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Maughan äntligen 
VALBAR 
Den 19mars blev Philip Maughan 
svensk medborgare. Därmed blev 
han också valbar till den svenska 
riksdagen. Det var han alltså inte 
när han av vänsterpartiets om
skrivna valkonferens några veckor 
tidigare placerades i topp på par
tiets valsedel för Södra Skåne. 

Maughan har bott sjutton år i 
Sverige, har svensk familj , goda 
språkkunskaper och ordnade för
hållanden i allmänhet. Han hade 
alltså kunnat bli svensk medbor
gare långt tidigare om han hade 
velat, men har tydligen känt sej 
fäst vid Drottningens England. 
Men även andra omständigheter 
talar för att hans engagemang i 
den svenska politiken är tämligen 
färskt. 

Jonas SJÖSTEDT 
till Lund första maj 
EV-parlamentarikern Jonas Sjö
stedt blir huvudtalare på Lunda
vänsterns förstamajmöte i år. Sjö
stedt är en av partiets mest upp
märksammade företrädare och 
nämns som partiledarkandidat den 
dag som Gudrun Schyman vill 
syssla med annat. 

När lokalorganisationens styrel
se fa ttade beslutet på sitt möte i 
förra veckan förelåg ett alternativt 
förslag att även riksdagsledamot 
Karin Svensson Smith och riks
dagskandidat Philip Maughan 
skulle framträda. Det var dock obe
kant om Maughan skulle ställa 
vilja upp, och inför hotet om "oba
lans" valde en majoritet (röstsiff
rorna 5-4) att nöja sej med Jonas 
Sjösted t. 

Talare för Ung vänster blir Paula 
Mulinari och för Vänsterns hög
skoleförbund Pinar Dal. 

Viss framg~ng för 
CYKUSIFORENING 
Inför årsmötet den 24 april berättar 
styrelsen för Lunds Fot & Cykel
folk att kommunen har beaktat 
dess remissvar om översiktsplanen 
för Dal by. Ett bostadsområde som 
skulle ligga obekvämt långt från 
kollektivtrafikens hållplatser och 
därmed bli starkt bilorienterat har 
utgått ur planen, och en cykelväg 
har ritats in Dalby-Staffanstorp. 

Lunds närmare femti gång- och/ 
eller cykeltunnlar har inventerats, 
och resultatet kommer att redo
visas på årsmötet. 

Familjedag (v) 14 april! 
V än s tern har av tradition inte f onnulerat något familjepolitiskt 
program, inte minst därfor att familjepolitik gärna förknippas 
med åtgärder som stärker och bevarar den heterosexuella 
kärnfamiljen som norm. Men innebär inte detta att vi försitter 
chansen att formulera en radikal, inkluderande och ge
nomtänkt familjepolitik rörande ansvar för barn, äktenskaps
lagstiftning m.m. och att framför allt den kristna högern kan 
monopolisera tänkandet kring vad en familj ska vara? 

Därför ordnar feministiska ut

skottet och HET-utskottet i vän
sterpartiets skånedistrikt en fa
miljedag på Röda huset i Malmö 
lördag 14 april kl. 12-16. 

I2.I 5-I3.30. För att bekanta oss 
med vänsterpartiets politik och 
kristdemokraternas (som har den 
mest uttalade familjepolitiken) gör 
vi en fejkad paneldebatt mellan 
kristdemokrater och vänsterpartis
ter (utifrån v:s program och kd:s 
familjepolitiska program som vi 
snabbt sätter oss in i. Vi börjar 
sedan utifråndettafundera på vilka 
våra utopier är och hur en vänster
radikal farnil jepolitik som är fe mi
nistisk, antirasistisk och HET-an
passad skulle kunna se ut. 

I3.30-I4.I5. Hur kan man för
stå familjens roll i upprätthållande 

av, och motstånd mot, kapitalism, 
könsförtryck, homofobi och ras
ism? En presentation av några teo
retiska förklaringsmodeller. 

I4.I5-I4.45. Kaffe. 
I4.45-15.00. Diskussion om vad 

vänsterpartiets krav skulle kunna 
vara och på vilket sätt den parlamen
tariska politiken ska och kan göra 
familjepolitik. 

I5.00-I5.30. TassoStafilides in
formerar om nuvarande läge och 
riksdagsdebatter. 

I5.30-I6.00. Avslutning och 
sammanfattning. 

Förplaneringens skull: ring gärna 
Olof på distriktsexpeditionen, 040-
192787. 

Läs program under "vår politik" 
på www.vansterpartiet.se respek
tive www.kristdemokrat.se 

Stoppa folkmordet! 
Solidaritet med Palestina! 
Demonstration lördag 20 april. Samling Clemenstorget kl. 13, tal där av 
Hanin Shakra, Ung vänster. Marsch till Stortorget där Yvonne Ruwaida 
(mp) talar. Huvudarrangör Palestinagruppen i Lund. 
Paroller: Respektera fokrätten! Oberoende observatörer till Palestina! 
Nej till ockupation, bort med bosättningrna. Bojkotta israeliska varor! 

