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Kongressrapport: 
"Det finns en mycket stark samsyn" 

I en händelserik tid med skärpta 
konflikter såväl i Sverige som in ter
nationellt och med endast ett halvår 
kvar till valet höll vänsterpartiet sin 
33:e kongress i Västerås. De- fram
förallt den borgerliga pressen och våra 
politiska motståndare- som inför kon
gressen förväntade sig att förhandling
arna skulle präglas av djupa åsikts
skillnader och politiska splittringar 
blev nog ganska besvikna på årets 
kongress . En kongress så nära inpå 
en valrörelse och med endast val
plattform och stagar på dagordningen 
har nog inte så stora möjligheter att 
bli det dramatiska skådespel vissa för
väntat sig. Media har dock gjort sitt 
bästa. Ivrigt och med stor kreativitet 
har man spekulerat i vem som "vun
nit" och "förlorat" kongressen, hur 
stort stödet för Gudrun Schyman 
egentligen är och hur länge hon kom
mer att sitta kvar på sin post som par
tiledare. 

Intensiva diskussioner 
Samtidigt präglades självklart 

kongressdagarna av intensiva och 
stundtals heta politiska diskussioner. 
Märkligt vore väl annat. Framförallt 
var det förslaget till valplattform som 
diskuterades intensivtoch länge. Sär
skilt tre diskussioner var återkom
mande och centrala: synen på rege
ringssamverkan, inställningen till 
privatiseringar och hur hårt ett ideo
logiskt och politiskt konfliktperspe
ktiv skulle lyftas fram i valplatt
formen . Vad gäller synen på förutsätt
ningar regeringssamverkan så fanns 
det en reservation från ett antalleda
möter av partistyrelsen som ville att 
kongressen skulle slå fast ett antal 
"villkor" för regeringssamverkan. 
Punkter som man menade att vänster
partiet under inga omständigheter 
kunde förhandla bort med bevarad 
politisk trovärdighet. Mot detta stod 
PS-majoritetens skrivning i valplatt
formen som gav partistyrelsen och 
riksdagsgruppen friare händer att för
handla med socialdemokraterna efter 
valet. Efter en het diskussion där 
många ombud (däribland flera från 
Skåne) och partistyrelseledamöter 
aktivt deltog beslötkongressen att bi
träda Ps-majoritetens linje. Ä ven sy
nen på privatiseringar diskuterades 

häftigt. Den skrivning i valplattformen 
som diskuterades löd i partistyrelsens 
förslag "Hälso- och sjukvård ska be
talas gemensamt och i huvudsak dri
vas i offentlig regi." Här beslöt kon
gressen att stryka orden "i huvudsak" 
men att en mening som löd" Alterna
tiva driftsformer kan fungera som 
komplement till den offentliga vår
den." skulle stå kvar. 

Nej till EU 
Vad gäller "konfliktperspektivet" 

fanns det även här en reservation från 
en minoritet i partistyrelsen som inte 
ville att valplattformens inledning 
skulle lyfta fram vilka som inte gyn
nades av vänsterpartiets politik. En 
stor kongressmajoritet menade dock 
att det var viktigt att framhålla att po
litik faktiskt handlar om att ta ställ
ning i intressekonflikter och att vi -
till skillnad från övriga partier - tar 
tydlig ställning och säger att vår poli
tik inte gynnar alla. Ett antal motio
ner hade inkommit med yrkanden om 
att vänsterpartiet skulle överge sin 
ED-negativa position. Diskussionen 
blev väldigt kort och när det var dags 
att gå till beslut så framstod partiet 
som mycket enig då endast en knapp 
handfull delegater stödde en ED-po
sitiv linje. Vänsterpartiet är och för
blir, med mycket starkt stöd, ett parti 
som säger nej till EU. 

