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skolavslutning: 
Svår näringsbrist 
tvingar VB i graven? 

Lundensisk gästfrihet? 
Detta är sista numret av VB för 
första halvåret. Måhända det allra 
sista. 

I nr 5 i år skrev jag "att Vecko
bladet skall utkomma fortsätt
ningsvis, inte bara till valet, utan 
också därefter!" 

Det visar sig nu att detta kanske 
var ett förhastat löfte. Lite korkat 
också, egentligen, eftersom jag 
också sagt att det är läsarna som 
bestämmer över VB. 

Detta enligt den kapitalistiska 
prin-cipen: om inte tillräckligt 
många efterfrågar en produkt så 
försvinner den från marknaden. 

Veckobladet behöver minst 300 
betalande prenumeranter för att 
gå runt ekonomiskt. J a egentligen 
fler om "presstödet" från V p Lund 
skulle upphöra. 

F.n. är antalet betalande prenu
meranter endast 170. En del av 
dem går dessutom ut vid halvår
sskiftet. VB skulle alltså behöva 
dubbla antalet prenumeranter. 

V -Lund styrelse (ägarna) får be
sluta på förslag av redaktions
kommitten. 

Upp- eller utryckning 
Det har varit den av ägarna tillsatta 
redaktionskommittens (RK) upp
gift att "rycka upp" VB . RK är 
alltså i praktiken VB:s tidnings
styrelse . I redaktionskommitten 
ingår 2 av de 3 redaktörerna. I öv
rigt består RK av ans v. utg och två 
ägarrepresentanter. 

Det har tyvärr inte gått att få till 
stånd en samarbetande redaktion, 

Forts. på sid. 3. 

Sjuk dator 
Det är så att datorn på v-kontoret 
är sjuk! Tyvärr kan inte Cecilia ta 
emot eller skicka mail. 

Detta är mycket sorgligt efter
som vi nyligen har uppmanat alla 
att höra av sig angående våra 
politiska program som är i skri
vande. 

Det finns både första och andra 
utkast av flera program. Därför 
ber jag er höra av er antigen till 
mig eller någon av dem som 
ansvarar för olika områden mm. 
(Se senaste medlemsutskick.) 

Jag själv har ett program om 
vård- och omsorg som jag gärna 
tar emot kommentar om så fort 
som möjligt. Jag vet att det finns 
ettförslag till barn- och skolfrågor, 
och ett till högskolefrågor, trafik 
mm. Hoppas vi hör från er! 

Nita 

En liten tidningspolemik har ut
spelats mellan Lennart Ryde, 
kommunfullmäktigeordförande 
(m), och Cecilia Wadenbäck & 
Mats Olsson, kommunstyrelsele
damöter (v). De senare reagerade 
på att b j öds så frikostigt på alkohol 
när kommunen ordnade buffe för 
utvalda gäster i samband med stu
dentkamevalen. Ryde försvarade 
sej bl.a. med att personer i den 
positionen förstår att hantera spri
ten. 

Pilsnerpartiet 
Det senare kan diskuteras. Vi 
minns kanske, för att ta ett exempel 
ur en stor hög, den s-minister som 
fick deporteras som ambassadör 
till Portugal. Eller han som kallades 
"Törsten" Nilsson. Men som alla 
vet behöver vi vänsterpartisterinte 
gå så värst långt för att demonstrera 
vilka faror som det offentligalivets 
alkoholseder kan utsätta politiker 
för. Vi kan ta ett kliv tillbaka i 
tiden och påminna om vår ordför
ande Sven Linderot, som var en 
inte oäven teoretiker men också 
hade andra sidor. Eller om Knut 
Olsson, mångårig gruppledare i 
Stockholms stadshus. Det var väl 
inte utan anledning som Josef Sta
lin en smula nedlåtande kallade 
oss "pilsnerpartiet". 

Det finns alltså ett humanitärt 
skäl att inte duka upp ett obevakat 
groggbord. Men så är det också 
detta med alkoholens symboliska 
roll. Festa för skattebetalarnas 
pengar? 

Kanske är det skillnad på skatte
betalare och skattebetalare. Vi 
minns den princip för landstingets/ 
regionens representation som Rolf 
Nilson en gång återgav här i VB 
och som löd "skånsk gästfrihet". 
Olika landsdelar har olika traditio
ner, och jag är övertygad om att 
t.ex. "västerbottnisk gästfrihet" ser 
annorlunda ut. Det är tänkbart att 
vi kan hålla oss med andra seder i 
Lund än i Åsele. 

En diskret tender 
Men- sparsamhet med offentliga 
medel är en dygd. Det sticker i 
ögonen när samma politiker som 
tvekar att höj a undersköterskornas 
löner fritt bjuder sina gäster på de 
bästa sorter. Gäster som f.ö. myck
etväl harråd att betala sina groggar 
själva. På t.ex. bröllop och dispu
tationsfester brukar sånt fungera 
smidigt: fritt vin till maten, en 
diskret tender med kassaskrin i 
baren. 

Vin är numera förklarat (bevis
at?) hälsosamt, och vi hoppas ju 
innerligt att kommunens gäster ska 
leva länge. Men låt gränsen gå vid 
starksprit i kommunala samman
hang. 

