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Tillbaka till ghettot II 
reflektioner av en inflyttad i Hjällho 
Som flera uppmärksamrna läsare 

noterat, kände j ag mig inte riktigt får
digt med min skildring av en göte
borgsk förort i VB nr. 32. Vad som 
framför allt saknades var känslan av 
hur vi där ute utsätts för utmärkta och 
välmenande åtgärder. Och de är 
många - en speciell storstadssatsning 
från regeringens sida har dumpat ca 
en miljard kronor på Göteborgs för
orter med segregerad befolkning, och Estetik 
vi tackar och tar emot. Inte noo med att vi skall vara 

trygga, vi skall bli vackrare också. En 
Trygghetssatsning enorm massa pengar måste ha satsats 

Till de mest förtjusande resultaten under det senaste året för att bygga 
av dessa pengar hör att speciella åt- om våra hus och vår offentliga miljö 
gärder har vidtagits för att man skall för att vi skall bli mer presentabla -
känna sig trygg. Jag har fått ett otal ända ner till basnivån, som nya väx
lappar i brevlådan att en speciell ter i planteringarna. Våra öppna grön
trygghetsgrupp nu har tillsatts. M~ saksförsäljningar har blivit inglasade 
ser dem ofta när man kommer fran butiker. Nya aprikosfärgade nyanser 
spårvagnen: ett antal ganska biffiga på de gamla betonggrå fasaderna fmns 
unga män tillsammans med några överallt. Ens reaktion blir en kombl
unga flickor, alla i likadana gula jackor nation av hur trevligt/tjusigt det är och 
från bostadsbolaget. Om jag vill, kan hur fånigt det egentligen är att försöka 
jag ringa upp dem och få eskort hem låtsas att vi är något slags projekt som 
från spårvagnen, eller t.o.m. på dag- skulle passa på en bo-mässa. Till de 
tid för att få en promenad, under för- ironiska faktorerna hör, att efter vad 
utsättrling attjag inte vågar gå ut själv. man hör av äldre göteborgare, var just 
Speciellt har de kväll tjänstgöring, om Hjäll bo, när det byggdes i slutet av 
man inte gillar att gå hem när det är 60- talet ett eftertraktat område -
mörkt. mycket bättre än Biskops gården. Men 

Detta är ju naturligtvis utmärkt; här lägenheterna var för dyra. Så kan det 
bor en del pensionärer, som säkert kan gå utför. Framsteg trots allt Mycket. 
använda sig av denna eskortservice. här kan göra en förtvivlad - mängder 
Och efter den undersökning som gjor- av tonårsmammor med bristfällig 
des i Malmö i bötjan av hösten, där svenska, ständiga konflikter på pas
mängder av kvinnor sade sig hellre ten, när folk försöker göra sig för
vilja gå mitt i en trafikled än i mör- stådda för luttrade och ganska sura 
kare gångväger och undergångar, är kassörskor. Bytet av folk på våra spår
denna bostadsbolagets service uppen- vagnar nere i stan - efter Drottning
hariigen på alldeles rätt spår - om så torget/Centralen är vi bara yt:isar kvar. 
många kvirrnor känner sig osäkra i det Dessförinnan är linjen respektabel. 
offentliga rummet efter mörJc;ets ~- Men vi har blivit vackrare, Lätjeåns 
brott är det förf årligt, och mas te at- dalgång nedartför mitt fönster är lika 
gärdas. Men kanske är ghettot Hjällbo trolsk som alltid, somaliska kvirmo: 
säkrare än Malmö? Jag måste er- harstartatettnätverkförattbekärnpa 
känna, att efter sju års boende här har kat-användrling, och de små barnen 
jag hittills aldrig någonsin känt mig som springer omkring på gårdarna 
ängslig när jag gått hem från spår- hojtar på varandra på svenska, deras 
vagnen i mörkret. Menjag tror att som enda gemensamma språk. Så - om 
en tillgång, och en gest från bostads- tjugo år har vi nog blivit ett tillväxt
bolaget, och som en närvaro på kväl- område i stil med Kista, Akalla, Husby 
len är dessa trygghetsgrupper avgjort och andra stockholmska motsvarighe
nytliga - inte minst därför att de till ter. 
stor del rekryteras från invandrar
ungdomar. 

