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Kuppingenjör ny v-ordförande ~!~~~~!~~!i!nsruta 
Med 12 röster tillgodo på motkandidaten valdes sociologen 
Anders Neergaard till vänsterpartiets ordförande i Lund på 
det välbesökta (cirka 90) årsmötet i lördags. Neergaard har 
av många utpekats som ingenjören bakom den kupp som i 
våras petade Karin Svensson Smith från förstaplatsen på 
riksdagslistan, en ordning som emellertid återställdes av 
välj a rna. N eergaardfalangen tog likaså hem nästan alla andra 
uppdrag som var uppe till val: styrelse, valberedning, ombud 
till distriktets årskonferens. Enda undantaget torde vara 
Hans Persson som genom åren visserligen varit skarpt kritisk 
till förnyarnas "Lundalinje" men kraftfullt pläderas för 
Svensson Smiths kandidatur och deltog i krysskampanjen. 

Motkandidateniordförandeval- EMU-ja kan spräcka 
et var inte Göran Fries som nu samarbetet 
avgick efter många år utan Mats Karin Svensson Smith rapportera-
Olsson, vice ordförande i kom- de från riksdagsarbetet. Just nu 
munstyrelsen och ledare för vän- handlar nästan allting i riksdags-
sterpartiets kommunalpolitiker. gruppen och partiopinionen om 
Han intog en neutral hållning i Gudrun Schymans avgång och 
valkampanjenochkandideradenu efterträdarfrågan. Hon bedömde 
iettförsökatthållasammanlokal- dock att gruppen är väl samlad 
organisationen och läkagamla sår. både i den frågan och inför partiets 
Utgången torde nu i stället leda till förestående huvuduppgifter. Ifråga 
att motsättningarna skärps ytterli- om Irak gäller det att i riksdagen ge 
gare vilket framgick att språk- röst åt den utomparlamentariska 
bruket på årsmötet. fredsopinionen. Annars är det 

Alla inte lika välkomna 
"När det gäller medlemsvärvning 
måste vi ta hänsyn så vi inte deltar 
i reproduktionen av samhälleliga 
förtrycksstrukturer", stod det i den 
avgående styrelsens (av mötet an
tagna) förslag till verksamhets
plan. Vad menas? frågades det. 
Ar inte alla nya medlemmar lika 
välkomna? AndersNeergaardsom 
stod bakom formuleringen erkän
de ett visst mått av sociologiskt 
fikonspråk men svarade nja på 
frågeställarens förmodan: vissa 
nya medlemn1ar, t. ex . med invan
drarbakgrund, är mer välkomna, 
vilket logiskt innebär vissa andra 
inte har anledning att känna sej 
lika välkomna som medlemmar 
av vänsterpartiet i Lund. 

I verksamhetsplanens avsnitt 
om information räknades en lång 
rad former upp men inte Vecko
bladet, som dockhar fått en förlust
garanti om lO 000 kr i budgeten. 
Hemsidan ska utvecklas, lovades 
det, och årsmötet avslog efter dis
kussion motionen om att lägga 
ner hemsidan eftersom vänster
partiet liksom många andra har 
haft svårt att sköta den ordentligt 
(se VB nr 3). 

Dessförinnan hade styrelsens 
verksan1hetsberättelse behandlats 
rätt kortfattat l.!tan att någon gick 
in på de känsliga frågorna om 
riksdagslista, valrörelse och kryss
kampanj. 

kampanjen inför EMU-omröst
ningen som kommer att kräva 
mycket kraft. 

Vinner nej händer inget särskilt, 
bedömde hon. Men vinner ja är det 
oklart om mp/s/v-samarbetet kan 
bestå. Göran Persson vill ju helst 
samarbeta åt höger. Dock gäller 
det gamla dilemmat att detta är 
impopulärt i de egna leden och att 
utrymmet ökar för bland annat 
vänsterpartiet. 

Huvudinriktningen är dock ett 
EMU-nej och fortsatt samarbete 
kring reformer. Detta försvåras 
dock av kostnaderna för ohälsan, 
alltså sjukskrivningar och förtids
pensioneringar, som för närvar
ande intecknar allt reformutrymme 
med gällande budgetregler. Dessa 
regler, med det stränga taket, är 
vänsterpartiet starkt kritiskt mot 
men frågan upplevs av många som 
svår och teknisk så det är svårt att 
bilda opinion. 

- Får inte de privata alternativen 
inom vård och skola konkurrens
fördelar och kommuner och lands
ting ska bekosta en större del av av 
sjukfrånvaron, frågades det. J a, ty
värr, svarade Karin. 

Brett misstroende 
Ordförandevalet orsakade alltså en 
lång debatt. Många pläderade för 
Mals Olsson som den som kunde 
hålla organisationen samman sam
tidigt som hans långa och breda 
politiska erfarenhet, hans fackliga 
insatser från de många åren som 

metallare och organisatoriska för
m åga betonades. Huvudargumentet 
för Anders Neergaards anhängare 
var att vänstern i Lund behövde två 
olika ledare: en för kommunal-poli
tiken och en annan för styrelsen/ 
organisationen. MotNeergaard an
fördes främst hans klara position i 
ett av de båda lägren och att han 
hade deltagit i den styrelsemajoritet 
som fattat ett enligt partistyrelsen 
stadgevidrigt beslut att utestänga 
vissa medlemmar från valarbetet 
Men den långa diskussionen var 
nog egentligen onödig: de allra fle
sta hade sin inställning klar från 
början. 