"Ljuset från väster" var 
rubriken på en syd
svenskanledare i förra 
veckan. Osignerad 
enligt tidningens praxis 
men vi vet nog vem ... 
Visst, världen inne
håller numera bara en 
supermakt som med 
någon verkan kan in
gripa i den pågående 
konflikten mellan Israel 
och Palestina. Men tror 
nån att Israel skulle 
hålla på som de gör 
utan ett halvsekels er
farenhet av vem som är 
dess bästa vän? Och 
nog misstänker man att 
hemliga budskap sänds 
parallellt med de offent
liga. En journalist som 
söker sanningen skulle 
inte ha presterat en sån 
rubrik. 

2J 
Rosengren ljög om 
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DUBBELSPAR 
På ett möte i februari förklarade 
näringsminister B j örn Rosengren, 
som tillika har ansvar för trafik-

l frågor, att ett slutgiltigt besked 
om Västkustbanans dubbelspår 
genom nordvästra Lund skulle 
komma "inom några veckor". 

Nu har vi sett av morgontid
ningarna att inget beslut är att 
vänta förrän efter sommaren. Det 
reviderade förslaget har nämligen 
sänts ut på en ny remissomgång 
till berörda fastighetsägare, och 
sen ska svaren sammanställas etc. 

Rosengren har som bekant bli
vit ökänd för slarviga eller direkt 
felaktiga uttalanden. Dröjsmålet 
innebär fortsatt ovisshet och 
trängsel på det befintliga enkel
spåret, med åtföljande störningar 
och fö rseningar. 

GAMLALUND 
1 möter politiker 

l 

Än är det behagligt långt till valet 
(se särskild artikel) och väljarna 
väntas bestämma sej senare än 
nånsin. Däremot är olika för
eningar tidigt ute. 

Sålunda har hembygdsför
eningen GamlaLund inbjudit sta
dens fullmäktigepartier att utfrå
gas. Starten blir med kd den 15 
april, men inte förrän den 3 juni 
är det dags för vänsterpartiet, som 
kommer att representeras av Ulf 
N y mark och Cecilia Wadenbäck. 
Vi lovar att påminna längre fram. 

Ä ven studentpartiet låter sej 
utfrågas, vilket tyder på att det 
tänker ställa upp i lokalvalet också 
i år. 

Muzakför 
PARKERARE 
Kommunala parkeringshusetPär
garen (E pas p-hus för de minnes
goda) kommer som en trivselåt
gärd att förses med kontinuerlig 
bakgrundsmusik från högtalare 
som ska vara "slagtåliga". Olika 
former av vandalism är nämligen 
vanliga i p-husen. 

Mot beslutet protesterade vän
sterpartiets representant i p-hus
styrelsen. Det finns ju en seriös 
debatt om alla oönskade ljud som 
tvingas på allmänheten, och inte 
minst musiker (t. ex. Finn Zetter
holm har protesterat mot den 
muzak som brer ut sej alltmer. 

Men de andra partierna tyckte 
det skulle bli trevligt med musik. 



Vänsterpartiets järnvägs politik: 

Ontpröva bolagiseringen! 
Alla som kommit med tåg till 
Stockholm har nog fascinerats av 
den stora stationshallen. Ursprung
ligen var den en banhall där ång
tågen körde in, men när trafiken 
växte behövdes mer utrymme för 
resenärerna. Hallen är ett trots sin 
storlek vackert, harmoniskt rum 
och inte minst ljust rum, med en 
mängd funktioner till tjänst för 
resenärer och andra. 

Nu ska hallen bli en butiks galle
ria. Resenärerna ska i princip för
visas till källarplanet. Vill de köpa 
biljetter måste de bege sej till andra 
sidan gatan. 

Detta är ett av de exempel som 
uppstyckningen och bolagiseringen 
av "gamla" SJ har fått, och som 
vänsterpartiet grundligt vill utvär
dera enligt en aktuell riksdags
motion. Men fallet med Stockholm 
C torde inte kräva någon stor utvär
dering. Det är uppenbart att föränd
ringen innebär en stor försämring 
för resenärerna, och att den indirekt 
drabbar tågresandet när resans start 
och mål blir så mycket otrivsam
mare. Därmed drabbas bland annat 
också "nya" SJ ,traflkoperatören, ett 
av de uppstyckade bolagen med 
lönsamhetskrav. 

Motionenlyfterfram andranega
tiva exempel. När SJ godsdivision 
blev bolaget Green Cargo chock
höjdes priset på vagnslaster i gles
bygd och goåstrafiken upphörde 
på vissa sträckor. Godstågen rullar 
i första hand på nätterna. Förr kunde 
lokförarna växla om genom att 
alternativt köra dagfjärrtåg eller 
pendeltåg. Nu döms godstågsförar
na till nästan genomgående natt
arbete, med de effekter som det får 
på arbetsmiljön och det sociala 
livet. 

Ytterligareettproblem som upp
styckningen och privatiseringen har 
skapat för den stora allmänheten är 
problem med biljettbokning, påpe
kar motionen. 

Vad stationshusen (till exempel 
det i Lund) beträffar vill vänster
partiet att de överförs från fastig
hetsbolaget lemhusen till Ban ver
ket. Det är logiskt eftersom Ban
verket redan ansvarar för sådant 
som plattformar, gångtunnlar, hög
talare och monitorer. Om Banver
ket får stationshusen eliminerar 
man ett besvärligt gränssnittspro
blem, för att använda en modeterm 
från datavärlden. 