En annan femma 
Dvs. när skattebetalama står för 
notan. Det finns ju andra tillfällen. 
Bemälde Lennart R y de är t. ex. även 
ordförande i kommunens parke
ringsbolag. Den bolagsledningen 
är känd för sin gästfrihet. Fast de 
anställda är cirka tre och styrelse
medlemmarna cirka tio samlas det 
inte sällan mellan fyrti och femti 
personer till dess fester som äger 
rum vår och höst. Deras allmänna 
karaktär har jag berättat om i tidigare 
VB-rapporter - jag representerar 
vänsterpartiet i styrelsen sedan sju 
år. 

Gentemot kommunens andra 
bjudningar finns det två viktiga 
skillnader. En formell: vi lyder inte 
under kommunallagen utan under 
aktiebolagslagen, och i bolags
världen råder helt andra regler och 
normer, vilket inte minst vi i vän
stern brukar inse och framföra. Den 
andra skillnaden är substantiell och 
därmed långt viktigare. 

Med den i tankarna brukar jag gå 
fram till bardisken medan gästerna 
samlas och fråga: "Vad är det dyr
aste ni har?'' Och så beställer jag 
det. I regel är det mycket gott så jag 
bisserar. Medan jag läppjar på de 
goda dropparna tänker jag: "Detta 
bekostas av Lunds bilister, mina 
fiender", och det förhöjer njutning
en betydligt. Och jag sänder en 
tacksamhetens tanke till ordförande 
Ryde vars generositet är helt rätt i 
just detta sammarthang. 

Sen brukar det inte knusslas med 
vin till maten så även hälsan får sitt. 

Följ valarbetet 
på Internet 

Gr 

Det går både snabbt och enkelt att 
hitta argument, flygblad, bilder 
och annat behövligt: 
www. vansterpartiet se 
asp. vansterpartiet se 
www. ungvans ter. se 
www.vansterpartiet.se/-lund 
(med lokalt kalendarium och 
snygga bilder från l maj) 
Bonuslänk: 
www.socialist.nu 
(med de smartaste one-liner 
argumenten och senaste fakta om 
klassamhället Sverige) 

PS Jagharhörtattdetgårliberalt 
till också på det kommunala fas
tighetsbolagets fester. Det är 
givet-vis helt förkastligt, för det 
är pengar som annars hade 
kommit de stackars hyresgästerna 
till godo. 

PPS Skillnaden mellan Väster
botten och Skåne i attityden till 
alkolhol är trots allt mindre än 
den mellan Skåne och Själland. 
J ag citerar ur den officiella 
historiken för Rl!lde Horn, Röda 
Kapellets vän-orkester 
Köpenhamn: 

J ulefrokosten blev holdt i kantinen i 
Land och Folks Hus, og det blev 
starten til en årlig begi venhed. G lem 
aldrig bra:ndevin, for så bliver der 
ballade. [ ... ] 

Der er jo et ordsprog, der siger: 
U den mad og drikke, d uer helten ikke. 
Morgonen går, musiken spiller och 
frakosten er klar. Vi prfi!ver at spise 
op, men kan ikke. Vi prfi!ver at drikke 
op og kan godt. [ ... ] 

Efter en lang aften kunne vi lukke 
og slukke klokken 2:30 med en 
fyraftensbajer. [ ... ] 

Efter flere år med klager over 
manglende bra:ndevin, huskede vi 
og så dene. [ .. . ] 

Igen juleafslutning i ka:lderen i 
Byggefagenes Hus. Der var mad, !i!l, 
brrendevin og Gl.Dansk og en sjat 
rom[ ... ] 

Derefter bli v er det tid til j ule
afslutning, h vor vi i år var 16musikere 
til en fomfi!jelig aften med god mad 
og ikke at forglemme 3 slags vin: 
Snaps, Akvavit og Bra:ndevin. 

Men även för danskar finns det 
en gräns. Den borgerliglige borg
mästaren i Farum fick ju sparken 
bl. a. för att han druckit vin i tio
tusenkronorsklassen, på Farom
bomas bekostnad. 

Citat infört påförslag av luttrad 
lundensisk kommunalpolitiker 
(v): 

"Vi arbetade hårt, men var 
gång det började att fungera 
kom nya planer på om
organisation. Jag lärde mig 
också, vilken fantastisk metod 
detta var för att skapa en 
illusion om framgång, medan 
det i verkligheten orsakade 
kaos, ineffektivitet och de
moralisering" 

Cajus Petronius, 66 f.K. 
ämbetsman under kejsar 

Nero, ur boken "Satirae". 



Randikappolitiskt progrant? 
I det senaste medlemsutskicketfrån 
Vänsterpartiet i Lund finns en lista 
finns en lista över de handlings
program som ska utarbetas inför 
valet. För alla frågor finns det en 
eller flera ansvariga. Utom för det 
handikappolitiska programmet. 
Risken är alltså stor att det inte blir 
något sådant. 

I höstas verkade det som om 
tanken var att man skulle göra ett 
paket av vård-, omsorgs- ochhandi
kappfrågorna. Det tror jag vore en 
bra ide . Annars måste någon be
skriva var skiljelinjen går mellan 
områdena. J ag är för min del inte 
kapabel att göra det, annat än när 
det gäller tillgänglighetsfrågorna, 
som faller inom många andra om
råden än enbart vård och omsorg 
(skola och högskola, trafik, kultur 
och fritid, bostäder, miljö). Efter
som j ag håller på att utbilda mig till 
sakkunnig i tillgänglighetsfrågor, 
tar jag gärna med mig förslagen till 
mina kurskarnrater för en gransk
ning, om detinte är för sent eftersom 
medlemsmötet är någon dag innan 
detta blir infört i VB. 

