
Utkommer fredagar 

Arbete, arbete, arbete 

Idag får man ofta höra att den är efter sin tid, 
som vill ha en fast anställning. Det är flexibelt 
det ska vara, särskilt för oss som är under 25 . 
Som om "flexibel" betyder "jag bestämmer 
själv villkoren för mitt arbete" och inte 
"anpassningsbar" (som det står i SAOL). 
Samtidigt verkar arbete ha förlorat sin roll i 
analysen av samhället och politiken. 

Men arbete är nödvändigt. För att fylla våra 
behov är vi inte bara beroende av vår egen 
förmåga att arbeta, utan också av andras . 
Därmed måste arbete vara socialt organiserat 
och en maktkälla i den politiska sfären. Det 
handlar om makten att bestämma såväl 
produktionsinriktning som fördelning av 
produktionens resultat. 

Arbete är också viktigt för möjligheten till 
självförverkligande. Attkontrollera arbete, är 
att kontrollera andra människors möjlighet till 
att skapa sin egen identitet och att kunna 
bestämma hur vi definierar oss själva och vår 
tillhörighet. Vi kan alltså säga att arbetet 
förmedlar en strukturell makt in i vardagen, 
med erfarenheten av överordning och 
underordning som resultat. 

Arbete är således inte mindre viktigt för en 
politisk rörelse idag än tidigare. Hur stora 
möjligheter till självförverkligande har den 
som måste försölja sig som vikarie och vara 
beroende av att telefonen ringer? Arbete är 
alltjämt centralt i en socialistisk politik. 

Tänkvärt: liksom inom andra falt är det 
kvinnor, invandrare och ungdomar som är de 
stora förlorarna i arbetslöshet och exploate
ring. Trots att den totala arbetslösheten 
minskar, växer den för ungdomar- såvida man 
inte är beredd att arbeta heltid för socialbi
drag. Därför är det viktigt för Ung Vänster att 
säga att ungdomar har rätt till arbete. 

Robert Nilsson 
Ung Vänster Lund 

tlll~ll)l~'l, 
2001 27:e år~redag 16 november 34 

Kristallnatten 
De flesta av oss vet vad som hände under 
den s k Kristallnatten den 9 november 1938 i 

Tyskland. Affärer i hela landet som tillhört judiska 
medborgare slogs sönder och plundrades. Händel
serna betraktas som startpunkten för den nazis
tiska terror mot framför allt judar som följde. 

För att minnas händelserna, men också för att 
manifestera mot dagens rasism- nazistisk eller inte 
- ordnades som vanligt en demonstration i Lund. 
Talade gjorde Yechiel Benyarnine, Linda Svensson 
och Joachim Lentz, och de knappt 300 demonstran
tema lyssnade på alla tre trots kylan. Innan och 
efter demonstrationen underhöll dessutom Röda 
Flåset med ett par gamla låtar, men framför allt med 
den för orkestern nya judiska låten Sonya. 

Linda Svensson, bl a ordförande i Vänsterpartiet 
Malmö, höll ett mycket bra tal om palestiniernas 
situation. Hon beskrev målande det vardagliga li
vet för en palestinsk kvinna på gränsen till svält, 
som dagligen blev utsatt för staten Israels rasism. 
Hon beskrev hur palestinierna spärras in i sina egna 
hemstäder som småaktiga straff för saker som inte 
ens säkert har hänt. Såhär fortsätter hon: 

Nornwlt skulle jag nu ställa frågan till statsminis
ter Göran Persson och utrikesminister Anna Lind,h, 

Seminariedag om Colombia 

Söndagen den 28110 anordnade Ung Vän
ster en solidaritetsdag för Colombia på Jeriko 

i Malmö. Hela dagen blev försenad vilket var synd 
då vi var tvungna att lämna lokalen på utsatt tid. 
Tidsbristen begränsade samtliga föredrag men man 
lyckades ändå framföra en heltäckande bild av nu
läget i Colombia med bakomliggande faktorer. Det 
första föredraget handlade om det generella läget i 
Colombia, sedan följde ett om världsbanken och 
globalisering, efter det handlade det om Plan 
Colombia (Dagens Tema). Det hela avslutades med 
en paneldebatt som tyvärr blev väldigt kort. 

