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Vänsterns roll i valrörelsen 
AV ROBERT NILSSON 

Vänsterpartiet är ett feminis
tiskt och socialistiskt parti. 
Ung Vänster är Vänster
partiets ungdomsförbund, ett 
revolutionärt ungdomsför
bund som vill förändra 
samhället i grunden. Den här 
artikeln handlar om Ung 
Vänsters roll i valet och 
vänsterns roll i det parlamen
tariska arbetet 

Vänsterpartiet och Ung Vänster är 
delar av samma rörelse, även om vi 
har olika uppgifter och roller i det 
politiska arbetet. Hur ska en sådan 
rörelse agera i valrörelsen och i de par
lamentariska församlingarna? Det är 
väl knappast någon som tror att revo
lutionen börjar i kommunfullmäktige. 

Skillanden mellan reformister 
och revolutionärer 
Vänstern har en pragmatisk inställ
ning till parlamentet. Ungefar som att 
en tjock tröja inte är ett självändamål, 
men att den är smart att ha när det är 
kallt. Historien ger många exempel på 
att staten är ett instrument för den 
härskande klassen. Men det finns 
också många exempel på när motsat
sen varit sann och staten använts för 
att genomdriva fördjupad demokrati 
och andra progressiva reformer. 
Det ftnns en viktig skillnad mellan den 
del av arbetarrörelsen som är revolu
tionär och den del som är reformis
tisk. Vi som är revolutionärer tar inte 
avstånd från reformer, men vill för
ändra samhället i grunden, medan det 
för socialdemokratin är nog med en 
majoritet av riksdagsplatsema. Refor
mer kan vara revolutionära, om de 
bara formuleras på rätt sätt. För oss är 
parlamentet alltid en strategi bland 
andra. I vissa kommuner ställer 
Vänsterpartiet inte heller upp i kom
munal valet- man vill hellre vänta en 
period för att stärka organisationen. 

Reformerna ett medel 
Vanligast är dock att Vänsterpartiet 
ställer upp till val. När vänstern gör 
det, är det frågan "Vad kan vi göra 
möjligt" som är vägledande princip. 

Reformerna i sig är sällan ett mål. 
Mera viktigt är de konsekvenser de 
kan vara upphov till. Socialismen kan 
inte införas över en natt, och de som 
har den utgångspunkten sätter sin 
egen radikalism över möjligheten att 
på allvar utmana kapitalets makt. Vill 
vi skapa en socialistisk utveckling, 
måste vi visa folk att de tjänar på att 
samhället blir mer demokratiskt och 
sätter större press på kapitalet. Samma 
sak gäller vår kamp mot den genus
ordning som ger män mer makt än 
kvinnor. 

Socialistiska reformer 
Socialistiska reformer är reformer 
som är utformade på ett sådant sätt 
att de skapar medvetenhet. Det hän
der när reformerna visar på samhäl
lets grundläggande konflikter. En so
cialistisk reform får vissa grupper att 
uppfatta sig som vinnare och andra 
som förlorare, och ger också dessa 
grupper ett namn och en identitet. 
Reformer är särskilt effektiva när de 
är grund för allianser mellan olika 
grupper i samhället. Sveriges gene
rella välfard är ett bra exempel. Den 
har utformats på ett sådant sätt att vi 
betalar efter inkomst, men också får 
ersättning efter inkomst. På så vis har 
medelklassen knutits till arbetamas 
intresse av en välfard för alla. 

Selektiv välfärd i st f generell 
I andra välfardsmodeller, till exempel 
i USA eller i Storbritannien, har man 
en selektiv välfard. Det betyder att 
samhällets insatser riktas mot vissa 
särskilt utsatta grupper. När samhäl
let inte ger något tillbaka till medel
klassen leder det till skatterevolter och 
privata lösningar- en väg som gör att 
medelklassen knyts till överklassens 
intresse snarare än arbetarklassens. 

Reformer 
Dessutom framstår det i sådana mo
deller som om konflikten står mellan 
de allra fattigaste och de lite rikare, 
och inte mellan de allra rikaste och 
alla andra. Ett annat exempel på en 
reform som skulle kunna skapa alli
anser mellan olika sociala grupper och 

deras intresse är sex timmars arbets
dag. 