Vuxna i gränszonen, 
somjag 
Om jag i denhärtexten skafokusera 
på en del av handikappfrågekorn
plexet, väljer jag den grupp jag 
själv tillhör: vuxna i arbetsförålder 
som av medicinska skäl befinner 
sig i gränszonen mellan arbete och 
förtidspension. Som inte har någon 
tillsvidareanställning, eller har en 
som man inte kan gå tilbaka till, 
och som på grund av sin sjukdorn 
eller skada behöver ett konsekvent 
stöd för att inte bli del av statens 
största utgiftspost, pensions- och 
förtidspensionskontot 

I den här känsliga fasen av livet 
kan man med stor envishet få stöd 
från t. ex. arbetsförmedlingen, men 
försäkringskassan, färdtjänstsys
temet eller hemtjänsten kanske sa
boterar möjligheterna till yrkes
arbete. En mängd handläggare med 
olika myndigheter och enheter sam
verkar utan ond vilja men med stort 
nit för attman inte skakunna bygga 
upp en vardag på de villkor som 
man kan och orkar leva med. Ens 
livsplanering och rutiner blir hela 
tiden ifrågasatta och störda. Plöts
ligt blir man omyndig, gäst i sitt 
eget liv. 

Om Lunds kommun tog frågan 
på allvar och slutade att tolka lagar 
och förordningar på snävast möj 
liga sätt för att spara tjugofem
öringar, trorjag attman skullekun
na få många blinda, halta och lytta 
att med glädje försöka ta sig in på 
arbetsmarknaden igen. Det enda 
som behövs är en positiv helhetssyn 
som inte stannar på papperet utan 
tar sig uttryck i ett förändrat be
teende hos tjänstemännen. 

Problemet tappad knapp 
Hur ska man till exempellösa pro
blemet att vårdtagaren måste vara 
hemma hela tiden när hemtjänsten 
är i ens hem, och att personalen 
bara arbetar mellan 8 och 17? Tänk 

om jag vill försörja mig fastjag är 
sjuk och också arbetar mellan 8 
och 17. Skajagtautsernesterdagar 
för att kunna få städat? Eller tvingas 
anlita privata företag fast jag är 
herntj änstberättigad? Eller ska j ag 
välja mellan att jobba och att orka 
städa själv? Om hemtjänsten kunde 
engagera t.ex. studenter på tirnbasis 
som blev knutna till specifika vård
tagare som bara behöver städning 
och annan enkel hjälp, och om vård
tagare och personal kunde göra upp 
om arbetstiderna tillsammans, skul
le den kvalificerade undersköter
skepersonalen inom hemtjänsten 
få större möjligheter att hjälpa de 
gamla och väldigt sjuka som be
höver vårdinsatser. 

En fråga som jag tagit upp tidi
gare och fått utstå spott och spe för 
är hur man löser alla problem som 
intehörtill städa-tvätta-handla utan 
som uppkommer stötvis. Knappen 
som jag tappade igår och inte kan 
sy i därför attjag inte kan trä tråden 
på nålen, skruven som man inte får 
därför att finmotoriken är för dålig, 
blomkrukorna som man inte kan 
plantera om för atthandkraften inte 
räcker, vindsröjningen som aldrig 
blir av för att man inte kan komma 
upp på vinden . . . Jag tror att det i 
Storbritannien finns odd job centers 
-varför inte i Lund? 

Politikerna, 
inte chaufförerna 
Färdtjänsten förekommer medjärn
na mellanrum i insändarspalterna. 

Min uppfattning är att problemet 
absolut inte ligger hos chauffö
rerna, de är erfarna och trevliga, 
utan hos taxiväxeln, men framför 
allt i de politiska besluten ochderas 
tillämpning. Växeln på Dal by taxi 
tar inte hänsyn till resenärernas 
tidsplanering, ibland planerar väx
eln samåkning fast det inte finns 
tid att fara stan runt och de resande 
kommer ofta för sent till sina mål. 
Jag skulle ha behövt åka fårdtjänst 
till min arbesmarknadsutbildning 
men lät bli, för att stressen när man 
står på trottoaren och väntar på 
Dalby taxi med en tid att passa är 
mer tröttande än promenaden till 
busshållplatsen. 

Det överskuggande 
problemet 
Fast det allt överskuggande fård
tjänstproblemet är Tekniska nämn
dens regler och den oerhört kort
tänkta och rigida tillämpningen av 
dem. Jag har nu fått ett bra exempel 
på vad den leder till. Jag blev här
omdagen av med min fårdtjänst 
som jag haft ett och ett halvt år, 
eftersom jag var dum nog att berätta 
attjag åkt buss. Regeln är nämligen 
att den som kan gå till busshåll
platsen och som kan ta steget upp 
på bussen, den ska inte ha fårdtjänst. 
Att det kan finnas en mängd kom
ponenter i ens sjukdom (värme
överkänslighet, oförmåga att gå i 
halka, en dagsform som kan variera 
mycket mellan olika dagar, stress
känslighet, uttröttningsbarhet, som 

Mot valseger! 
Rapport från valledningsgruppen 
På valdagen är alla röster lika 
mycket värda. Så är det inte på den 
"fria marknaden" där is tället 
principen en krona- en röst gäller. 
Därför är det viktigt för oss som 
inte har stora förmögenheter eller 
makten över media att gå och rösta. 
En stark vänster i riksdagen, i 
kommuner och i landsting kan göra 
mycket för att öka rättvisan och 
fördjupa demokratin. 

