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Veckobladet 
utkommer förhoppningvis fredag 
2 maj, men inte om posten håller 
benhårt påB-postreglerna. Det bör 
inte posten göra. Vi kan vi ovänner, 
och posten behöver alla vänner 
den kan få. 

Veckobladets och K varnbysko
lans mötesserie är slut för denna 
gången- se referat på sid. 2 och 3. 

I nästa nummer kommer vi med 
sedvanligt förstamajreferat För
hoppningsvis även från läsarna -
förmedla era intryck! 

Desinformation, 
Sydsvenskan! 
Vi blev faktiskt ledsna när vi i 
söndags läste vad sydsvenskans 
lundasida skrev inför vänsterns 
förstarnajmanifestation: "Vänster
partiets lokalavdelning ville ha nå
gon riksdagsledarnot som talare, 
men partistyrelsen prioriterade 
andra skånska städer. Motive
ringen från partistyrelsen är att 
riksdagsledamöterna tycker bättre 
om att tala i andra skånska städer 
som Malmö och Helsingborg där 
befolkningen inte är lika positiv 
till EMU som Lundaborna är." 

Men så här är det: 
l) I motsats till tidigare år har 

partistyrelsen i år inte haft någon 
central talarförmedling. 

2) Skånska riksdagsledarnöter 
som Veckobladet talat med har 
inte fått någon förfrågan om att 
tala i Lund. 

Eftersom vi utgår från att Syd
svenskans sagesman i vänsterpar
tiets lokalorganisation gett kor
rekta uppgifter (något annat vore 
orimligt) är vår slutsats att syd
svenskan av någon anledning gått 
ut med desinformation om vän
sterns lokala förstamajfirande. Och 
det tycker vi som sagt är ledsamt. 

Dessutom är uppgiften om 
lundabomas positiva inställning 
till EMU befangd. Oss veterligen 
har det inte gjorts några lokala 
eller ens regionala nedbrytningar 
av opinionsmätningarna. Och vän
sterpartiets opinionsarbetet mot 
EMU har redan kommit igång. 

Förresten: om det var så att det 
fanns belägg för en större EMU
vänlighet i Lund vore det en anled
ning för partiet att sätta in sina 
bästa agitatoriska krafter just här, 
och det skulle självklart vara en 
angelägen och stimulerande upp
gift för varje v-riksdagsman att 
tala just i Lund. 

Fel igen, Sydsvenskan! 
Gr 

Region Skånes ekonomiska kris 
- vad säger vänsterpartiet? 

Krismötena avlöser varann i Re
gion Skåne och "krismedvetan
det" växer, sägs det. Ni har nog 
redan sett siffrorna i morgontid
ningarna: kostnaderna har i år ökat 
med lO procent mot budgeterade 
5. Samtidigt är det på grund av 
lågkonjunkturen åt andra hållet 
med skatteintäkterna. Följden är 
att enbart sjukvården nu räknar 
med ett underskott om 482 miljo
ner i år om inget drastiskt görs, 
och då är det oklart om kostnaderna 
för Kommunals kommande avtal 
är tillräckligt högt räknade. Det 
skulle ju, bl. a. tack vare skattehöj 
ningen, ha blivit ett överskott. 

Ett förlorat år? 
Nu är risken stor att man åter, 
liksom underden borgerliga majo
riteten, måste låna till driften, något 
som egentligen är tveksamt enligt 
kommunallagen. För även om det 
nu beslutas om drastiska bespa
ringar tar det tid innan de slår 
igenom. 2003 får nog betraktas 
som ett förlorat år. 

Vi har redan fått läsa om sådan 
drastiska besparingar. En gällde 
16Folktandvårdskliniker. Detför
slaget har kommit brådstörtat. 
Vänsterpartiets ledarnot i regio
nens Tandvårdsnämnd, Mats Eke
lund, säger sej i ett pressmeddel
ande vara "mycket förvånad" att 
förslaget (genom nämndens soci
aldemokratiska ordförande) har 
offentliggjorts innan det varit uppe 
i Tandvårdsnämnden, och att där
för trepartssamarbetet har satts på 
spel inom detta område. 