Ett socialistiskt krav 
Sex timmars arbetsdag är ett feminis
tiskt krav som jämställer mäns och 
kvinnors arbete och ger kvinnor större 
möjlighet att bestämma över sitt eget 
liv. Men det är också ett socialistiskt 
krav, som gör att arbetarklassen får 
större del av samhällets resurser. Här 
finns alltså möjligheten att bilda en 
allians mellan arbetarklassens intresse 
av socialism och kvinnors intresse av 
en feministisk politik. 
Vänsterns framgång i parlamentet är 
till stor del beroende av vänster
ideeroas styrka utanför parlamentet. 
När det är många som är organiserade, 
som protesterar och som i allmänhet 
ser på sig själva som vänster, feminis
ter, anti-rasister eller arbetarklass är 
det lättare att driva radikala lösningar. 
Finns det inget tryck underifrån är det 
svårt för vänsterns representanter att 
driva trovärdiga krav. Det finns alltså 
ett samband mellan det som händer i 
det parlamentariska spelet och det 
som händer utanför parlamentet. Val
rörelsen är på många sätt en unik si
tuation, närpolitiken genomsyrar var
dagen på ett annat sätt än vad vi an
nars är vana vid. Det ska vi naturligt
vis utnyttja för att visa på vårt socia
listiska, feministiska och antirasistiska 
alternativ. Men, som det står i val
profildokumentet, går Ung Vänster 
inte till val för att "upplysa och pre
dika utan för att uppvigla och organi
sera". 

Sveriges starkaste 
ungdomsförbund 
Ung Vänster är inte ett vanligt ung
domsförbund. Det finns en stor skill
nad mellan oss och de andra. Medan 
vi kämpar för våra rättigheter, är de 
andra ungdomsfårbunden ganska oin
tressanta. De nöjer sig med att vara 
"miniparlamentariker" som driver 
personvalskampanjer för unga politi
ker, ofta sig själva. Detta ger oss en 
bra utgångspunkt. Vi kan visa att vi 
som är unga vuxna från arbetarklas
sen inte alls har något gemensamt med 

ungdomspolitiker som mest snackar 
skit. Vi lyfter konkreta frågor som är 
viktigaföross själva utifrån våraegna 
förutsättningar. Våra viktiga frågor 
om arbete, bostad, utbildning och fri
tid är ingångar till större resonemang 
om intressekonflikter, klassmotsätt
ningar och könsojämlikheter. 

Valet löser inte alla problem 
I valet arbetar vi alltså inte i första 
hand för att Vänsterpartiet ska få fler 
mandat. Ingen tror att en röst på 
Vänsterpartiet löser alla problem. I 
valprofildokumentet slår vi istället fast 
tre mål som är viktigare: 

l. Organiserafler ungdomar 
2. Stärka vår organisation 
3. Breddaförbundets sociala bas 

Demokratins spelregler är andra än 
marknadens. Här räknas makt efter 
huvud och inte efter tjockleken på 
plånboken. Parlamentariskt arbete är 
en del av den revolutionära strategin. 
Men vår verkliga styrka är vår storlek 
och enhet. Vår valkampanj handlar 
om att visa på vilka andra sätt som 
finns att göra vänsterpolitik-efter att 
man röstat på Vänsterpartiet. 

Vård Vård 
för människor för marknaden 

DET FINNS ETT VAL 



Jörn Svensson: l iiidra sidan. .. "Man ska inte ta i så man kräks'"' (kinesiskt ordspråk) 

Dementi Vår kära partiordförande är 
"!förra numret av VB stod att Penrilla ute och hotar Persson med 
Zethraeus skickat en skrivelse till s ty- misstroendeförklaring. Det 
relsen. Det är felaktigt. Styrelsen för förutsätter att man i riksdagen 
vänsterpartiet i Lund har inte fått nå- är beredd att bilda majoritet 
gon skrivelse/brev från Pernilla med de borgerliga. 
Zethraeus." 
På styrelsens uppdrag: 
Anders Neergaard, sekreterare Var det så klokt? 

Kommentar 
från förra veckans redaktion: 

Redaktionen beklagar missförståndet. 
Till yttermera visso var det inte ens 
fråga om ett brev utan ett s.k. mail. 
Flera av styrelsens ledamöter kände 
till innehållet i rnailet Åtminstone en 
har bevisligen negligerat budskapet. 
Det framgår också av rnailet att såväl 
partiordföranden som partisekretera
ren var angelägna om att innehållet i 
rnailet skulle spridas i skånedistriktet 
"eftersom ryktena om motsatsen tycks 
vara ihärdiga" (nämligen rykten om 
att partiledningen stöder den pågående 
kryssningskampanjen för Karin 
Svensson Smith. 