(Vänsterpartiets valplattform) 

Förmodligen håller de flesta (som 
inte är borgare) med om att politik 
angår alla. Politiken märks i 
vardagen - när eleverna vill ha 
makt över undervisningen, när 
arbetslösheten bland invaadrare är 
större än bland svenskar eller när 
kvinnor får mindre i lön än män. 
(Borgarna ser det ju inte gärna så, 
utan menar att det handlar om 
individuella val och att politiken 
helst ska hållas utanför - men de 
har sina intressen att se till.) 

Under ett valår märks politiken 
påettannatsätt. Nu är det de "stora 
frågorna" som vi ska ta ställning 
till. Vi i vänstern vet att politiken är 
ett medel för oss som inte har makt 
i kraft av ägande att föra fram krav 
och öva inflytande. Ytterligare en 

plats i kommunfullmäktige eller 
riksdagen är viktigt för att göra 
utvecklingen av ett solidariskt 
samhälle möjlig. 

Men den platsen är inte tillräck
lig: Demokratin är vad vi gör den 
till, och betyder mer än att rösta 
vart fjärde år. I en valkampanj ska 
vi ta till vara på människors sug 
efter att diskutera politik, vi ska 
knyta kontakter och skapa medve
tenhet. 

Prioriteringar 
Valkampanjen tar plats i en 
situation som är till vår fördel, och 
främst präglas av ökad polarisering. 
Detta är positivt, för vi kan visa på 
skillnader och ta debatter på ett 
tydligt sätt. I Lund är det lätt. Om 
borgarna får fortsätta styra kommer 
kommunens ekonomi att bli ännu 
sämre, med djupare klyftor och 
ökad segregation som följd. I Lund 
blir det enkelt att leva upp till det 
konfliktperspektiv som partiets 
centrala kampanj präglas av. 

Arbete, bostad, utbildning och 
fritid är prioriterade områden i 
valkampanjen. Vi kommer särskilt 
att fokusera på vård och omsorg, 
utbildning, antirasism och integra
tion, kommunens ekonomi, miljö 

ibland gör det omöjligt att använda 
buss/tåg, det är inte relevant för 
bedömningen. Inte heller hur långt 
man har från busshållplatsen till 
resmålet. (Förlåt Elin att jag inte 
kunde kornrna till din skolavslut
ning som jag lovat, det var en för 
jobbig reskedja att ta mig dit med 
cykel, buss, gå, gå gen, ta bussen, 
cykla.) 

Numera gäller osäkerhetsprinci
pen. En färdtjänst som en gång är 
beviljad kan lätt som en plätt tas 
ifrån en, ä ven om inget förbättrats 
i ens fysiska status. Vid varje nytt 
besörnningssamtal ska man vara 
noga attinte glömrna någon av sina 
svagheter eller sjukdomstecken, 
gud nåde den som försöker vara så 
frisk och stark som det går, då 
ryker fårdtjänstkortet. Man skaför
stärka sin sjuka identitet istället för 
att bygga på det som är friskt, aktivt 
och positivt. 

J ag förstår numera in på bara 
skinnet varför Sverige har ett så 
stort antallångtidssjukskrivna och 
förtidspensionerade. Skulle jag 
följa mina impulserefter kontakten 
med färdtjänsthandläggaren den 
senaste veckan och tappa taget och 
hamna utanför arbetslivet, skulle 
jag never i helvete (som Daniel 
Ahlgren skulle uttrycka det) ge mig 
in i grottekvarnen igen. 

Och vem skulle tjäna på det? 
Nilla Bolding 

Daniel Ahlgren är en svartsynt serie
tecknare som givit ut flera böcker. Läs 
sidan 19-21 i "Live på Lister" så får ni 
perspektiv på Den Ljusnande Framtid. 

samt personalpolitiska frågor inom 
kommunen som alla representerar 
angelägna områden för en ordentlig 
utjämning av klyftorna. 

Såhär långt 
Valkampanjen har redan kornmit 
en bit på vägen, om än i fallande 
tystnad. De aktuella frågorna har 
diskuterats på en rad olika möten 
med företrädare för progressiva 
organisationer. Ett tydligt startskott 
på valkampanjen var torgmötet 
med våra två toppkandidater Philip 
Maughan och Karin Svensson
Smith, som tillsammans presente·· 
rade vänsterns alternativ. 

Undertecknad har tillträtt sin 
tjänst som ett av lokalavdelningens 
två valombud och ska i dagarna 
förvandla lokalen till valcentral. 
Den som är intresserad av att ut
veckla sina argument är välkorn
men in till lokalen som jag ska 
försöka hålla öppen hela somma
ren. Här ska valmaterial och allt 
annat väsentligt finnas tillgängligt. 
U n der sommaren fortsätter vi käm
pa och knyta kontakter. Grillfester 
utlovas! 

I augusti samlar vi våra krafter 
för en gemensam valstart med repa
ration av valbockar-kallelse korn
mer! I augusti kommer vi också att 
behöva all hjälp vi kan få med att 
blada och dela ut val utskicket, som 
på billigaste vis ska distribueras 
till Lunds samtliga hushåll (vilket 
betyder per cykel). 



o 

ETT SATANS AR 
Ett år har gått sedan demonstra
tionerna mot EU: s toppmöte i Göte
borg slogs sönder av samspeletmel
lan huliganer, polis och media. 
Samhällsdebatten har sedan dess 
genomsyrats av misstro och frustra
tion. I Sverige visade sig straffen 
mot "upploppsanstiftare" vara hö
gre än någon annanstans. Först 
nyligen väcktes åtal mot polisens 
övergrepp. 

