjort arbetsplatsbesök och/eller talat 
på möten. l :a maj-tal hölljag i Karls
krona. 

Övrigt 
I den verksamhet riksdagsgruppens 
ideologigrupp bedriver deltar jag till
sammans med Rolf Olsson och Kalle 
Larsson. Alldeles nyligen har jag till
smans med sex andra fått förtro-

endet att utarbeta ett förslag till val
plattform inför nästa val. Vi har också 
partistyrelsens uppdrag att utvärdera 
san1arbetet med regeringen och miljö
partiet. Valplattformgruppens första 
möte bådar gott för framtiden. Skå
nes miljömålsråd har landshövdingen 
utsett för att vi ska vara ett bollplank 
till dem som skri ve r ett förslag till 
miljömålsprogram för Skåne. Pro
granm1et ska vara klart i juni 2002 och 
vara en regional uppföljning av det 
nationella arbetet med att klara miljö
målen. Jag ser fran1emot en aktiv dia
log med partidistriktet för att det 
offentliga miljöarbetet i Skåne ska bli 
så ändan1ålsenligt som möjligt. 

Vad jag inte gjort 
Jag har i mycket liten utsträckning 
svarat på den e-post jag får. Den kan 
verka snobbigt, men eftersom jag blir 
alldeles översköljd av e-post har jag 
inget val. 
En annan uppgift jag dåligt hunnit 
med är att skriva artiklar. Frånsett en 
artikel med argument för att investera 
i järnväg som jag fick in i sydsven
ska Dagbladet har det inte blivit 
mycket där jag hållit i pennan. Vad 
gäller artikelskrivande hoppas jag 
kunna bättra mig nästa verksanmetsår. 
Som jag påpekade inledningsvis tar 
propositionsförhandlingarna enormt 
med tid. Går planerna som beräknat 
blir infrastrukturspropositionen den 
sista jag deltar i framtagandet av un
der den här mandatperioden. 

Avslutande kommentar 
Som kanske framgår av ovanstående 
redovisning kan jag knappast göra 
mer. Det skulle vare sig jag själv eller 
min familj klara. I den här artikeln 
fums inte utrymme för en utvecklad 
analys; men jag vill understryka att 
min fördelning av engagemang mel
lan olika verksamheter är ingen slump 
utan resultatet av ett medvetet val. 
Detta val är givetvis påverkbart för 
min uppdragsgivare , dvs partiin
stan sen som nominerat mig till 
riksdagslistan och de väljare i Skåne 
län södra som lagt sin röst på vänster
partiet. Återkom gärna till dessa spal
ter med synpunkter. Trevlig sommar! 

KARIN SvENssoN SMITH 

Denna bild gjorde Göte Bergström 
för att protestera mot att borgarna i 
Lund snodde barnbidragshöjningen 
från de fattigaste och gav till de rika. 

Recension: 

Allt om Lagerbring 

ett etnologiskt dokument fums det skäl 
att bedöma den mer positivt. Just bar
nens a1.1:iviteter har ju förändrats ra
dikalt från 1960-talet till nu. De är 

Sven Lagerbring var historieprofessor numera organiserade, inrutade , i 
i Lund och står byst utanför universi- mycket hög grad förlagda inomhus 
tetet. På 1940-taletfick han liksom an- och framför allt individualiserade. 
dra personer ur den lokala lärdoms-
historien ge nanm åt en gata i östra 
utkanten av Lund. Vid Lagerbrings 
väg byggdes av en privat byggmäs
tare och HSB några hyreshuslimpor 
som till en början utgjorde en rätt iso
lerad och på service självförsöijande 
enklav. I ett av husen växte Bengt 
Karlsson upp, och nu har han gjort en 
skrift om stadsdelen, Lagerbringsom
rådet i Lund, 2001. 62 s. 