Charlotte Wikander 
lundabo i förskingringen 

Frågvis Karin 

Fråga till Kjell Larsson 

Regeringen har nyligen presenterat 
en proposition angående infrastruktur 
för ett långsiktigt hållbart transport
system. I propositionen lämnas för
slag på att 100 miljarder kronor ex
klusive räntor och amorteringar ska 
anslås tilljärnvägsinvesteringar 2004 
- 2015. Motivet för denna rejäla 
ambitionsökning är att en kraftig över
flyttning av transporter från väg till 
järnväg och sjöfart är en förutsättning 
för att tranportsystemet ska kunna bli 
långsiktigt hållbart. 

Betänkandet från Miljömåls
kommitten- SOU 2000/01:13 visar 
att det är omöjligt att nå de miljö
kvalitetsmål en enig riksdag ställt sig 
bakom om inte vägtransporterna 
minskar i omfattning. Därför har re
geringen som ett etappmål under God 
bebyggd miljö i miljömåls
propositionen föreslagit att senast 
2010 fysisk planering och samhälls
planering ska grundas på program och 
strategier för "hur ett varierat utbud 
av bostäder, arbetsplatser, service och 
kultur kan åstadkommas så att bil
användningen kan minska och förut
sättningarna för miljöanpassade och 
resurssnåla transporter förbättras." 

Det överklagade detaljplane
förslaget rörande Västkustbanans del 
i Lunds kommun har legat på reger
ingens bord sedan 1997. De miljard
investeringar som hittills har genom
förts på Västkustbanan begränsas 
kraftfullt av att spårkapaciteten är be
gränsad där efterfrågan på tågtrafik är 
som störst. I Lunds kommun fmns ett 
ambitiöst arbetet som syftar till att 
miljöanpassa transporterna. En tä~ och 
attraktiv tågtrafik är i detta samman
hang av strategisk betydelse. Mot bak
grund av ovanstående undrar jag när 
regeringen avser att fatta beslut om 
Västkustbanan. 

KARIN SvENssoN SMITH (v) 

Nu borgar 
motståndet igen 

Oppositionen mot MeDonaids 
skräpmatsbutik på skarpskyttevägen 
i norra Lund tar sig nya former. För
hoppningen att det skulle gå att på
verka enstaka demokrater i de bor
gerliga partierna har grusats, säger 
en av motståndarna till etableringen. 

Vi boende på "Skarpan" har gjort 
vad vi kunnat. Närdemokratiför
eningen "Gräsrötter på Norr" har gjort 
ideliga försök att få gehör från bor
gerliga politikerna utan att lyckas, sä
ger hon bittert. 

Rollspel 
I slutet på mars genomförde vi ett 

rollspel på Skarpskyttevägen. Vi in
bjöd politiker att komma. En del 
hörde vårt nödrop, mest från de 3 
partier som redan var emot, men också 
från de borgerliga partier som är för 
bilavgaser. 

Det hjälpte nu inte, det enda bor
gerliga parti som röstade mot etable
ringen var Miljöpartiet. Det hade be
hövts att det andra "miljöpartiet" 
Centern också hade vågat stå emot. 
Det hade väl kostat dom poster i 
nämnderna, säger hon med ett luttrat 
leende. 

Nya vägar prövas 
En av de boende på Skarpskytte

vägen, nära McDonaldstomten, har 
lämnat in ett överklagande över 
miljönämndens beslut till länsstyrel
sen. Tankar om att driva en rättslig 
process har dryftas som en sista ut-
väg. 

PROTEsTTANT 

V -distriktets 
kongressombudval 
måste göras om! 

Bara tre av nitton ombud till 
vänsterpartiets kongress i januari blev 
klara efter den första röstomgången i 
Skånedistriktet, däribland Diana 
Mulinari från Lund. 