Efter terrorattacken 
Terrorattacken den 11 september 
släppte loss det latenta våldet i värl
den och ökade USA:s hegemoni. 
ED-ländernas regeringarmed Tony 
Blair och Göran Persson i spetsen 
stödde kravet på vedergällning. 
FN:s säkerhetsråd fattade beslut 
om anfallet mot Afghanistan. De 
som sökte tragedins orsaker stämp
lades som terroristanhängare. Gröt
myndigt hävdade Göran Persson 
att de som motsatte sig bombning
arna i Afghanistan "mälde sig ur" 
den demokratiska gemenskapen. 
Hans attityd påminde om Erlanders 
under Vietnamtribunalen 1967. 

Ingen motsatte sig USA:s nya 
närvaro i de oljerika, tidigare sovje
tiska statema i Centralasien. Många 
-också i Sverige - stöder planerna 
på ett militärt angrepp mot Irak. 

Makthavare i alla världsdelar 
från Putin i Ryssland till Mugabe i 
Zimbabwe utnyttjade nyhetsskug
gan månaderna efter attacken till 
att angripa motståndare. Mestupp
seendeväckande var upptrapp
ningen av Israels våld mot palesti
nierna. Ariel Sharon imiterade den 
amerikanske presidentens språk
bruk. Arabstatemas ledare visade 
sig vara köpta av USA. EU tving
ades maktlöst se på medan israele
ma sprängde de av EU bekostade 
palestinska institutionerna i luften. 

Sverige och hårdare USA 
USA intar på alla områden en ny, 
hårdare attityd. Politikens nyanyc
kelord är vedergällning. Vi tvingas 
inse att FN ännu en gång blivit ett 
instrument för USA och attfolkrät
ten reducerats till ett majoritets
förhållande . 

USA förrnådde FN:s säkerhets
råd att lägga fram en summarisk 
terroristlista. Genom FN blev den 
bindande. Sverige skyndade sig att 

Är vi beredda? 
Enligt SIFO har den andel av 
befolkningen som tycker bra om 
vänsterpartiet vuxit. Det samma 
gäller för den andel som tycker illa 
om partiet. Det kan tolkas som att 
de flesta har en tydlig bild av vad 
vänsterpartiet står för. När partiet 
beskrevs höll de flesta med om att 
vi står på de svagas sida, att vi vill 
ha stora samhällsförändringar och 
att vi lyssnar på "vanligt folk" . 

Fördelama är på vår sida. Or
ganisationen står redo. Utmaningen 
ligger i att våga ta konflikten. Vårt 
uppdrag är rättvisa, vi ska ta det på 
allvar. 

Robert Nilsson 

beställsamt ingripa mot de tre 
svenskar som återfanns på den. De 
berövades sin försörjning . 

Krigsfångama i Guantanamos 
metallburar tillerkändes inte de 
rättigheter som var deras enligt Ge
neveprotokollet. Bland dem finns 
en svensk. Sverige kan inte skydda 
hans rätt. 

USA brötensidigt miljösamarbe
tet enligt Kyotofördraget. USA 
drog sig ur överenskommelsen att 
skapa en krigsförbrytardomstol och 
deklarerade att man förbehöll sig 
rätten att frita amerikanska krigs
förbrytare . USA vägrar erkänna 
barnens mänskliga rättigheter och 
fortsätter att avrätta barn. USA har 
inlettekonomisktkrig för att skydda 
sin föråldrade stålindustri. 

USA:s protektionistiska jord
brukspolitik är lika förödande för 
u-länderna som EU:s. 

Sverige ställer förbehållslöstoch 
"oförblommerat" upp på de ameri
kanska kraven. 

Vänsterpartiet 
i det nya världsläget 
När det gällde ställningstagandet 
till Göteborgshändelserna hade 
vänsterpartiet en snart hundraårig 
tradition att stödja sig på. Demon
strationsrätten hävdades, huliga
nernas våldsmetoder och polisens 
övergrepp fördömdes. Rättsappara
ten kritiserades. 

Den politiska orkanen efter den 
11 september var däremot svårare 
att stå emot. Snabbhet, mod och 
omdöme krävdes . 

Men partiet visade sig vuxet si
tuationen. Trots den hårda motvin
den tog vi genast klart avstånd från 
den amerikanska vedergällnings
politiken, framhöll nödvändigheten 
att söka terrorismens orsaker och 
krävde konsekventrespekt för män
skligarättigheter, för internatiorula 
konventioner och för det palestin
ska folkets rätt till en egen stat. 

Överallt i landet, också i Lund, 
genomfördes demonstrationer, ap-

Skolavslutning 
Forts.fr. sid. l . 
mest tieroende på att det har varit 
svårt att rekrytera "redaktörer". 

Det har dock tillkommit några 
nya välformulerande skribenter 
under våren; Jörn Svensson, Mats 
Bohgard och Stefan Arvidsson. 
Tyvärr har andra försvunnit: Sten 
Henriksson, Gunnar Stensson och 
Ann Schlyter. 

Lika trist är det att de yngre 
vänsterpartistemainte synts särskilt 
mycket varken som skribenter eller 
prenumeranter. Tvärt om har Ung 
Vänster skjutit på pianisten genom 
ett skarpt formulerat uttalande mot 
VB. Måhända hade det varit ett 
alternativ att medarbeta i VB? 