Bengt Karlsson har som bekant pro
ducerat en rad skrifter om Lund, några 
av dem behandlade här i VB. Denna 
gång är han alltså på sin mammas 
gata. Uttrycket är passande inte minst 
för att det i så hög grad handlar om en 
barndomsskildring. Vi får veta hur 
författaren och hans många kamrater 
(det var ett barnrikt område) lekte 
kurragömma och krig, hur de hand
lade smågodis (företeelsen om än inte 
ordet fanns redan), hur de klättrade i 
träd och sparkade boll. Alldagliga 
barnaktiviteter som på den tiden utö
vades ungefår likadant i hela landet. 
Som lokalhistoria överskrider detta 
inte sällan ttivialitetens gräns. 
Ser man däremot skriften främst som 

Jämlikhet 

Bengt Karlsson har fångat skärvor av 
en försvunnen barnkultur. skildtingen 
av kolbilens ankomst till värme
centralen läste jag också med behåll
ning. 
Det må tyckas vara en sak mellan 
Bengt Karlsson och hans sponsorer att 
han blåser upp sina skrifter så till den 
milda grad. Men som läsare störs jag 
av hela och halva blanksidor, över
spatiös typografi och uppblåsning av 
gamla amatörfo ton till hela eller 
dubbla A4-sido:r- även om jag är be
redd att göra ett undantag för Åke 
Karlssons härliga bild från en inten
siv landhockeymatch. 
Söder om Lagerbring löpte Harde
bergaspåret med dess sinande gods
trafik. Det finns i skriften ett härligt 
foto av "trallebilen" , en personbild 
som sköt en liten tralla framför sej . 
J ag kan komplettera med uppgiften att 
bilen tillhörde Hardeberga Stenindu
stii som svarade för bevakning och 
underhåll av spåret, att den kunde byta 
körriJ...'tn.ing med hjälp av en vändplatta 
undertill och att transformeringen från 
väg- till spårfordon hade gjorts på en 
verkstad i Sandby. 

GuNNAR SANDIN 

När solen bestrålar jordklotet 
tar den inte hänsyn till 
varken land, ämbete, ras, hudfärg 
eller språk. 
Språken hade hittills inte 
kläckts ur historiens ägg, 
religionen hade inte dykt upp, 
solen fortsatte skicka sitt ljus 
till jorden ändå 
moln, regn, 
haven gav vatten till hela världen. 
Jag vet ej 
när skillnadens isklump tinar 
men jag drömmer varje natt 
om den dagen 
som jämlikhetens breda vingar 
sträcker sig över hela jorden. 

Hama Saeid Hassan 
(tolkad från kurdiska 
av lbrahim Kakahama) 



Kurder och appeller 
I februari åk'te jag tåg genom Tysk
land. Som jag brukar köpte jag en 
packe tidningar som räckte hela re
san. I en av dem sågjag uppgiften om 
att kurdernas interna uppgörelser vid 
den tidpunkten torde kräva fler döds
offer än det turkiska förtrycket. Jag 
sparade inte tidningarna och minns 
inte var uppgiften stod. Troligast var 
det Berliner Zeitung - Berlintid
ningarna brukar ha god bevakning av 
Turkiet eftersom det finns mycket tur
kar i stan, fast det gör det i övriga 
Tyskland också. 
Det turkiska förtrycket av kurderna är 
mej inte obekant. Nu i vinter har mina 
kunskaper dessutom friskats upp när 
jag översatt artiklar av Noam Choms
k.)' (en samling som snart utkommer 
på Ordfronts förlag), som på sitt van
liga grundliga sätt dokumenterar för
hållanden i både turkiska och irakiska 
Kurdistan. även om hans fok.11s ligger 
på USA:s stöd åt förtryckarna och 
Clintonadministrationens hyckleri . 
Min allmänna kunskap bygger dock i 
första hand på James Cirnents gedigna 
bok The Kurds. State and Minority in 
na·key, !ra q and Iran från 1996. Som 
ED-anhängare är det mej särskilt an
geläget att stödja kravet att Turkiet 
både vägras inträde och sätts på vän
telista så länge förtrycket mot kurde
ma fortsätter. 
Jag hade i ett VB-inlägg inför första 
maj som handlade om önskvärdheten 
av balans i talen. och i förbigående 
refererade uppgiften. Gunnar Stens
son har (i VB nr 18) uttryckt mina in
tentioner bättre än jag själv, och talat 
om "de avgränsningar och reservatio
ner som är ofrånkomliga i allt soli
daritetsarbete", ett arbete som Gunnar 
varit starkt engagerad i under fyra 
decennier eller så. 
Tycker ändå i efterhand att jag borde 
ha uttryckt mej försiktigare, eller åt
minstone utförligare så att min avsikt 
hade kommit fram. 
I övrigt rekommenderar jag Ung 
Vänster och andra intresserade att ta 
kontakt med en vänsterpartist som har 
grundlig kunskap om och, såvitt jag 
förstår, en realistisk syn på kurdfrågan, 
bland annat genom besök på platsen: 
riksdagsledamot Sten Lundström i 
Malmö. 