Blev det bättre nu? 
Förklarande uttalande från styrelsen 
för Vänsterpartiet i Lund taget torsd 
6/9-2002, med anledning av förekom
mande personvalskampanj: 

Vilka följder kommer det att få? Och 
ska man redan före ett val är spela ut 
sitt högsta kort? 
Låt oss först se på den konstitutionella 
processen. Vi antar att varken de 
borgerliga eller S+V får majoritet. 
Borgarna plus ett argt vänsterparti 
störtar regeringen Persson. Riks
dagens talman föreslår Lundgren som 
statsminister. Han röstas också ner. 
Budet måste åter gå till Persson. Ska 
samma meningslösa procedur då upp
repas? Släpper vi åter fram Persson 
har vi bara gjort oss löjliga. Om inte, 
vilken regering kan i så fall bildas? 
Det scenariot innebär förvirring och i 
slutänden nyval. Under tiden har vi 
en maktlös expeditionsregering. 
Knappast en lysande framgång för 
partietVad vi medverkar till är en 
oklarhet och en bild utåt av allmän po
litisk instabilitet. Vi lever i en kapita
listisk värld och vet därför hur [mans
kapitalet reagerar på instabilitet. 

Värreändå 
Men det finns ett än värre scenario. 
Själva utspelet som sådant är en 
drängtjänst åt de borgerliga. Vänster-

partiet visar inför valdagen att det inte 
finns en bas och en majoritet på poli
tikens vänstra halva. Stollarna i miljö
partiet bidrar med sina krav på 
ministerposter till förvirringen. Bara 
en part tjänar på det: en allt reaktionär
are högerklerikal allians.Vi riskerar 
bidra till majoritet i valet för den alli
ansen! 

Har Göran Persson 
en dålig rådgivare? 
Visst har Persson också uppträtt 
oklokt. Trodde han verkligen på att C 
och Fp kunde ingå ett pålitligt samar
bete med S? SamarbetetS-V-M p har 
ju från hans synpunkt fungerat väl. 
Hans argument att V är "opålitligt" i 
utrikespolitiken", är milt sagt kuriöst. 
Vi är inte opålitliga. Vi har en annan 
åsikt. Därför har vi under den gångna 
mandatperioden lagt det området ut
anför samarbetet. Den utrikespolitiska 
doktrinen har fått majoritet av tre an
dra partier. 

Varfor ska vi 
bete oss lika dumt? 
Det finns bara en kombination som 
garanterar en utveckling inriktad på 
social rättvisa, jämställdhet och gene
rell välfård. Bara den kan skydda de 
landvinningar vårt land nått och hind
ra en gigantisk nedrivning av 50 års 
politiska resultat. 
Den kombinationen utgörs av S och 
V. Var de gröna strulputtarna hamnar 
får vi se efter valet. 

Slörtas skall han snart i gruset? 

Vad bör göras? 
Gudrun har gjort en dumhet och bör 
ta tillbaka hotet om misstroendeför
klaring. Något sådant skulle för öv
rigt aldrig ha hänt på Werners eller 
Hermanssons tid. Vi bör förklara vill
koren för ett samarbete med en s-re
gering. Ett samarbete av samma typ 
som hittills förutsätter att vi kommer 
in tidigare i förhandlingsprocessen. 
Alternativet är att vi gör upp i utskot
ten. Det blir litet krångligare för S och 
litet friare för oss. Men det går. Vi har 
gjort så förr. 

Till sist 
Sluta med Hänt-i-veckan-politik! Li
tet kallt blod, litet konsekvenstän
kande och strategi, om man i all an
språkslöshet får be! 

JöRN SVENSSON 

"Vänsterpartiet i Lund uttalar att vi 
inte på något sätt stöder eller bedriver 
personvalskampanj. Det innebär att en 
medlem i lokalorganisationen som i 
media (radio, tv, tidningar) uttalat stöd 
för personvalskampanj inte utnyttjas 
i debatter, möten etc, som lokal
organisationen har inflytande över. 
Det innebär också att Vänsterpartiet i 
Lund inte bistår sådana kandidaters 
egen kampanj med något organisato
riskt stöd. Alla medlemmar är natur
ligtvis välkomna att delta i vår verk
samhet, men inte att där driva person
valskampanjer och liknande." 