När detta läses torde v-medlem
marna ha fått mer information via 
distriktsbulletinen Menander. Vad vi 
nu vet är att rösterna i omvalet ska vara 
irme på måndag den 26.11. 

forts på sid 2, 



l iiiiira sitlilll... 1 De~ä<~ä~~~~,;!~~~"'' •om ''"' och 
Antirasism - behövs det? sin tillit till Den Oväldige Svenske bådeNatooch Sovjet hade intresse av 

I vänsterpartiets förslag till val
plattform nämns inte ordet rasism som 
ett samhälligt problem och ordet 
antirasism förekommer aldrig som en 
markering för att visa hur vänster
partiet skall kämpa i det kommande 
valet. För mig framstår det som syn
nerligen märkligt både avseende en 
strukturell analys av samhälliga 
konfliktlinjer och (mycket mera kon
kret) i relation till den rasism som för
stärkts efter den 11 september i år. 
Medan Veckobladet trycks denna 
vecka går det danska folket till val. 
Ett val som har kantats av en rasistisk 
kampanj där borgerliga partier, främst 
Venstre, slåss med socialdemokra
terna om vem som bäst kan matcha 
Pia Kjaersgaards och Dansk Folke
partis, rasism. En timmes tågresa från 
Lund, i gemytliga Köpenhamn, drivs 
en valrörelse som med stor sannolik
het kan betraktas som en av väst
världens mest rasistiska valkampanjer 
sedan andra världskriget. 

I denna situation, med vad som näs
tan kan kallas en rasistisk masshys
teri västvärlden, så anser jag att 
vänsterpartiet måste våga att göra en 
lite tuffare analys av vad som pågår
och våga skriva detta i vår val
plattform. Det duger inte att skriva att 
invandrarnas största problem är 
ekvivalering av tidigare utbildning 
eller att sociala problem där invand
rare bor måste åtgärdas. Inte ens den 
skarpaste formuleringen, att invand
rare ibland utsätts för diskriminering, 
är tillräcklig, enligt min mening, för 
att lyfta fram den systematiska under
ordning som många invandrare utsätts 
för, inte bara i extrema fall som USA, 
Österrike och Danmark, utan även i 
Sverige. 

När ni läser dessarader är Danmark 
igång och bildar regering efter valet. 
Oavsett valresultatet, så är det klart att 
Danmarks nya regering kommer att, 
till stor del, vara baserad på partier 
som aktivt spelar på öppen rasism för 
att komma åt regeringsmakten. Det är 
mot denna bakgrund som jag efterly
ser ett tydligare och mera radikalt in
slag i vänsterpartiets valplattform. Vid 
sidan om en stark och välformulerad 
feminism måste det finnas plats för 
ett starkare antirasistiskt ställningsta
gande. Men inte ens feminism och 
antirasism är tillräckligt. Vänster
partiet, borde med stolthet, lyfta fram 
ett tydligare socialistiskt alternativ. Ett 
alternativ som rimmar alldeles ut
märkt med en feministisk och anti
rasistisk politik. Klyftorna har växt i 
Sverige, trots att vänsterpartiet utgjort 
parlamentariskt stöd för regeringen. 
Arbetarklassen - och det fmns kvar -
har blivit än starkare kopplad till kvin
nors och invandrares anställning. Var
annan kvinna med invandrarbakgrund 

Ämbetsmannen. Jag har nämligen läst att kolla in tänkbara gömställen i hän
RolfEkeus "Ubåtsutredningen", den- delse av angrepp. Men militären såg 
samma som i förra veckan offentlig- det inte så, de betraktade det hela som 
gjordes. Förr fick man vänta några spionage och förberedelser för en in
veckor tills dess en offentlig utredning vasion av Sverige och då var det bara 
blev tillgänglig på bibliotek eller i Sovjet som hade anledning att gå in i 
bokhandel. Nu finns den i behändigt den svenska skärgården. Men en 
pdf-format direkt tillgänglig på Infor- Warszawapaktsoffensiv västerut av
mation Rosenbads hemsida och kan såg att gå runt Sverige- det fanns inga 
läsas med en gång. Säg inte annat än primära invasionsplaner. 
att modern teknik kan användas för 
att öka insyn och demokratiskt infly
tande i samhället. 

Alltnog: det är en sakligt skakande 
utredning som visar hur hela den kon
struktion på vilken t.ex. Carl Bildt 
byggde sin politiska karriär stått på 
lösan grund. Dessa tusen och åter tu
sen registrerade observationer av ubå
tar, dessa statsmannaord där det i otve
tydiga ordalag slås fast att Sovjetunio
nen var inkräktaren smälter i denna 
sammanställning ihop till nästan inget. 
Jo, visst var det en sovjetisk ubåt som 
körde på grund i Gåsefjärden, men 
ryssarna letade efter den vid Born
holm, där de trodde den var. Detta vis
ste militären- det var lätt att kolla med 
radar och signalspaning- men det teg 
man om för regeringen. 