Fin sammanhållning 
lnför kongressen genomfördes två 

förberedande delegationsmöten där vi 
diskuterade frågor som skulle behand
las på kongressen. Delegationen be
stod av de 19 ombuden och de två 
första suppleanterna. Trots att vi var 
en mycket brokig skara på alla sätt och 
vis, lyckades vi snabbt bygga en 
mycket fin sammanhållning som 
överlevde under hela kongressen. Vi 
lärde känna ett flertal nya kamrater 
från olika håll i Skåne, vi stöttade var
andra i många praktiska frågor 
(många av oss deltog på vår första 
kongress) och vi pratade politik, poli
tik och ärm u mera politik. Redan innan 
kongressen hade börjat hade vi ge
mensamt diskuterat och formulerat 
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Röda Flåset - din orkester på barrikaden 
stod det på banderollen när Röda 

flåset stormade in iArosmässan i Väs
terås med buller och bång. Orkestern 
hade fått hedersuppdraget att blåsa in 
Vänsterpartiets kongress, vilket den 
gjorde med den äran. Kongress
ombuden bjöds på musik från solida
ritetsrörelser (Nicaragua, Chile) och 
från kvinnorörelsen. Ett fjärde num
mer utgjordes av Röda Kapellets 
Tvärdrag komponerad av Ulf Tele
man. Störst ovationer mötte förstås La 
Lega med taktfasta handklappningar 
från delegaterna i vårt feministiska 
parti. 

Röda flåset ställde upp med en stor, 
välrepeterad orkester med god balans 
och gott humör. Den hade tilldelats två 
ytterligare uppgifter. U n der ett par 
timmar spelade Flåset för att upp
muntra och underhålla ombuden när 
de köade för sina kongresshandlingar. 
Melodierna Rebellflickan, Sonya, 
KänslansPartisaner (särskilt för 

tillresta Norrbottningar) och Inter
nationalen framfördes bland andra. 

Vid den tredje spelningen mötte 
Röda Flåset allmänheten tillsammans 
med nyss omvalde partiordföranden 
Gudrun Schyman i Växhuset (Man 
VÄXER under utbildning.) Det var ett 
lunchmöte med inledning av Gudrun 
och frågor från publiken. Frågorna 
handlade om t.ex. friskolor och dis
kriminerad manlig dagispersonal. Flå
set inledde och avslutade det trevliga 
och välbesökta mötet. Omkring 70 
deltagare lunchade och lyssnade. 

Röda flåset är alltså inte bara en 
orkester för demonstrationer - som i 
Malmö och Göteborg i fjol. Det är en 
väl fungerande orkester också för 
möten och högtidligheter. Frågan är 
var ungdomarna trivs bäst? Jag tip
par, trots allt, att det är utomhus, mitt 
ibland Ung Vänster Skånes medlem
mar dvs Flåsets gigantiska hejarklack. 

LISA 

Prenumerera 

på Veckobladet 



l iiidra sidan. .. 
Ett väl samlat vänsterparti 

Det är ett ovanligt politiskt samlat 
vänsterparti som går in i valrörelsen. 
Den slutsatsen drar åtminstone jag 
efter att på plats ha följt den i lördags 
avslutade partikongressen. stäm
ningen var mycket god. Inte en enda 
gång uppfattade jag något angrepp 
från talarstolen som kan betrecknas 
som okamratligt (annat var det förr!). 
Debatten var saklig och resulterade i 
att flera viktiga punkter om bland an
nat arbetsmarknad, antirasism och 
kultur tillfördes val plattformen, detta 
inte minst tack vare den mycket ak
tiva Skånedelegationen. 

Det enda jag på allvar upplevde 
som politiskt negativt var att partiet 
riskerar att framstå som ekonomiskt 
orealistiskt (så har det ju redan be skri
vits i media) på grund av oklarheten 
om i vilket tidsperspektiv de olika 
skrivningarna i valplattformen ska fi
nansieras. Här tror jag det är viktigt 
att inse att majoriteten av kongress
ombudens inställning säkert är, att 
man i dokument som behandlas av 
kongressen slår fast en politisk vilje
inriktning för en ganska lång period 
framåt. Vilje inriktningar som sedan är 
vägledande för såväl det utom
parlamentariska som det parlamenta
riska arbetet. Attriksdagsgruppen från 
en dag till en annan ska kunna leve
rera allting som beslutats, är det nog 
knappast någon som väntar sig ens 
efter ett bra val. 