Colombia är ett rikt land, men med en väldigt 
fattig befolkning. Många försäljer sig på jordbruk, 
tyvärr med hasch som vanlig gröda. I landet råder 
inbördeskrig mellan gerillarörelser och militärer/para
militärer. Gerillan (i huvudsak Farc-gerillan) är en 
folklig rörelse som samarbetar med bönderna. Mili
tären motarbetar gerillan med hjälp av pararnilitären, 
en officiellt sett olaglig företeelse som med hjälp av 
amerikanska vapen och pengar är gerillans största 
flen de. Genom Plan Colombia, något som presiden
ten utformat tillsammans med Clinton-administra
tionen, får paramilitärerna vapen och flygplan för 

hur det är möjligt att säga att inte Sverige har 
svikit i solidariteten med palestinierna och helt 
ändrat den svenska utrikespolitiken. Menjust idag 
tänker jag inte säga detta, för idag vill jag att vi 
ska minnas. Vt ska minnas de judar som blev offer 
för Kristallnatt en. Men vi ska inte minnas för att 
hindra att det aldrig någonsin ska hända igen. Vt 
ska se till historien för att den hjälper oss att för
stå, att Kristallnatten skrämmande nog faktiskt 
händer igen. Dagligen. Det är detta som gömmer 
sig bakom siffrorna på de hundratals palestinier 
som mördats bara det senaste året. Att det sedan 
är en ny plats, med en ny förövare och nya offer 
spelar ingen roll. Vt minns och vi hedrar de ju
diska offren, och det gör vi genom att inte accep
tera rasismen, var den än yttrar sig. 

Man kan tycka, med tanke på konflikten i mellan
östem, att det är underligt att ta upp frågan om 
palestiniernas situation på årsdagen av ett terror
dåd mot tyska judiska medborgare. Men Linda gör 
ovan klart att det handlar om samma sak- aggres
siv rasism. Årets kristallmanifestation blev således 
en manifestation mot all rasism. Med ett tal av 
överlevaren Yechiel Benyarnine, ett tal om Pales
tina, och klezmermusik av Flåset visade vi detta. 

ALEXANDER BJÖRLING 

att bespruta knarkodlingar. Plan Colombias offici
ella syfte är att stoppa knarket. Men flygplanen 
används istället för att bekämpa gerillan. 

De amerikanska militärråd givarförbandet "Gröna 
Baskrarna" hjälper paramilitärerna att utföra deras 
taktik som kallas "ta vattnet från flsken". Taktiken 
går ut på att bespruta odlingar, knark eller ej, som 
tillhör områden dar gerillan är stark. De används 
även för att förgifta brunnar, eller helt enkelt spruta 
direkt på civilbefolkningen. Det medel som används 
har även förekommit i Vietnamkriget där det bl a 
gjorde människor sterila. 

Den huvudsakliga punkten som man enades vid 
i pW!eldebatten var att skapa bred front mot Plan 
Colombia. I södra Colombia flnns en avmilitariserad 
zon som Farc-gerillan har givits kontroll över. Detta 
hart blivit den del av Colombia som har mest demo
kratiska rättigheter, befolkningen har även en ök
ningpå50%. 

Dagens syfte var att skapa förståelse för läget i 
Colombia och visa att man kan göra något åt det. 
På mötet presenterades ett nätverk som sträcker 
sig över hela norden som anordnar gemensamma 
aktioner mot Plan Colombia. Colombias sak är vår! 

OLOF ÖSTERGREN 



Joachim Lentz 
på Kristallnatten: 
l nga nazister 
på våra gator! 
På morgonen efter Kristallnatten den 
9 november 1938 i Berlin gick jag på 
väg till skolan förbi sönderslagna af
farer som tillhört judiska medborgare. 
På trottoarerna låg högar av glas från 
krossade skyltfönster och varor som 
hade vräkts ut från affarema. 
Människorna gick tysta förbi, gjorde 
omvägar kring högarna på trottoaren. 
Ingen sade något. 
Nej, ingen sade något. För de judiska 
medborgama i Tyskland var detta den 
avgörande vändpunkten. Med denna 
pogrom visade nazismen sitt rätta an
sikte. 
Låt oss här inte glömma att de första 
koncentrationslägren i Tyskland 
inrättades för kornmunister och socia
lister, för homosexuella , romer, 
Jehovas vittnen och andra som gjort 
motstånd mot barbariet, eller som inte 
skulle få plats i nazisternas föreställ
ningsvärld. Men denna Rikskristall
natt, som nazisterna kallade 
pogromen, den var ändå en vänd
punkt. Efter denna natt skulle ingen 
tysk längre kunna påstå att hon eller 
han inget visste. 
Nej, ingen sade något av de männis
kor jag mötte på min väg till skolan 
efter kristallnatten i Berlin. Tysta gick 