Slut på gnället. Diplom 
delas ut 
Det har också funnits litterära kva
liteter i VB. I det påföljande nr (6) 
fmns en artikel ("Alternativa val
beredningen" vann). Denna arti-

pellmöten, seminarier och annat 
opinionsbildande arbete. De stånd
punkter som hävdades vann ökande 
respekt och framstår idag som 
giltiga för en bred svensk opinion. 
Partiet slutade år 200 l med flaggan 
i topp. Men sammanbrottet var 
nära. 

När kongressen 2002 närmade 
sig slöt sig partiet inom sig självt, 
ägnade all energi åt sina inre kon
flikter - och förlamades. Sjukan 
var densamma i hela landet, i 
Stockholm som i Kalmar, i Göte
borg som i Malmö 

I Göteborg utnyttjade man femi
nismen som slagträ i försöket att 
slå ut de valda kongressombuden. 
I Skåne provocerade den politiskt 
ensidiga kandidatlistan fram en 
motlista. Efter kongressen efterlik
nade distriktsstyrelsen taktiken från 
moskvaprocesserna och krävde 
bekännelser och erkännanden av 
de oliktänkande. I stället möttes 
den av skarp kritik. 

Talibanfeminismen 
som kom av sig 
Gudrun Schymans strategi på kon
gressen gick ut på att avskaffa den 
uråldriga motsättningen mellan 
förnyare och traditionalister genom 
en radikal feministisk linje som 
band samman den feministiska 
kampen med de nya utrikespoli
tiska ställningstagandena. 

Många hoppades att hon skulle 
lyckas . Hon kritiserades av både 
förnyare och traditionalister, vilket 
kunde tyda på möjligheten till en 
ny politisk dimension med en ny 
majoritet. Kanske skulle den gamla 
motsättningen äntligen kunna 
slängas på historiens sophög. 

Utvecklingen i Skåne satte stopp 
för det alternativet. Vid skåne
distriktets valkonferens petade de 
blankröstande tigarna från Lunds 
årsmöte den självskrivna-ochenda 
- kvinnakandidaten i Skåne: Karin 
Svensson Smith, trots att hon stöd
des av en klar årsmötesmajoritet 

Samtidigt sattes män överst på 
ytterligare 8 av de 9 viktigaste val
listorna. Partiets ledning försökte 

keln (som man säger i Skåne) har 
kritiserats för sitt innehåll. Den är 
skriven av Gunnar Sandin. 

Men få verkar ha uppmärksam
mat dess litterära förtjänster. T ex. 
"när" -stilgreppet i inledningen. 
("När den gamle Brezjnevkrama
ren Anton Flink stegade in på val
konferensen.för Skånes södrariks
dagsvalkrets förstod man attnågon
ting var på gång .. . ") Jag tvivlar på 
utsagan men stilgreppet bör ge v g. 

Den som har läst en bok, vet hur 
viktig inledningen är för fortsätt
ningen. Här vill jag visa prov på 
några goda "när" -inledningar, 
slumpvis valda: 

"Det vari den tid j e g gik omkring 
og sultet i Kristiania, denne for
underlige by som ingen forlater fs<lr 
han har fåt maerker av den ... " (Knut 
Hamsun: "Sult"). 

"Vid niotiden en tövädersmor
gon i slutet av november kom tåget 
från Warszawa för full maskin 
inångande mot Petersburg." (F. 
Dostojevskij : "Idioten") 

rätta misstaget och gav distrikts
styrelsen två chanser till ompröv
ning, men den valde i stället att 
skapa rubriker genom att vägra. 
Bara en ledamot hade insikt nog att 
reservera sig. 

Distriktets ordförande och den 
nye riksdagskandidaten frånBurlöv 
lät förstå att de var goda feminister 
själva. Gudrun Schyman tvingades 
tomhänt återvända till Stockholm. 

Sedan dess tycks feminismen po
litiskt död, inte bara i Skåne. De 
utrikespolitiska ställningstagande
na lyser numera med sin frånvaro. 
V årens stora demonstration i Lund 
arrangerades av Palestinagrup
perna. I samband med första maj 
genomfördes visserligen ett par 
seminarier, ett om Palestina och ett 
om konflikten mellan Indien och 
Pakistan, men arrangörernas enga
gemang var halvhjärtat. 

Partiet tycks inte heller längre 
ha självförtroende ellerintresse nog 
att föra kampen mot den främ
lingsfientlighet som breder ut sig i 
Europa i spåren av kriget mot 
terrorismen. 

Veckobladets viktiga spalter äg
nas sedan några veckor mest åt i 
och för sig läsvärda försonande 
kåserier och långa uppsatser om 
perifera ämnen av skribenter utan
för Lund. Samtidigt registreras en 
klar nedgång för vänsterpartiet de 
senaste sex-sju månaderna, i Lund 
som i Sverige. 

Väljarna lösningen? 
Väljama kanske kan hjälpa partiet 
ur den schizofrena förlamningen i 
höstens val. 

I Skåne förutsätter det att Karin 
Svensson Smith kryssas in i riks
dagen, vilket nog alla öppet eller i 
hemlighet önskar. Alternativet är 
fortsatt kris. Och i ett nytt politiskt 
klimat kan Veckobladet återfå sin 
sälta, förutsatt att de 150 läsare, 
som enligt Rune ännu inte betalat 
sin prenumeration, vågar satsa på 
det hoppet. 