Samtidigt är det klart att det ärna
turligt för många (kanske i synnerhet 
utanför partiet) att se innehållet i en 
valplattform som något som ett parti 
avser att genomföra under kommande 
mandatperiod. Mot den bakgrunden 
tycker jag det var anmärkningsvärt att 
partiledning och riksdagsgrupp så lite 
informerade kongressen om olika be
sluts ekonomiska konsekvenser. Istäl
let lades från det hållet det mesta kru
tet på att stoppa kravet på att kongres
sen skulle ställa upp villkor för en 
regeringsmedverkan, en fråga vars 
betydelse jag tror har överdrivits be
tydligt. Å ena sidan är det i vilket fall 
en mycket radikal socialistisk och fe
ministisk valplattform som partiet lagt 
fast. Å andra sidan ska ingen inbilla 
mig att en eventuell regeringsmed
verkan för vänsterpartiet står och fal
ler med om vår kongress uttalat sig 
om huruvida våra krav ska utgöra 
"grund" för en vänsterregering eller 
"villkor" för en vänsterregering. 

I en del kommentarer till kongres
sen har det låtit som vänsterpartiet nu 
ska tala om könskamp i stället för 
klasskamp. De kommentatorer som 
skriver det är slarviga och inte ha läst 
valplattformen (eller väljer att miss
förstå den). I plattformen betonas 
mycket tydligt kampen mot såväl 
klass- som könsförtrycket 

Den som själv vill övertyga sig kan 
gå in och läsa på partiets hemsida: 
www.vanstemartiet.se 

Vi kan nog ha gott hopp om att 
denna programdiskussion får till re
sultat ett ideologiskt än tydligare parti
program och parti. När detta uppnåtts 
blir det förhoppningsvis lättare att 
sätta in olika frågor i ett tidsperspek
tiv. När medlemmarna känner att de 
tydligt vet vart partiet strävar långsik
tigt, blir det antagligen också lättare 
att få gehör för en tydligt realistisk 
linje i dagspolitiken, även i kongress
uttalanden. 

OLoF NoRBORG 

Redaktionellt: 
av Rune Liljekvist: 

Veckobladet lever!? 
"Give peace a chance" vädjar våra 

läsare som vill att VB skall leva vi
dare. 

En skriver: "som läsare tycker även 
jag illa om den enfaldiga debatt som 
stundtalsförekommit i tidningen. Jag 
hoppas den är över och att VB även 
nästa år ska hjälpa mig med att få veta 
vad som händer på skilda områden i 
Lund. VB behövs i Lund!" 

Det är också min förhoppning. 

Årsmötet beslutar om framtiden 
Det kommande årsmötet (2 febr) 

kommer att besluta om VB:s framtid. 
Styrelsen för Vänsterpartiet har 

som ägare till VB fattat två beslut: 

l) att garantera utgivning av 4 num
mer av VB. 3 före och l efter lokal
organisationens årsmötet. 

2) att till årsmötet lägga ett förslag 
om fortsatt utgivning av VB. 

Förslaget omfattar utgivningstäthe
ten och omorganisation av VB. 

Ett viktigt argument för den fort
satta utgivningen är att det är val i år. 

Veckobladet har traditionellt an
vänts som informationskanal för lä
sare och aktivister under valrörelse
ma. 

Men om VB skall fortsätta komma 
ut behövs att fler engagerar sig. Som 
medarbetare, debattörer och redaktö
rer. 

Årets första nummer av VB präg
las naturligtvis av den nyligen avslu
tade kongressen. 

I inte mindre än tre inlägg förs fram 
en tydlig glädje över kongressens 
klara ställningstaganden. 

Ännu ett inlägg handlar om kon
gressen: Ung Vänster Skånes lunda
dominerade blåsorkester Röda Flåset 
fick förtroendet att spela såväl på kon
gressen som på ett appellmöte med 
Gudrun Schyman. 