Palme politiskt oskicklig 
Hårsfjärdenjakten och den fåljande 

Ubåtskommissionen 1983 pekade 
utan skymten av bevis ut ubåtarna som 
sovjetiska. Här var det Palme som 
hade satt sig i en politisk rävsax: Sven 
Andersson (s) var övertygad om att 
det var ryssarna utan att det behövde 
styrkas och Carl Bildt var i högform i 
utredningen. När kommissionens slut
sats var offentliggjord vågade inte 
Palme gå emot den med tanke på de 
beskyllningar för feghet och eftergif
ter mot Sovjet som skulle riktas mot 
honom - han var redan utsatt för att 
kallas landsförrädare. Och så följde 
hela det ubåtsbesatta 80-ta!et. 

Fanns det då inga främmande ubå
tar i det svenska territorialhavet? Jo, 
det förekom nog, kanske någon gång 
per år och det skulle förvåna om inte 
en del av dem var sovjetiska. Här 
handlar det också om motivet. Det 
andra kalla kriget, igångsatt av Rea
gan och mött av panikreaktioner på 

som arbetar, arbetar i ett tidsbegrän
sat arbetarklassyrke. 

Att bekämpa Rasism och Sexism 
är viktigt i sig, men ännu viktigare blir 
det när vi ser hur en allt råare kapita
lism är beredd att utnyttja kvinnor och 
invandrare för profitens skull. Att 
börja vrida politiken mot vänster är 
en stor uppgift. Tre tunga hjälpmedel 
i denna kamp är feminism, antirasism 
och socialism. Det är något att vara 
stolt över. 

Anders Neergaard, 
styrelseledamot 

Sorglustig historia 
Det hela är en sorglustig historia, 

med otroliga klanterier, förbiseenden 
och ren dumhet från försvarsmakten. 
Utredaren är klassiskt återhållsam i 
formuleringarna, men här och var 
smyger det in en och annan ironi, t. ex. 
om marinens "aktiva entreprenör
skap". I sak är det förkrossande. Oav
brutet finns det folk som pekar på bio
logiska fårklaringar, men de fanns inte 
i den svenska marinens föreställnings
värld. När Bildt träder till hinner han 
skriva ett brev till Jeltsin där han an
tyder att den ryske regeringschefen 
inte har kontroll på sina styrkor, detta 
några månader innan typljud och 
kavitationsljud faller samman till sill
stim och simmande minkar. Jeltsin blir 
förstås som galen och den svenska 
regeringen och försvarsmakten kan 
bara stillatigande försöka glömma 
pinsamheterna. Eke u s utredning nöjer 
sig med att säga Bildts agerande knap
past kan ses som ett mästerstycke av 
diplomati. 

Vad händer då när denna utredning 
läggs fram? Jo, media nämner den 
pliktskyldigast på diskret plats i tid
ningen, ledarskribenterna delar skul
den mellan Palme och Bildt och för
säkrar oss att det hela bara har ett his
toriskt intresse. Nyhetsmässigt är det 
förstås en korrekt bedömning - det är 
andra krig som gäller nu. Men det här 
handlar om den dominerande frågan 
i nästan femton års politik, en fråga 
som har betecknats som en varböld 
som man måste skapa klarhet kring. 
Det är sant att full klarhet fortfarande 
saknas. Vi vet inte vilka inkräktarna 
var, men skulle det betyda så mycket 
om vi får veta att det handlade om 
västtyska, sovjetiska, brittiska och 
amerikanska ubåtar med platser och 
klockslag? Nej, knappast, det är ingen 

V-distriktets ombudsval 
forts fr sid l 

För att bli vald i första omgången 
krävdes minst hälften av rösterna, i 
nästa omgång blir de sexton främsta 
ombud. 

En förklaring är nog att det före
kommit en ormattande taktikröstning. 
Metoden för sådan taktikröstning 
fmns bl.a. beskriven av Per Gahrton 
från hans tid i folkpartiet. 

Kandidater till riksdag och region 
utses på distriktets årskonferens i vår. 