Appellmöten 
Den 19 maj medverkade Röda Kapel
let på ett appelhnöte i Landskrona. 
Talarna var två, Lasse Ståhl från 
vänsterpartiet och ordföranden i Ung 
vänster, vars namn jag tyvärr inte upp
fattade. Jag hade i mitt stilla sinne in-

vändningarmot den svart-vita världs
bild som den senare målade upp, men 
jag uppskattade hans framförande. 
Han hade visserligen ett papper i han
den som han kastade en blick på då 
och då, men i huvudsak hade han di
rekt ögonkontakt med åhörarna. Dess
utom utgick han från sin egen erfaren
het vilket också fångade intresset för 
hans budskap. 
Vänstern i Lund bedriver två huvud
former av offentliga utomhusmöten. 
Den ena är det annonserade föredra
get eller anförandet, t.ex. på första 
maj. Det åhörs av personer som med
vetet har sökt sej dit för att få höra ett 
sammanhängande resonemang. De 
flesta sådana talare utgår från ett ma
nus men de riktigt goda (som Gudrun 
Schyman eller Jörn Svensson) har all
ting i huvudet och oupphörlig publik
kontak.'t. 
Den andra fom1en är appellmötet 
Rune Liljekvist, erfaren som både 
mötesarrangör och appellblåsare, sa 
fören tid sen ungefar som så: ' 'Appell
mötet är ett överraskningsanfall på 
åhörarna. De hade inte tänk.l sej att få 
sej ett politiskt budskap till livs, men 
får det ändå." 
Det innebär att appellmötet är en egen 
politisk konstform. Tempo och kort
het och pregnans är A och O, förenk
ling är inte fel , publikkon tak.'! är ännu 
viktigare än på möten av den förra 
formen . 
Jag är också appellblåsare och har 
upplevt kanske tvåhundra appell
möten genom åren. När man inte spe
lar står man där och iakttar åhörarna, 
ser hur de reagerar, märker om det blir 
kontakt. Ung vänsters talare hade inte 
alltid så god kontakt på deras Mårtens
torgsmöte före första maj. Det är svårt 
att få det när man läser ett längre an
förande innantill. 
Om en talare råkar ut för sådant är det 
självklart inte hans eller hennes eget 
fel. Det ska i en organisation (Ung 
vänster, vänsterpartiet eller vad det 
kan vara) finnas en kollek.'tiv erfaren
het av och en därpå byggd skolning i 
hur man effektivast för fram sitt bud
skap. Det är bland annat sånt man har 
partier och andra organisationer till. 

Gunnar Sandin 

Poesi I 
Från en anonym donator har följande 
högstämda limerick influtit: 

En fräck liten ungmö från Höör 
hon sade till tågets chaufför: 
Mellan Eslöv och Stehag 
visar jag mina behag, 
senfäller du bommen och kör. 

Red. tvekade länge om denna vers 
skulle få vara med, dels utifrån om 
detta kan anses lämpligt utifrån fe mi
nistisk synpunkt, dels utifrån att det i 
hög grad kan disk.11teras om rad 4 
verkligen skanderar. Men, what the 
beck, det är bara vår en gång om året. 