segregationens Lund - en flygbladsutdelares reflektion 

Nedanstående antipersonvalskam
panj är den tillåten undrar? 

en som aldrig frågat förr 

V ÄNSTERPARTIET 
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Vänsterpartiet vt"~iifr 

Valspurten är i full gång. Partiemas 
valutskick har redan landat i brevlå
dorna. På Mårtenstorget och stortorg
et finns valbyråer och valaffischer och 
partiemas appellmöten avlöser varan
dra. För ett parti med mycket begrän
sade ekonomiska resurser så tar val
utskicket en betydande del av val
budgeten i anspråk. Därför komplet
teras det med vänsterpartiets speciella 
resurs - trappspringande valarbetare. 

Ingen fyrfärg - inga fma foton 
Järnfört med påkostade valutskick via 
posten och centrums politiska valspurt 
känns det annorlunda att springa i 
trapporna och dela ut flygblad. Flyg
blad som inte är påkostade utan ut
skrivna på omoderna laserskrivare till 
en kostnad av endast pappret. För
hoppningen är att innehållet, politisk 
information och inbjudan till öppna 
möten, skall tränga igenom trots av
saknad av fyrfärgstryck och fma fo
ton. 

Spännande med alla skyltar 
Utdelningen tar längre tid för att man 
måste avgöra vem som absolut inte 
vill ha flygblad i brevlådan. Det är 
spännande att se alla skyltar och 
papperslappar som sitter fastklistrade 

på dörrarna. Familjemedlemmars och 
husdjurs namn trängs med lappar som 
undanber reklam. Det finns flera olika 
varianter som på olika sätt markerar 
politisk hemvist och val av livsstil. En 
speciell variant som huvudsakligen 
finns på dörrarna i LKFs lägenheter 
säger å ena sidan nej till reklam men 
ja till samhällsinformation. J ag tror det 
finns många vänsterpartister här. An
dra märken Uag tror det är natur
skyddsföreningen) säger nej till re
klam och markerar att det finns träd 
att spara. 

Att dela eller inte dela 
Skall man dela ut politisk information 
här? Jag tvekar, är det bara miljöpartis
ter, vill de verkligen inte ha samhälls
politisk information? Slutligen finns 
det en uppsjö av olika självtillverkade 
lappar som säger nej till reklam. Här 
krävs återigen en tolkning av varför. 
Beroende på utformningen så delas 
flygblad ut. Jag aktar mig bara för de 
stora lapparna och de med varningen: 
"Här finns en hund". 

En hobbysociologisk fundering 
Det är också en upplevelse därför att 
man får en tydlig bild över boendets 
segregation. Det rör sig om fler-

familjsfastigheter, både hyres- och 
bostadsrätter. Vissa områden har 50 
år på nacken medan andra är mycket 
yngre. Vissa bostadsområden ligger 
relativt centralt medan andra är mer 
avlägsna från Lunds stadskärna. Man 
kan som hobbysociolog nästan följa 
segregationens manifestering genom 
antalet namn som signalerar varifrån 
man kommer. Det blir övertydligt hur 
lite boende har att göra med vad man 
vill - utan först och främst med vilka 
tillgångar man har. 

Lördagsmyset osar 
Flygbladsutdelning en sen lördags
eftermiddag som övergår till kväll ger 
en också möjlighet att lukta matosen 
inför lördagsmyset, lyssna på varie
rande musik som spelas med förvän
tan och känna av parfymdofter som 
markerar för fest. 

Spring vidare vänsterpartist! 
Nu är det snart dags att springa vidare 
- det finns fler trapphus som väntar 
på en något överviktig vänsterpartist 
och hans oprofessionella flygblad. 

Det är valrörelse i Lund och Vänster
partiet är i farten. 