de förbi. Och här, idag och alltid, måste 
var och en fråga sig själv: vad hade 
j ag gjort, den morgonen efter kristall
natten? Hade jag protesterat? Hade 
jag hållit tyst? Tittat bort? 
Och vi måste fråga oss: var står vi 
idag? Återigen är det människor som 
måste gömma sig, även här i landet, 
av fruktan för sina liv. Åter trakasse
ras människor till självmordets gräns, 
och asylsökande flyktingar behand
las av myndigheterna som om de vore 
kriminella 
Vägen till förintelsen böljade inte med 
mindretalets ondska, utan med fler
talets tystnad. Den småskaliga rasis
men i vardagslivet, den simpla 
diskrimineringen , mobbningen , 
främlingsfientligheten till vardags- för 
dom som drabbas direkt kan det bli 
livsfarligt- och rasismen kan göra hela 
samhället sjukt. 
Fler än 50 000 av Berlins judiska med
borgare mördades i nazisternas kon
centrationsläger. Endast ca 1400 
överlevde kriget. De hade inte kunnat 
överleva om de inte fått hjälp och göm
ställen av ett fåtal såkallade ariska 
medborgare, som visade ett nästan 
övermänskligt mod. Ty att gömma en 
jude kunde medföra dödsstraff. 
Att gömma en flykting är idag inte 
belagt med dödsstraff, men i några EV
stater är det en kriminaliserad hand
ling som kan medgöra fängelsestraff. 
Snart nog kan det även i Sverige bli 
straffbelagt att hjälpa och gömma en 
människa som myndigheterna beteck
nar som illegal. 
Om juden Jesus Kristus idag skulle 

Flåset behöver fler! 
Den som var med och demonstrerade 
vidEU-toppmötena i Malmö eller Gö
teborg missade förmodligen inte Ung 
Vänsters revolutionära blåsorkester, 
Röda Flåset. När polisen i Malmö 
gjorde sitt angrepp uträttade orkes
tern storverk genom att spela och hålla 
folk lugna ("Röda Flåset Räddade 
dagen",Nitai VB#l7). I Göteborgvar 
den skånska delegationen klart 
häftigast, med både egen flagga och 
blåsorkester. 

Men även utan toppmöten behövs 
den politiska musiken. Framöver hän
der mycket spännande- allt från torg
möten och demonstrationer till 
partikongress och skivinspelning . 
Med andra ord är det ett gyllene till
fålie för intresserade att gå med nu. 
Kan du spela ett blåsinstrument så gå 
med. Kan du inte spela, gå med ändå. 
Du kan lära dig och vissa instrument 
kan vi låna ut. Vi är många som lärt 
oss spela i Flåset, det är roligt och 
ingen är elak mot den som inte är bäst 
(som tur är för mig). Kom på repetitio
nerna, söndagar kl15 på lokalen eller 
ring Anders Holm på te l. 046-149682. 