Vad gör vi med sommaren kamrater? 
ska vi låta henne vara 
sprida sina dofter 
sin mjukl1et 
sin pacifism, daggtramp i gräset 
och maskrosfjun över ängarna 

tyngden vill inte stanna 
på mina axlar 
ljunm1a regnet silar ner 
från mina nyckelben 
samlar sig i droppar 
som faller från bröstvilltorna 

vad gör vi med sommaren kan1rater? 
hon brer ut sig 
över få! t och ängar 
milsvida stränder gör hon till sina 
haven smälter in i hennes hudveck 
blommande alger fåster smycken 
i hennes ögonhår. 

vad gör vi med sommaren kamrater... 

vad gör vi med broderskapet, kan1rater 
broderskapet mellan militärer 
industridirektörer och statliga byråkrater 
vad gör vi med det kamrater? 
ska vi låta det vara 
sprida sina hotbilder, sin alarmism 
sina biologiska vapentekniker 
sina atonmussiler och förstaslagsstrategi< 

tyngden bara ökar 
på våra axlar 
hotmolnen svartnar 
förtvivlan pressar våra ansikten 
motjorden 
vi böjer våra huvuden 
under någonting kallat öde 

vad gör vi med det militärindustriella komplexet, kamrater? 
det brer ut sig över hav och länder 
nllisvida kuster gör det till sina 
havsbottnarna rasslar av deras kedjor av hydrophoner 
infernaliska avlyssningssystem 
i strategiska sund och marina passager 
är smycken i dess hemliga oceanografi 

vad gör vi med det stom1aktsmilitära brödraskapet, kamrater? 
vad gör vi med bröderna som är beredda 
att förgöra varandra 
men ändå är bröder i sanliörståndet 
att vapen är avgörelsens enda språk 

vad gör vi med det rustningsgalna herreskapet, kan1rater? 
ska vi låta det vara 
sprida sina hotbilder, sin alarnusm 
och sina förstaslagsstrategier? 

vi måste låta tilltron vara 
vi måste låta sonm1arn vara 

vi måste öveiTUI11pla framtiden 
innan den rustar sig död 
vi måste låta andra makter 
än rädslan härska 

vi måste ta oss fram till varandra 
med det oväntades konst 
ty fiendeskap är alltför tyngande utrustning 
på den långa vägen till mänskoskap 
-Elisabeth Hennodsson 



Antirasism 
och integration 

Antirasism blir allt viktigare för vänstern. V-Lund har startat ett 
antirasistiskt utskott för både Ung Vänstrare och Vänsterpartister. 

Den amirasistiska kampen, liksom den 
närstående internationalistiska, är cen
trala för Ung Vänster och Vänster
partiet. Kampen för socialism och 
rättvisa måste överskrida vedertagna 
nations- och etnicitetsgränser. 

Att förstå rasismen har länge val·it 
ett problem för den marxistiska ide
traditionen. Rasförtryck har förminskats 
till en fråga om klass. Rasism kan för
stås som vad som på teoretiskt språk 
kall kallas "falskt medvetallde". 

Rasismen kall sägas ha många grwl
der. Dess historiska rötter i kolonialis
men har grundligt utforskats av till 
exempel Sven Lindqvist i boken "Ut
rota varenda jävel". Rasismen är dock 
ett fenomen med flera grunder. Vi kan 
exempelvis inte borrse från att rasismen 
är ett systematiskt och strukturellt för
tryck. 

För att förstå detta strukturella för
tryck måste vi ha någon ide om struk
turen i vilket det uppträder. Väldigt 
enkelt kan det sägas vara kapitalismens 
behov av ojämlikilet som är upphov till 
rasismen. Rasismen är, så att säga, en 
del av kapitalismens politiska ekonomi. 

Att rasismen är bra för kapitalismen 
är ovedersägligt. Rasismen splittrar ar-

betarklassen och delar upp den i olika 
fraktioner. Immigranter och 
flyktingströmmar kan tjäna som en 
"reservarm e'' i produktionen, det vill 
säga de mall m · av när de behövs och 
skickar vidare när de gjott sitt. Där
med f'ar kapitalet ett avgörande infly
tallde över arbetarklassen: passar inte 
arbetet fmns det många som kall ta 
din plats! Som synes finns det fler frå
gor än svar kring vänsterns 
antirasistiska projekt. 

Frågorna utgör inte bara teoretiska 
överväganden, utan minst lika viktiga 
är de strategiska. Hur arbetar vi kon
kret antirasistiskt? Hur möter vi 
invandrarföreningar? Kan antirasis
men vara en del av en kommunal val
strategi? 