Ute i världen har pendeln börjat 
svänga tillbaka. Det är framför allt 
det brittiska fiaskot som har tvingat 
fram en omprövning, men något 
liknande rapporteras från till exem
pel Holland. Järnvägen är ett mödo
samt uppbyggt system där de olika 
bitarna hänger samman: spår, tåg 
och hus. Bryts de isär blir systemet 
mindre funktionellt (minns hur SJ 
och Banverket skyllde på varandra 
under vinterns snökaos!), och blir 
operatörerna många så tappar man 
lätt stordriftsfördelar. Och minns 
ni bolaget sydvästen som körde på 
Västkustbanan underfyra månader 
2000?Trist att den svenska rege
ringen inte känner de nya vindarna 
utan fullföljer bolagiserings- och 
privatiseringspolitiken. 

Vänsterpartiet har under den 
senaste mandatperioden ingått i re
geringsunderlaget och även efter
strävatettfördjupat samarbete. Den 
aktuella motionen är ett exempel 
på de gränser som finns för det 
samarbetet, inte minst när det han
dlar om ägande . 

Gr 

Från val till val (2) 
En kamrat blev smått upprörd över 
min förra artikel, där jag tyckte att 
vi kunde simma lugnt. Själv an
såghan att att vänsterpartiet i Lund 
var alldeles för sen ute med sina 
valförberedelser. 

Ju yngre, desto senare 
Jag tycker mej ha gott empiriskt 
underlag för min bedömning. I riks
dagsvalet 1998 var det hela 57 
procent som bestämde vilket parti 
de skulle rösta på först under de 
sista fyra veckorna. Och tendensen 
är stigande: ännu på 1960-talet var 
motsvarande siffra kring lO pro
cent. 

Sist bestämmer sej de unga väl
jama. Av förstagångsväljarna var 
det hela 79 procent som inte hade 
bestämt parti när det var en månad 
kvar, och utsträcker vi åldersgrän
sen till30århandlardetfortfarande 
om tre fjärdedelar av de röstande. 

För Lund blir denna observation 
särskilt relevant eftersom de unga 
är så många. Nästan en tredjedel av 
kommunens väljare är 18-30 år. 

Tidpunkten för partivalet hör till 
det som har studerats av den stora 
väljarundersökning som redovisas 
som en bilaga i statistiska central
byråns serie "Allmänna valen". Där 
kan man lära sej mycket annat. 

Partibyte och partiidentitet 
Drygt 30 procent av väljama bytte 
parti mellan riksdagsvalen 1994 
och 1998. Också det är en stark 
ökning mot tidigare. Yngre bytte 
oftare än äldre, kvinnor oftare än 
män, studerande oftare än indu
striarbetare, högutbildade oftare än 
lågutbildade. Overfört på Lunds 
demografi innebär det att troligen 
mer än en tredjedel bytte parti mel
lantvå val. 

En omvänd konsekvens av den 
ökade rörligheten är att allt färre 
identifierar sej med ett visst poli
tiskt parti. Ett annat utslag av 
samma tendens är förstås att allt 
fårre är medlemmar i partier. 

Nu kanske någon vänsterpartist 
försöker trösta sej med att hans 
parti ökar sitt medlemsantal, i 

I riksdagen 
och utanför 
I riksdagens rrafikutskottärvi fyra vän
sterpartister. Lars Oh! y deltardock bara 
i nödfall eftersom han är utskottsansva
rig i utrikesutskottet. Jag har huvud
ansvaret för oss i trafikutskottet och har 
försökt knyta ihop det parlamentariska 
arbetet med aktivitet riktad till fack
föreningar och andra utomparlamentari
ska organisationer som är aktiva inom 
trafik- och miljöområdet 

Den första frågan som dök upp när 
jag var nyvald var om SJ skulle bolagi
seras eller ej. Seko Järnväg och andra 
fack bjöd in att lyssnas på och resoneras 
med. De vi rräffade ville att SJ skulle 
bolagiseras för att statens järnvägs
operatör skulle få större frihet och bätrre 
möjligheter att verka. särskilt på den 
internationella järnvägsmarknaden . 
Trots det beslöt vår grupp att molinera 
mot bolagiseringen eftersom den min
skade statens inflytande över SJ. Vän
sterns riksdagsgrupp var den enda som 
röstade mot bolagiseringen. 

Helt nyss har regeringen lämnat en 
skrivelse till riksdagen om SJ:s bolagi
sering, Vi skrev då en v-motion i ämnet. 
J ag gjorde några försök att förhandla 
fram en gemensam ståndpunkt innan 
skri ve l sen lades, men vi tyckte så olika 
att det inte gick. 

V år motion kräver att bolagiseringen 
utvärderas rejäl t. Vi föreslår att ägar
instruktionen ändras så att det blir de 
trafikpliriska målen och ett samhälls
ekonomiskt synsätt som styr. N u bygger 
:;tyrningen på ett ensidigt fCre~gseko
nomiskt synsättmed statliga utdelnings
krav på SJ. 

Samticligt verkar partiet under de 
pågående förhandlingarna om tilläggs
budget för 2002 för att SJ fårett ägartill
skott av staten. Detta för att kompensera 
för felaktig värdering av de ingående 
delarna i det som holagiserades. När 
budgeten offentliggörs den 15 april vet 
vi om förhandlarna fi ck igenom kravet. 