ALEXANDER BJÖRLING 

dyka upp vid någon svensk gräns- nits om det inte alltid hade varit mång
station skulle han förmodligen kulturellt. 
direktavvisats som en icke önskvärd Och detta vårt Europa skall inte till
person från Mellanöstern, och en höra de kapital- och koncernherrar 
Raoul Wallenberg skulle bli dömd som på 1930-talet finansierade Hitler 
som flyktingsmugglare. och som på 1940-talet gänade på krig, 
Nazister och rasister vill gärna fram- slavarbete och folkmord. De är inte 
stå som patrioter. Så fråga någon anonyma: de heter Dairnler Benz och 
skinnskalle eller Sverigedemokrat el- Siemens, Bayer och Ford, SKF och 
ler vad han vill kalla sig: fråga vad han Bofors och General Motors och så vi
vet om detta land, vilka svenska land- dare. De har byggt sina koncerner på 
skap han känner till vilken svensk för- slavarbete, på blod och tårar. De stod 
fattare han senast läst, vilken svensk bakom den tyska nazismen och de står 
tonsättares musik han lyssnar till. fortfarande bakom utsugning och för
Det är säkert lönlöst att fråga nazister tryck av folk i den fattiga världen. De 
och rasister om dom vet att den euro- levererar vapen till de ständigt pågå
peiska kulturen, konsten, musiken, lit- ende folkmorden. 
teraturen, vetenskapen - att mycket VårtEuropa skall inte bli den fästning 
av det bästa i detta Europa inte hade som Hitler och han anhang drömde 
funnits utan judiska människors bi- om, och som EV-makthavarna nu sö
drag och insatser. ker förverkliga med Schengen-avtal 
Och om nu den svenske rasisten inte och stängda gränser och en alltmera 
vet något om Europas kultur så fråga omfattande polisövervakning. 
om hon eller han vet vem som byggde Vi har samlats för att minnas vad som 
detta Sverige. Vem utvecklade dess hände i Tyskland den 9 november 
gruvdrift och järnbruk, vem byggde 1938. Vi vill hedra nazismens och 
det svenska industrisamhället, vilka rasismens offer, och de människor 
svetsade fartygsskroven på svenska som gjorde motstånd, de som offrade 
varv, vem byggde upp folktand vår- sina liv i kampen mot barbariet, de som 
den i Norrland? förblev ensamma och anonyma i sin 
Detta land är inte skinnskallarnas el- kamp. 
ler Sverigedemokraternas eller andra Vi vet att kampen mot nazismen och 
nazisters land. Detta land tillhör dem rasismen måste fortsätta- och än gäl
som byggde det: svenskar och finnar, ler devisen från kampen mot raseis
tyskar och italienare, valloner och ju- men i 30-talets Spanien: j No pasarån' 
goslaver, turkar och latinamerikaner, De skall inte lyckas! 
människor från Afrika och Asien. Nazism är ingen åsikt- nazism är ett 
Utan deras mångkultur hade Sverige brott. 
inte blivit vad det är, och Europa-det Inga nazister på våra gator! 
bästa i detta Europa - hade inte fun-

Aktiv mot EMU? 
Sedan ett tag tillbaka har EMU-pro
jektet varit i full gång. Från och med 
årsskiftet kornmer även sedlama och 
mynten ut. Detta kornmer antagligen 
ta fokus från vad EMU egentligen 
handlar om. För det är inget gulligt 
litet projekt för att folk ska slippa växla 
pengar när de reser. Det är något helt 
annat. I EMU:s grundlag , 
Maastrichtfördraget, så står det: 
"Bruttoskulden i den samlade offent
liga sektorn får vara högst 60% av 
BNP." Vad innebär då detta? Jo, ob
servera att det står bruttoskuld, d.v.s. 
oberoende av hur stora inkomster sta
ten har, så får aldrig utgifterna över
stiga 60% av BNP.lfall ett EMU-land 
vill höja skattema och satsa mer på 
den offentliga sektorn så är det för
bjudet enligt lag! Är detta något som 
är nödvändigt för att en valutaunion 
skall fungera? Nej, det är en fråga om 
makt. Den frågan precis som många 
andra frågor gällande EMU. Det är 

makt EMU handlar om. Och EMU flyt
tar makten så långt bort från folket som 
möjligt. 

Vill du kämpa aktivt mot att Sverige 
går med i EMU? VIll du lära dig att 
krossa högerns EMU-propaganda? 
Vill du bli aktiv på distriktsnivå? Gå 
med i Ung Vänster Skånes EMU-ut
skott! Vi har en oerhört viktig tid 
framöver. Bl. a. Ett möjligt val om EMU 
i Sverige där högersidan redan har sin 
propaganda fardig . Danmarks ordfö
randeskap i EU hösten 2002, med ett 
stort toppmöte i Köpenhamn som 
antagligen kornmer att innebära ännu 
större demonstrationer än i Göteborg. 
Och dessutom måste vi ständigt 
pumpa in insändare till insändarsido
ma för att bryta den ensidiga nyhets
rapporteringen om EMU. Så, om du 
vill bli aktiv i EMU-utskottet, ring Ras
mus (046-123125) eller Alexander (046-
152429). 

