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Veckobladet? 
Nu undrar ni förstås hur det ska bli 
med VB: s fortsatta utgivning. Den 
saken skulle ju avgöras på vänster
partiets årsmöte. 

Men så skedde inte. Närpunkten 
äntligen kom upp vid halvåttatiden 
påkvällen ville även de kvarvaran
de, uthålliga medlemmarna gå 
hem, så frågan bordlades. Ettjuste
rat protokoll föreligger ännu inte, 
men som vi uppfattade saken ska 
ärendet avgöras på det medlems
möte den 26 februari som också 
bland annat ska besluta om full
mäktigelistan inför valet. (VB
vänner bland nuvarande eller bli
vande v-medlemmar kan lägga da
tum på minnet.) Organisationen 
garanterar fortsatt veckoutgivning 
till dess. I det osäkra läget kan inga 
prenumerationsavier skickas ut 
men de kommer! 

Till det som skapat tvekan om 
den fortsatta utgivningen har hört 
uttunningen av den skara som kon
kret jobbar med tidningen. Gläd
jande nog ser detta ut att ändras: 
fyra nya eller nygamla VB-akti
vister har förklarat sej villiga att 
jobba som redaktörerellervolontä
rer om det blir en fortsättning . Ett 
av de nya namnen hittar ni i dagens 
redaktionsruta. 

Offer för 
Citytunneln? 

Gr 

Ä ven vänsterpartiet i Malmö har 
haft årsmöte. Sten Lundström 
kommer att toppa deras lista för en 
ny riksdagsperiod. 

Så gick det inte för regionrådet 
Ann-Mari CampbelL Hon flytta
des ner till fjärde plats på region
listan och har därmed liten chans 
att bli återvald. Etta är i stället 
Viimer Andersen (redan i region
fullmäktige) och J ohanna Carlsson 
(helt oprövad i sammanhanget). 

DetsomanfördesmotAnn-Mari 
Campbell var främst hennes ställ
ningstagande för Citytunneln - i 
sista hand, sen alla politiskt fram
komliga alternativ var stängda. Det 
verkar emellertid som om pet
ningen ingår i ett större, nationellt 
mönster där man försöker byta ut 
anhängare av Gudrun Schymans 
majoritetslinje mot personer som 
synpatiserar med den linje som på 
partikongressen främst förknippa
des med Kalle Larsson. Det lär bli 
anledning att återkomma till be
sluten och utvecklingen inom vän
sterpartiet i Malmö. 

Gr 

Vänsterpartiets årsmöte i Lund 

Motsättningar gav 
rekorduppslutning 
Närmare åtti medlemmar kom till vänsterpartiets lokala års
möte i lördags. Det var mer än halva medlemskåren vilket 
säkert är ett rekord relativt sett och det största absoluta 
antalet på minst femton år. Bakom uppslutningen ligger 
förstås den höjda politiska temperaturen ett valår men säkert 
också de allmänna motsättningar som kom till uttryck på 
vänsterpartiets kongress i Västerås. De motsättningarna är 
representerade även i Lund vilket också märktes i flera av 
besluten på mötet. 

Ändå var tonen god i debatterna 
på det långa mötet, som för övrigt 
leddes av en skicklig ordförande. 
Det hårdaste ordet som fälldes var 
nog när det som framfördes av 
styrelsens representant i en fråga 
karaktäriserades som "pladder". 

Praktiskt eller principiellt 
Frågan där det hettade till en smula 
handlade om Blixttjänst En mo
tionär ansåg att detta kommunala 
initiativ var till stornyttaför handi
kappade eller bara allmänt gamla 
invånare som ett obyråkratiskt 
alternativ till hemtjänsten, och ville 
att vänsterpartiet skulle initiera en 
nystart av verksamheten. Motdetta 
hävdade styrelsen den principiella 
linjen att jobb ska vara "riktiga" 
och reguljära, och att jobben på 
Blixttjänst exploaterade främst 
ungdomar och invandrare. Frågan 
var besvärlig och borde begrundas 
ytterligare ansåg Mats Olsson, par
tiets representant i kommunstyrel
sen- det är ju kommunpolitikerna 
som praktiskt har att hantera den. 

I sinredovisning av fullmäktige
gruppens verksamhet menade 
Mats att vänsterpartiet på flera om·· 
råden framstår som den viktigaste 
oppositionskraften, och att det har 
breddat sin gamla kompetens i 
trafik- och miljöfrågor med ett brett 
socialpolitiskt engagemang och 
kunnande. I den verksamhetsplan 
som antogs står för övrigt att partiet 
eftersträvar en ny rödgrön allians 
i Lund efter valet. 

-Men bidrar vi inte till att för
länga fullmäktigemötena så att 
ärendena hopas och den lokala 
demokratin fungerar sämre, undra
des. I viss mån, sa Mats och hans 
kolleger, men det beror bl.. a. på att 
ärendena ofta är så dåligt beredda 
av den borgerliga majoriteten. 

Stum markering 
Medborgarnas lokala inflytande 
var föremål för annan motion, 

skriven i anslutning till den aktuella 
demokratiutredningen. Borde vi 
inte haka på och hjälpa fram initiativ 
av invånare som inte vill gå genom 
de politiska partierna? Men styrel
sen var kallsinnig. 

Årsmötet var också tillfället för 
Lundaorganisationen att kollektivt 
nominera till region- och riksdags
listor. Detförragick smärtfritt: Sai
ma Jönsson och Ulf Nymark gilla
des som regionpolitiker. 