Det var mycket kvinnor på kongres
sen. Det speglar det faktum att det 
finns många kvinnliga partikamrater. 

Också i Skåne. Det borde alltså inte 
vara omöjligt för Veckobladet att få 
en kvinnoredaktion! 

Kvinnor!Kräv en VB-redaktion! 

Kongressrapport.. 
forts fr sid l 
alternativ till valplattformen. Ett ge
mensamt tema i många av förslagen 
till textändring var att tydliggöra 
vänsterpartiet som det enda ideolo
giskt progressiva alternativet. Vi ville 
genom olika formuleringar förstärka 
konfliktperspektivet och därigenom 
betona vänsterpartiet som ett socialis
tiskt, feministiskt och antirasistiskt 
parti. 

Framgång fOr 
skånedelegationen 

När så valplattformen var fram
manglad efter lång debatt, många 
yrkanden, ett hektiskt arbete för 
redaktionskommitten och ett antal 
omröstningar så hade kongressen be
slutat att lyfta fram antirasism efter 
socialism och feminism. Flera av 
skånedelegationens förslag på skriv
ningar, däribland ett antal skrivningar 
som lyfte fram ett antirasistiskt per
spektiv, kom att skrivas in i den nya 
valplattformen. 

Den stora frågan: 
valplattformen 

Innan valplattformen antogs hade 
nya stadgar diskuterats, den första 
stora programpunkten på kongressen. 
När krutröken skingrats, efter en re
lativt beskedlig debatt men med klara 
ideologiska undertoner, hade kongres
sen i stort beslutat efter partistyrelsens 
förslag. De frågor som kongressen 
gick emot PS handlade om medlems
avgiften, där kongressen behöll sin 
beslutsrätt, samt att det i stadgarna 
skall stå om studier i marxistisk och 
feministisk teori. Det blev stor diskus
sion kring införandet av partiskatt. I 
de nya stadgama rekommenderas di
strikt och lokalorganisationer att in
föra partiskatt Flera motioner hand
lade om att införa obligatorisk partisk
att. Den enda motionen som fick stöd 
av kongressen riktade in sig på de 
partimedlemmar som tjänar mer än 
riksdagsledamöter och blir därmed 
enbart ett komplement. Ytterligare en 
fråga som rönte stor diskussion på 
kongressen rörde sig om relationen 
mellan partiet och partiets parlamen
tariker. Flera motioner ville på olika 
sätt betona partiorganens, gentemot 
parlamentariker, överordnade roll . 

Viimer och Brita omvalda 
Daniel nyvald, men inte Anders 

Ett antal val genomfördes, som 
brukligt på en kongress. skåne-di
striktet hade norninerat V!lmer Ander
sen (omval), Brita Berg (omval) och 
Anders Neergaard (nyval). När val
beredningens förslag presenterades 
fanns Vilmer och Brita med. De val
des, med betryggande majoritet, till 
ordinarie respektive suppleant. Utan
för valberedningens förslag fanns inte 
stora chanser att bli invald. Ändå rös
tade 69 ombud på vår lokala kandi
dat. Distriktets kandidat till den cen
trala valberedningen (Mats Åstrand 

hade avböjt omval) var Daniel 
Sestrajcic som också blev invald. I 
samtliga val blev valberedningens 
kandidater valda, ytterligare en indi
kation på att det var ett parti som var 
väl samlad och redo för en intensiv 
valrörelse. 

Kongressen var bra 
När vi (de flesta av oss) åkte tåget 

hem så var vi, trötthet till trots, glada 
att ha fått förmånen att deltaga på en 
kongress. Visst finns det många olika 
åsikter inom Sveriges tredje största 
parti men det finns samtidigt en 
mycket stark samsyn. 