RASMUS P- HENNINGSSON 



RödaTråden 
studier för politisk kamp 
Röda Tråden är Ung Vänsters studie
cirkel som riktar sig till såväl gamla 
som nya medlemmar. Vi i cell12 (alltså 
vi som träffas på tisdagar) håller cirkeln 
på vårt cellmöte varannan vecka. 

Röda Tråden tar upp centrala teo
retiska resonemang. De första kapit
len handlar om .ideologiska 
utgångspunkter och marxism. Ettka
pitel är en fördjupning i den materiac 
listiska historieuppfattningen, ett 
annat diskuterar frågan om makt, 
ägande och demokrati i dagens kapi
talism. Senare kapitel tar upp feminism, 
en orättvis världsordning samt ett 
ekologiskt perspektiv. Vi ser fram emot 
många intressanta möten avhand
landes relationen mellan dessa olika 

perspektiv och hoppas kunna inte
grera också ett anti-rasistiskt synsätt. 

Trots att studiematerialet inbjuder 
till relativt teoretiska resonemang, är 
det vår $trävan att vara så konkreta 
som möjligt i våra diskussioner. Detta 
vill vi vara för att bättre kunna förstå 
och kunna knyta de olika teman till 
våra egna erfarenbeter och den poli
tiska kamp vi själva för varje dag till 
exempel i skolan. 

Vill du vara med i vår studiecirkel? 
Det är inte försent än. Kom nästa 
gång. Och är du med i cell43- ni kan 
o.ckså ordna en studiecirkel. 

ROBERT NILSSON 

Cell 12 

Jämställdhetsgrupp bildad 
Polhemskolanhar nu fått en jämställdhetsgrupp bestående av tre 
personer. l denna grupp som är tänkt att växa ingår bl a Rasmus P 
Henningsson och Leo Mulinari, båda från Ung Vänster Lund. Grup
pensförstauppgift blir att ta fram köns- klass- och etnicitetsrelaterad 
statistik över t ex betyg, sjukanmälningar mm. Den skalLockså 
revidera jämställdhetsplanen. Detta visar tydligt att Ung Vänster tar 
jämställdhet i skoloma på allvar- att vi faktiskt gör konkreta saker. 
Bra jobbat på Polhem. 

Tolv år i den hårda sko~bänken, tolv år i en odemokratisk 

organisation är lång tid. Det sätter sina spår. 

Den enda kamp som förloras är den som överges 
- Tankar och reflektioner om elevfackligt arbete 

Idag håller skolan på att urholkas. 
Sakta men säkert tar högern bort re
surser från skolan. Detta är en med
veten politik, det skall vi vara klara 
över. Högern legitimerar det med att 
skolan måste vara mer flexibel, måste 
kunna vara konkurrenskraftig, och alla 
andra ihåliga argument som vi alla re
dan har hört. Reaktionerna har inte låtit 
vänta på sig. Förutom att 
utslagningen och klyftorna ökat, har 
elevstrejker och andra protester inom 
skolan avlöst varandra. Vi som är re
volutionär, eller allmänt vänster tror 
att man genom organisering, genom 
att tillsammans kämpa för ett gemen
samt mål kan vinna mängder av del
segrar. Detta gäller även för skolan; 
Sveriges största arbetsplats. 

De flesta av oss tillbringar tolv år i 
skolbänken. Under denna tid klagar 
vi över bristande resurser, usla läro
böcker och taskiga lärare. Ofta kän
ner man sig uppgiven. Man orkar inte 
organisera sig. Det lönar ju inget till. 
Men detta stämmer inte. Tillsammans 
är vi starka, och tillsammans kan vi 
förändra vardagen för mängder av 

människor. Redan på trettiotalet insåg 
elever i skolan att organisering var ett 
måste. Sedan dess har mängder skett. 
Nu finns det en organisation för oss 
elever; elevorganisationen som är ett 
opolitiskt fackförbund som kämpar för 
en mer bättre och mer demokratisk 
skola. Samtidigt ska elev
organisationen styrka inte överdrivas. 
Därför är det viktigt att än fler organi
serar sig och blir medlemmar i detta 
fackförbund vars utbildningspolitik i 
mångt och mycket stämmer överens 
med Ung Vänster. Bl. a. är de emot be
tyg, och kärnpar för att på alvar, precis 
som vi, skapa en demokratisk skola, 
och inte som en skola där demokrati 
begränsas att vi får välja om vi skall 
ha prov den tjugotredje eller den 
tjugofjärde. 