Nytt förtroende för Karin Svens
son Smith som främstariksdagskan
didat från Lund formulerades av 
flera "tunga" talare, och alternativa 
kandidater till förstaplatsen lansera
des inte. Men nomineringen kunde 
inte fastställas med acklamation 
eftersom sluten omröstning begär
des. Karin fick förtroende av en 
majoritet men den blankröstande 
minoriteten var betydande. Vad som 
låg bakom deras markering är tills 
vidare okänteftersom ingen motive
ring gavs. 

G. Fries går sista ronden 
Lundaorganisationens mångårige 
ordförande Göran Fries omvaldes 
enhälligt för ännu ett år. Sen får det 
vara nog, förklarade Göran. Under
rubriken alluderar på att han bland 
annat är idrottspolitiker, och som 
sådan fick han stå till svars för 
kommunens idrottsprogram, som 
sades vittna om "typisk Lundahy-
b ." ns . 

Alla val var inte lika enhälliga. 
Bland annat visade det sig att ingen 
av Veckobladets båda nuvarande 
redaktörer hade mötets förtroende 
när de kandiderade till styrelsen 
(har vi månne skrivit något i tid
ningen som skadat vår popularitet?). 
Ordinarie ledamöter i den utökade 
styrelsen blev Sima Ajdahi, Marta 
Cuesta, Anne Dederichs, Ibrahim 
Kakahama, Nita Lorimer, Anders 
Neergaard, Robert Nilsson och 
Niklas Selberg. Deras ersättare 
heter Anna-Klara Arvidsson, Ste-

Tal på manifestation 2 februari 

Vi sörjer Fadime 
Vi sörjer en kvinna i Sverige som 
berövades sin frihet av män som 
stod henne mycket nära, som blev 
hotad av män i sin familj. 

Vi sörjer Fadime, en kvinna i 
Sverige som berövades sitt liv av 
en man som kände henner väl. 

Förra året anmäldes mord på 
63 kvinnor i Sverige och 168 
mordförsök, för att inte tala om 
de tiotusentals anmälda fallen då 
kvinnor och barn misshandlats. 

De flesta offer känner gärnings
mannen väl. Den mesta misshan
deln utförs i hemmet. 

När ska kvinnor sluta dödas? 
När tar misshandeln av kvinnor 
slut? När blir vi kvinnor respek
terade som likvärdiga? När blir 
vi kvinnor tagna på allvar när vi 
anmäler brott för polisen? 

Vi sörjer Fadime som blev 
mördad därför att hon hade 
kontakt med en man med annan 
etnisk bakgrund än hon. Ännu en 
misshandel i Sverige so~ begås 
av xenofobiska motiv. Annu ett 
mord som begås av xenofobiska 
skäl. När ska denna uppdelning i 
etniska grupper sluta här i landet? 
Närupphörxenofobin,främlings
fientligheten? 

Vi sörjer över ett mord som 
visar att det svenska samhället 
inte har klarat av att ge alla 
invånare ett likvärdigt, gott liv. 
Detharuppenbarligen inte lyckats 
få en stor del av befolkningen att 
känna sig hemma och värdesatt i 
detta land. 

Fadirne var en kritisk, aktiv, 
ung kvinna som hade insikt om 
den kultur som omgav henne. Det 
skulle vara tragiskt om hennes 
död ännu mer förstärkte diskrirni
neringen av den del av den 
svenska befolkningen vars rättig
heter och respekt hon försökte 
kämpa för. 

Vi sörjer Fadime. 
Anne Dederichs (v) 

fan Arvidsson, Nela Porovic och 
Henrik Smith - den senare var 
den ende som inte förordades av 
valberedningens majoritet. 

En del av dessa namn återkom 
när man valde ombud till distrik
tets års-och valkonferens (i Lund) 
den 16-17 februari . Ordinarie 
ombud blev Sima Ajdahi, Marta 
Cuesta, Göran Fries (som fick 
högst röstetal), lbrahim Kakaha
ma, NitaLorimer, Diana Mulina
ri, Anders Neergaard och Martin 
Wolgast, med Erland Stensson 
som första ersättare. 

Gunnar Sandin 



Skandalös politisering av valnämndens arbete! 
Den representativa demokratins 
ryggrad i varje kommun är som 
alla vet valnämnden. Den garante
rar de allmänna valens korrekta 
genomförande genom att tillhanda
hållaen hanterlig indelning av med
borgarna i olika enheter, kallade 
valdistrikt, ändamålsenliga vallo
kaler med dito utrustning för varje 
distrikt samt en oklanderligt objek
tiv, välutbildadoch samtidigthjälp
sam personal. Nämndens arbete 
skall därförnaturligtvis hållas utan
för allt partipolitiskt käbbel och 
genomsyras av sans och måtta i 
administrativa, personella och eko
nomiska beslut. 

Så har också skett under de 
många år undertecknad har refere
rat dess möten. De omröstningar 
som undantagsvis förekommit har 
föranletts av att företrädare för de 
östra kommundelarna känt sig och 
sina väljare förfördelade genom 
tveksamma valkretsindelningar 
eller ändringar av vallokaler som 
gjort att avståndet till den nya 
lokalen kan bli orimligt långt för 
dem, speciellt de äldre av dem. 
Detta är fullt legitima intressen att 
ta vara på, det är en omistlig del av 
den demokratiska processen och 
de haraldrig hotatnämndens grund
läggande konsensusbaserade ar
betssätt. 