Intensiva diskussioner, smärre kon
flikter, tydligare ideologisk position 
och en vilja att göra en bra och fram
gångsrik valrörelse kännetecknade 
kongressen. Kongressen var bra, in
tressant och framåtriktad och det var 
ett rent nöje att få delta i Skåne dele
gationen - en massa schyssta parti
kamrater. 
Nita Lorimer, Diana Mulinari, Anders 

Neerqaard och Martin Wolqast 

studiecirkel 
NYTT: 

~ ,. ~· 

Här kommer de ämnen vi har tänkt 
oss att diskutera på studiecirkeln. 
Onsdag den 23. januari kll8:00 kom
mer Kurt Sjöström att prata om äm
net "Organisation för demokrati". Alla 
är mycket välkommna! 

Kurspro gram: 
23/1: Organisation för demokrati 

Kurt Sjöström 

30/1: Etnicitet Marta Cuesta 

6/2: K vinnopolitik, jämställdhet 
och feminism Diana Mulinari 

13/2: Det finns bara ett jordklot 
Henrik Smith 
Segrar och nederlag -
kort partihistorik + 
utvärdering och hur 
vi fortsätter 

Alla möten börjar kl 18:00 i parti
lokalen. På mötena diskuterar vi bo
ken "På tröskeln till i morgon", som 
du kan få av oss . Ring bara till 
Vänsterpartiet Lund på 046-13 82 13 
och anmäla dig cirkeln, dvs. lämna dit 
namn och telefonnummer på telefon
svaren, så kontaktar vi dig. 

Anne Dederichs 
och Robert Nilsson 



Karin Svensson Smith: 

''Bästa v-kongressen hittills'' 
- Invigningstalaren från värd

distriktet började med att läsa upp 
procentsiffror. Högsta siffran var nån
ting på 46. Sen förklarade hon att siff
rorna var vänsterpartiets valresultat i 
de västmanländska kommunerna 
1998, och att partiet var med och 
styrde dem alla. Såna siffror har vi inte 
överallt men, vänsterpartiet är numera 
med och formar den praktiska politi
ken på olika nivåer. Det märktes på 
den stora majoriteten av ombuden 
som vet hur det går till i politiken, och 
som stödde partistyrelsen i kongress
ens mest uppmärksammade fråga, den 
om eventuella förhandsvillkor för en 
regeringsmedverkan. 

Karin Svensson Smith är inte last
garnmal men ändå veteran i kongress
ammanhang. Detta var hennes sjunde 
v-kongress (plus två i ungdomsför
bundet) så vi tyckte att hon var ett 
lämpligt intervjuobjekt. 

- Men rubrikens omdöme om 
"bästa kongressen" är inte ditt utan 
kommer från en annan relativ vete
ran, Margareta Olofsson, oppositions
borgarråd (v) i Stockholm. 

Instämmer du? 
-Ja. Det var organisatoriskt välord

nat och allmänt bra stämning. Och i 
den viktigaste symbolfrågan segrade 
som sagt den realistiska linjen ovän
tat starkt. 

- Med vilka röstsiffror? 
-Kalle Larssons med fleras mot-

förslag gick aldrig till rösträkning trots 
den långa debatten. Anhängarna 
märkte väl vart motvinden blåste. 

- Kommentatorerna har haft 
mycket att säga om kongressens eko
nomiska överbud. Det tyder väl inte 
på realism? 

- Alla partiers kongresser, inte 
minst socialdemokraternas, brukar 
utmynna i överbud. Och det är fullt 
rimligt att ombud pläderar för sina 
hjärtefrågor. Fast jag är lite besviken 
över att inte fler ledamöter från parti
styrelsen eller riksdagsgruppen gick 
upp och försvarade partistyrelsens 
linje. Ett undantag var Johan Lönn
roth - men sånt straffar sej, det märks 
på hans röstetal i partistyrelsevalet 

- Några spännande hälsningsan
föranden? 

- Jag fåste mej vid representanten 
för GUE-NGL-gruppen i Europa
parlamentet och hans beröm för de 
svenska ledamöterna, särskilt Jonas 
Sjöstedt, och för Stellan Herrnansson 
som leder gruppens kansli. Och vid 
talaren från Sosialistisk venstre i 
Norge som försynt påpekade att de 
procentuellt faktiskt är ett snäpp större 
än vänsterpartiet efter det senaste va
let. Och att norska LO har gett en halv 
miljon till deras stödfond - och tagit 
pengama från socialdemokraternas 
anslag.- Så har inte svenska LO gjort 
ännu. 