Karin Svensson Smith 

motsats till de flesta andra partier. 
Mendetärdropparihavet. Vänster
partiet i Lund har cirka 150 med
lemmar men ( 1998) 6000 väljare. 
Ä ven om man räknar in ungvän
strare med rösträtt hamnar man inte 
högre en 3-4 procent. 

17 procent av väljama beteck
nade som starkt trogna ett visst 
parti. Bland de unga var siffran l O 
procent. 

Röstning och kön 
Unga väljare är mer benägna än 
äldre att rösta på det parti som för 
tillfallet har medvind. Det gynnade 
vänsterpartiet i förra valet. Men 
ungdomsröstema är svåra att be
hålla. Backar vi blir det tvärtom. 
"Revolutionsåret" 1968 fick vpk 
bara 2 procent av förstagångsvälj
arna. 

En annan sak som gynnade v 
1998 var attkönsskillnaderna aldrig 
har varit så stora i röstbeteendet 21 
procent av alla kvinnor i åldern 
18-30 år röstade på oss. Återstår 
att se om de tänder på den nya 
teorin, att män är minst lika goda 
feminister som kvinnor. Jag tvivlar. 

Gunnar Sandin 

Hög tid sanera 
ljudmiljön 
Kära Nämnden för kollektivtrafik i 
Skåne! 

Jag antar att ni liksom jag har 
noteratden ständigttilltagande för
pestningen av resenärernas ljud
miljö ombord på era bussar och 
tåg. Luftrummet ombord är fyll t a v 
en mångfald av konkurrerande 
korsdrag av ring- och pipsignaler. 
Vissa turer är resan från början till 
slut en enda auditiv skärseld. Res
andet är- just på grund av mobil
telefonerandet fjärran från den av
kopplande fard -då resenären kan 
slumra, läsa, tänka, meditera eller 
allmänt slappnaav- som ni då och 
då så vackert målar ut i reklamen 
för kollektivtrafiken. 

Det är faktiskt förvånande att ni 
ännu inte gjort någonting för att 
sanera ljudmiljön i vagnarna. Kan
ske vet ni inte vad ni skulle kunna 
göra? Det enklaste, billigaste och 
tydligaste sättet är naturligtvis att 
göra bussar och tågsätt till mobil
telefonfria zoner, det vill säga om
bord på skånetrafiken ska alla 
mobiltelefoner vara avstängda. 

En annan möjlighet är förstås att 
- som SJ på X2000 - införa mo
biltelefonfria avdelningar. Fast det 
fungerar inte så bra, tro mej. Många 
mobiltelefonerare respekterar inte 
de telefonfria avdelningarna. På 
Skånetrafl.kens tåg skulle man i så 
fall kanske använda det omvända 
konceptet: att införa ett begränsat 
antal mobiltelefontillåtna avdel
ningar. I bussar på långa linjer är 
det givetvis möjligt att inrätta ljud
isolerade hytter för den som måste 
telefonera under resan. På kortare 
linjer borde det under alla omstän
digheter kunna varahelt telefonfritt. 

Nu kanjag tänka mig att ni mot 
mitt förslag om restriktioner för 
telefonerandet inom Skånetrafiken 
kan invända att: "Då förlorar vi 
resenärer!" Det kan ligga en del i 
detta motargument. Men det är ju 
så att det är en minoritet som ljud
terroriserar majoriteten. Och ni kan 
vara säkra: ni kommer att förlora 
ännuflerresenärer om ni inte hejdar 
signalkakofonin ombord. Så, snälla 
ni, fatta snabba beslut! Värna om 
kollektivtrafikresan som en ange
näm upplevelse! 

Vänliga hälsningar 
UlfNymark 

kommunfullmäktige
ledamot (v), Lund 

V-Lund söker 
valombudsman 
på halvtid maj-september. Arbetet 
kan fördelas ojämntövertiden med 
tyngdpunkt strax före valet, 

Kvalifikationer: förtrogenhet 
med vänsterpartiets politik, organi
satorisk förmåga, förrnåga att ut
trycka sig i tal och skrift. 

Arbetsuppgifter. organisera och 
administrera val arbete, anordna de
batter, möten och arbetsplatsbesök, 
personliga väljarkontakter, besvara 
enkäter och brev, formulera press
releaser och sköta mecliekontakter. 

Anmäl intresse senast 18.4 till 
goran @cs.lth.se eller vänsterparti
ets expeclition. 



Ett gyllene tillfälle? (2) 
Här kommer andra avsnittet av Hans Abrahamsson & Helena 
Tagessons rapport från det stora mötet i Porto Alegre i 
februari. Evenemanget samla 80 000 deltagare från hela 
världen. Man diskuterade globaliseringskritik (positiv och 
negativ). Syftet med mötet var främst att vara en mötesplats 
för diskussion. Rapporten har tillställts VB av Bertil Egerö. 