ÅNDERS NEERGAARD 



Musik som enande kraft 
Kulturnatten 21/9: 
I. Röda Kapellet spelar Sjostakovitj 
Leningrad var en av de europeiska 
städer som prövades hårdast under 
andra världskriget. Nazisternas nio
hundra dagar långa belägring vållade 
en miljon dödsoffer genom krigshand
lingar och svält. 
Några år tidigare hade Stalins utrens
ningar varit särskilt brutala mot parti
medlemmar och intelligentia just i 
Leningrad. 
Båda prövningarna fanns (enligt hans 
egen utsago) i medvetandet hos 
Dmitri Sjostakovitj när han skrev sin 
sjunde symfoni, även om kriget var 
den ojämförligt värsta. Symfonin 
uruppfördes mitt under belägringen, 
1942, och blev en symbol för motstån
det mot tyskarna. 
En sats ur denna "Leningradsyrnfoni" 
blir den naturliga tyngdpunkten i Röda 
Kapellets antifascistiska program på 
Kulturnatten den 21 september (Kul
turens Auditorium klockan 22.00 och 
23.15). Det är orkesterns dirigent Joa
kim Casagrande som har arrangerat. 
De övriga melodier som spelas är 
hämtade från olika aspekter och di
mensioner av den antifascistiska kam
penmellan 1932och 1945.Densam
manbindande texten läses av skåde
spelaren Anders Granström. 

Kulturellt Öresundssamarbete 
Fast det handlar inte bara om Röda 
Kapellet. Programmet genomförs i 
samarbete med systerorkestern R!11de 
Horn från Köpenhamn. Den skymtade 
den 8 september på en reportagebild i 
Sydsvenskan från en anti-EMU-de
monstration, och liksom Röda Kapel
let har R!11de Horn sin primära plats 
och funktion på gatan. Men på Kultur
natten blir det alltså föreställningar 
inomhus, med en total besättning av 
cirka fyrti musiker. Danskarna bidrar 
bland annat med slagverkssektionen. 

Det praktiska Öresundssamarbetet har 
som bekant haft svårt att få upp far
ten, trots Bron och många stimulans
miljoner. Samarbetet mellan de pro
gressiva blåsorkestrarna i Lund och 
Köpenhamn utvecklas däremot undan 
för undan, utan officiellt stöd. Kapell
ister har medverkat i politiska mani
festationer i både Köpenhamn och 
Ål borg. Hornister har rest i andra rikt
ningen. 
Det diskuteras fler framträdanden av 
de förenade orkestrama men inget är 
bestämt, så passa på att lyssna nu. 

II. Rullande musikalisk 
happening 
En av tonsättarna på Röda Kapellets 
repertoarlista är Mauricio Kagel , 
musikprofessor i Köln och en av le
dande i den legendariska Darm
stadtskolan. Hans "Marscher som 
man inte kan vinna till" passar Ka
pellet med dess antimilitaristiska håll
ning. 
Men när Kagel ska framföras på årets 
Kulturnatt är det Lunds fot & cykel
folk som står som arrangör. Så hand
lar det också om ett rätt speciellt 
stycke: "Aftonbris för 111 cyklister". 
Undertiteln talar om "flyktig aktion" 
och tillställningen är verkligen kort
varig. Den publik som samlas på Pet
riplatsen får en cirka två minuter lång 
upplevelse klockan 19 när cykel
karavanen passerar, i den formation 
och med de ljudeffekter som partitu
ret föreskriver. 
Men varför bara vara publik? Har du 
en cykel (och är eller blir medlem i 
Lunds fot & cykelfolk, 20 kr) är du 
välkommen att medverka. Ring Ing
ridAndre (142672) eller Gunnar San
din (135899) för information. 
Dirigent för den flyktiga aktionen blir 
Bengt Olle Bengtsson. 

Gr 

En röst på Vänster
partiet 
- en röst för rättvisa 

Göran Persson fortsätter flörta med 
borgerligheten. 
Trots att Maud Olofsson deklarerat att 
det skall till ett världskrig innan cen
tern går in i ett organiserat samarbete 
med socialdemokraterna håller Pers
son fortsatt dörren öppen för borger
ligheten. Vad vill han vinna med det? 
Visserligen valde han på en snabb
fråga i valutfrågningen i SVT, efter 
en kort tvekan, Schyman framför 
centerledarinnan. Samtidigt valde han 
å andra sidan inte Jane Fonda fram
för Marilyn Monroe. Får (s) och (v), 
eventuellt tillsamrnans med (mp), en 
majoritet av väljama bakom sig vore 
allt annat än ett vänstersamarbete ett 
svek mot väljarna. En röst på vänster
partiet är den enda säkra rösten för en 
rättvisepolitik -mot borgama- i så väl 
riksdagen, landstinget som kommu
nen! 