Ett stort antal medlemmarmarke
rade efter valet sitt misstroende mot 
Anders Neergaard på en protest
lista. (Ett annat initiativ finns i 
dagens VB-nummer.) 

Debatten inför valet av övrig 
styrelse följde i huvudsak samma 
linjer med samma debattörer (med 
en stor övervikt för män). Kandi
datema var många till de olika upp
dragen, valen drog ut på tiden och 
styrelsen fick av tidsskäl i uppdrag 
att välja ersättare till distriktskon
ferensen. 

Återupplivade studenter 
En lokalavdelning av Vänsterns 
studentförbund har återupplivats, 
berättade Gonzalo Pena i ett häls
ningsanförande. Intresset för före
ningen var stort på studenternas 
vårupptakt ny !igen, trots att den 
allmänna politiskadebatten på hög
skolan är lam. Han inskärpte studen
temas krav på kommunalpolitiker
na om fler bostäder. 

Däremot hade Ung vänster inte 
hittat någon som kunde hålla ett 
hälsningsanförande vilket torde 
vara första gången på närmare tretti 
år. Men många från ungdomsför
bundet var närvarande på mötet i 
egenskap av vänsterpartister, i några 
fall genom att erlägga medlems
avgift vid entren. 

De deltog också flitigt i debatten 
och undrade bland annat kritiskt 
varför vänsterpartiet inte hade skri
vit fler motioner till kommunfull
mäktige utifrån de mångalokalpoli
tiska krav som de unga var med om 
att arbeta fram före valet. Mats Ols
son förklarade för kommunalpoliti
kernas räkning att det är skillnad 
mellan att vara i opposition, som 
före valet, och att ingå i det styranåe 
blocket, som nu. I det förra fallet 
motionerar och interpellerar man, i 
det senare försöker man samla den 
styrande koalitionen till initiativ. 
Det är en balansgång menade han, 

meddelades att Ung vänster tagit 
sin hand från VB. Det är egentli
gen bara en konfirmering av ett 
beslut som togs redan i höstas. 
Ännu har dock beslutet fått ve
derbörlig skriftlig utfomming och 
sen dröjer det innan Patent- och 
registreringsverket har hunnit a v
registrera och meddela sin åtgärd. 
Intill dess är alltså Ung vänster i 
Lund fortfarande delägare och 
delar juridiskt ägaransvaret med 
vänsterpartiets lokalavdelning. 

I övrigt hänvisas tillledarkom
mentaren på s. 2 som bland annat 
sägernågot om VB:s roll i den si
tuation somhar uppståttefter vän
sterpartiets årsmöte. 

Valda av årsmötet 
Ordförande 
Ordinarie 
styrelse 

Anders Neergard 
Sima Ajdahi 
Marta Cuesta 
Rune Liljekvist 
Nita Lorimer 
Hans Persson 
Niklas Selberg 

Ersättare styrelse Claes Regander 
(i ordning) Pinar Dal 

Ombud till 
distriktets 
årskonferens 

Johan Lindgren 
Rebecca Lemesjö 
SimaAjdahi 
Marta Cuesta 
Hanna Gedin 
Johan Lindgren 
Sara Mohammadi 
Diana Mulinari 
OlaNilsson 

Valberedning Anne Dederichs 
Mari Fransson 
Sara Mohammadi 
Shai Mulinari 

Kommunrevi
sionen ordinarie 
God man fastig
hetsreglering 
Färs & Frosta 
sparbank 

Martin Wolgast 
Ann Schlyter 

Anders Neergaard 

Saima Jönsson 

Irakdemonstration! 
Lördag 15 .2 kl. 12.30, stortorget 
avmarsch kl. 13. 
Inget svenskt stöd till USA:s krigs
makt! Inget missbruk av FN för 
krig! solidaritet med !raks folk för 
fred och demokrati! 

men det verkade som om inte alla 
riktigt förstod den intrikata skill
naden. 

För ovanlighetens skull antogs 
inga uttalanden. Detfanns förslag 
om ett, en protest mot Malmö-v
politikern Anton Flinks offentliga 
tal om bland annat "feminist
häxor" i p:u-+..i.et (se VB nr 3), som 
hade upprört många, men mötes
majoriteten ville inte göra vare 
sej ett externt eller internt (riktat 
till distriktsstyrelsen) uttalande. 

Gr 



Det är ingen hemlighet att det finns 
politiska motsättningar inom vän
sterpartiet i Lund, senast manifeste
rade i försöken att få bort Karin 
Svensson Smith från riksdagen. 
Länge hade Lund en majoritet av 
förnyare som gick hårt fram och 
uteslöt minoriteten från represen
tation på distrikts- och partikon
gresser. Traditionalisternafick bida 
sin tid och invänta förstärkningar. 
Nu tycks tiden ha kommit. 

Vänsterpartiets årsmöte i lördags 
blev en revansch för de nederlag 
traditionalisterna led vid riksdags
valet. Väljarna slöt ju upp bakom 
Karin Svensson Smith och partisty
relsen betecknade uteslutandel av 
Karinarthängarna från valarbetet 
som ett stadgebrott. Men nu: en 
klar majoritet på ett välbesöktmöte 
röstade fram styrelse, distriktsdele
gation och valberedning som i stort 
settuteslöt förnyarna. Dethandlade 
inte om personfrågor: i ordföran
devaletförlorade en överlägset kva
lificerad oberoende kandidat mot 
ledaren för traditionalisterna. 