Gr 

hemlighet att USA bedrev en offen
siv ubåtstaktik under dessa år, att 
Västtyskland var synnerligen aktivt i 
uppbyggnaden av sin ubåtsflotta i 
Östersjön och att ryssarna säkert inte 
var de mest återhållsamma. 

Bör lämna akademin 
Skandalen är att det svenska folket 

blev lurat. Man förbannar att man fak
tiskt trodde på försvaret ett tag och inte 
följde sin ingrodda skepsis och miss
tro. Militären lurade sig själva och oss, 
ledarskribenterna hetsade på oklara 
grunder och politiker var fega eller 
opportunistiska. En och annan person 
visade visst civilkurage, t.ex. Lennart 
Bodström, som fick avgå som utrikes
minister på kuppen, och Karl Anders
son, kommendörkaptenen i Karls
krona som visiterade Ul37. Ingvar 
Carlsson visade också en betydande 
omdömesförmåga. Men de flesta av 
oss höll tand för tunga. 

Det minsta man skulle begära nu 
vore att det gjordes en bred självkri
tik, från militärer, opinionsbildare och 
politiker. Själv tycker jag det skulle 
göra ett visst intryck om Carl Bildt 
uppmanades lämna Krigs vetenskaps
akademin, det skulle i det här fallet 
vara ett grovt straff. I sitt senaste 
veckabrev säger han att Ekeus är 
bluddrig, tendentiös, osaklig och 
oseriös. Som tur är har Bildt lämnat 
politiken för mera lukrativa affärer, 
men en och annan beundrare av hans 
karismatiska ledarstil borde ha dålig 
smak i munnen nu. 

Lokal salt pannbiff 
Här försummar jag ju grovt det lo

kala, ingen påstod ju ens under de 
mest upphetsade dagarna att någon 
ubåt tagit sig uppför Höjeå. Så låt mig 
då bara säga några ord om den ny
öppnade Max hamburgarställe i 
motorterrängen väster om Kung 
Oskars bro. Dottern och jag satte oss 
i bilen på söndagmiddagen och for de 
femhundra meterna dit bort, men det 
var kö i driveinluckan så vi fick snällt 
parkera och lufsa in. Där inne var t out 
Lund, i varje fall dess barnfamiljer. Jag 
gillar ju Mae sedan min tid i Luleå, 
men nog var hamburgaren lite väl salt 
och i dyraste laget. Men pommes fri
tesen var lysande, med det bästa jag 
ätit utanför Belgien. 

Lucifer 

Virtuellt hus värt en visit: 
Prisbelönta och innehållsrika 

www.rawa.org hyser Revolutionary 
Association of the Women of Afgha
nistan (RA W A). Det är ett internatio
nellt länkvärt ställe men det bjuds 
även på musik och sångtexter av 
RA WAs sånggrupp. 

Observera att nätverket varnar för 
Norra Alliansen som har en historia 
av våld och laglöshet som t o m över
skrider talibanernas. 

SPARX 



Underklassen mättes av Overklassen 

44. "En målarmästare, Gott 
formsinne men ej stort färgsinne. 

Vänfast och godhjärtad." 

Nästa föredrag i serien hålls sön
dag 25 november kl . 14 i Audito
riet. Lynn Åkesson och Ulf Kristof
fersson behandlar genteknik. Rub
riken kallas "Val och bortval. Gent
est och fosterdiagnostik." Åkesson 
är docent i etnologi och Kristof
fersson överläkare i klinisk genetik. 

22. "Ett filosofiskt huvud." 

Kulturhistoriska museets nya 
utställning hölllöftet från 
rubriken. Utställningen är 
precis så underbar och så 
fasansfull man kan förvänta 
av titeln. Men den är lågmäld 
och saklig. Temat är fördomar 
och rasism. Individuella och 
statliga övergrepp. Då och 
nu. 

I entren möts besökaren av en lång 
rad äggstora huvuden. De tillhör il
lustrerar hur frenologin tolkade vårt 
yttre anno 1831. Margareta Alin be
rättade att föremålen först tillskrevs 
Vipeholrns sinnesslöanstalt, men det 
senare visat sig inte vara riktigt. 

Mångasidor 
Kulturen deklarerar: "Denna ut

ställning har vi försökt bygga efter 
principen att allting har minst två si
dor: en framsida, drömsida, fasad och 
en baksida, mardrömssida, de mörka 
skrymslena och vrårna." 