- Nej, men TCO-chefen Sture 
Nordh var mycket ämabel när han ta
lade. Han vet ju att vänsterpartiets och 
hans förbunds krav ofta sammanfal
ler när det gäller den generella väl
färdspolitiken, som i frågan om taket 
i a-kassan. Bland de övriga talarna 
fås te jag mej också, fast negativt, vid 
Ali Esbati från Ung vänster. Hans as
sociation mellan polisen i Göteborg 
och Iran var inte nyanserad. Och jag 
gillade inte heller när han sa att Ung 
vänster "inte är ute efter att liva upp 
stämningen i kommunfullmäktige 
med käcka ungdomar" . 

- Är inte det föraktfullt mot de med
lemmar från Ung vänster som rösta
des in i olika fullmäktige förra valet 
och som har använt den plattfonnen 
för attförbättra ungdomars villkor? 
Jag tänker till exempel på Daniel 
Sestrajcic i Malmö. 

- Jo. 
-Men det viktigaste talet var väl 

ändå Gudrun Schymans ? 
-Naturligtvis. Hon var suverän och 

hennes ställning är mycket stark nu. 
Ä ven om valplattformen inte fick den 
ännu starkare feministiska betoning 
som hon hade önskat. 

- Skåne är ju vänsterpartiets näst 
största distrikt numera och hade en 
delegation med hela nitton ombud. 
Vad har du att säga om den och dess 
insatser? 

- Att den var var homogen med 
bara en markant avvikare, Maria Hag
berg från Höganäs. Delegations
ledningen genomdrev alltså sin linje 
effektivt, och det underlättades natur
ligtvis av att flera av skåneombuden 
var så färska. En delegat hade enligt 
uppgift bara bevistat ett och halvt 
medlemsmöte. Och på gruppens 
beredningsmöten fick visserligen alla 
från Skåne närvara men bara ombu
den fick yttra sej. En av mina riks
dagskolleger blev så sur att han så 
småningom bojkottade mötena. När 
gruppens förslag skrevs ner kopiera
des papperet så att det räckte exakt till 
ombuden, inte mer. 

-Än politiskt då? 
- Man kan inte precis säga att 

skånedelegationen var framgångsrik. 
Den drev förgäves kravet på "partisk
att", och den engagerade sej hårt i frå
gan om förhandsvillkor för regerings
medverkan. Den deltog flitigt i debat
ten men lyckades inte övertyga utan 
hörde alltså till förlorarna. Och röst
siffrorna i partistyrelsevalet visar att 
Anders Neergaard inte var någon stark 
kandidat. 

- Skåningama avvek alltså mar
kant från partimajoriteten? 

-Ja, och jag fick höra många för
undrade och bekymrade kommenta
rer om det. 

- Och nu ? 
-För min del är det full fart med 

riksdagsarbetet igen. 
Gr 

PS 
- Har du någon kommentar till att 

Mona Sahlin sitter kvar? 
-Jag förvånar mej över att inte fler 

reportrar gräver i hennes arbetsin
satser som minister. Jag hörde en 
tjänsteman som klagade över att Mona 
ställer in två överenskomna möten av 
tre. 

Nya partistyrelsen 

Gudrun Schyman omvaldes enhälligt till partiordförande. Därutöver val
des följande ordinarie ledamöter, i röstordning: 

Lars Ohly, Storstockholm 195 
Pemilla Zethraeus, Storstockholm 189 
Amelia Morey-Strömberg, Gävleborg 183 
Camilla Sköld-Jansson, Jämtland 183 
Ingrid Burman, Uppsala 181 
Siv Holma, Norrbotten 179 
Mats Einarsson, Storstockholm 177 
Lena Karlsson, Värmland 177 
Roger Karlen, Skaraborg 176 
Marianne Eriksson, Jönköping 174 
Ulla Hoffmann, Storstockholm 169 
Elina Linna, Storstockholm 169 
Jonas Sjöstedt, Västerbotten 168 
Viimer Andersen, Skåne 164 
Gunilla Cederbom, Älvsborg 160 
Sven Eriksson, Kronoberg 160 
Kalle Larsson, Storstockholm 156 
Rune Hjälm, Göteborg 154 
Stellan Hermansson, Skåne 150 
Johan Lönnroth, Göteborg 150 
Staffan Norberg, Storstockholm 142 
Carina Åström, Bohuslän 130 