Vad innebär då detta för vänster
partiet i Lund? Pessimisterna säger 
att nu börjar striden på allvar, nu är 
marschen mot att bli ett fempro
centsparti inledd, nu kommer den 
hälft av medlemmarna som förlo
rade att passiviseras, t.ex. under 
EMU-valkampanjen. 

Årsmötet 
Kom sent. Fina vädret och partisynen 
frestade till walk-over. Anders rökte 
tankfullt utanför. Gick sen in och höll 
en lidelsefull plädering, för arbets-grup
per. Gunnar & Gunnar instämde i mild 
ton. Samt bidrog med kon-struktiva, 
konkreta tillägg. Måtte ha drömt. 

Vid fönsterna satt förnyamas mys
jämgäng. Med Morrika och Margare
tha som acting wib supervisors. Vid 
sidan Karin. Yttrade inte ett ord på hela 
em. På salens motsatta sida traddarnas 
head rnanitaring unit. Där Niklas spred 
samma trivsel som antar jag Berija på 
SUKP-kongressema. 

Själv pläderade jag för Anders, som 
ny ordf. Nån som önskar säga upp 
bekantskapen? Tur ingen utslagsröst. 
Anders hatas a v samma orsak som Karin 
eller Nymark. Som tongivande, central 
postsittare inom sin gruppering . 
L u n datraddarna rätt mycket en produkt 
av lokala förnyarna. Som inte pro
ducerategen avkomma, samt vill strypa 
styvbarnen. 

Traddarna är ju introverta, farglösa 
maktsökare. Deras namn och ideolo
giska profil har motståndarna bidra-git 
med. Maktsökare för att de förvägrades 
inträde och inflytande normala vägen? 
Traddarna är en mix-fraktion. Med lite 
smartness hade Anton och Lunda-UV
ama aldrig funnit varandra. Samt vi 
middlemen och pluralister sluppit 
elfösas från två håll. 

Stora delar av styrelsen avgick. Bra, 
för min motion om misstroende blev 
aldrig färdig! Om styrelsen skapar 
arbetsgrupper inför socialistiska hög
tidsdagar och andra evenemang hinner 

Man kan dock hävda en annan 
syn. Vänsterpartiet i Lund har aldrig 
varit monolitiskt. Snarare kan man 
med fina ord se det som ett multi
polärt system. Denkommunalpoli
tiska gruppen är för de flesta lun
dabor. Vänsterpartiets ansikte utåt 
och den bestämmer sin politik utan 
att fråga någon annan. Styrelsen är 
den andra polen: den vakar över 
ekonomi och organisation och står 
för förbindelserna med distrikt och 
partiledning. Den tredje polen ut
görs av de nätverk av partirned
lemmar som inte har några formella 
poster men som t.ex. kommer till 
tals genom Veckobladet. 

Arsmötet lade makten över ett 
av dessa centra i traditionalisternas 
händer. Det kan komma något gott 
av det: de ambitiösa planer som 
presenterades i verksamhetsplanen 
kanske kan realiseras med den nya 
enigheten i styrelsen. Det man som 
icke-traditionalistkan vararädd för 
är att man går vidare efter segern 
och försöker tysta avvikande röster. 

Vad gäller Veckobladet tänker 
vi fortsätta vår självständiga linje 
och se oss som en del av Lunds 
långa vänstertradition. Vi fortsätter 
att tala för en vänsterpolitik men 
också att kritiskt granska vänster
partiets kommunal- och styrelse
politik och våra spalter kommer 
fortsatt stå öppna för alla inom den 
breda vänstern. 

SH 

den kanske även med egentliga sty
relseuppdraget Att styra. Nita en ar
betshäst. Annars hade hon flugit på 
famösa valmotionen. 

Lundatraddama har aldrig levere
rat en ideologisk programförklaring. 
På väg in i kornrnunala politiken av
står de från ett dito manifest. De svarar 
inte i VB - ens på grova påhopp. En 
förklaring till hur Philip nominerades 
vore välkornrnet. Samt synen på, resp. 
avsikterna visavi Karin -eller Nymark. 
Siste överöses nu med tunga uppdrag. 
Har det kohandlats? 

Fleramiddlemen nu i styrelsen. Hop
pas att fraktionernas skyttegravar suc
cesivt gror igen. Jo, ett praktiskt politiskt 
program på landsnivå vore även väl
kommet, från trad darna. Förr i världen 
hadetradd-folket uteslutits för bristande 
mening. 

A v stod tvinga genom motion nr l. 
Alltså om s-samarbetets avslut, vid ett 
Irakkrig. Måste varit rena bomben, att 
döma av Görans uppsyn. Samt ageran
de. En majoritet i faggorna- med snö
bollseffekt? Nån med insikt som ids 
förklara? Partiet efter Schyman - nån 
som vill spekulera? Samt s-samarbetets 
öde efter ett Irakkrig. I synnerhet om 
svåra komplikationer. Internationella 
politiken inom v? Måtte detta d j-a land 
samt dito parti tvingas till klarhet! 

J med motionerna 

Könsfördelning 
och naivitet 
Med lite distans till valrörelsen och 
valet finns det anledning att fortsätta 
den debatt som inleddes i Menander nr 
2/2002, och därmed följa bland annat 
Viimer Andersen & Elisabeth Hellmans 
uppmaning från det numret. Jag väljer 
att i första hand utgå från det som 
Margareta Hagstad skrev i sitt inlägg 
"Resultatet från valkonferenserna var 
inte bra! (Några synpunkter från en i 
valberedningen)". 