Den politiska plattformen fanns det mycket som tydde på att 
Många av oss reste till Porto Alegre organisationsformerna förstelnats, 
för att få de politiska sakfrågorna och inte skulle medge någon för
ytterligare belystaoch för att disku- ändring i praktiken . 
tera det politiskt möjl iga. Den I övrigt tog skuldfrågan mycket 
mångfaldocholikhetsomdomine- uppmärksamhet och en speciell 
rade mötet fördunklade inte det tribunal genomfördes, för att igen 
faktum att gemensamma politiska både ställa krav på en omgående 
nämnarekunde urskiljas. Dettablev skuldavskrivning, och även på en 
också tydligt för oss som slet med rimlig ekonomisk kompensation 
formuleringarna i den appell för för de kostnader som den tidigare 
fred och social rättvisa som kan kolonialismen orsakat de fle sta 
betraktas som mötets sociala rörel- fattiga länder. Erfarenheterna från 
sers förslag till dagordning för sitt Argentina blev viktiga härvidlag 
fortsatta arbete. Fullt medvetna om och illustrerade väl effekterna av 
att andra som bevistade andra delar hur de lån som tagits upp av tidigare 
av Forumet kan ha andra bilder, militärdiktaturer försvårar en 
upplevde vi att speciellt fem aspe k- demokratisk utveckling. 
ter av det neoliberala projektets 
tillkortakommande uppmärksam
mades kraftigt. 

Kritik mot WTO 
Den första handlade om västvärl
dens livsstil och de ekologiska grän
serna. En av WSF:s delkonferenser 
var ett förberedelseforum inför 
förestående möte i Johannesburg 
(Rio+ l 0). En klar koppling gjordes 
av många mellan frågan om miljö
utrymme och å ena sidan västvär
ldens livsstil (speciellt användning 
av fossila bränslen) och å andra 
sidan tredje världens fattigdoms
bekämpning och skuldbörda. 

Massiv kritikriktades vidare mot 
aktuella handelsregler och mot 
Världshandelsorganisationens nya 
runda, som upplevdes illegitimt 
framdriven av Västvärlden. WTO 
ansågs intedriva frågan om fri han
del utan mer se till västvärldens 
rätt att skydda sig och till fattiga 
länders skyldighet att öppna sig. 
Flera krav restes på att ställa såväl 
europeisk som internationell han
delspolitik på huvudet. Den rika 
världen skulle avskaffa merparten 
av sina subventioner och handels
hinder medan fattiga utvecklings
länder skulle fårätt att delvis skydda 
sina marknader. 

Demokratiska underskottet 
En massiv kritik riktades också 
mot det demokratiska underskottet 
i olika internationella sammanslut
ningar för ekonomiskt och politiskt 
beslutsfattande. Det var inte bara 
G8-möten som upplevdes illegiti
ma utan så även de befintliga mul
tilaterala institutionerna (Interna
tionella valutafonden och Världs
banken). Många upprepade de krav 
som bl. a. formulerades i Cancun i 
början på 1980-talet att de finan
siella institutionerna skulle under
ordnas FN:s råd för ekonomiska 
och sociala frågor. Många andra 
var dock tveksamma till huruvida 
de skulle kunna användas för en 
h.ållbar utveckling överhuvudtaget. 
A ven om ägandet skulle breddas 
och institutionerna få nya mandat 

Appell för fred 
En annan fråga som fick mycket 
utrymme var frågan om den till
tagande militariseringen som ägt 
rum efter terrorattackerna mot 
World Trade Center i USA. Speci
ellt oroande var det som uppfattades 
som amerikanarnas illegitima per
manentering av kriget, med tydlig 
risk för utökning . Sambandet mel
lan utveckling och säkerhet kom 
därmed att få en mycket fram
skjuten plats, då många speciellt 
lyfte fram att förutsättningar för en 
hållbar och fredlig utveckling var 
avhängiga av världens förmåga att 
komrna tillrätta med fattigdom och 
olika globala rättvisefrågor. 

Hur skall man då göra detta? 
Formuleringen av appellen för fred 
och social rättvisa visade på möjliga 
vägar framåt. På initiativ av Attac 
Frankrike lanserades tanken på det 
globala kontraktet, där en ny 
Marshallplan ansågs väsentlig för 
att bryta den nedåtgående spiralen. 
Tankar kring en ekologiskt hållbar 
och lokalt förankrad utveckling fick 
stor plats i denna diskussion. Det 
stora moderna utvecklingsprojek
tets misslyckande betonades gång 
på gång. Den ekonomiska utveck
lingen på mikronivå blev med andra 
ord vägvisande, iställetför aktuella 
makroekonomiska indikatorer . 
Strävan var attfinna förutsättningar 
för en solidarisk ekonomi byggd 
på lokal resursmobilisering, statlig 
fördelningspolitik och en global 
solidaritets bank. Detta ligger myc
ket i linje med vad utvecklings
forskningen kallar för en mer ter
ritoriellt och mindre funktionellt 
relaterad utveckling. Drivkrafterna 
för att åstadkomma en sådan för
ändring av utvecklingstänkandet 
består delvis av det faktum att glo
haliseringens effekter, inte minst 
genom den ekonomiska recessio
nen, börjar yttra sig med samma 
brutala sätt i både Nord och Syd, 
vilket fallen Enron och Argentina 
tydligt visar. Fabriksnedläggning, 
massarbetslöshet och den sociala 
otrygghet som därmed följer skapar 

styrelsen 
Vänsterpartiet i Lund 

Veckobladet är förtjänt av 
ett progressivt ledarskap! 
I Lund har vi förmånen att ha en unik och mycket uppskattad liten 
vänstertidning. Vi har också några hårt ideellt arbetande personer som 
har gjort och gör en närmast heroisk insats för att hålla den levande. 
Tidningens läsare kan notera att de tvålite äldre gentlemännen (alternativt 
kamraterna om jag ska hålla mig till vår gängse benämning) som står för 
merparten av arbetet, inte riktigt drar jämnt. Om de inte smågruffar så far 
de ut i nästan lite överdrivna angrepp på varandra. Det är inte svårt att se. 
Och det borde inte vara så svårt att se för Er i styrelsen heller. 