Flagrant brott 
Dessa självklara regler bröts emel-

lertid, på ett flagrant .. sätt, under 
nämndens förra möte. Arendet som 
behandlades var en eventuell höj
ning av arvoden till valförrättare. 
Arvodena har legat fast under de 
två senaste mandatperioderna. Med 
hänsyn tagen till den allmänna pris
och löneutvecklingen föreslog nu 
ordföranden en höjning på ungefår 
tio procent, dock något mer till de 
mest ansvars- och arbetskrävande 
uppdragen. Hans högst rimliga ar
gument var att de samhällsgrupper 
som vanligen anlitas till dessa 
uppgifter - akademiskt utbildade 
jurister, ekonomer och samhälls
vetare- har åtnjutit en jämförelse
vis förmånlig löneutveckling de 
senaste åren, och att det därför är 
rimligt att dessa också skall ha den 
största ökningen. Detta förslag låg 
helt i linje med tanken på attnämn
den inte skall politisera sitt arbete 
genom att engagera sig i frågor 
som skulle kunna förändra hävd
vunna samhälleliga förhållanden . 

Oppositionspartiets ledare ställ
de emellertid då däremot ett förslag 
som skulle ge alla kategorier sam
ma krontalspåslag, redan detta en 
försåtlig provokation enär ett sådant 
förslag procentuellt sett skulle gyn
nade som gör, och därför får, minst! 
Efter en måttfull och välbalanserad 
debatt övertygades oppositionen 
om ett kompromissförslag från 
ordföranden, som något litet gick 
dem till mötes. 

Men då for djävulen i det bol
sjevikiska partiets representant, 
som gjorde det smygsocialistiska 
kravet till sitt eget, utgöt sig om 
utökade klassklyftor och rättvisa i 
orättvisan, samt krävde därtill 
votering! Förvåning utbröt, följd 
av en stunds tystnad fylld av 
berättigat harm. Representanten för 
ett parti som säger sig värna om 
träd, gräs och stenar samt, i före
kommande fall, om djur och, som 
i detta fall, människor, vilken var 
den som faktiskt öppnade diskus
sionen, med ett förslag som efteråt, 
i samtal med undertecknad, visade 
sig ligga i linje med oppositions
partiets, dock med halva procentu
ella påslaget - med hänsyn tagen 
till statsfinanserna-bleknade inför 
insikten om vidden av konsekven
serna av sitt handlande. 

Anständighetens seger 
Kaos låg i luften, men demokratin 
och anständigheten segrade till slut! 
En förkrossande majoritet, även 
omfattande oppositionspartiet och 
träden, gräset och stenarna, avvisa
de givetvis detta försök till palats
kupp. Men se; skadan var redan 
skedd. Till bolsjeviken sällade sig 
nämligen i omröstningen represen
tanten för det religiösa partiet, vilket 
inom parentes sagt stärker under
tecknad i uppfattningen att kyrkan 
aldrig borde skilts från staten. 

Bygg högt och tätt för att spara natur! 
Du har fel igen, Gunnar Sandin. 
Denna gång gäller det den nya täta 
staden. Din retoriska fråga "Ska 
man då bebygga grönområden?" 
besvarar du medettövertygat "Ja
visst!" i artikeln om Martin Svan
sjös vision av 2000-talets stadsbe
byggelse. Du hatar grönområden 
och beskriver dem som hundskits
reservat för singlar. 

Till och med Folkparken! 
Du är till och med beredd att ge upp 
Folkparken på Väster. Men det 
behövs inte. Inte om man bygger 
högt. Med den större befolkningen 
ökar tvärtom behovet av Folkpar
ken och övriga grönområden. Ditt 
förslag att i en sorts modern en
closure-rörelse privatiserade grön
områden som är vår tids allmän
ningar duger inte. Manhattan har 
råd med Central Park, Lund har råd 
med Folkparken. 

Svansjös vision går ut på att för
täta för att bevara land. Han vill 
(som j ag för cirka ett decennium då 
jag förespråkade ett nytt Kloster
gården på Tetra-Lavals golfbana 
sydöst om staden) att regionen ska 
bestå av ett pärlband av täta städer 
med land emellan, inte en enda 
sammanhängande utspädd tätort. 
Somjag avskyr han småhusbebyg
gelse. I Värpinge har den smetat 
ner en stor vacker åkersluttning. 

J ag förespråkade åttavåningshus, 
han förespråkar tiovåningshus. I 
dagens Klostergården har höghus-

en genomgående lägenheter med 
fönster åt båda hållen. Så är det 
också i Svansjös stadsvision. 

Jag trivs mycket bättre med 
Svansjös ideer än jag gjorde med 
den försnobbningskonservativa 
linje som var partiets på 90-talet. 
Det ska vara höga hus, både för att 
undvika attregionen förvandlas till 
en sammanhängande utspädd tätort 
(ett mardrömsscenario som är 
mycket nära att bli verklighet) och 
för att bevara befintliga parker 
och grönområden i Lund. 

J ag promenerade idag i det varma 
februarisolskenet längs renings
dammarna från Klostergården via 
Värpinge och Rinnebäcksravinen, 
i gröna stråk fulla av barnfamiljer 
och glada hundar, fram tiJJ Tekniska 
förvaltningen och de nyakvarteren 
väster om stationen på min väg till 
Stadshallen, därjag tog del av Svan
sjös lilla, verkligen mycket lilla, 
ochkanske slarviga utställning. Jag 
ägnade mig då bland annat åt de 
tankar jag skissat ovan. 