Debattinlägget nedan var avsett för 
publicering i v-distriktets interntidning 
Menander nr 1103 (redaktion Mats 
Andersson-Lindau, Johanna Carlsson, 
OlofNorborg, N e la Porobi c och Ruzica 
Vukadin) . Den refuserades emellertid 
med motiveringen att "det är svårt för 
läsarna att se sammanhanget i debatten 
tre nurnrner senare" men att jag var 
välkornrnen med en ny artikel som mer 
allmänt belyste de frågor somjag (och 
en rad debattörer i Menander) tog upp. 

J ag tänker återkornrna med en sådan 
artikel. Däremot menar jag att man i en 
medlemsbulletin bör vara mycket 
försiktig med att refusera debattinlägg. 
Jag menar också att mitt referat av 
främst Margareta Hagstads inlägg gör 

"Riksdagsvallistoma är en kata
strof', inledde hon. Bara män i toppen 
på de fyra listorna. Visst, men det var 
faktiskt inte bara valberedningens och 
därmed inte Margaretas fel. Det som 
valberedningen föreslog för valkonfe
renserna var tre män och en kvinna, inte 
så bra det heller men en markering av 
att man uppskattade de skånska v-leda
möternas riksdagsinsatser under den 
då pågående perioden. I Skåne län södra 
föreslog också valberedningens före
dragande för valkonferensen det förslag 
som innebar samma toppnamn som 
1998. 

Att vederbörande sen i den slutna 
omröstningen röstade på ett annat sätt 
utan att tydligen ha reserverat sej för ett 
annat namn i valberedningen upprörde 
många, inklusive mej, och borde fram
för allt uppröra Margareta och de andra 
i valberedningen som hade all anledning 
att känna sej lurade. För det handlade ju 
inte om att vederbörande i sista stund 
tog intryck av en debatt på själva val
konferensen. Hela handlandetvarplan
lagt sen åtminstone tre dar tidigare, en
ligt vad som efteråt läckte ut, och alltså 
före valberedningens sista samman
träde. Hade vederbörande bekänt farg 
torde Margareta och andra ha reagerat 
-för inte ville de väl medverka till en 
"katastrof'? 

"När det gäller regionlistorna ser jag 
inte samma katastrof', fortsätter Mar
gareta, även om hon tycker att det inte 
såg vacker ut med fem manliga toppar 
av sex möjliga. En rad kvinnor som 
stod på andra plats skulle rimligen kom
rna in i regionfullmäktige fortsätter hon. 

Det resonemanget är för mej naivt. 
Vad väljama ser på valsedlama är ju 
förstanarnnen, och att tidningarna skulle 
notera den minst sagt sneda könsför
delningen och förstärka allmänhetens 
intryck borde Margareta och andra ha 
insett. Och man kan vända på hennes 
resonemang: vad gjorde det om männen 
stod efter kvinnorna, de skulle troligen 
bli in valda ändå! J ag har bara en smula 
insyn i min egen regionvalkrets men 
det är belysande. En kvinnlig kamrat, 
enhälligt nominerad av sin lokalorga
nisation, som hade gjort ett uppmärk
sarnrnat och brajobb under den på-gå
ende perioden, placerades efter en man
lig partifunktionär. 

Men, som sign. MAL skrev i Me
nander nr 4/2002 "så finns det inga 
felaktiga resultat i ett val". Väljama var 
klokare än valberedningen och valkon
ferensema. I vår regionkrets kastade de 
genom sina kryss om ordningsföljden 
mellan ettan och tvåan. Och än viktigare 
var att de gjorde samma sak i riksdags
valkretsen Skåne län södra. 18 procent 
kryssade för kvinnan på an.dra plats 
(som därmed blev ~ald), 4 procent för 
mannen på första . A ven på andra håll 
protesterade de mot vänsterpartiets 
könsordning: det var inte så långt ifrån 
att den kvinnliga tvåan blev inkryssact 
i Malmö, och ett antal utomeuropeiska 
invandrare lyftes upp i kornrnuner och 
landsting, i Skåne som på andra håll. 

mitt eget begripligt även för glömska 
eller nytillkomna läsare. 

Jag harockså fått besked om att mitt 
inlägg inte heller hade kunnat publiceras 
i nr 3/02. Återstår nr 2. Men det kom 
mitt i valrörelsen när jag tyckte att man 
borde dämpa sin polemik, och dessutom 
var det önskvärt att kunna referera till 
valresultatet som en facit till valbered
ningens förslag. 

Jag tror att Menanders redaktion inser 
rimligheten i mina argument och att 
deras egentliga motiv var en vilja att 
begränsa den interna debatten. Det är 
mycket möjligt att även andra i distriktet 
drabbas av dess censur. I så fall står 
VB :s spalter öppna. 

GS 

"Det är först närman haren överblick 
över helheten som man har en chans att 
tillfredsställa medlemmamas vilja och 
förhoppningar", skriver Margareta ock
så. Men den överblicken hade ju hon 
och de andra i valberedningen' Det var 
känt inför dess sista möte att Malmö
kretsen hade toppat både riksdags- och 
regionlistan med män. Därmed fastställ
de valberedningen, inklusive Margare
ta, ett förslag som skulle innebära åtta 
män på tio topplatser (åtminstone en 
medlem visste att det i själva verket 
skulle bli nio). 