Godkänt om skatter och välfärd 
I SVT:s valutfrågning i förra veckan 
sköt den socialdemokratiske partiord
föranden Göran Persson definitivt 
fortsatta skattesänkningar på framti
den. Han talade istället varmt för ett 
rejält resurstillskott till den gemen
samma sektorn. En rad krav som 
vänsterpartiet drivit, och som (s) tidi
gare avfardat, adopteras nu av Pers
son- vi hoppas inte det är tomrna ord. 
Ett av de viktigaste är vänsterns för
slag om kraftiga satsningar för att höj a 
lönerna inom kvinnodorninerade yr
ken i kommuner och landsting. 

Sänk inte skatterna! 
Vänsterpartiet har föreslagit att inled
ningsvis använda l O miljarder ur stats
kassan åt detta ändamål, istället för att 
-som borgama-använda resurserna 
till skattesänkningar. Persson säger nu 
att mer än det dubbla måste fram un
der en tioårsperiod. Bra! Metodiken 
kan nog de bägge partierna enas om, 
när målet är det samrna: ett mer jäm
ställt samhälle genom ökade kvinno
löner, samt att garantera den framtida 
personalförsörjningen till vård- och 
omsorgsyrkena. 

Välfärd kostar pengar 
Alla partier säger sig så här strax innan 
valet vilja minska barngruppernas 
storlek i förskolan - men bara i ord. 
Göran Persson tycks dock nu också 
ha förstått det som vänsterpartiet länge 
hävdat - detta kostar pengar - och 
verkar vara villig att tillföra nya re
surser för att uppnå detta. 

Vänsterpartiet i Lund, som drivit kra
vet sedan länge, har till och med i sin 
skuggbudget betalat detta med en 
komrnunalskattehöjning. Om vi får 
mer vänsterpolitik i riksdagen kanske 
detta inte blir nödvändigt. Men vi be-

Ung Vänster säger: 
"Bygg Bort Bostadsbristen 
- bygg hyresrätter! 

Politik handlar om motsättningar, om 
intressekonflikter. Olika människor 
tjänar på olika beslut och utvecklingar. 
Den som är bostadslös har inte samrna 
intressen som den som säljer bostads
rätter. Idag ser vi hur segregationen 
ökar allt mer. Dagens situation inne
bär att de med pengar kan köpa bo
stadsrätt eller villa i attraktiva områ
den, som därmed blir segregerade. 
De utan pengar förvisas till andra 
områden eller tvingas vara bostads
lösa. Alltfler ungdomar tvingas bo 
kvar hemma mot sin vilja. 
Marknaden kan aldrig klara att lösa 
problemen på bostadsområdet. Det är 
ju marknadsanpassningen som är 
grunden till problemen. 
Vi i Ung Vänster, är hårda motstån
dare till marknadshyror. De leder till 
att samhället ger upp det gemen
samrna ansvaret för att alla ska ha ett 
bra boende. Det leder till att segrega
tionen och otryggheten ökar. 
Ung Vänster vill att alla ska ha rätten 
till en bra bostad, oavsett ålder eller 
bakgrund. Vi vill ha en bostadspolitik 
som motverkar den segregation vi ser 
nästan överallt i samhället, med rika 
och fattiga bostadsområden. 
Man måste börja ta konsekvenserna 
av den absurda situationen på bostads
marknaden. Vi i Ung Vänster, vill ha 
ett modernt miljonprogram. Det inne
bär inte att en miljon nya bostäder ska 
byggas. Men det behövs massiva in
satser från staten och kommunerna. 
Det behövs byggas nytt och byggas 
om, med hjälp av subventioner och 
politisk planering. 

Ung Vänster vill att man aktivt byg
ger för att blanda boendeformerna. 
Det innebär t ex att man bygger hyres
rätter i villaområden eller medvetet 
sprider kommunernas flyktingmot
tagande till överklassområden. 

Ett verktyg för att förverkliga en god 
bostadspolitik är att det i alla kommu
ner eller regioner ska finnas bostads
förmedlingar. De måste vara möjligt 
att skaffa sig en helhetsbild över 
bostadssituationen. Vi kräver också att 
anvisningstvånget återinförs. Det 
innebär att alla lediga lägenheter 
måste inrapporteras. Detta skulle 
skapa större möjligheter för en mer 
rättvis bostadspolitik. 