Klostergården: 
förtätning och natur 
KlostergårdensByalag utvecklade, 
som du nämner, nyligen sina syn
punkterpåMandamus utbyggnads
planer, som tiJJsammans medHSB
husen i Klostervallen innebär att 
stadsdelen får l 000 nya invånare. 

Byalagets huvudsynpunkt är, att 
för barnens, barnfamiljernas och 
miljöns skull bevara den lilla aven-

bokslunden i Klostergårdens nord
östra hörn, bygglekens stora vilda 
tomt med flervåningshyddor uppe 
i träden och intilliggande kulle med 
kälkbacke och buskar som ett sam
manhängande naturområde. 

Detta blir möjligt om arkitekten, 
jag tror han heter Lloyd, förtätar 
bebyggelsen, vilket vi alltså kräver. 
Vi vill också att exploateringen 
ska bli något mindre än den Man
damus föreslår. Nu planeras 81 
lägenheter per hektar. Vi vill ha ner 
antalet till 50 per hektar, vilket är 
övre gränsen .i den norm som före
slås i 98 års Oversiktsplan. 

Fritidsgården ska rivas. Vi vill 
att nya lokaler byggs, innan den 
rivs, så att inte ungdomen, vars 
antal ökar betydligtgenom tillbygg
naden, blir utan lokaler för fritids 
aktiviteter under lång tid, med de 
negativa effekter detkan få. Vi tror 
att centrum kan byggas ut i väster 
så att nya fritidslokaler med mark
kontakt kan skapas. 

Vi har också estetiska synpunk
ter. Mandarnus planerar att bygga 
till Klostergårdens centrum med 
tre och en halv våningar. Det gör 
centret till en tegelkolos s, ett berg 
som skiljer kyrkan i norr från det 
övriga Klostergården. Vi vill be
gränsa påbyggnaden till en våning. 

Dessutom vill vi attöppenvårds
centralen ska ligga kvar i S:t Lars
parken, vilketockså är personalens 
önskan. Den är lätt för Kloster
gårdsborna att nå med buss 11 . 

På endast några minuter för
vandlades således valnämnden till 
en tummelplats för allsköns parti
politisk äventyrlighet, med potenti
ella framtida koalitioner som kom
mer att skicka chockvågor genom 
hela det demokratiska statsskicket. 
Av bolsjevikerna kan självfallet 
inget gott förväntas, och förhopp
ningsvis skickas de redan efternästa 
val ut på de gator, där de säga sig 
viljahöra hemma. Men om kyrkans 
tjänare skall uppträda på ett sådant 
sätt även framledes ser det mörkt 
ut. 

Det demokratiska systemet vilar 
emellertid liktdetsvenska urberget 
på en stabil grund och vi hoppas att 
förnuft, sans och måtte segra när 
nämndledamöterna har fått sova 
på saken- alltså inte beslutet, men 
anarkin -några månader. Till den 
bolsjevikiske representantens för
del skall dock, slutligen, ehuru 
ogärna, sägas, att detta var första 
gången under de tre eller fyra val
perioder han suttit i nämnden, han 
valt att på detta skandalösa sätt 
försökt utnyttja den demokratiska 
beslutsgången för sina samhälls
omstörtande syften. Rätt skall vara 
rätt! 

P. Et(er)son. 

Horror vacui! 

Förtätning för att bevara ett 
naturområde, alltså. Inte den sam
manhängande utspädda tätort, som 
Klostergårdens föregående utbygg
nad med kvarteret Regnbågen pe
kade på. 

Men vi välkomnar de studenter 
och unga familjer som ska få bostad 
i Klostergården. Vi vill bara garan
tera att de får en god miljö med 
naturoch bygglekför barnens lekar 
och utrymmen för ungdomar och 
föreningsliv. Den ökade befolk
ningen kommer att ge bättre un
derlag för samhällsservicen. 

Vi hoppas på partiets stöd för 
dessa synpunkter när beslut om 
utbyggnaden ska tas. 

Gunnar Stensson 

PS om årsmötet 
Förutom Karin Svensson Smith no
minerade årsmötet Mats Åstrand 
(Trelleborg) att liksom förra gången 
stå tvåa på riksdagslistan i vår krets. 
A v lundabor nominerades dess
utom Ann Schlyter och Diana Muli
nari. 

Tre uttalanden togs men inget 
föreligger här vid pressläggningen. 
Och två lär vi få vänta på: mötet 
lyckades trots debatt inte ena sej 
om formuleringar utan uppdrog åt 
den nya styrelsen att överarbeta 
dem. Och styrelsen sägs inte sam
manträda förrän nästa vecka. 

Stefan Arvidsson har skickat en 
text som rör årsmötet men redaktio
nen lyckades tyvärr inte öppna 
dokumentet. Hoppas det går bättre 
nästa vecka. 



Miljö och kongress 
Antalet motioner som tog upp tra
fik- , energi- eller miljöfrågor på 
vänsterpariets kongress i Västerås 
var inte särskilt stort. Yrkandena i 
dem var hellerinte särskilt häpnads
väckande. Eftersom jag var en av 
dem som hjälpte partistyrelsen att 
besvara motioner vet jag, att de 
flesta utan diskussion kunde be
svaras med att det som motionär
erna ville redan var något som vi 
jobbade med från riksdagen eller 
på annat sätt. En motion som före
språkade storsatsning på naturgas 
och en annan som gick ut på att 
körkortsundervisning (teori och 
praktik) skulle vara en del av gym
nasieskolan var de endajag minns 
som de klara avslagen närmotions
svaren förbereddes . 