Därför är det oklart vad man har att 
vinna på "att ett distrikt av Skånes typ 
med flera valkretsar beslutarom listorna 
på en fördistriktet gemensam valkonfe
rens" ( OlofNorborgs referat i Menander 
om en diskussion i distriktsstyrelsen). 
Så länge motsättningarna är så starka 
att medlernrnar av en valberedning fin
ner det förenligt med sin heder att segla 
under falsk flagg. Och så länge valbe
redningar har naiva medlemmar som 
inte lyckas genomskåda de spel som 
pågår. 

Sen är det absurt att medlemmar från 
Malmö i valberedningen kunde vara 
med och bestämma om förs laget till 
listor i andra kretsar men inte omvänt. 

Gunnar Sandin, Lund 

Socialistisk filmfestival 1
\ 

på Folkets bio 
Måndag l O februari: 
18:00 Sacrificio, Gandini & Saleh, 
Sverige 2001. Samtal med Erik 
G andini efter filmen. 
21 :00 Land och frihet, Loach, 
Storbritannien 1995. Föredrag av 
Staffan Jacobsson före filmen. 
Tisdag il februari: 
18:00 Dagenjag blev kvinna, 
Meshkini , Irland 2000. Samtal med 
Diana Mulinari efter filmen. 
21:00 Den vita sporten, Kollektivfilm 
grupp 13, Sverige 1968. 
Onsdag 12 februari: 
18:00 Ord och sten- Gaza 2000, 
Holmquist, Sverige 2001.+ Once 
again -berättelser från Palestina, 
Tawfic, Palestina 2002. Samtal med 
International Solidarity Movement 
efter filmerna. 
21:00 Järnvägare, Loach, Storbritan
nien 2001. 
Torsdag 13 februari: 
18:00 Ett löfte, Dardenne, Belgien 
1996. Samtal med Anders Neergaard 
om flyktingpolitik efter filmen. 
21 :00 Berluscanis Mousetrap -
Gerrova 19-21 July 2001, Aaronrip/ 
Indymedia- Irland 2002. 
Fredag 14 februa ri: 
18:00 Pickaxe, Pickaxe prod., USA 
2000. Föredrag om skogsskövling 
och rniljöakti vis m. 
Forts. lördag-tisdag- se nästa VB-nr 

Filmerna visas på Södran. Före 
filmerna visas förfilm i de flesta fall. 
Biljetter: 30 kr, totalkort 150 kr. 
Bokning: 046-13 lO 50. 



Externa köpcentra: 
debatt i riksdagen 
Att externa köpcentra som Center 
Syd, Burlöv Center och numera 
även Nova Lund utarmar tätort
ernas centrala service, leder till en 
massa miljöskadlig bilkörning och 
gör livet svårare för alla billösa är 
en garnmal känd kritik från inte 
bara vänsterpartiet och miljörör
elsen. Men detfinns fler argument. 
De övervältrar kostnader i pengar 
och tid på konsumenterna och de 
drabbar faktiskt även statskassan. 
Stormarknaderna är nämligen ett 
stort hot mot de kvarvarande gles
bygdsbutikema,ochförattskydda 
dem går staten in med ett bidrag 
om 20 miljoner kr. 

Om detta påminde Karin Svens
son Smith (v) i en interpellation 
som debatterades i riksdagen den 
28 januari. Och hon frågade miljö
minister Lena Somruestad om hon 
höll med om analysen och var 
beredd att inför att tillfälligt stopp 
i utbyggnaden av stormarknader. 

Ja, i allt väsentligt, svarade mi
nistern på den första frågan. Nej, 
vi måste utreda först, blev svaret 
på den andra. 

Gunnar Andren (m), gammal 
krönikör på sydsvenskan och f.d. 
lundabo, tyckte inte oväntalannor
lunda än Karin. Han ville inte ha 
något genomamerikaniserat bu
tiksmönster men påpekade att man 
ibland kan åka kollektivt till ett 
köpcentrum. J o då, många pensio
närer tar bussen till Mobilia, som 
Andren anförde som ett lyckat 
exempel på externt köpcentrum. 

Han sa också att det inte är all ser
vice som överger stadskärnorna. 
T.ex. korvhandlareetablerar sej inte 
i stormarknader, påstod han. Han 
har tydligen inte sett korvståndet 
utanför Mobilia. 

Visst, man kan ta tåget eller bus
sen till Burlöv Center, erkände Ka
rin. Men nästan ingen gör det. Stor
marknader är inriktade på j u st stor
inköp där man handlar mer än man 
orkar bära. 

Ett kraftfullt stöd fick Karin från 
Berndt Ekholm (s). Han hade arbe
tat som samhällsplanerare ochhans 
erfarenhet var att utvecklingen gick 
åt fel håll. De kommersiella intres
sena hade numera lättare att få sin 
vilja igenom, och han underkände 
alltså Lena Sammestads tal om 
samhällets många styrmöjligheter. 
Han framhöll också den estetiska 
aspekten: köplador är sällan vackra 
(jfr Nova). 

- Jag ser det inte som socialt 
acceptabelt att man bygger upp ett 
samhälle som bara är till för de 
bilburna, sade Karin Svensson 
Smith i sitt sista inlägg. 

Gr 

PS 
Ovannämnda processer verkar 
även i mindre skala. Ett aktuellt 
exempel är den bilorienterade livs
medelsbutik som planeras på Norra 
Fäladen och som hotar att slå ut 
servicen vid Fäladstorget - och 
därmed beröva en stor stadsdel ett 
centrum med trots allt viss vitalitet. 