Som besökare kastas man också 
mellan skilda medier- citat, autentiska 
bilder, föremål, målningar. Utställ
ningen är omväxlande och det är spän
nande att gå omkring. Här fmns vrår 
också för oss att snoka i. Det är in
tressant att möta citat av såväl rasbio
logen Herman Lundborg som ma
karna Myrdal. Men inte använde man 
väl en gynekologstol vid sterilisering
soperationema, som i Sveri_ge utför
des under mycket lång tid? Åbäket är 
i vilket fall skrämmande för vilken 
kvinna som helst. 

Fördomar och övergrepp mot ho
mosexuella får stor plats. Fångkläder 
från Ravensbri.ick med rosa trianglar. 
Intervjuer med homosexuella som 
"kommit ut" idag. Ken och Barbie 
som fått byta kläder. Man haj ar till när 
könsrollerna illustreras så oväntat, så 
tydligt. 

Fascismens ideologi 
Den politiska och samhälleliga bak

grunden till Uppsalas Rasbiologiska 
institut skildras. Ett fantastiskt vägg
montage (autentiskt) med foton av 
arbetare från Sandvikens järnverk. (ett 
utsnitt på denna sida) 

Uttalanden från Herman Lundborg 
som för medvetna också påvisar klass
perspektivet i steriliseringarna. Män i 
vita rockar, socialvård, riksdag och 
annan överklass som förtryckt under
klassen och främst dess kvinnor. 

Kraniernätning inte rasistisk 
De skilda tidsperspektiven utgör 

inget problem för åskådaren. Stora 
skärmar med akvareller förflyttar oss 
enkelt mellan 1940-tal och nutid eller 
sekelskiftet 1900. Retzius, anatom i 
Uppsala schavotterar också med ut
talanden. Kraniernätning illustreras -
även om man inte riktigt kan påvisa 
fördomar och värderingar i detta sam
manhang. De flesta mätningar som 
utfördes av Rasbiologiska institutet 
utfördes faktiskt på levande männis
kor, bl.a.på samer. 

Ur Lunda-anatomens riktiga 
skräckkabinett, numera i Historiska 
museets vård, har skelett av en rom, 
en samekvinna, en man av mosaisk 
tro hämtats fram. Den siste professom 
i Anatomi i Lund, John-Gurmar Fors
berg berättade för mig strax före 
stängningen av institutionen att det på 
senare år aldrig varit svårt att skaffa 
sådant donerat undervisningsmaterial. 
I utställningen är dessa 1800-tals
människor varsamt, nästan ömt be
handlade. Samekraniet svept i en hals
duk med de samiska fargema. Den 
judiske mannen har en bönesjal över 
huvudet. 

Vetenskaplig bakgrund 
Utställningen invigdes av Gunnar 

Bro berg, professor i ide- och lärdoms
historia. Han gav den vetenskaps
historiska bakgrunden till utställ
ningen. Han började med de gamla 
grekerna och gick fram förbi den 11 :e 
september i år. Broberg talade om vårt 
lättköpta förhållningssätt att sortera 
oss själva som "vi" och de andra som 
"dom", dom andra, dom annorlunda, 
dom mindrevärda. 

Ett av utställningens viktiga bud
skap är att vi måste granska oss själva, 
våra åsikter och vårt eget arbete. Vare 
sig vi arbetar som genetiker, läkare 
eller "bara" är föräldrar eller medmän
niskor måste vi försöka tänka efter 
före. Det verkar omöjligt, men vi 
måste försöka. 

6. "Gosshuvud. Verksamhetslust, 
självsäkerhet, stridslystnad och 

könsdrift. " 

I m 15 av skriften "Ugglan" be
handlas påpassligt teman med an
knytning till utställningen. Ugglan 
ges ut av Ide-och Lärdomshistoria 
vid Kulturanatomen. 

Artiklar om de tidigare anatome
ma i Lund Carl Magnus Fiirst och 
Carl-Herman Hjortsjö ingår liksom 
ett bidrag om Sven Nilssons insat
ser som antropolog. Detta är viktigt; 
vi behöver mer kunskap om ideer, 
om individer och om institutioner. 