Det som stod i förslaget till val
plattform hade antingen Jonas Sjö
stedteller jag skrivit. Det var dels 
ett eget stycke med rubriken "Rätt
vist miljöutrymme", dels instoppa
de meningar där miljöfrågor borde 
vara integrerade. Vi förväntade oss 
inga större reaktioner från parti
kongressen. Ingen i partistyrelsen 
hade reserverat sig till förmån för 
något annat motionssvar eller en 
annan formulering i valplattformen 
som hade med miljö att göra. 

Älvsborgsdelegationen, i talar
stolen bland annat representerad 
av deras riksdagsledamot Jonas 
Ringqvist, ville med ett antal yr
kanden förstärka plattformens 
miljöprofiL Det varvälformulerade 
yrkanden, särskilt ett som nyanse
rade den positiva syn på ahndel 
som fanns i PS förslag till text. J ag 
utnyttjade min ti~ i talarstolen till 
att plädera för Alvsborgsdelega
tionens yrkanden. 

Reseavdragen 
I talarstolen försökte jag ocksåhin
na förklara varför valplattforms
gruppen/Ps hade valt att föreslå en 
formulering om differentierad be
skattning av bilismen utifrån regio
nala skillnader och vad som avsågs 
med det. Den alternativa text som 
förelåg via yrkande som lämnats in 
på kongressen var en höjning av 
reseavdragen. I samband med för
handlingar om en regionalpolitisk 
proposition hade skillnader mellan 
dessa två varianter retts ut. Störst 
reseavdrag har Mälardalen. Storle
ken på de summor människor drar 
av för bilkörning varierar i första 
hand med inkomst och i andra hand 
med kön. Ett träffsäkert skatteför
slag för att gynna välbeställda män 
är med andra ord höjdareseavdrag. 
skattesänkningar är annars inte vad 
vänstern brukar förespråka. Här 
passade det dock en klar majoritet 
av kongressombuden, dock med 
förbehållet att det bara skulle gälla 
glesbygden. 

Det jag sa var att beskattningen 
av bilismen som helhet inte alls 
täcker de kostnader som vägtrafi
ken ger upphov till. Detta går till 
och med att läsa i EU:s senaste 
vitbok om transportpolitik I riks
dagsgruppen driver vi att höjning 
av vägtrafikbeskattningen i första 

hand ska öka genom ett införande 
av miljöstyrande vägavgifter i tät
ort. Detta dels med tanke på den 
större olägenhet bilarna medför i 
tätort, men också för att kollektiv
trafik eller gång/cykeltrafik är ett 
rimligt alternativ, vilket det ofta 
inte är i glesbygd. Trist nog hörde 
jag ingen annan som försvarade 
den text som PS hade ställt sig 
bakom. 

Körkortsundervisningen 
I början av 1990-talet minskade 
antalet ungdomar som tog körkort. 
Körskoloma antog attdetta berodde 
på sämre ekonomiska tider. När 
sedan konjunkturen vände blev det 
dock inte någon ökad tillströmning 
till körundervisningen. Körsko
lomas branschorganisation lät ge
nomföra en undersökning för att ta 
reda på orsaken. Då visade det sig 
att hälften av dem som i 18-25-
årsåldem avstod från körkort inte 
planerade att skaffa sig ett oavsett 
vad det kostade. Denna grupp, som 
företrädesvis lever i större tätorter, 
oroade givetvis körsko le branschen 
mycket. Branschen satte igång en 
intensiv lobbykampanj och upp
vaktade exempelvis oss riksdags
partier ett i taget. Tillsammans med 
Bilindustriföreningen har den även 
haft en mycket påkostad annons
kampanj i dagstidningarna för kör
kortsundervisning i gymnasiesko
lan . En likbil i gigantiskt format 
illustrerade annonserna med bud
skapet att unga behöver lära sig 
köra. 

Lobbyisterna vann 
Att unga förare är kraftigt över
representerade vid vållande av 
dödsolyckor är väl belagt. De är så 
dominerande att det i norska 
trafiksäkerhjetskretsar diskuteras 
att höj a körkortsåldern från 18 till 
23 år för killar. Tanken är att de 
behöver mogna innan de får tillgång 
till detsom vid felaktig användning 
kan vara ett dödsredskap. A v alla 
könsskillnader jag sett om trafik
beteende är vållande till döds
olyckor bland ungaförare den stör
sta. Säga vad man vill om Ingegärd 
W emersson, men i de svar hon gett 
de riksdagsledamöter som påvekats 
av kampanjen har hon inte fallit 
undan. Hon har bestämt sagt att det 
inte kan vara rimligt att av skolans 
knappa resurser avsätta tid och eko
nomiska medel till körkortsunder
visning. Det finns inget förbud för 
kommunerna att ge sådan under
visning. Den förekommer redan i 
flera små. Frågan är om de centrala 
statsmaktema ska verka för att alla 
gymnasieskolor ska ha det på sin 
meny. 

Wernersson stod pall för lobby
kampanjen, men det gjorde inte 
majoriteten på v-kongressen denna 
gång. l Växjö avslogs motionerna 
men här gick de igenom med klar 
majoritet. J ag hade lämnat kongres
sen när detta hände men har fått 
förmedlat att det fanns sex-sju tal
are från Skåne som hade argument 
för detta stöd till de ungas intro-

Taliban-Gudrun 
Så har vi då varit ute och valsat i 
pressen igen. Det är tydligen bra 
U fr P. Unckel), men ibland undrar 
man ju. Ibland blir man faktiskt 
direkt förbannad över anledningen. 