Gunnar Stensson 

Eller den glänsande inledningen 
till Melvilles "Moby Dick": 

"Kalla mig Ismael! För några år 
sedan - det kan göra detsamma hur 
många - då jag hade mycket få 
slantar i min börs och ingenting 
särskilt som intresserade mig i land, 
kom jag åter på tanken att ge mig 
till sjöss och se litet närmare på 
havssidan av världen. Det är ett sätt 
jag har att driva bort min spleen 
och reglera omsättningen. När jag 
börjar få ett bistert drag kring mun
nen, när det vill bli våt och fuktig 
november i min själ, när jag ertap
par mig med att ofrivilligt stanna 
framför begravningsentrepre-nö
rernas fönster och följa efter alla 
likprocessioner jag möter, och 
särskilt när min hypokondri får så
dan överhand över mig, att jag 
måste ta hela min karaktärsstyrka 
till hjälp för att inte fräckt ge mig ut 
på gatan och med berått mod slå av 
folk deras hattar- då anser jag det 
vara hög tid att gå till sjöss så fort 
jag kan." Rune Liljekvist 
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eller genom att försöka påverka 
dagspolitiken? Om detta handlar 
debatten om plakat- och resultat
politik. 

som är möjlig att genomföra. För 
att utgöra en kraftfull förhandlings
part kan stödet från vänsterpartiet 
inte erbjudas förutsättningslöst -
det måste bero på utfallet av de 
förhandlingar som genomförs . 
Men utgångspunkten måste vara 
att försöka. Om man inte försöker 
sätter socialdemokraterna dagord
ningen, och då finns bara alternati
ven att förutsättningslöst stödja 
regeringen eller att fålla den. 

Partiets strävan at påverka 
dagspolitiken har inte inneburit 
att regeriengens politik karaktä
riserats av vänsterpartiets värde-

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

ringar. Det är heller inte rimligt 
med tanke på skillnaden mellan 
socialdemokraterna och vänster
partiet i väljarstöd. Syftet i den 
kommande valrörelsen måste vara 
att visa att en röst på vänsterpartiet 
har medfört att politiken i Sverige 
varit mer radikal än den annars 
skulle ha varit och att göra troligt 
att ett ökat stöd för vänster-partiet 
skulle kunna leda till en regering 
som är både rödare och grönar än 
den nuvarande. 

Henrik 
PS Citaten ovan är från trotskistemas 
"Ett socialistiskt program för Lund". 

Därför telefonnummer 
Varför publicerade GS förutom 
namn också telefonnummer till de 
ombud från Lund som i strid med 
medlemsmötet röstade på Philip 
Maughan, frågar Ola Hagring i nr 
20. Varför inte intervjua de rös
tande och referera deras motiv, 
som en riktig tidning skulle ha 
gjort? 

Ett principiellt svar har jag redan 
gett: politiker ska vara tillgängliga 
för partimedlemmar, väljare och 
allmänhet och beredda att svara på 
deras frågor. Vill man få snabb 
kontakt och direkta svar är telefon 
ett bra medium. E-post är ett alter
nativ men jag förfogade inte över 
eventuella e-adresser. 

Vänsterpartiets riksdagsgrupps 
resultatinriktade arbetssätt upp
skattas inte av alla. Det finns en 
smågruppsvänster som inte tror 
att" ettdussin vänsterpartistertill i 
riksdagen och en eller ett par i 
regeringen kommer att förändra 
något i grunden". Det är bara ge
nom att stå för ett tydligt ideolo
giskt alternativ som man kan skapa 
förutsättningar för den radikala 
samhäll somvandlingen. Därför 
skall man inte satsa på resultat
politik, utan på att "föra ut ett an
norlunda och radikalt program för 
samhällsförändring och bidra till 
att vanliga människor tar sitt öde i 
egna händer". Detta förenklade 
synsätt visar att man inte förs tått 
sambandetmellan parlamentariskt 
o,ch utomparlamentariskt arbete. 
A ven inom vänsterpartiet finns 
denna kritik. 

K vinnor på väg mot 

Jag gärna ringt till de fem och 
gjort ett reportage på grundval av 
deras svar. Det fanns emellertid 
banala praktiska hinder. VB kan 
nämligen aldrig bli en "riktig" tid
ning så länge den produceras helt 
ideellt. Valkonferensen tog slut 
sent på söndag. Den kvällen var 
jag upptagen av annat, och mån
dagen var jag tvungen att ägna åt 
mitt förvärvsarbete, som visser
ligen är fritt men måste utföras, 
inte sällan under forcerade beting
elser. På måndagkvällen var jag 
tjänstgörande VB-redaktör och 
svarade därmed för att numret som 
sådantkom utförutom attjag själv 
skulle skriva. Det fanns helt inte 
tid att ringa fem personer och sam
manställa deras svar på ett så ut
tömmande sätt att läsarna kunde 
få en förklaring till deras egen
dornliga (även andra attribut är 
tänkbara) beteende. J ag fick tyvärr 
överlåta den uppgiften till hugade 
läsare och uppgav telefonnumren. 

Att vänta till nästa nummer var 
inget alternativ. Informationen 
blev sen nog som det var, på grund 
av VB:s långa distributionstid. 

En sak ångrar jag emellertid en 
smula. Jag borde inte ha satt ut 
SimaAjdahis telefonnummer. Jag 
tror nämligen inte att hon röstade 
övertänkt och medvetet, bara som 
hon hade blivit tillsagd. 