Samrnanfattande kräver Ung Vänster: 
-ett modernt miljonprogram 
-ett stopp för utförsäljningen av 
allmännyttan 
-en aktiv regionalpolitik för ett jäm
likt boende 
-en samhällsplanering som utgår från 
att alla ska kunna flytta hemifrån när 
dom fyllt 18 
-att alla hyreslägenheter ska förmed
las av den kommunala bostadsför-
medlingen. 

forts på sista sidan 
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Blom Karin 
Uardavägen 85:0 
224 71 Lund 

Till -Karin Svensson Smith 
I valet den 15/9 hade jag tänkt rösta 
på Sara Moharnmadi som är en ung 
kvinna med kurdiskt ursprung, intel
ligent och med enorm arbetskapaci
tet och hjärta för partiet. Men idag 
hittade jag i brevlådan ett flygblad 
med reklam för Karin Svensson 
Smith. Där citeras hennes uttalande 
om hur nödvändig hon är idag och i 
framtiden för järnvägstrafiken i 
Sverige. Därefter sägs att "Karin ge
nom en kupp flyttats från första
platsen". 

Förtal av partiet 
Jag utgår från att eftersom flygbladet 
delats ut till mig så är det många an
dra som fått det, många som inte är 
medlemmar i partiet och säkert skrat
tar över beskrivningen av partiets in
terna beslutsprocess. I första hand 
innebär flygbladet mer än något an
nat ett offentligt förtal av partiet. I 
andra hand visar det på hur Karins 
vänner prioriterar henne och är be
redda att diskreditera partiet för att få 
in henne i riksdagen. 

Jag vet vad en "kupp" är 
Därutöver blir jag förvånad över an
vändandet av ordet "kupp", som jag 
hört användas även vid den senaste 
kongressen. Jag kommer från ett land 
där vaJje kupp kostade tusentals döda. 
Jag vet vad en kupp är ochjag får av
smak för hur detta ord används i flyg
bladet. Det verkar vara så att vaJje 
gång partihögern förlorar ett internt 
val så är det p.g.a. en kupp. VaJje gång 
de vinner är det istället uttryck för den 
fria representativa demokratins funk
tion. 

Karin inte okunnig 
Slutligen, det är omöjligt att tänka sig 
att Karin varit okunnig om innehållet 
i detta flygblad. Jag är övertygad av 
att vmje bokstav och komma är väl
känt för henne. Min slutsats är att vad 
varje medlem av partiet borde göra är 
att försöka hindra Karin Svensson 
Smith, en person som först och främst 
sätter sig själv framför partiet, från att 
komma in i riksdagen. 

Jag kryssar Philip Maughan! 
Flygbladet har fått mig att tänka om. 
Philip Maughan, inte för att han var 

mitt främsta alternativ, kommer att få 
ett kryss av mig. J ag vill markera att 
dåliga förlorare får föra diskussionen 
inom partiet och inte i media mot par
tiet. 

Jorge Gil Sola 
Lund 

Ett X för KSS - eller för PM? 
I efterdyningarna av miljökongressen 
i Johannesburg läser jag i DN att även 
Vänsterpartiet minskat sitt mil jöenga
gemang. Miljöfrågor och utrikespoli
tik har hamnat på undantag i valrörel
sen, trots att de bör höra till de allra 
viktigaste frågorna idag. Kommer 
Sverige under Göran Persson att efter 
valet lyfta fram miljöfrågorna på all
var, eller vill Persson-regeringen dra 
oss ännu närmare den amerikanska 
intressesfåren och dess globala makt
ambitioner? Frågan känns mycket 
aktuell, inte minst efter Tony Blairs 
plötsliga besök hos Persson nyligen. 

Ny kryssningskampanj 
lanserad i V-bladet 
Förra veckans Veckoblad gav inte 
mycket utrymme åt viktiga valfrågor. 
I stället lanserades en ny kryssnings
kampanj , parallellt med att parti
ledningens kritik av sådana kampan
jer slogs upp på första sidan. Det fram
går inte om den nya kryssnings
kampanjen drivs av styrelsen, den 
som fattat det märkliga beslutet att vår 
riksdagskandidat nummer två inte är 
välkommen att delta i valarbetet 
Möjligen beklagar den nuvarande 
majoriteten sitt val att slå till just mot 
Karin. Det ger så dålig reklam för 
partikolleger som annars kan ha vik
tiga saker att säga om partiets utveck
ling. För Karin är en utomordentligt 
kunnig och saklig politiker, kan sina 
frågor och vet realitetema i både lo
kal och nationell politik. Hon är också 
en klart respekterad medlem av 
vänsterpartiet i riksdag och andra sam
manhang. 