Natten till förra söndagen hade 
jag svårt att sova, och då hör man 
på radio. Från klockan fyra på mor
gonen var den allra första nyheten 
i Ekosändningarna, att nu fanns det 
grav kritik från inre v-cirklar mot 
Gudrun Schyman, n.b. pågrund av 
hennes kongresstal och följande 
artikel på DN-Debatt. Tonläget ste
grades alltmer; till slut började Ekot 
lägga till attdetta bara varen teaser, 
resten av den allvarliga kritiken 
skulle man få höra i Godmorgon 
Världen. 

Bekymrat, bekymrat 
Och det fick man ju. Det hela inne
bar onekligen att min gamla vanliga 
söndagsmelankoli (söndagar är 
avskyvärda) piggades upp av att 
jag blev riktigt förbannad. Om detta 
ska föreställa analysnivån bland 
våra högt placerade företrädare i 
politiken finns det all anledning att 
bli bekymrad. 

Kamraterna K vist, Rosengren 
och Zetterberg var djupt bekym
rade. Det framhöll än det ena, än 
det andra. Genomgående var att 

l 

snälla män skulle "känna sig 
kränkta", och inom parentes kanske 
inte rösta på vänsterpartiet. I något 

1 fall citerades till och med upprörda 
telefonsamtal från män, som nu 
minsann skulle ta tillbaka sina 
röster. Man anar kanske här det 
LO-kollektiv som vi så ivrigt vill 
rekrytera, men som inser att det 
trots allt är säkrare med sossarna, 
som ju faktiskt bara pratar allmänt 
och därmed inte hotar några råd
ande könsstrukturer. Värstvarfak
tiskt Eva Zetterberg. Hon hävdade 
att detta vore kränkande för, om 
jag minns rätt "kvinnor som inte 
innehar någon framträdande roll i 
yrkeslivet, men är väldigtuppskat
tade inom familjen". De skulle ta 
illa vid sig om det talades om att de 
var förtryckta. Hon förefaller aldrig 
ha ens reflekterat över hur det kom
mer sig att någon kvinna "inte inne
har någon framträdande roll i yrkes
livet". 

Hur kan ett parti, som trots allt 
grundar sig i ett tänkande som för
söker se strukturer i samhället, ha 

duktio n till bilkörande, vilket alltså 
enligt beslut vardelegationens linje. 

J ag har fått frågor från hämpa 
norrbottningar hur detta står i 
överensstämmelse med det som de 
uppfattar som v-Skånes olika an
strängningar för att miljöanpassa 
transporterna. Norrbottensdelega
tionen hade mindre förståelse för 
varför skolans resurser ska använ
das för att lära storstadsungdomar 
att köra bil. Något svar hade jag 
inte att ge. 

Karin Svensson Smith 

Karins textförelåg redan till nr 2 men 
har inte fått plats förrän nu. 

företrädare som tydligen inte alls 
begriper ett sådant resonemang? 
Är nästa steg att vi a la Susanna 
Popova och Marie Söderqvist bör
jar dilla om att allt hänger på in
dividens duktighet? Det stackars 
risiga sjukvårdsbiträdet somjobbar 
halvtid och tar hand om familjen 
för resten får faktiskt inse att hon 
borde ha varit duktigare, och under 
tiden nöja sig med familjens upp
skattning. 

Fel om familjen, men ... 
Det må vara att krigsförklaringen 
motfamiljen varett misstag; familj 
i olika former är trots allt för de 
allra flesta av oss en grundläggande 
plattformiii vet. Samtidigtkanman 
säga att verkligheten gav Gudrun 
Schyman rätt redan veckan efter: 
upprördheten över Fadime Sahyn
dals öde borde kanske få en och 
annan att reflektera över om fa
miljer alltid är jättebra. Men oför
mågan hos våra företrädare att inse 
när någon talar om strukturer re
spektiveindividerärdjuptoroande. 
Var är analysen, jämfört med den 
uppenbara fasan inför att mista 
väljare? Såvitt man kan bedöma 
måste Schymans kraftfulla utspel 
vara grundat dels i en analys, dels 
i ett djupt personligt engagemang, 
dels i en reaktion mot att i stort sett 
alla politiska partier numera anser 
sig vara feministiska, utan attmena 
ett pip med det. 

Vem tipsade? 
Den enda som skilde sig med heder 
från sin intervju var Pernilla Ze
thraeus. Hon påpekade, försynt 
men tydligt, att vi också är ett so
cialistiskt parti, och att det nog var 
viktigt att inte glömma det. När det 
gäller de andra undrar man som 
utomstående hur en sådan mass
medial sakegentligen uppkommer. 
Vilka är mekanismerna? Har God
morgon Världen själv plötsligt 
kommit på att här finns nog all
varliga interna schismer? Vi vet 
onekligen att ingenting är roligare 
för politiska journalister än motsätt
ningar inom partier, och vi har ju 
alltid varit extra tillmötesgående 
på det planet. Eller har någon gjort 
en "Sahlin" och tipsat om att här 
finns det minnsann allvarliga mot
sättningar? Eller är det så enkelt att 
man inte kan motstå äran att bli 
uppringd av radion och få breda ut 
sig i ett erkänt prestigefyllt pro
gram? 

Heder åt Gudrun Schyman, som 
kallt deklarerat att hon inte tänker 
ta tillbaka ett enda ord. 