I arbetslivet skulle man kunna se sådant som tecken på utbrändhets
reaktioner eller begynnande utmattningsdepressioner, orsakade av ett 
dåligt ledarskap (risken kanske nu inte är särskilt överhängande för just 
dessa härdade veteraner). Men i vårt parti har man av tradition alltid velat 
tolka alla motsättqingar som något historiskt nödvändigt, viktigt och 
politiskt betingat. Atrninstone jag, är helt övertygad om de två herramas 
(kamraternas) konflikt inte har så mycket att göra med någon av de stora 
huvudmotsättningarna i samhället, alltså sådana som vi egentligen borde 
tänka mer på. 

Har ni i styrelsen reflekterat över er roll som ägare och att ni har att göra 
med erfarna, motiverade och kunniga människor, eller är ni helt upptagna 
av teoretiska funderingar om vad som integrerar vad av klass, kön, 
etnicitet m.m.? Om arbetet hade varit avlönat hade ni som ägare haft 
direkt rättsligt ansvar för att se till att det utförs i god fysisk och psyko
social miljö. Det är inte helt säkert att ni har så stort inflytande över vad 
som händer globalt, men ni har definitivt stort inflytande över det lokala 
skeendet i partiorganisationen och den tidning som den äger. 

Vad borde en framåtsyftande ledning då göra? Jo, om vi hade haft en 
anständig ledning, med mått som är normala i det civila samhället, så 
hade man naturligtvis gett de båda hårt arbetande kamraterna någon slags 
uppmuntran - en rej äl blombukett var, eller en praktutgåva av någon 
skrift av någon historiskt intressant potentat, som tack för deras själv
uppoffrande arbete. Har vi inte förlorat nog med kraft på utmobbning av 
f.d. hårt ideellt arbetande f.d. s.k. kamrater? Om våra kämpande erfarna 
vänner skulle tröttna, lär det knappast kunna bli så många Veckoblad 
framöver. 

Efter en reell eller symbolisk uppmuntran borde man väl ha söki en 
lösning där båda skulle ha möjlighet att arbeta effektivt. Organisationen 
kan väl knappast tjäna på annat än att vi får ut så mycket kreativitet, 
kunnande, skriv kraft, fingerfärdighet och fotarbete som möjligt av dessa 
mot partiet så trogna medlemmar? 

Men vad görman i detta läge? Jo, man gördenene till någon slags chef 
över den andre. Närmast ett skolexempel på hur man inte ska lösa 
destruktiva konflikter på en arbetsplats. Det borde väl inte vara helt 
omöjligt att hitta någon människa i vår förening som de båda + Lucifer 
har något så när förtroende för och som skulle kunna fungera som 
sammankallande i en redaktion och koordinera deras respektive (på lite 
olika sätt och kompletterande) utomordentliga insatser? 

Har ni försökt? 
Att låta den ene redaktören få någon slags rätt att av ideologiska eller 
moraliska skäl censurera den andre, skulle bli förödande för Veckobladet. 
Utan att egentligen ha några insikter i pressetik, har jag nog inte läst något 
i Veckobladet somjag kan se skulle vara av den digniteten att en ansvarig 
utgivare skulle behöva ingripa. 

Om nu någon skulle tycka att någon spelarfalskt i blåsorkestern, skulle 
man möjligen kunna ifrågasätta det allmänna intresset för detta- men ett 
allvarligt påhopp och pressetiskt övertramp? - knappast. I så fall skulle 
många kritiska musik- och teaterrecensioner varitkvalificerade personliga 
påhopp. Någotlite kritikmåste man väl som aktiv i en politiskorganisation 
kunna tåla? 

Slutligen, en vädjan till Styrelsen: Låt våra redaktörer få skriva enligt 
egen uppfattning och omdöme. Det är de fullt kompetenta att göra. De 
måste allakunna få verka i vänsterkören. A ven om någon tycker att någon 
av dem sjunger lite falskt ibland. Det är en förutsättning för en levande 
tidning. Det är en förutsättning för en levande organisation. 

också nya förutsättningar för en 
framtida gemensam politisk platt
form mellan olika rörelser i Nord 
och Syd. 

Forts. i nästa veckas VB. 

Den som villläsa mer om konferensen 
och de frågor som togs upp där re
kommenderas Attacs publikation Baby
lon, med dess avancerade layout och 
goda lay-in. 