Det betyder att valberedningens förslag gick igenom ograverat. 205 röst
sedlar var giltiga och 20 ogiltiga. Alla de senare innehöll Carina Åströms 
namn, så förtroendet för henne var större än vad siffrorna utvisar. 

Ä ven i ersättarvalet följde kongressen valberedningens förslag: 

Hanna Zetterberg, Storstockholm 
Bo Strömbäck, Norrbotten 
An ja Karlsson, Göteborg 
Jihad Menhem, Örebro 
Habib Effati, Västemorrland 
Britta Berg, Skåne 
Sermin Öziirki.it, Storstockholm 
Matja Bergström, Östergötland 
Eva-Britt Svensson, Kronoberg 
Anders Wiklund, Dalarna 

198 
195 
190 
187 
183 
169 
166 
160 
158 
138 

Det kan nämnas att Anders Neergaard, Lund, fick 69 röster (varav troligen 
18 från Skåne). 

Av valberedningens sju ledamöter omvaldes fem. Nya blev Daniel Sestrajcic, 
Skåne, och en bohuslänning vars namn vi inte har tillgängligt. 
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Blom Karin 
Uardavägen 85 D 
224 71 Lund 

Skånefår 
trafikvärk. 

Nu rörs det om i 
miljödebatten! 

Det nya nätverket Trafikvärk 
Skåne har bildats. Syftet är att stoppa 
så många vägbyggen som möjligt, 
minska biltrafiken och ge regionen ett 
helhetsperspektiv på infrastrukturen. 
I februari hålls ett öppningssemina
rium för alla intresserade. 

Den 11 :e december träffades med
lemmar från bland annat Fältbiologe
rna , Naturskyddsföreningen och 
Miljöförbundet Jordens Vänner i 
Lund och startade det nya nätverket 
Trafikvärk Skåne. Initiativtagarna 
satte upp långsiktiga mål för nätverket 
och bestämde datum för ett öppni..rJ.gs
seminarium dit en rad miljöorgani
sationer kommer att bjudas in och som 
är öppet för allmänheten. 

Vad Vill Vi i Själva Värket? 
Trafikvärk Skåne vill genom all

mänt upplysningsarbete och lobby
verksamhet påverka den allmänna 
opinionen kring Skånes infrastruktur. 
Inte bara bil- och lastbilstrafiken kom
mer att grundligt synas, utan naturligt
vis även flyg, båt och tåg. Nätverket 
ser sig självt som ett alternativt äm
betsverk med regionalt perspektiv 
som tar hänsyn till den samlade trafik
bildens miljöpåverkan och konse
kvenser för samhället. 

"Det hela började när Skånes fält
biologer fick ett brev där man frågade 
om det var sant att Vägverket skulle 
bygga ut E22:an över Linderöds
åsen." , säger Georg Andersson, 
naturvårdssekreterare i föreningen. 
"Då kände vi att vi var tvungna att 
göra något; nu får det vara nog!" 

slå en handlingsplan för den kom
mande verksamheten. 