Charlotte Wikander 

PS Harninoteratdetsenastemode
uttrycket?"Mankännersigkränkt." 
Gud och alla människor har tyd
ligen för närvarande en ständig 
beredskap för att bli "kränkta". Den 
grundläggande betydelsen tyGks 
vara att någon ifrågasätter saker 
som man själv aldrighar ifrågasatt. 
Låt oss hoppas att detta virriga ut
tryck får sammakortahalveringstid 
som att "ta tag i den biten". 
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bättre förankra mitt parlamentariska 
arbete. 

Nationellt perspektiv 

1 St~ll upp för rättssäkerheten, 
GORAN PERSSON! 

Svar till Linda Svensson 
och Anders Neergaard 
Linda Svensson skriver i förra numret 
av VB att hon blivit felciterad. Jag har 
återgett det citatjag skrev neri samband 
med det möte i Malmö som var ett led 
i en programdebatt. Vi var flera inle
dare: Johan Lönnroth, Jenny Lindahl 
och jag som då representerade pro
gramkommissionen. Jag kollade inte 
då med Linda om jag uppfattat henne 
korrekt. Hon säger nu attjag inte gjort 
det. Vadjag förstår är vi då överens om 
den huvudsakliga inriktningen för hur 
vänsterpartiet bör agera. Jag tycker 
ocksåatt det är vår uppgift att förhandla 
ochkonkret driva på utvecklingen. Det 
är just precis det jag har gjort som hu
vudansvarig för trafikfrågorna i riks
dagsgruppen. 

Citytunneln 
Jag håller också med Linda om att 
partistyrelse- och riksdagsledamöter 
ska bolla med distrikt och lokal
avdelningar. Det vardärför vi arrange
rade en trafikpolitiskkonferens den 14 
maj i fjol med 70 deltagare från distrikt 
och lokalorganisationer. Det varockså 
för att informera och lyssna som jag 
bad att få komma till Skånes distrikts
styrelse i augusti då förhandlingama 
hade startat på riktigt. Innan dess hade 
det funnits en skriftlig remissomgång 
då alla partidisktrikt hade fått lämna 
synpunkter på de äskanden som kom
mit fram från den landshövdingeupp
vaktning som Björn Rosengren arran
gerade i maj. Under hela mandatperio
den har jag gått på de möten som 
arrangeras av skåneregionen/distrik
tets trafiknätverk och känt mig väl 
förankrad där. I slutskedet informerade 
jag Anneli Philipsson samt Viimer An
dersen från Malmö om det som var 
aktuellt beträffande Citytunneln och 
lyssnade på vad de hade att säga. Dia
logen resulterade bl. a. i att det är deras 
alternativ till Citytunneln som nu på 
Banverkets uppdrag blivit utrett för att 
utgöra ett kompletterande material i 
miljöbalksprövningen. 

Utomparlamentariska rörelser 
När miljöpartiet hoppade av förhand
lingarna kallade vi representanter från 
miljörörelsen till ett möte i riksdagen. 
De uppmanade skriftligt och muntligt 
vänsterpartiet att fortsätta förhandling
arna med regeringen eftersom det var 
enda chansen att få någon miljöprofil 
på de kommande infrastrukturinveste
ringarna. Under hela mandatperioden 
har jag använt mycket tid för att ha en 
nära relation till utomparlamentariska 
rörelser (SNF, Järnvägsfrämjandet, 
Fältbiologerna, Kollektivtrafikant -
Stockholm, NTF, Kommunalarbetar
förbundet, Miljöförbundet/Jordens 
Vänner, SEKO m.fl.) och på det viset 

När förhandlingarna hade avslutats i 
början av oktober var det riksdags
gruppen och verkställande utskottet 
som avgjorde om partiet hade fått ige
nom tillräckligt mycket av de krav 
som fastställts innan förhandlingarna 
började för att det skulle uppväga de 
eftergifter som vi tvingats göra. I det 
sammanhanget bedöms givetvis re
sultatet efter nationella prioriteringar 
och jag var som förhandlare represen
tant för helariksdagsgruppen (inte bara 
för Skåne). Det fanns ingen tvekan 
vare sig i riksdagsgruppen eller i verk
ställande utskottet. Vänsterpartiet 
kunde inte ta ansvarför uteblivnajärn
vägsinvesteringar i resten av landet 
bara för att Citytunneln i Malmö ingick 
i propositionen. Infrastrukturöverens
kommelsen sågs dessutom i ett större 
politisktperspektiv. Om det var någon 
fråga där ledarsidorna i de borgerliga 
tidningarna hade bedömt (och hoppats) 
att det rödgröna samarbetet skulle 
spricka på, så var detjust kring trafik
politiken. För dem som via VB känner 
till mina ambitioner vad gäller att an
passa trafiken till miljökrav borde det 
vara lätt att inse att en förhandling med 
Björn Rosengren var en utmaning för 
att uttrycka sig milt. 

Totalt missförstånd 
Anders Neergaard har missuppfattat 
mig totalt om han tror attjag står för en 
annorlunda linje är partiledningen vad 
gäller utrikespolitiken. Min poäng är 
att den stora skillnaden mellan vänster
partiet och regeringen vad gäller EMU, 
USA:s anspråk på att vara världspolis 
m. m. gör det extraangeläget att försöka 
vrida regeringen åt vänster genom ett 
regeringssamarbete med oss och miljö
partiet, snarare att lämna den att söka 
majoritet för regeringspolitiken via 
sarnarbete med ett ellerflera borgerliga 
partier. J ag draren direkt parallell med 
trafikpolitiken. Det varinte förattBjörn 
Rosengren och jag hade så mycket 
gemensamt som det var väsentligt att 
slutföra förhandlingarna - det var för 
att miljö- och trafiksäkerhetsintressena 
skulle ge politiskt avtryck på väghyg
garlobbyns bekostnad. 