Vänsterpartiet har alltså inte 
medverkat till det förslaget. Där
emot har det väckt visst uppseende 
att v-representanter i sydvästra 
sjukvårdsnämnden inte bara har 
godkänt nedläggningen av en pri
märvårdscentral i Malmö utan till 
och med pekat ut vilken vårdcen
tral som borde läggas ner. Tid
ningsreportage har ju visat att det 
dessutom handlar om en välfun
gerande och välbemannad vård
central. Beslutet strider ju direkt 
mot den satsning på primärvården 
som alla partier men inte minst 
vänsterpartiet länge har talat om. 

Visst är det så att parlamentari
ker ofta måste ta obekväma beslut 
men det måste finnas en gräns. En 
vägledning om den gränsen kan 
man få av ett uttalande som vän
sterpartiets skånska distrikts s tyrel
se tog den 3 april: 

De senaste händelserna har skadat 
partiets trovärdighet, och om vi skall 
återvinna detta förtroende måste vi 
tydligt ställa oss på de utsattas sida och 
våga vara ettradikalt alternativ i svensk 
politik. Vi måste sluta upp med att vara 
ett parti med stora löften som viker sig 
i förhandling efter förhandling med 
socialdemokraterna. En politik som 
gör allvar av vårt budskap under valet 
om att minska klyftan . . . kräver en 
tuffare och mer självständig ställning 
gentemot socialdemokratin. 

Det uttalandet handlade visser
ligen om budgetöverenskommel
sen i riksdagen, som partistyrelsen 
godkände, men det är naturligtvis 
lika tillämpligt på regionnivå. Den 
kapitalistiska statsapparaten är 
enligt den marxistiska statsteorin 
primärt en enda enhet, och det är 
en sekundär och skiftande fråga 
hur dess funktioner och kompe
tenser fördelas på nationell, regio
nal och kommunal nivå. 

Avbrutet samarbete? 
En mycketrimlig slutsats är därför 
att vänsterpartiet kommer att 
lämna det rödgröna sarnarbetet i 
Region Skåne, för där är det svårt 

Veckans Goja 

att se att beslut kan undvikas som 
går tvärtemot vad vänsterpartiet 
sade före valet, beslut som drabbar 
de utsatta i samhället. Det väntas 
både investeringsstopp, anställ
ningsstopp och skattehöjningar. 
Men det räcker inte utan verksarn
heter måste läggas ner, påstår so
cialdemokraterna. Då borde det 
finnas anledning till en "tuffare 
och mer självständig ställning" 
gentemot dem. 

En risk med detta är att patienter 
i stället, med den rätt de har enligt 
det fria vårdsökandet, går till pri
vata vårdgivare som regionen har 
öppna avtal med, där avtalen löper 
på åtskilliga år och regionen bara 
har att betala de räkningar som 
presenteras . Konsekvensen blir 
alltså en privatisering av vård, 
något som inte precis är vänster
partiets linje. 

Det finns anledning för Vecko
bladet att följa utvecklingen. Som 
sagt, krismötena avlöser varann 
och bilden borde klarna snart. Ett 
avgörande dröjer dock kanske till 
regionfullmäktiges möte i juni. 

Gunnar Sandin 



Spekulationer 
Svensk inrikespolitik är denna vår 
inte precis någon munter historia. 
Det sura och tråkiga gäng som 
uppträder som partiledare lämnar 
helt enkelt den politiske kåsören i 
sticket. Det enda som återstår är 
att bedriva analyser och kannstö
perier om vad som kan tänkas hän
da när det hettar till igen. 

Ja, när jag nu tänker närmre på 
det, tillhettandet kanfaktisktkom
ma när som, kanske redan under 
första maj. Det verkar t.ex. som 
om Göran Persson är på ett uselt 
humör. Ta fallet härom veckan där 
han dammade till LO med klicheer 
som "fondsocialism" på tal om de 
föreslagna buffertfonderna. LO:s 
förslag var uppenbarligen inte så 
lyckat, vare sig sakligt(varför skul
le pengama ligga i dessa särskilda 
högar) eller som kosmetik när vi 
ska ge den ekonomiska makten till 
ett gäng direktörer i Frankfurt. Men 
det var oklokt, överilat, vad man 
vill, att förolämpa LO på det sättet 
ochjag lovar, Persson kommer att 

få äta upp det. Dåligt humör är den 
välvilliga tolkningen, bristande 
förankring i arbetarrörelsen är den 
allvarligare. 