Sinne för språk, rytm och 
ljud. Ärelysten och lättsårad." 
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Till Veckobladet 
Förra medlemsmötet diskuterade 

förslaget till val plattform. Diskussio
nen på detta liksom många andra 
möten som valplattformsgruppen har 
varit ute på tyder på att det finns en 
stor uppslutning kring förslaget till 
text. Det verkar finnas en stark vilja 
hos de partiaktiva att gå vidare i den 
process som håller på att förvandla 
vänsterpartiet från att vara ett tämli
gen renlärigt vänsterparti med liten 
makt till att bli ett bredare vänsterparti 
vars politik får tydliga avtryck i de 
konkreta parlamentariska besluten. 

Erfarenheten från att ha deltagit i 8 
kongresser ( 6 i partiet och 2 i ung
domsförbundet) säger mig dock att 
utvecklingen i rörelsen ofta går i vå
gor. På kongresser ska ansvariga stäl
las till svars för sina handlingar. Ofta 
anser partiaktivister som koncentre
rar sig på utomparlamentarisk verk
samheten att partirrepresentanterna i 
de parlamentariska församlingarna 
gjort upp för lätt och inte hållit sig till 
partiprogrammet så som de borde. 
Parlamentarikerna brukar å sin sida ha 
svårt att förstå den frustration som ofta 
präglar dem som saknar parlamenta
riska uppdrag. "Lösningen" på denna 
konflikt brukar bli att många kon
gressombud med olika beslut försö
ker binda upp dem som företräder 
partiet i förhandlingar med andra par
tier. Typiskt för våra kongresser är 
också att en stor andel ombud som 
åker på sin första kongress. För att 
uttrycka det lite drastiskt finns det ofta 
en förenklad strömning som vill "sätta 
dit" partistyrelse och riksdagsgrupp. 

Det jag skulle önska av Västerås
kongressen 2002 är att vi inser att det 
parlamentariska och utomparla
mentariska arbetet i partiet hör i hop; 
de är rentav varandras förutsättning. 
J ag har aldrig haft så god förankring i 
utomparlamentariska organisationer 
inom trafik- och rniljöornrådet som 
nu. De flesta ideella organisationer 
utanför de parlamentariska försam
lingama har på sitt program att för
söka påverka dessas beslut i en be
stämd riktning. Under den här perio
den har jag vid många tillf:illen varit 
med om att bära in dessa opinionsytt
ringar och ibland lyckats få genom
slag för dem. För att få styrka att driva 

igenom bra beslut, är förankring i 
folkliga opinioner betydelsefullt som 
motvikt till lobbyorganisationer för 
kommersiella intressen och ledarsidor 
i borgerliga tidningar. Självklart spe
lar opinionstrycket in när det läggs 
upp strategi och taktik för hur partiets 
politik ska föras till förvekligande. 

Ska det vara någon vits med att 
bedriva politisk kamp utanför parla
menten måste det finns en mottagare 
som kan fånga upp och föra kraven 
vidare när de politiska besluten ska 
tas. Just den rollen spelar de flesta 
vänsterpartister nu. Förväntan på att 
vänsterpartiet skulle försvara resurs
tilldelningen till offentliga sektorn var 
förmodligen huvudorsaken till att par
tiet fördubblade sitt röstetal förra va
let. Av opinionsmätningarna att döma 
har vi inte tappat väljamas förtroende. 
Tvärtom finns det en starkare förvän 
tan på att vänsterpartiet ska stärka de 
gemensamma trygghetssystemen och 
offentlig verksamhet i medborgamas 
intresse. Detta, kombinerat med 
feministiska perspektiv och miljö
medvetenhet, har varit valplattforms
gruppens utgångspunkt när platt
formen formulerades . 

Sett i ljuset av ovanstående reso
nemang är den reservation till platt
formen som önskar lista ett antal mer 
eller mindre drastiska krav som ska 
vara en förutsättning för att vänster
partiet efter valet ska kunna ingå i en 
majoritetskonstellation i riksdag föga 
konstruktiv. För att kunna fortsätta att 
vrida politiken åt vänster är det av 
största vikt att diskussionen på 
Västeråskongressen får en framåtsyf
tande och konkret prägel, snarare än 
ett ideologisk återblickande. 

KARIN SvENssoN SMITH 

Stilla höstkonferens 
Vänsterpartiets Skånedistrikt avhöll 

den 11 november sin årskonferens i 
Hässleholm, en rätt stillsam tillställ
ning. En budget för valåret 2001 an
togs utan egentlig diskussion. 