F.ö. diskuterar jag gärna saken 
med läsarna. Ring 135899! 

Gunnar Sandin 

Hellre mindre, men 
bättre? 
Hur vrider man politiken åt vän
ster? Gör man det genom att vara 
ett obefläckat politiskt alternativ 

I VB nr 17 kritiserar Diana Muli
nari indirekt riksdagsgruppen när 
honhävdar att de behövs en vänster 
som "tydligtkanerbjudaettideolo
giskt alternativ" och hänvisar till 
de franska trotskisternas fram
gångar i presidentvalet (notera 
dock det stora bakslaget för dem i 
parlamentsvalet). En sådan kritik 
kåg sannolikt också bakom Philip 
Maughans uttalande på ett styrelse
möte att det är bättre att vara en ren 
5%-vänster än ett 20%-parti fladd
rande mot mitten. Naturligtvis är 
det så att man genom att vara ett 
tydligt ideologiskt alternativ och 
inte inlåta sig på kompromisser 
undviker att smutsa ner sina fing
rar. Samtidigt undviker man också 
att påverka politiken. 

Den skenbara vänstersvängen 
leder åt höger. Istället för att 
påverka regertingens politik åt 
vänster idag, får hoppet stå till ett 
framtida politiskt genombrott (när 
massornahar insett att partiet med 
de rena fingrarna hade rätt) . Detta 
kommer inte att fungera. Om det 
fungerat hade smågruppsvänstern 
inte varit så marginaliserad som 
den är idag. Väljare röstar på ett 
parti för att det vill och kan förändra 
den politiska verkligheten här och 
nu. Därför måste partiets politik 
syfta till att, utifrån en långsiktig 
vision, medverka i det aktuella 
förändringsarbetet. 

Genom att samarbeta med so
cialdemokraterna (och miljöpar
tiet) harvänsterpartiet fått genom
slag för delar av sina förslag på ett 
sätt som inte varit möjligt tidigare. 
För att vara en kraftfull förhand
lingspart måste politiken vara för
ankrad i en långsiktig vision sam
tidigt som det finns politisk kun
skap om vilka konkreta förslag 

ett jämställt transportsystem 
Jag hade den 23 maj glädjen att få 
vara med när det nationella nät
verketFör kvinnor i transportpoli
tiken bildades. Nätverketriktar sig 
till kvinnor i offentlig och privat 
sektor som arbetar eller på annat 
sätt är engagerade i trafik- och 
transportfrågor - ett område som 
verkligen är mansdominerat 

Det känns extra roligt att nät
verket kommit till på vänster
partiets initiativ. Karin Svensson 
Smith sammankallade till det för
sta mötet och dit kom kvinnor från 
bl a Ban verket, SJ, Statens Institut 
för Kommunikationsanalys (Sika), 
Svenska Naturskyddsföreningen, 
Vägverket, Åkeriförbundet, Luft
fartsverket, Naturvårdsverket, Bo
verket, Sjöfartsforum och Sveriges 
Trafikskolors Riksförbund (STR). 

Vid det andra mötet föll de his
toriska klubbslagen och nätverket 
bildades, stadgar antogs och en 
styrelse valdes. Vid detandramötet 
deltog ca 25 kvinnor och ytterligare 
ca 25 hade anmält sitt intresse att 
delta i nätverket. 

Nätverket är partipolitiskt obun
det och till styrelsen valdes bl a 
Brittmarie Utterström (NTF), Lin
nea Falk (Fältbiologerna), Anna
Karin Neikter (Åkeriförbundet) 
och Gunlög Stjerna (STR). 

Riksdagen har på vänsterpartiets 
initiativ beslutat att ett jämställt 
transportsystem ska vara ett av de 
transportpolitiska målen. Hur ser 
då ett jämställt transportsystem ut 
och hur genomför vi det? J a, att 
formulera ett svar på den frågan 
blir nätverkets stora uppgift. Flera 
av kvinnorna i nätverket beskrev 
hur de sitter ganska ensamma i 
sina organisationer och företag och 
jag tror att vi alla längtar efter ett 
forum där kvinnaperspektivet på 
transporter kan synliggöras och 
diskuteras. Det gavs mångaexem
pel på hur "könsglasögon" för
ändrar frågeställningar och tvingar 
fram andra svar än de som först 
verkar så självklara. Transportpo-

litiken upplevs ju tyvärr av många 
medborgare som ganska "opoli
tisk" och okontroversiell - "en 
väg är väl en väg" tills någon ställer 
frågan -varför ska den dras justhär 
och vem ska köra på den? 

Nätverket kommer naturligtvis 
att få treva sig fram lite i början 
innan vi hittar arbetsformer som 
fungerar. Vi hoppas att vi kan skaf
fa oss en hemsida där vi kan dis
kutera, väcka frågor och få nya 
infallsvinklar. 

Är du intresserad att bli medlem 
i nätverket så kontakta Joanna 
Dickinson-e-post:joanna@trans
ek.se Det kostar 200 kr/år i 
medlemsavgift 

Gunnel Ståhl 
vänsterpartist i Landskrona som 
arbetar med trafikläromedel 

MÖTE .. .. 
MOTE MOTE 

~ 
RÖDA KAPELLET. Sommarlov! Somli
ga av oss ses i Kotel. Utskick kommer 
om sensommarens intemat och höstens 
övningar. Boka in Kulturnatten den 21 .9. 
Öva gärna kromatiska skalor med tanke 
på Leningradsymfonin . 
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