Jag gillar debatt 
I övrigt vetjag inte hur jag ska förhålla 
mig till den starka kritik Anders ger 
uttryck för. När jag granskar vad jag 
skrivit kanjag inte inse hur någon kan 
känna sig kränkt, förlöjligad, stämplad 
eller brännmärkt av det jag skrivit. 
Självklart är det positivt att fler män
niskor väljer att bli medlemmar i vän
sterpartiet och att dessa nya medlem
mar uttrycker sina åsikter och delar 
med sig av sina erfarenheter. J ag blev 
t.ex. glad när Stefan Arvidsson (en ny 
medlem) skrev ett debattinlägg i VB 
inför den kommande kongressen. Jag 
svarade honom för att visa respekt och 
diskutera det han skrivit. 

Jag hoppas verkligen inte att han 
känner sig kränkt, förlöjligad, stämplad 
eller brännmärkt av det. Det var i varje 
fall inte på något sätt min avsikt. Bara 
en levande debatt kan utveckla partiet. 

Karin Svensson Smith 

1400 kronor samlades in till de tre 
svenskar som finns med på FN:s 
så kallade terrorlista i samband 
med vänsterpartiets årsmöte i 
Lund. Mötet bröt genom denna 
handlingmot den ED-konvention, 
som också Sverige anslutit sig till. 
Det handlade alltså kriminellt. En
ligt den indianutrotarterminologi 
som Bush, Persson och Ohlsson 
använder sig av i stället för be
greppen i deklarationen om de 
mänskligarättigheterna är vänster
partiet i Lund alltså en terrorist
organisation. 

De tre svenskarna fick alla sina 
tillgångar frysta i november förra 
året. Orsaken uppgavs vara deras 
anknytning till banken al-Baka
raat, som är en viktig institution 
för överföring av gåvor till fattiga 
somaliska familjer. Dessa familjer 
svälter nu. Det gör också de tre 
svenskarna. Utan de illegaltinsam
lade medel, som nu också årsmötet 
bidragit till, skulle de svälta ihjäl. 

Vår aktion gäller de tre sven
skarna. För oss representerar de 
alla dem som drabbas av den inter
nationellarättslösheten. Vi solida
riserar oss med alla i kampen för 
rättssäkerhet. Närdetgälleruniver
sella principer måste man agera 
lokalt, men tänka globalt. 

I fredags meddelade FN: s sank
tionskommitte att sanktionerna 
mot de tre svenskarna står kvar. 
USA:s talesman påstod, att bevisen 
var starka men vägrade presentera 
dem. Så agerar DSA helt utan 
bevisning på samma gång polis, 
åklagare och domare. Göran Pers
son tiger. Den svenska regeringen 
kryper i stoftet för den arroganta 
supermakten och försöker tysta 
ner övergreppet, vilket underlättas 
av de största tidningarnas tystnad. 

Glömmer vår rättstradition 
Eric Östberg, tidigare åklagare vid 
krigsförbrytartribunalen i Haag, 
påpekade i Ekots lördagsintervju 
26 januari, att den svenska rege
ringen fortfarande inte vet vad de 
här personerna är misstänkta för. 
Den vet inte ens om de är rätt 
personer. Inte heller de tre sven
skarna vet vad de anklagas för, de 
har förvägrats rättegång och de 
kan i princip aldrig undgå de sank
tioner de drabbats av. "Det verkar 
som om regeringen glömt den 
svenska rättstraditionen när det 
gällerindividens rättssäkerhet," sa 
Ostberg. Hans uttalande referera
des i en liten undanskymd artikel i 
DN. 

Nyss påstod den borgerliga, 
USA-styrda mediekören med 
Ohlsson i spetsen att Göran Pers-

son var "befriande tydlig", "rak
ryggad", "kraftfull" och "modig", 
när han trampade på dem som var 
motståndare till "vår helhjärtade 
uppslutning bakom USA" och 
"vårt oförblommerade stöd i kam
pen mot terrorismen" (framtidens 
forskare kommer att häpna över 
alla de bombastiska svulstigheter 
som fyllde svensk press hösten 
2001). 

Då stod han arm i arm med 
Bush, ED-regeringarna, ett antal 
korrupta USA-stöddaregirner, var
av flera diktaturer i Mellanöstern, 
ett Ryssland som behövde stöd för 
sitt utrotningskrig i Tjetjenien och 
ett Kina som ville genomföra sina 
aktioner mot minoriteter i Tibet 
och Mongoliet utan kritik. Det var 
lätt och det var roligt att triumfe
rande tjuta med vargarna. Den nye 
Persson var generös med sin ge
mytliga person. 

Han inbillade sig kanske som 
många andra att Bush skulle vara 
tacksam och ge något i gengäld. 
Men supermakten agerar efter 
bombkriget mot Afghanistan med 
samma unilaterala arrogans som 
före den uppblåsta "FN-alliansen 
mot terrorn". 

Nu, när det gäller att hävda 
svenskamedborgares rättssäkerhet 
i konfrontation med den arroganta 
supermakten, är Göran Persson be
klämmande otydlig, ryggradslös, 
svag och feg . Rättssäkerheten och 
den svenska grundlagen får inga
lundanågot"oförblommerat" stöd 
av vare sig Ohlsson eller Persson. 

Gunnar Stensson 

MÖTE!;~ MÖTE 
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