En del för/nomineringar från lokal
organisationer vidarebefordrades till 
partikongressens valberedning. Gu
drun Schymans fortsatta ordförande · 
skap stöddes av en enig konferens, 
medan det blev omröstningar om par
tistyrelse, programkommission och 
valberedning. Erforderliga minst 50 
procent fick till partistyrelsen de re
dan sittande Viimer Andersen och 
Britta Berg samt (som ny) Anders 
Neergaard från Lund. Som kandida
ter till programkommissionen stöddes 
Ali Esbati, Jenny Lindahl Persson och 
Johan Lönnroth, medan Jörn Svens-

son underkändes med knapp margi
nal. Daniel Sestrajcic blir Skånes of
ficiella kandidat till den centrala val
beredningen sedan nu sittande Mats 
Åstrand avsagt sej. 

Gr 

Höstkonferensen 
Några personliga 
kommentarer(positiva i stället 
för de melankoliska som 
lämnats in av en annan 
redaktör)(Se föregående VB, 
sid 4) 

Nästa gång kan vi väl ha en lokal 
med tillräckligt utrymme och nog med 
luft! utbrast en deltagare. J a, det var 
en trång lokal som distriktsexp
editionen hade ordnat uppe på sjuk
huset- men vad gjorde det, ölen och 
maten var ju god, en smarrig efterrätt, 
och inte minst kakorna till kaffet, så 
stämningen var på topp. Numera finns 
visserligen utmärkta lokaleri Kultur
huset ett halvt stenkast från järnvägs
stationen, med flera lunchställen på 
några håll, men eftersom de hade bli
vit dyrare, är det bra att partidistriktet 
inte strör pengar omkring sig i onö
dan. 

Den sittande distriktsstyrelsen in
klusive ordföranden Kjell Kvist höll 
en påtagligt låg proft.l på konferensen 
men mötessekreteraren Mikael Pers
son skötte sina uppgifter med glans. 

Ser man till de nomineringar som 
skickades till kongressen noterar man 
lundabon Anders Neergaards popu
läritet; han är väl förtjänt att komma 
in i partistyrelsen, om nu i kraft av 
distriktets storlek blir en tredje skå
ning där. Vidare önskade sej konfe
rensen ett partiprogram med många 
klargörande formuleringar, att döma 
av förordet för Esbati och Lindahl 
Persson. Om Daniel Sestrajcic ska 
endast noteras att hans stora popula
ritet i distriktet manifesterades än en 
gång. 

Detfanns några få ombud på kon
ferensen som hade föredragit andra 
kandidater till de ledande organen, 
men deras röster var påtagligt svaga 
och splittrade. 

Patrik Strand, ombudsman i Mal
mö, fick inte tillräckligt stöd trots en 
varm plädering från Linda Svensson, 
ordförande i Malmö. Detsamma 
gällde ombudsmannen Ingvar Svens
son. 

"Varje steg av en verklig rörelse är 
viktigare än ett dussin program", som 
Karl Marx sa i sin kritik till Gotha-

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress-

l ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet . 

programmet (och som Lenin citerade 
i "Vad bör göras? " ) 

Vänsterpartiet har ju alltid varit ett 
marxistiskt parti och konferensen äg
nade följdriktigt huvuddelen av sin tid 
och kraft åt att diskutera de rätta for
muleringarna i dokumenten inför va
let. 

Ett strategiskt dokument rönte dock 
ringa uppskattning; konferensen var 
inte beredd att redan nu behandla frå
gan om försäljningen av vissa björn
skinn, varför det hänvisades till näst
kommande höst. Enligt en överväldi
gande majoritet den lämpligaste tid
punkten att behandla dylika affårer. 

I princip sades ingenting heller om 
specifikt skånska frågor. Helt riktigt, 
eftersom vi är ju trots allt inte tror på 
socialismen i ett Skåne-land. 

PER CoRRESPONDENT 
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KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 26/1 1 kl. 19.00 Rapport från 
fu llmäktigemöte . Beredning av ett 
antal nämnder. Valberedningen har 
(20 .1 1) börjat diskutera fullmäktige
listan inför nästa val. Följ den 
spännande utvecklingen! 
RÖDA KAPELLET 
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