Vägen är lång, och i många fall på
frestande. Jag har själv suttit i Pol
hemskolans elevrådsstyrelse under ett 
år, och bitit i det sura äpplet. Jag vet 
hur det är. Vi ägnade oss mestadels, 
eller egentligen helt och hållet med att 
sälja fotokataloger, rosor och hattar. 
Det var tidskrävande och innehålls-

lösa uppgifter som egentligen inte har 
något med det som vi borde ha gjort. 
Då jag försökte politisera arbetet 
stötte jag alltid på motstånd. När jag 
försökte anordna en politisk debatt 
röstades jag ner. Hegemonin på sko
lan är, och kommer i närmaste framtid 
att bli våran. Till slut gav jag upp. De 
sista månaderna av uppdraget 
tyngdes jag av det, och jag blev glad 
när jag inte röstades in än en gång i 
styrelsen. 

Idag har jag tillsammans med några 
andra startat en jämställdhetsgrupp. 
Där kommer det bli lättare attbedriva 
kamp. Redan nu har vi planerat bjuda 
in föreläsare, tvinga rektorn att skriva 
om, och sedan följa en mer radikal 
jämställdhetsplan som belyser även 
etnicitets och klass perspektivet. Sarn
tidigt tror jag att mitt val är felaktigt. 
Det är framförallt i elevrådet som jag 
borde aktivera mig. Det är där som re
former skulle kunna klubbas igenom. 
Om jag, och de andra Ung Vänstrarna 
verkligen tog tag i elevrådet hade det 
inte funnits någon som hade kunnat 
argumentera emot oss. Mycket av 
kampen kan vinnas på det sättet. 

Nittonhundranittionio, den föregå-

ende kongressperioden togs ett utta
lande som uppmanade Ung Vänstrare 
att organisera sig i det elevfackliga 
arbetet: "F ör att genomföra en av de 
mest väsentliga delarna av 
handlingsprogrammet är det nu dags 
att på bredfront vända Ung Vänsters 
arbete mot skoloma och blåsa liv i 
elevrörelsen ". Fortfarande gäller 
detta. Det är centralt för oss att blåsa, 
skapa en vind, en våg, en rörelse. Nu 
behövs det mer än någonsin tidigare. 
Tolv år i den hårda skolbänken, tolv 
år i en odemokratisk organisation är 
lång tid. Det sätter sina spår. Därför 
måste vi agera. Därför får man inte -
jag uppmanar er till att INTE följa mitt 
exempel och ge upp. Därför får man 
aldrig trappa ner. Sluta. Kom ihåg att 
den enda kampen som man förlorar är 
den som överges. 

LEO MULINARI 

Cell12 
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13 CELLMÖTE MED STUDIECIRKEL 

Cell12 träffas på lokalen 18.30. Vi planerar ungdomens fyra rättigheter och 
diskuterar därefter den materialistiska historieuppfattningen som en del i 
studiecirkeln Röda Tråden. 

14 VÄNSTERPARTIET HAR STUDIECIRKEL 

Vänsterpartiets studiecirkel heter "På tröskeln till imorgon" har sitt första 
möte. Ett perfekt tillfaJ.le för dig som är medlem i Ung Vänster eller ny medlem 
i Vänsterpartiet att få veta hur partiet fungerar. 18.00, lokalen. 
Information genom Robert Nilsson (046-12 61 85). 

15 CELLMÖTE 

Cell 43 träffas och pratar om Ungdomens fyra rättigheter. Cell 43 ska arbeta 
med utbildning och arbete. Lokalen 19.00 

16-17 ANTIRASISTISK KURS PÅ KVARNBY 

Distriktet ordnar anti-rasistisk kurs på K varnby. Frågor genom distriktsexp
editionen(040-921411). 

20 CELLMÖTE CELL 12 
Lokalen 18.30 

21 VÄNSTERPARTIETS STUDIECIRKEL 

Möte två, om den politiska ekonomin. 18.00, lokalen 

22 CELLMÖTE CELL 43 
Cell43 träffas och pratar om Ungdomens fyra rättigheter. Cell43 ska arbeta 
med utbildning och arbete. Lokalen 19.00 

24 EXTRA ÅRSMÖTE 

Ung Vänster Lund har extra årsmöte och diskuterar klubbens framtida organi
sation. Ska vi dela upp Ung Vänster Lund i flera klubbar eller hitta ett förbättrar 
cellsystem? Höstens viktigaste möte! 