Är du intresserad av att arbete med 
frågor om integration och mtirasism 
finns det plats för dig i Vänsterpartiet 
Lunds nystartade antirasistiska ut
skott. Aktiviteterna drar igång i höst. 
Både Ung Vänsters och Vänsterpartiets 
medlemmar välkomnas. 

Socialistisk festival 
Att vi ordnar en socialistisk festival, det 
innebär att den är öppen för alla som är 
intresserade av socialism och vänster
politik. Den som åker behöver inte vara 
medlem i någon förening och du behö
ver inre rycka "rätt" för att ta åka. En 
chans att både ha roligt och att ra lära 
sig. 

Praktiskt 
Det är ju festival och därför är det själv
klart boende i tält som gäller. Men det 
finns mycket god tillgång till duschar 
och fräscha toaletter, kafe, matsal och 
aula. Seminarierna kommer hållas in
omhus om inre vädret är så vackert att 
alla vill vara ute . 
Badmöjligheter: Ta ett steg till vänster 
så befmner du dig i havet. 

Det kostar 520 kronor att åka på fes
tivalen, men för det far du all mat och 
alla festivalaktiviteter betalda. Du har 
även möjligheten att gratis resa till fes
tivalen med någon av de bussar som 
kommer gå från olika platser runt om i 

hela landet. Anslutningsresa till 
bussturerna måste du fJXa själv. 

Frågor e-postar du till: 

festival@u ngvanster.se 

mer info på 

www.ungvanster.se 

Arrangörer 
Bakom Socialistisk Festival 200 l står 
följande orgmisationer: Ung Vänster, 
Bona Folkhögskola och tidningen Röd 
Press. 

Att tänka på 
Kom måg följande innm du bestäm
merdig: 

I enlighet med Ung Vänsters stad
gar är detta en alkoholfri festival. Ingen 
alkohol är alltså tillåten. Inga andra 
droger heller. 

Det kostar 520 kronor att delta på 
festivalen. Men sen behöver du inre 

Ungdomens 
fyra 
rättigheter 

Ungdomens fyra rättigheter var ett kon
cept som första gången lyftes av Demo
kratisk Ungdom, som dåvarande SKP:s 
w1gdomsförbund kallades på femtiota
let. Ungdomens fyra rättigheter är rät
ten till utbildning, arbete, bostad och 
en meningsfull fritid. 

Idag har Ung Vänster Skåne lyft den 
gamla iden. Det finns all anledning för 
ungdomen att kräva sin rätt till en jänl
lik utbildning, ett värdigt boende, en 
inkomst att leva på och en meningsfull 
fritid. 

Under sommare kommer kampall
jen att förberedas på distriktsnivå. Ar
betsgrupper har tillsatts för att formulera 
distriktets politik inom respektive om
råde. Resultatet kommer att användas i 
höstens vanliga värvningskampanj . 

Därefter är det klubbal·nas tur att lyfta 
frågorna och på kommunal basis formu
lera egna mål och en egen politik. Det 
hela kommer an vara en krafTfull upp
takt till valkampanjen 2002. 

Vill du hjälpa till? Ring expen (040-
92 14 11). Därigenom kan du ta kon
takt med den arbetsgrupp som sysslar 
med "din fråga". Men det kommer att 
finnas mycket att göra i klubben också. 
Inre minst i höst. 

Vi vann 
kurdkampanjen! 
Av ca 50 000 namnunderskrifter i 
Sverige samlades 22 380 in av Ung 
Vänster Skåne. A.l.la dessa 50 000 män
niskor gick någon Ung Vänstrare fran1 
till, förklarade vårt syfte med namn
insamlingen och fick dem därmed att 
skriva på och ta ställning för kurdernas 
sak. Detta hade inte varit möjligt utan 
ett hårt arbete av distriktets och för
bundets medlemmar. Vi i Lunda
klubben bidrog stort genom att samla 
in över 6 000 nalnn. Ung Vänster har 
visat at vi är en krafr att räkna med och 
Ung Vänster Skåne är en oerhört vik
tigt del av den krafTen. 