USA-hotet är långsiktigt 
- låt oss sansa oss! 
Att Bush vänder ryggen åt världens 
miljöfrågor drabbar även den svenska 
miljöpolitiken. När Bush-regeringen 
vill lägga ännu många fler dJllar
miljarder till militära expeditioner 
ovanpå den i Afghanistan påverkas 
allt utvecklingsarbete i världen, inklu
sive arbetet med miljöfrågor. Irak kan 
vara det första landet i en rad -UsA
kritiska stater- som USA tänker 
klämma åt, om vi får tro TV s Doku
ment utifrån förra veckan. Vi måste 
alla ställa in oss på en lång period av 
tung USA-dominans: USAs befolk-

ning ökar påtagligt, och väntas inom 
några decennier gå om Europas. Lan
.dets ekonomiska styrka och politiker
nas intresse för militär hårdvara fram
för samhällsutveckling gör det på sikt 
allt svårare för EU att agera motvikt. 
Jag menar att vår lokala konflikt om 
kandidater och politik måste ses i det 
perspektivet. Vi måste relatera våra 
egna stridsfrågor till den större poli
tiska verklighet Sverige har att för
hålla sig till. Att i det läget porta Ka
rin ur riksdagen som ett medel i en 
intern kamp om makten i V-partiet är 
inte det mest lyckade draget. Svensk 
miljöpolitik måste förstärkas och ex
porteras mycket bättre än hittills. Där 
har Karin större möjligheter att ge jär
net än någon annan kandidat i vår 
riksdagslista. 

BERTIL EGERÖ 

Klyftigt? 
Vad menas med "minska klyftan" frå
gar en och annan vänsterpartiets re
presentanter i valbyrån . 
Av partiets valmaterial att döma tycks 
klyftan snarast vara ett dike, som par
tiets vill fy Ila igen. Vera står där med 
en spade, som egentligen är ganska 
opraktisk om man skall fylla igen ett 
dike. En caterpillar förefaller mer än
damålsenlig. Hanterar inte Vera en 
vägskrapa? 

Är det Lundaklyftan som åsyftas? 
Den mellan en arbetare på l :a plats 
och en lärare på 2:a? Skall den klyf
tan utjämnas genom att man byter 
plats? 
Du skall kunna få jobb även om ditt 
namn är svårstavat-är ett av vänster
partiets krav enligt broschyren. 

"valarbetare" 

"En röst på Vänsterpartiet ... 
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håller tills vidare både hängslen och 
livrem. 
EMU-tåget rullar vidare 
Vänsterpartiet säger klart nej till 
EMU, främst av demokratiskäl. Vid 
ett inträde i EMU lämnas besluten om 
penningpolitiken, och därmed också 
i praktiken över skatter och välfärd, 
över till en centralbank i Frankfurt, 
utan folkligt inflytande och utan so
ciala mål. Göran Persson har siktet 
inställt på ett svenskt EMU-medlem
skap till början av 2005. 
En valframgång för vänsterpartiet kan 
bli ett viktigt steg i kampen för ettklart 
nej till EMU i folkomröstningen. 

ÅNDERS NEERGAARD 

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

Pressgrannar: 
"Inte trovärdigt, Gudrun 
Schyman"skriver oberoende 
socialistiska Flamman i sin 
ledare i nr 35 (5/9). 

Apropå hotet att rösta ner socialdemo
kraterna i riksdan. Man fortsät
ter: "Bortsett från frågan om Schyman 
verkligen har stöd för sin regerings
linje i sitt eget parti eller ej , och Gö
ran Perssons uppenbarliga aversioner 
mot sådant samarbete, så försätter hon 
sig genom debattartikeln i en märklig 
position. 
Frågan om regeringsmedverkan mel
lan socialdemokraterna och vänstern 
är fel ställd. Förts borde politiken dis
kuteras, därefter formerna för styr
ningen av landet. Tillgången till 
ministerposter måste vara underord
nad de politiska resultaten." 

Om oro 
I samma nr av Flarnman skriver Emil 
Lindahl Persson i ett ledarstick angå
ende människors oro för muslimer: 
"Vi borde oroa oss för rätt saker. Re
ligionens inflytande över samhällsli
vet är alltid ett hot mot friheten, oav
sett om det gäller Sharia-lagar i norra 
Nigeria eller kreationistisk biologi
undervisning i Salt Lake City. Risken 
att vi skulle få hit det förra är mini
mal, det andra däremot finns redan här 
genom de religiösa friskolomas för
sorg." 
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