Karnratligen 
Mats Bahgard 

Lund den 6/4 2002 

Ett Palestinauttalande 
antogs den 4 april av vänsterpartiets 
styrelse i Lund. VB hade tänkt pub
licera texten, men genom ett miss
förstånd fanns den inte tillgänglig 
närnumret redigerades. Vi beklagar 
och hoppas kunna återkomma i 
ärendet. 
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Är Karlsson på taket 
kommunist? 
För en man med litterära ambitio
ner, som Gunnar Stensson, m åste 
det kännas hårt att bli tvungen att 
komma med en parafras om sin 
lagom feta kommunist från Y stad, 
några veckor efter sitt affektskri v
na inlägg. Taskigt med en så obil
dad läsekrets! 

Om än knappt mer än kvarts
bildad, känner jag ett omedelbart 
behov attförklara mig : Så klartjag 
läst Karlsson på taket. Kände di 
rekt igen den lille okamratlige 
jäveln, som var stackars lillebrors 
ende kompis. Han lär vara omått
ligt populär i Ryssland. Men att 
han var kommunist visste jag inte. 

Känner mig likaså kallad att 
delge läsekretsen mina egna, jäm
förelsevis rätt begränsade, litterära 
associationer. Min vurm för lagom 
feta, kan nog härledas till Guy de 
Maupassants Fettpärlan . Den kom 
ut 1880 och utspelar sig under 
1870 års fransk-tyska krig. Läste 
den dock, som ni förstår, inte på 
originalspråk utan i Sigfrid Siwertz 
översättning. Detvarmin svenska
lärare som tvingade mig att läsa 
den mitt under min, i övrigt, ganska 
oproblematiska pubertet. 

Min litterära bild av kommuni
ster kan nog till mycket stor del 
härledas till Nikolaj Ostrovskij s 
Hur stålet härdades, som jag ärvde 
av min morfar. Ä ven den läste jag 
som tonåring. Det är en social
realistisk roman som skrevs 1932-
1934 och handlar om tiden för den 
ryskarevolutionen(1917-). Boken 
är ganska oförtjänt bortglömd av 
de breda folklagren, men bör 
återfinnas i varje sannrevolutions
romantikers bokhylla. 

Kul ide det här, Gunnar, att 
komma igen några veckor efter ett 
inlägg i Veckobladet, med en för
klaring av sina pastischer och sina 
litterära associationer. Om fler 
gjorde så, skulle Veckobladet i 
alla fall inte behöva dö av brist på 
texter. Och dessutom skulle vi 
ibland få lära oss något nytt. Allt 
medan vi tillsammans stöttar Ann 
och hennes personvalsstödkam
panj . 

Mats Bahgard 

PS Återkommer kanske om några 
nummer och förklarar vems stil 
som jag försöker efterlikna. 

Missa inte valombudsmanna
annonsen på sidan 2! 

Vad händer i Lund? 
Vi Lundabor i förskingringen är 

förvånade och bestörta över vad 
som verkar hända i vänsterpartiet 
därstädes. 

Antydningar om en " sektledare" 
som har vållat skada - vad betyder 
det? Det måste vara fö rbryllande 
även för många medlemmar i Lund 
som kanske inte besöker vartenda 
medlemsmöte. 

Har denna "sektledare" nästlat 
sig in partiet och norninerat en 
okänd (numera ökänd?) engelsman 
utan andra meriter än att han är 
"arbetare" och som därefter ham
nade på första plats på riksdags
listan ? Var ombuden dopade? 

Enligt Ulf Nymark är "sekt
ledaren" trotskist. Men de brukar 
inte vara antiintellektuella. Är det 
kanske r -are han är? 

Det är helt otroligt att en kille 
som har varit medlem i partiet i ett 
år, utan politisk erfarenhet, men 
som tycker det skulle vara skoj att 
sitta i riksdagen, hamnar på en 
riksdagslista överhuvud taget. 

Hanna från Arlöv skulle vända 
sig i sin grav. 

Rune s intervju med honom är ju 
rena blah-hah. Maughan har inte 
åsikter om så mycket, men påstår 
att han aldrig kommer att "svika 
sin klass". 

Vad tur för socialismen att så 
många akademiker genom åren 
har varit villiga att svika sin klass 
av solidaritet med arbetarklassen. 

Det är naturligtvis värdefullt 
med erfarenheterfrån ett LO-yrke, 
men utan andra meriter än att man 
är fabriksarbetare kan detinteräcka 
till en plats i riksdagen. 

Kryssa för Karin! 
Aase Bang, Karlstad 

Om Aleala och om VB 
Är Jesus Aleala skyldig, och i så 
fall till vad?Fråganaktualiserades 
av Gunnar Sandins artikel om Rune 
Liljekvist i VB nr l O, där han utan 
namns nämnande påminner om 
mitt snart två år gamla VB-inlägg 
Uuni 00) om DN och Jesus Aleala. 
Han tycks anse att ävenjag borde 
följa Agrelis exempel och göra 
självkritik. Men artikeln står jag 
fortfarande för. Den handlade näm
ligen inte om huruvida Aleala var 
oskyldig utan om det "lustmord" 
(rätt beteckning, Gunnar) som DN 
utsatte honom för under pågående 
utredning. Oavsett om domstolen 
frikänt eller fåll t Aleala anser jag 
att massmedias roll under utred
ningen borde ha behandlats mycket 
mer seriöst än som skedde. 