25 DISTRIKTSSTUDIECIRKEL 

Tema: Anti-rasism. Anmälan och information genom expen 040-92 14 Il 

26 DEADLINE FÖR NÄSTA UNG VÄNSTERS VB 

Nästa nummer av Ung Vänsters Veckobladet gör vi den 26 december. Temat är 
ungdomens fyra rättigheter och vi i redaktionen vill gärna ha material om 
situationen i Lund. Diskutera vem som ska skriva på era cellmöten. Som van
ligt tar vi emot material som inte har med temat att göra: bilder, texter, debatt
artiklar etc. 

Debatt 
Ali Esbati 

\IS 
Mauricio Rojas 

RödaHuset 

Närmare info genom expen 
040-921411 

Gudrun Shcyman 
och 

Marianne Ericsson 
Rosengårds stadsdelsbibliotek 

Roscentrum 
fredag 23/11 

14.30 ' 

Mobbing 
- ett svar till 
Gunnar Sandin 

I förra numret finns det en lång artikel 
om att det finns exempel på mobbing i 
partiet och att vi gemensamt borde 
anstränga oss för att motverka sådana 
tråkiga tendenser. Som av en händelse 
har sedan Gunnar Sandin en artikel 
på sista sidan där han på sitt 
traditionalistiska vis fortsätter att 
mobba och etikettera dem som inte 
tycker som han. Favoritobjektet för 
Gunnars passion på det området, Da
niel Sestrajcic, lyfts fram för att han 
inte "har ett särskilt utvecklat sinne 
för organisationsdemokrati (heller)". 
Kanske vore det ide att Veckobladets 
skribenter inte använde den här ty
pen av "under-bältet-retorik" om vi 
skall undvika tråkig stämning och 
kunna koncentrera oss på politiskt 
arbete i partiet? 

PATRIK STRAND 

Pol. SeÅ.T. Malmö 
ANDERS PERSSON 

V OrdfMalmö 
Två som inte är föreslagna att 

åka på kongressen (heller). 

Gunnar Sandin inkom också till detta 
nummer av Veckobladet med en arti
kel som fortsätter (och intensifierar) 
hans personliga mobbingkampanj. 
Veckobladets redaktion kommer i fort
sättningen inte att publicera artiklar 
med den sortens personangrepp. Sak
liga debattartiklar tas givetvis tack
samt emot också i fortsättningen. 

REDAKTIONEN 

studiecirkelsnytt 

Hej alla nya och gamla medlemmar! 
Studiecirkeln om Vänsterpartiet bör
jade i förra veckan. Vi skall framöver 
träffas varannan onsdag klockan 
18:00 på partilokalen. Mötena inleds 
med en halvtimmes föredrag och fort
sätter med en diskussion kring det 
aktuella kapitlet i boken "På tröskeln 
till i morgon", som alla läser innan sam
mankomsten. Om Du är intresserad i 
att delta i studiecirkeln och inte har 
fått boken, kan Du ringa till Vänster
partiet Lund på 046-13 82 13 och lämna 
dit namn och telefonnummer på 

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

telefonsvaren. Så kontakter vi Dig och 
prövar att se till att Du får boken. 
studiecirkeln passar inte minst Dig 
som är aktiv i Ung Vänster och vill 
utvidga ditt engagemang till att gälla 
även Vänsterpartiet. 

Onsdag den 21 november kommer 
Mats Olsson att prata om den poli
tiska ekonomin. Alla är mycket väl
kommen! 

ANNE DEDERICHS 

ROBERT NILSSON 

Möten 
KOMMUNALPOLITIK 

Må 19/11 Kommunfullmäktige; I~arn
o skoln. Söder; Barn o skoln. Oster; 
Kultur o trit idsn.; Renhål lnings
styrelsen; Tekniska n. 
VÄNSTERPARTIET 
On 21/11 studiecirkel. Tema: Den 
politiska ekonomin. Lokalen 18.00 
RÖDA KAPELLET 
Sö 18/11 kl.18.45 Gästdirigent Maria. 
Två nya arrangemang+ 187 och 188 
inför Palestinaspel i Landskrona 
1/12 kl 14.30 
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