Hårda utfall 
Och till detta kommer nu de hårda 
utfallen mot de socialdemokrater 
som sägernej till EMU. På sossar
nas partikongress var det ingen 
måtta på toleransen, mendetförut
satte att de inte vann någon anslut
ning. Så visar det sig att det finns 
tydlig en nejmajoritet hos svenska 
folket och att det bland nej sägarna 
finns både statsråd, statssekreterare 
och utskottsordförande för att inte 
tala om riktiga näringslivsdirek
töreL Persson tycks ha blivit för
bannad och sagt att nu får det vara 
nog. Man såg vad som hände de 
stackars Malmösossama: de fick 
en tillsägelse attintedelta i gemen
samtnejarbete medKFML(r). Och 
i stället för att stå upp för vad de 
gör i praktiskt arbete, gör de nu 
avbön och följer likt en kuschad 

pudel vad husbonden i Stockholm 
säger. Nog för att vi i vänsterpartiet 
har egendornliga censurtendenser 
(läs t.ex. inte denna tidning! ) men 
den socialdemokratiska partiappa
raten är nog den som tydligast 
förvaltar det leninistiska arvet. 

Uppbrott 
J ag har länge tippat att vänsterpar
tiet och miljöpartiet lämnar riks
dagssamarbetet med socialdemo
kraterna på nyåret 2004 i samband 
med budgetförhandlingarna. 
Smärtgränsen kan förväntas vara 
uppnådd då och med det menas 
naturligtvis inte obetydliga föränd
ringar som nergången från 80 till 
78 procent vad gäller sjukpen
ningen. Det är en tråkig men ut
härdlig sänkning när man nu änt
ligen gör något åt sjukförsäkrings
kostnaderna. Nej jag menar hel
heten, den egendornliga situation 
där regeringen tar åt sig berömmet 
för vad som går bra och utnyttjar 
vänsterpartiet och miljöpartiet som 

alibi för dåligheterna. 
Men nu har jag reviderat min 

förutsägelse. Det går åt helvete 
redan i september. Veckan efter 
EMU-valet ska regeringen presen
tera höstbudgeten och den ska 
förhandlas veckan före EMU
valet! Det går naturligtvis inte att 
ta heder och ära av varandra i 
talarstolama samtidigt som man 
ska komma överens om den ekono
miska politiken i sammanträdes
rummen. Och då fallernaturligtvis 
samarbetet. 

Ny regering? 
Då är det fråga om vad som händer 
sen och hur det går i EMU-omröst
ningen. Om det blir nej kan det 
mycket väl bli så att Persson avgår: 
han har aldrig bett om att få bli 
statsminister egentligen och han 
är lynnig och egensinnig nog för 
att hoppa av. Eller kanske kan han 
bli avsatt av en riksdagsmajoritet! 
Frågan är vad miljöpartiet gör. Nu
varande ledning verkar djupt till
talade av kohandlarrollen och sak
na ideologiska spärrar - de paral
lella förhandlingama med det bor 

fortsättning sid 4 

Karin Svensson Smith om förslaget till nytt partiprogram (v): 

- Ska vi ge bort de miljöengagerade väljarna? 
- Enligt det nuvarande partiprogrammet är vänsterpartiet 
rödgrönt. Går det nuvarande utkastet till nytt program 
igenom blir partiet snarast rödrött. Får det sen genomslag i 
vår politik lär vi tappa många väljare med miljöengagemang 
som just på grund av detta har attraherats partiet. Men 
viktigare än denna taktiska aspekt är den oförmåga att förstå 
verkligheten och dess ramar som uppstår om vi bortser från 
miljöfrågorna grundläggande betydelse, sade Karin Svensson 
Smith på Veckobladets och Kvarnbyskolans möte 24 april. 

-En programskrivare försva- alltmer svällande text som följd. 
rade sej med att det inte finns Fast Karin själv har bidragit till 
samma teoriutveckling kring attdetnuvarandeprogrammettalar 
miljöfrågorna som kring klass- mycket om miljö. Enligt hennes 
frågor och feminism. Men då har egen beräkning berörs miljön i 33 
man en snäv syn på teorier som av paragraferna. Då blir skillnaden 
bara omfattar samhällskunskap. stor mot det nuvarande utkastet. 
Miljöpolitikensgrundfmnsinatur- Men hon såg som allvarligast att 
vetenskapen, påpekade Karin. miljöpolitiken inte längre räknas 
Man skulle också kunna påminna som ett av partiets tre eller fyra 
om att Marx tänkte dedicera Kap i- "ben". 
talet till naturforskaren Charles Vänsterpartiets miljögrupp i 
Darwin och om Friedrich Engels riksdagen har erbjudit sej att ge 
försök att foga samman natur- och förslag till kompletterande pro-
sarnhällevetenskap. gramtexter men programkommis