Ung Vänster 
Lund goes IT 
Anmäl er till vår mailinglista för med
lemmar i Lund. Skicka ett e-mail till 
Lin99Lhe@studem.lu.se innehållalldes 
ditt nm1n och telefonnwnmer. 
Vi håller även på att dra igång en 
hemsida så skicka alla era insändare, 
flygbladstexter, övriga texter, bilder och 
foton ni vill ha upp på sidan. Kom också 
gärna med ideer om hur upplägget på 
sidan borde vara. 
Skicka allt till Rasmus: 
Lin99Lhe@studem.lu.se eller ring 046-
123125. 

oroa dig, för när det är betalat tillkom
mer inga kostnader för ditt uppehälle. 
Mat, boende, aktiviteter. A.l.lt är betalt. 

Datumen för festivalen är 3-7 au
gusti. Och tyvärr kan vi inte flytta festi
valen om du råkar vara på semester i 
F rmkrike då. 

Anmäl dig snarast eftersom antalet 
platser som alltid är begränsat. 

Lysetrmd i Lysekil på den svenska 
västkusten. 

Den 3-7 :e augusti detta år arrang
eras här Sveriges största socialistiska 
sommaraktivitet. En festival fYlld med 
politiska debatter och seminarier, bra 
musik och vackert väder. Förra året var 
vi på Barnens Ö i Stockholmstrakten. 
N u är det västkustens tur och festiva
len har vuxit. Det blir fler band, fler 
seminarier, fler ä.mnen, bättre väder. 
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10 jUt\1 INFÖR GÖTEB O RG 

Obs! Obligatoriskt för dig som ska rill Göteborg. Alla som skall åka med Ung 
Vänster till Göteborg och demonstrera skall samlas och diskurera hur vi skall 
agera och bilda vängrupper. Ring expen 040-92 14 l l för mer information. 

15-17 JUNI EU - T OPPMÖT ET l GÖTEBORG 

Sveriges ordförandeskap i EU avslutas med ett stort möte dit bland andra Bush 
kommer. Stora demonstrationer utlovas. 

20 !viEDLEMSMÖTE 

Första sommarmötet. Cellerna slås ihop under sommaren och har möten varje 
onsdag 19.00. Tema: Retorik och argumentation 

27 J UNI CELLMÖTE CELL 12 
19:00, lokalen. Affischering! 

4 jULI MEDLEMSMÖTE 

19.00, lokalen. Tema: Argumentation och Retorik 

7 JUL I DISTRIKTSSTYRELSEMÖTE 

Distriktsstyrelsens möten är som vanligt öppna för alla medlemmar. Anmälan till 
expen (040-92 14 11). 

Il J U LI MEDLEMSMÖTE 

19.00, lokalen. Affischering 

18 JU L I MEDLEMSMÖTE 

19.00, lokalen. Tema: Argumentation och Retorik 

25 JUL I MEDLEMSM ÖTE 

19.00, lokalen. Affischering 

l AUGUSTI MEDLEMSMÖTE 

19.00, lokalen. Tema: Ungdomens fYra rättigheter och höstkampanjen 

3-7 SOCIALIST I SK FESTIVA L 

Ung Vänster anordnar efter förra årets succe en socialistisk festival i Lysekil med 
mängder av föreläsare , debatter, bra band och vacker väder. För 520 kr för gratis 
resa, mat och tältplats. Anmälan till festival@ungvanster.se 

8 AUGUSTI MEDLEMS:vtÖTE 

19.00, lokalen. Affischering 

15 AUGUST I MEDLEMSMÖTE 

19.00, lokalen. Tema: Argumentation och Retorik 

18 -19 REG IO NALA UPPTAKTS D AGAR FÖR UFR - KA!viPANJEN 

Kampanjen drar i gång på allvar. 

CelL 12 harmötevarje tisdag 18.30, celL 43 varje torsdag 19.00. St)'relsen träffas tisdagar 
17. 00. Alla är välkomna! 

Apropå 
Sandinfejden 
Vill man studera materien så stör man 
denna på något lämpligt sätt: upphett
ning. belysning, bombardemang med · 
partiklar, desimegrering. Så har man 
gjort inom naturvetenskapen för att nå 
kunskap om materiens innersta väsen. 

Så kan man också göra när der gäller 
saniliäller. Genom att störa och provo
cera systemet, medvetet eller omedve
tet, kan man blotdägga underliggande 
strukturer och avslöja dolda fenomen . 
Så gjorde August Strindberg och Vil
helm Moberg och så gör Gunnar San
din. Det skall vi vara tacksamma för. 