Externa köpcentra av typ Nova Lund är ett hot mot stadskärnornas 
butiker menar vänsterpartiet. Det förefaller dock som om tecknaren 
gärna såg en utglesning av den kommersiella servicen i centrala Lund 

Da v os och Porto Alegre 
generation indigenization pheno

I sin diskussion om möjligheten av menon. 
en "universell civilisation" frarnhål- Låt mej förklara. If o ma kolonier, 
ler Samuel P. Huntington att alla och i oberoende stater som Kina 
civilisationer har några basala vär- och Japan, fick den första gene
deringar gemensamma som t. ex. rationen "moderniserare" sin utbild
att mord är något ont, vissa mini- ning vid västliga universitet på 
mala gemensamma föreställningar västliga språk. Kanske för att dom 
om vad som är rätt och fel. Men kom utomlands i tonåren var dom 
föreställningen att kulturen i Väst lättpåverkade och assimilerade väs
äruniversell och på sikt skakomma terländska värderingar och livsstil. 
att omfattas av alla anser han var Deflestaavdenmycketstörreandra 
både falsk, omoralisk och farlig. generationen utbildades vid univer
Han kallar den Davoskulturen. sitet i hemlandet som skapats av 

Varje år möts ett tusental affärs- den första generationen, och det 
män, bankmän, regeringsmedlem- egna språket används alltmer i un
mar, intellektuella ochjournalister dervisningen. De yngre motsätter 
från ett stort antal länder i World sig de äldres dominans, faller för 
EconomicForumiDavos,Schweiz. locktoner från inhemska opposi
Nästan alla deltagare har universi- tiansrörelser och inser att för att nå 
telsexamina i naturvetenskapliga el- positioner i hemlandetkrävs accep
ler sociala vetenskaper, handel eller terande av traditionella värderingar 
juridik, talar mer eller mindre fly- som ofta går stick i stäv med Västs. 
tande engelska, är anställda av re- Och man inte bara accepterar, man 
geringar, korporationer och akade- förstärker betydelsen av och över
miskainstitutionermed omfattande lågsenheten i den egna kulturen och 
internationella kontakter och reser religionen. Det är sannolikt i denna 
ofta utanför sitt eget land. De delar andra generationens mer eller min
generellt tro på individualism, dre välutbildade medelklass man 
marknadsekonomi och politisk finner aktivisterna i icke-Väst. En 
demokrati, vilket också är vanligt aktivism som kan slå över i funda
blandfolki Väst. Davosfolketkon- mentalism. Om det i Porto Alegre 
trollerar praktiskt taget alla inter- funnits en betydande representa
nationella institutioner, många av tionav sådana aktivister bör det ha 
världens regeringar och det mesta avspeglats i de motsättningar som 
av världens ekonomiska och mili- man ser i FN i frågor om demokrati 
tära resurser. Da vaskulturen är så- och mänskliga rättigheter. 
lunda oerhört betydande. I världen Av de rapporterjag lästfrån Porto 
i sin helhet, hur många är det då Alegre (t.ex. Nathan Shachars re
som delar dennakul tur, frågar Hu n- portage i DN och N aomi Kleins ar
tington. Ja, utanför Väst förmod- tikel i AB) och av Forumets hem
ligen mindre än 50 miljoner män- sidor har jag inte fått någon klarhet 
niskor eller en procent av världens i dessa frågor. Kanske någon läsare 
befolkning,ellerkanskesålitetsom vet mer om detta. Jag tror att om 
en promille. Det är alltså långtifrån kampen mot det transnationella ka
någon universell kultur. De ledare pitalet ska bli framgångsrik måste 
som deltar i Da vaskulturen har hel- den förankras också i andra civilisa
ler inte alltid ett säkert grepp om tioner. Att lansera västliga ideer 
makten i sina egna samhällen. eller system är inget man vinner 

Sedantvåårexisterardetprogres- röster på i Ostasien i dag. Men en 
si vaDavasalternativet WorldSocial dialog över civilisationsgränserna 
Forum i Porto Alegre i Brasilien. ärlikanödvändigsomdensannolikt 
Och man kan undra hur represen- kommer att visa sig svår. 
tativadelegaternaidenförsamling- Nästa år skall World Social Fo
en är för världens befolkning när rumförläggastilllndien.Dåkanske 
det gäller grundläggande värde- man kan få en klarare bild av hur 
ringar. Den gör ju anspråk på att global dennarörelse i själva verket 
vara global. De som kommer från är och hur den lyckas hantera kul
Europaoch Nordamerika represe- turella motsättningar. 
nterar väl den vänster som slutat tro Erik Kågström 
på regeringar och politiska partier 
och nu hoppas på att gräsrotsorga-
nisationerärbättreägnadeattkärnpa Pressgrannar 
mot det transnationella kapitalet. 
Att latinamerikanarna, som väl ut
gjorde den stora majoriteten av årets 
över 100 000 deltagarna, är mis
snöjda med den ekonomiska världs
ordningen förvånar inte sedan man 
läst Eduardo Galeanos senaste bok 
Den bakvända världen. Deras vrede 
tycks framför alltrikta sig mot USA. 
Men de övriga deltagarna, dom som 
kom från icke-Väst, och det var väl 
inte bara Arundathi Roy. V ar det en 
"västifierad" elit i stil med Da vas
folket men bara litet merprogressiva 
Eller fanns där delegater eller del
tagare som ställde upp på WSF:s 
priniciper med bibehållande av sina 
traditionella kulturella värderingar. 
Dom bör i så fall ha kommit från det 
som Ronald Dore kallar the second-

Svenska Dagbladet (ober m) kom
menterar på söndagens ledarsida 
Karin Svensson Smiths artikel i 
förra numret av Veckobladet med 
sedvanlig tungfotad ironi: "En tre
djedel av väljarna har flytt sedan 
avslöjandet av Gudrun Schymans 
felaktiga skatteavdrag slog ner och 
klockrent träffade partiets hjärt
punkt. Å andra sidan kan kamra
tema alltid trösta sig med att siff
rorna hade varit ännu sämre om 
Schyman fått sitta kvar. - Inte nog 
med det, hon kanske inte ens behövs 
i folkomröstningskampanjen efter
som nejsägarna går fram ändå. I 
Sifos senaste EMU-mätning ökar 
motståndet några procent; från 41 
procent i december till 44 i dag." 