Sedan är det en annan sak att 
jag fortfarande undrar vad i den 
aktuella biståndshärvan som Al
cala egentligen var skyldig till. 
Erfarenheterna från hur rättsväs-
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ende t behandlat polisens agerande 
i Malmö- och Göteborgsdemon
strationerna fö rra året ökar inte 
precis min tillförsikt om dess opar
tiskhet. Glöm inte att Aleala i sin 
tidigare verksamhet skapade fler 
personliga fiender än en lust
mordsjournalist i DN . . . 

Apropå min Alcala-artikel, så 
dök den plötsligt upp en gång till i 
VB i mars 01. Bara rubriken var 
ny. Ännu till idag har redaktionen 
inte förklarat saken för sina läsare 
eller för mig. 

Gunnars artikel gav mig bättre för
ståelse för varför Sten Henriksson 
inte längre vill medverka i VB. 
J ag tänker inte avstå från attskriv a, 
så länge spalterna hålls öppna på 
samma villkor som tidigare. Men 
jag kommer att bli litet mer försik
tig med kontakterna. Den långa 
rapporten från Porto Alegre som 
inledde förra veckans VB (nr 11) 
skickade jag till Rune för hans 
egen läsning och som ev. underlag 
förett VB-referat. Nu harjag kollat 
med en av författarna, Hans Abra
hamsson, som inte hade några in
vändningar till att den publiceras i 
sin helhet i VB , men säkert hade 
tyckt om att få veta om det i förväg. 
Själv tar jag bestämt avstånd från 
att lägga det slagets artiklar i VB, 
den är gjord för korta raka inlägg 
och inte för följe tänger. 

Bertil Egerö 

PS. Hörde just i radion att Margaret 
Thatcher lär ha haft ovanan att 
använda det rojalistiska preroga
tivet "vi" om sig själv. Detpåminde 
mig om Runes lilla glädjeyttring 
över en skröna av Mats Bohgard i 
nr 11 ("Vi är glada ... , vi hop
pas ... "). Har hans nya VB-titel 
månne stigit honom åt huvudet? 

Ett öppet parti eller o o o 

I polisstyrelsen för Skåne uppstod 
nyligen en debatt kring dess nya 
hemsida. Skulle de politiskt ut
sedda ledamöternas namn m.m. 
sättas ut? Flera borgerliga leda
möter opponerade sej starkt. De 
ville inte utan vidare bli kontaktade 
av allmänheten. Kanske fruktade 
de frågor om sin inställning till 
Malmöpolisens agerande vid 
Ekofinmötetiapri12001 ?Vänster
ledamöterna i styrelsen såg där
emot inget hinder för publicering. 
Politiker är till sin defmition offent
liga personer. De ska kunna nås 
av, svara och ansvara inför med
lemmar, väljare och allmänhet. 

Den inställningen trodde jag var 
en självklarhet för vänsterpartister, 
åtminstone sen vi lämnade den 
kommunistiska slutenheten som 
kunde leda till en bunkermentalitet 
Därför såg jag det som helt själv-

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

klart att i ett VB-nummer (6) som 
jag redigerade sätta ut namn och 
telefonnummer till de ombud från 
vänsterpartiet i Lund, som stick i 
stäv med årsmötets beslut hade 
röstat fram Philip Maughan till 
topplatsen på riksdagslistan för 
södra Skåne. Jag hade åtminstone 
två goda skäl, tyckte jag: 

l . Tre av de åtta ombuden från 
Lund (Göran Fries, Ibrahim Kaka
harna och Nita Lorimer) fö ljde 
årsmötet och röstade på Karin 
Svensson Smith. Eftersom resula
tet kontroversiellt, var det viktigt 
att dessa tre inte av någon skulle 
misstänkas för att ha gått emot 
årsmötet. Attomedelbartlokalise
ra vilka som hade röstat på Karin 
respektive Philip var för övrigt 
ingen större svårighet trots att själ
va omröstningen var sluten. 

2. Ingen av de fem andra hade i 
förväg meddelat att de tänkte rösta 
på Philip Maughan och därmed 
heller inte kunnat ge någon moti ve
ring. Dessutom var M aughan totalt 
okänd för praktiskt taget alla VB
läsare, kanjag tryggt bedöma. Det 
var naturligt att den som ville ha 
information om honom i fö rsta 
hand vände sej till ombud vars 
stöd han hade fått. Det kan tilläggas 
att för v-medlemmarna i Lund 
finns få andra regelbundna infor
mations- och debattkanaler än VB. 
Internbulletin saknas och med
lemsmötena är glesa. (Detta är en 
orsak till att många frågor som i 
första hand rör medlemmar debat
teras i spalterna.) 

De två angivna skälen är främst 
formulerade ur ett v-medlemsper
spektiv. Ettannatärdetnyhetsjour
nalistiska som är naturligt även 
för en liten och särpräglad tidning 
som VB . Också ur det perspekti
vet var namnpublicering befogad. 

Nu har Ola Hagring (i VB nr 9) 
kritiserat narnnpubliceringen. A v 
angivna skäl- om vänsterpartiets 
öppenhet och politikers offentliga 
roll - håller jag inte med honom 
och förstår honom heller inte om 
han inte motiverar sej utförligare. 

Gunnar Sandin r-------., 1VECKOBLADET 1 
l Detta nummer gjordes av s ten l 
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