Med hänsyn till dess lilla omf'ang och 
begränsade antal läsare torde Vecko
bladet vara en av de mest citerade i 
Sveriges Radios tidningskrönika. 
Veckobladet är unikt, mycket tack vara 
Gunnar Sandin. 

Ledamöter i den lokala partistyrelsen 
fi.mderar nu på hur man, i kraft av bi
dragsgivare, skall kunna påverka tid
ningens redaktion. Att minska 
Veckobladets abereaende vore början 
på slutet för tidningen. Se der istället 
som en stor förmån för partier att ra 
lämna ekonomiskt bidrag rill Vecko
bladet. 

PER-AKE ALBE RTSSO N 

Till Veckobladet 
Hej! 
Som vanligt på senare år är der med 
tvekan jag nu i maj förnyar min prenu
meration, men på prov gör jag det på 
ett halvår i hopp om att Veckobladet 
ska återra sitt tidigare läsvärde - bland 
annat genom mer info om vänsterns 
lw1dapolitik och srällningsta,oanden till 
miljöproblem, och genom att "debat
ten" befrias från sådana personliga ut
fall och insinuationer som Gunnar 
Sandin inte rycks kurma avhålla sig från. 

Flagranta exempel finns ju till och med 
i nun1mer 18, där han (trots de kritiska 
inläggen på sid 2) i sin artikel om 

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

kollektivtrafiken hånar Gudrun Schy
man och Pernilla Zemraeus för att de 
valt luftburen sådan "när de lika gärna 
kunde åka tåg" (kunde de?) och såväl 
avslutningsvis som i ett PS pekar flnger 
åt ett av sina favoritoffer. 

Det är dålig journalistik. Däremot lä
ser jag gärna fler rapporter av der slag 
som Ann Schlyrer bidragir med. 

BENGT SJÖGREN 

MÖTEN 
VÄNSTERPARTIET 

11/6 lnf Kommun ful lm 14/6 , ln f 
Lundafast igheter 20/6 
RÖDA KAPELLET 

Vå rterminens repetitioner avs lu tade . 
Sö 10/6 spel på Statarmuset i Torup kl. 
13. Saml ing vid Kommunala 
mus iks kolan f. avfärd 12.15. lnfo och 
frågor t. 046-211 50 69 , Elis a beth . 
Re pertoa r: 34, 39, 59 , 79 , 136, 227, 327, 
376-378. 
Repe rtoar demon s t rationen i 
Göte borg lö 16/6: s, 12. 28, 34 , 59, 67, 
79, 170, 193,227,315, 321 , 327 . Kontakta 
Gunnar fö r resan t. 046-13 58 99. 
Efteranmä lningar till sommarlägret ti ll 
Elisabeth el. lngela t. 046-14 44 57. HT 
inleds sö 19/8 med rep . av fi nska 
programmet inför Kulturnatten 15/9. 
Internat 1- 2/9. Låt inte instrumenten 
to rka i sommar' 

·--------· IVECKOBLADETI 
l l 
l Detta VB gjordes av: l 

Robe rt Nilsson , Sima Ajd a hi, 
l Rasmus P-Henn ingsson l 
l 

Nästa redaktör: l 
Har solsemester 

l l 
IM " d 'Il l anus san s per post t1 : 
lveckobladet , Svartbröders-g 3, 1 

1
223 50 Lund . Måndag senast 18.00 1 
ti ll fax 046-123 123. 

l Manus mottages även s om e-1 

l 
brev: vp@lund.mail.te lia com e lle r l 
3,5" diskett. Obs ' RTF-format. 

l Telefon till redaktörerna: l 
l Ru ne Liljekvist 046-211 50 69 1 

l 
Robe rt Nilsson 070-227 41 ?B l 
Gun nar Sandin 046-135899 

1 Charlotte Wikander 046-13 96 26 1 

l Vid utebliven tidning ring: l 
l Cecil ia W adenbäck 046-13 82 13 l 

1 Prenumerationer: ring kassören 1 
Nitalorimer 046-138213 l el. mej la ti ll VB (adress: se ovan) l 

·--------· 

hemma
Rectangle