POSTTIDNING B 
VECKOBLADET Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. Tel 046/ 
14 33 09. Utges av V-o UV Lund. Prenumerationsavgiften , 
(se redaktionsrutan nedan) insättes på postgiro 1 74 59-9. 
Ansv. utgivare:Oia Hagring Tel 046/14 33 09. 
Manus sändes till ovanstående adress el. e-post ti ll: 
veckobladet.lund@passagen.se Red. förbehål ler sig rätt 
att korta i insänt materiai.Tryck: KFS AB, Lund. Adress
byte:sänd e-post, eller använd postens adressändringskort. 

Blom Karin 0212 

De totalitära 
Vid valkonferensen för ett år sedan 
kuppade Anders Neergaard bort 
Karin Svensson Smith som vän
sterpartiets riksdagskandidat I 
stället nominerades Philip Maug
han som saknade politisk erfaren
het och var okänd för både väl j arna 
och partimedlemmarna. Kuppen 
splittrade vänsterpartiet i Skåne . 

Under valkampens intensivaste 
skede tillgrep Anders Neergaard 
administrativt våld mot sina poli
tiska motståndare. För honom är 
det viktigaste inte att vinna valet 
utan att tysta oliktänkande. Han 
drev igenom styrelsebeslut om att 
förbjuda Karins anhängare att 
arbeta politiskt. Han hindrade de
ras medverkan vid valmöten. Han 
försökte rent fysiskt hindra dem 
från att nå ut. Ett par veckor före 
valet försökte han annektera 
Veckobladet för att kontrollera in
nehållet. Underliga antiparlamen
tariska artiklar trycktes. Allt detta 
är historiskt belagt, men tål att 
upprepas för dem som inte känner 
till det liksom för dem som stödde 
åtgärderna. 

Sedan kom valdagen och Anders 
N eergaards kandidat Philip M aug
han led ett förkrossande och helt 
förutsebart nederlag samtidigt som 
Karin samlade fler personröster 
än någon annan skånsk politiker. 

Efter nederlaget föreföll Anders 
Neergaard besinna sig. Hösten prä
glades av konstruktivt arbete för 
att tillvarata partiets framgångar i 
Lund. V al beredningen utarbetade 
eniga förslag. Valen till de kom
munala förtroendeposterna ge
nomfördes utan konflikter. Parti
föreningen ägnade sig åt utåtriktad 
politik. 

Men inför årsmötet slog Anders 
Neergaard till igen. Helt skamlöst 
kandiderade han till ordförande
posten i styrelsen, trots att han 
splittrat valkampanjen och trots 
att en stor majoritet av lundaväl
jarna tagit avstånd från hans me
toder. Han tvingade förnyarna att 
föra fram kandidater till ord-för
andeposten för att stoppa honom. 

I detta kritiska läge krävde 
många en ordförandekandidat som 
kunde ena partiet och göra diskus
sionen mellan de olika riktning
arna fruktbar. Mats Olsson åtog 
sig att ställa upp. A v omsorg om 
partiets enhet drog förnyarna då 
tillbaka sina kandidater. Anders 

Uardavägen 0:85 
224 71 Lund 

Neergaard uppmanades att ta sam
ma ansvar för att inte permanenta 
konflikten i partiföreningen i den 
svåra situationen efter Gudrun 
Schymans avgång. Menhan fram
härdade. 

Därmed var splittringen ett fak
tum. Anders Neergaard hade valt 
konflikt utan hänsyn till partiet. 
Hans "klasskamp" består av intri
gerinom partiapparaten där avgör
andet sker genom tillfälliga majo
riteter på några få röster. Normalt 
känner ingen utanför partiet till 
dessa strider. 

Årsmötet fick ett underligt 
förlopp. Mitt i lokalen satt en stor 
grupp unga medlemmar och teg. 
De sa ingenting ens om Irak och 
EMU. Vid dörren satt Anders 
Neergaard och teg, timme efter 
timme, nästan helt utan att delta i 
debatterna. Vid omröstningen vis
ade det sig att Anders Neergaard 
besegrat Mats Olsson med tolv 
röster. Den beklämmande tystna
den djupnade. 

Det tigande blocket satt kvar 
medan tiden gick och mörkret föll 
utanför fönstren. I kraft av sin ma
joritet besatte det nästan alla poster 
både i styrelsen och i delegationen 
till partiets distriktskonferens. Tra
ditionalisternas kamp för atterövra 
partiet har inletts. 

Trots sittmassiva tigande fram
förde traditionalisterona ett par ar
gument, som uppenbarligen inöv
ats i förväg och som upprepades 
mer eller mindre ordagrant av olika 
talare: "Personer med avvikande 
åsikter kan vi inte ha med i styrel
sen. Det har vi prövat. Det blir 
bara en massa tjafs. Styrelsen ska 
vara enhetlig och ha en ordförande 
driver på arbetet. Anders Neer
gaard är duktig på att övertala folk. 
Han har övertalat mig många gång
er. Välj honom!" 