För mer information kontakta: 

Linda Birkedal 046- 32 34 91 

Georg Andersson 070 - 44 7 85 04 

Kallelse till 
o 

Arsmöte 2002 

med v-Lund 

Lördag 2 februari kl. 
Gernandtska lyckans dagcentral, Helgeandsg. 7 

Förslag till dagordning (lunch serveras vid lämplig tid efter 12) 
l. Mötet öppnas. 
2. Val av mötesfunktionärer. 
3. Mötets behöriga sammankallande. 
4. Fastställande av mötesordning. 
Vad beträffar rapporter föreslår styrelsen att endast skriftliga behandlas. 
5. styrelsens verksamhetsberättelse. 
6. Bokslut och medlemsredovisning. 
7. Revisionsberättelse. 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Kommunfullmäktigegruppens rapport. 
10. Övriga kommunala rapporter. 
11 . Övriga rapporter. 
12. styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
13. Ev. hälsningsanförande (flyttbar punkt). 
14. Val: 

a) ordförande 
b) övrig styrelse 
c) revisorer 
d) valberedning 
e) ombud till distriktets valberedning årskonferens 16-17.2 i Lund 
f) fyllnadsval som esättare i BSN Söder 

15. Veckobladets framtid. 
16. Eventuella motioner. 
17. Övriga frågor. 
18. Mötet avslutas. 

Eventuella motioner lämnas till styrelsen senast 21.1 för att kunna vara 
behandlade av styrelsen inför årsmötet. 

Som framgår ovan kommer distriktets årskonferens att vara i Lund. För
bered er på att det kan behövas vissa arbetsinsatser! 

Handlingar beräknas sändas ut 24.1 varför ni bör få dem måndag 28.1. 

Nominera till ovanstående val helst före 22.1. Nominera gärna redan nu 
till kommunfullmäktigelistan, som ska fastställas på medlemsmöte den 26.2, 

"Vi vill ersätta trafikvärken med hälsar valberedningen: 
skoskav", tänker fältbiologen Odd 
Kjellberg med ett fmurligt litet leende. 

"Trafiksituationen i Skåne är kata
strofal, med ständigt nya vägbyggen 
och stormarknader utanför städerna 
som kräver bil. Samtidigt minskas 
anslagen till kollektivtrafiken. Det 
håller inte i längden", säger Maria 
Värendh från Aktionsgruppen Köp
centrumfri Zon. 

Seminariet hålls den 2:a februari 
2002 i Lund. Deltagama kommer att 
lyssna till föredrag, diskutera och fast-

Monica Blomqvist, 
Sairna Jönsson, 
Kristina Norborg, 
Gunnar Stensson, 
Wartin Wolgast, 

137656 
130508 
306355 
133171 
397994 

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

V-svek 
Trots v:s (Karin Svensson Smiths) 

svek/bristande verklighetssinne kom
mer Citytunneln att bli föremål för 
folkomröstning/valkampanj! 

REINHARD HELMERS 

KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 21/1 kl. 19.00 Koomunal
politikst möte på partilokalen 
VÄNSTERPARTIET 
Årsmöte Lördag 2 februari kl 1 0-17 
Gemandtska lyckan. Se kallelse här 
intill. 
UNG VÄNSTER 
Kampen går vidare! 
RÖDA KAPELLET 
Sö 20/1 kl18.45. Rep med Joakim. 
Vi fortsätter med Håkan B Karlssons 
arr: ta med: 257, 290, 297, 298a.b.c. 
334. 

Notera! 
Arsmöte sönd 1 O febr. kl 19.00 
på replokalen .Val av styrelse. 
Diskussion om vårens verksamhet, 
valrörelsen m.m. 

r VEciöiiioET l 
Detta VB gjordes av: 
Rune Liljekvist o Gunnar Sandin 

Redaktör för nästa nr: 
Gunnar Sandin 

Manus sänds per post till: 
Veckobladet, Svartbröders-g 3, 
223 50 Lund. Månd. senast 1s.oo 
Manus mottages som e-mail: 
vp@ lund.mail.telia.com 
e. 3,5" diskett. Obs! RTF
format.Meddela längre manus . 

TeiJmail till redaktörerna: 
Rune Liljekvist 046-211 50 69 
rune .liljekvist@telia.com 

Gunnar Sandin 046-13 58 99 

Vid utebliven tidning eller 
prenumerationsärende ring: 
Qecilia på expen: 046-13 82 13 
Ar expen obemannad lämna med
delande till telefonsvararen. 

Röda Kapellets hemsida: 
http://stop.at/RodaKapellet .. ________ .. 
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