Argumenten är, likt tvångsåt
gärderna i samband med valet, ut
tryck för en totalitär uppfattning, 
Mussolinis, Hitlers och Stalins 
maktsystem, där minoriteten un
derordnas majoriteten, förbjuds att 
organisera sig i protest och berövas 
rätten att kritisera. 

Vår viktigaste uppgift nu är att 
organisera kampen för ett demo
kratiskt vänsterparti i Lund. Det 
handlar om politisk anständighet 
och partiets överlevnad. 

Gunnar Stensson. 

Utrensningarna 
fortsätter 
Vänsterpartiets i Lund årsmöte 
blev en fortsättning på de motsätt
ningar som präglat organisationen 
ända sedan Anders Neergaard m.fl. 
genomförde sin valkupp för att 
vrida partiet i en mer kommunistisk 
riktning. Årsmötet blev en tydlig 

markering, där i stort sett alla per
soner som associerats med person
valskampanjen för Karin Svens
son Smith ratades i valet till ord
förande och styrelse. Eftersom sty
relsen traditionelltspelaten margi
nell roll i vänsterpartiets i Lund 
organisation har detta få praktiska 
konsekvenser. Däremot är det en 
tydlig markering att majoriteten 
på årsmötet, förstärkt med ett 
mycket stort antal nyblivna med
lemmar från Ung vänster, är kri
tiska mot den modernisering par
tiet genomfört under det sista de
cenniet och vill återföra partiet till 
en mer traditionell kommunistisk 
vänsterlin je. 

Tappra försök gjordes att skapa 
en bred styrelse med represen
tanter för alla vänsterpartiets i 
Lund politiska inriktningar. Gun
nar Stensson i valberedningen ar
gumenterade att detta var viktigt 
ifall partiet skulle kunna lösa sina 
viktigaste uppgifter under det 
kommande året: EMU-omröst
ningen, kampen mot kriget i Irak 
och genomförandet av den kom
munalpolitiska plattformen. Gun
nar föreslog därför Mats Olsson 
som en enande ordförandekandi
dat DirigentNiklas Selberg argu
menterade att de måste vara slut 
på styrelser med blandade åsikts
riktningar och argumenterade för 
att Philip Maughan-kampanjens 
främste general, Anders Neer
gaard, skulle bli ordförande. Så 
blev också fallet. När sedan Niklas 
Selberg läste upp vilka namn som 
han associerade med riktiga åsik
ter, stod det klart att slutresultatet 
skulle bli en i stort sett politiskt 
homogen styrelse. Noteras kan 
dock attHans Persson blev invald. 

På samma sätt som vid många 
tidigare tillfällen, skedde utrens
ningarna utan att politiska argu
mentfrarnfördes. Istället användes 
en "kamratlig ton" som så varmt 
förfåktas av Ung vänster. Proble
met ligger i att alla beslut om vem 
man skall rösta på tydligen har 
beslutats på möten innan årsmötet. 
U n drar om tonen är lika kamratlig 
och opolitisk där? 

Naturligtvis utgör årsmötets 
resultat ett slag i ansiktet på Vän
sterpartiets väljare i Lund. Mats 
Olsson, partiets främste kommu
nalarepresentant, ratas till förmån 
för Anders Neergaard som utgör 
en tydlig representant för en mer 
sekteristisk inriktning. På samma 
sätt r~ tas alla anJ1ängare till Karin 
Svensson Smith som riksdags
ledamot. 

Hur väljarna tolkar denna åte
rgång till en mer ortodox kom
munistisk hållning återstår att se. 

skarpheden 

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

Nytt program från 
Lundabygdens 
N a turvårdsförening 
LNF har under flera år arbetat för 
att utsläppen av koldioxid i Lunds 
kommun ska minska. Vi deltog 
mycket aktivt tillsammans med 
Svenska Naturskyddsföreningen 
och Lunds kommun i projektet Ut
manarkommunerna för ett par år 
sedan. Det konkreta resultatet av 
detta samarbete blev det lyckade 
energibesparingsprojektet i skolor
na, vilket nu har avslutats. LNF 
har givit ut boken "Äventyret 
väntarrunt hörnet", där vi beskriver 
49 lämpliga utflyktsmål och hur 
man tar sig dit med hjälp av cykel 
och buss . Boken kan man köpa om 
man kommer på våra evenemang. 

I vårens program har vi inriktat 
oss på att besöka sådana naturom
råden som man kan åka till med 
buss, tåg eller cykel och också 
angivit vilket transportsätt och av
gångstid som gäller. Vi vill gärna 
hälsa vänsterpartiets medlemmar 
välkomna till våra 
programpunkter. Alla kan komma, 
även de som inte är medlemmar. 
Vi hoppas att ni kommer att trivas 
med oss och att ni vill bli medlem
mar lite senare. 

Programmethittar ni på hemsida 
www.lundabygden.snf.se. 

Välkomna! 
Leif Runeson 

sekreterare 046-139131 

KOMMUN ALPOLITISKT måndags
möte 10.3 kl. 19: EMU och kommunerna, 
Olof Norborg inleder. Omk. kl. 20 be
redningar inför nämndmöten. 
RÖDA KAPELLET har årsmöte sö. 9.2 
kl 18. Knytkalas. 
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