sionen har inte varit intresserad. 
Svällande programtexter 
Karin satt själv med i program
kommissionen under tre kongress
perioder då ett tidigare program 
successivt modifierades. Hon be
klagade att vänsterns partiprogram 
brukar vara så omfångsrika att de 
lätt avskräcker dem som vi pro
grammet vill orientera sej om 
partiets hållning. Programförfat
tare är ofta medvetna om problemet 
och försöker hålla igen, men på 
kongresserna därprogrammen ska 
fastställas kommer det mängder 
med påpekanden om ämnen som 
man tycker saknas eller har be
handlats otillräckligt, och de för
slagen röstas ofta igenom med en 

Rättvis fördelning räcker ej 
Perspektivet om naturresursernas 
ändliga karaktär, om tillväxtens 
gränser, är borta. Paralleller kan 
dras till den gränslösa teknik- och 
naturoptimismen i Sovjet vilken 
som bekant straffade sej, och till 
borgamas neoklassiska national
ekonomi. Annars har ju mer eller 
mindre nya miljöfrågor trängt sej 
på under senare år. I "kemisam
hället" upptäcks ständigt nya ris
ker, allergierna ökar lavinartat, 
genmanipulationen är en jätte
fråga. Den växande vattenbristen 
har stora sociala och ekonomiska 
implikationer, inte minst när kom-

munala vattenverk privatiseras 
över hela världen. 

- Men vi får inte tro att det bara 
handlar om fördelning, inskärpte 
Karin. I en grundläggande mening 
är både mat och vatten begränsade 
resurser. Åtminstone om vi tar hän
syn till kommande generationer. 

Nyväckt miljöintresse 
Karin berättade om en general
direktör hon nyss hade träffat som 
definierade hållbar utveckling som 
"en utveckling som varar länge". 
Hon fruktade att den okunskapen 
höll på att vinna inträde i vänster
partiet. 

Mot detta står att allmänhetens 
miljöintresse ökar vilket miljö
organisationernas växande med
lemssiffror vittnar om. Miljöenga
gemanget ute i vänsterpartiet lever 
vilket ett lyckat, välbesökt semi
narium nyligen vittnade om. Och i 
Norge är det inte minst SV :s miljö
politik som nu har gjort det till 
Nordens största vänsterparti- och 
det största norska partiet överhu
vud taget, enligt den senaste mät
ningen, med 27 procent. Enligt 
svenska opinionsmätningar har 
vänsterpartiet tappat en del till 
miljöpartiet. 

Kan man då inte acceptera det 
tappet? Eftersom miljöpartiet på 
alla parlamentariska plan tillhör 
vänsterblocket, kan väl partierna 
ansvara för olika sektorer? Nej , 
svarade Karin. För det först a 
minskar vänsterpartiets förmåga 
att driva politik i alla frågor om 
partiet blir mindre. För det andra 
är det inte givet att miljöpartiet 
alltid ska tillhöra ett vänsterblock 

Och för det tredje är miljöpartiets 
miljöpolitik ofta mindre utvecklad 
än vänsterns, fast inför väljama 
lever de högt på själva namnet. 

Lång programprocess ännu 
Men det finns goda möjligheter att 
påverka programarbetet när det 
gäller både mil j ö och andra frågor. 
Remisstiden förutkastet gårvisser
!igen ut den l maj men debatten 
kan fortsätta i olika medier och 
kanske influera författandet av 
programkommissionens slutliga 
förslag som ska presenteras efter 
EMU-omröstningen, den 19 sep
tember. Sen har man två månader 
på sej att skri va motioner till par
tikongressen i februari 2004 då 
programmet ska antas. Karin upp
manade till engagemang i den 
verksamheten. 

Hennes inledning gav upphov 
till en livlig debatt men knappast 
någon opposition. Den erfarne par
tiaktivisten Sture Ljungkvist på
minde till exempel om att vpk/ 
vänsterpartiet tidigt hade varit 
aktivt i miljöfrågorna- och tyvärr 
fått rätt både när det gällde rov
fiske, djurrättoch industri jordbruk. 
Han och de andra mötesdeltagama 
från Bromölla oroades över min
skat lokalt intresse för vänster
partiet om dess miljöengagemang 
mattas. 

Mötesdeltagama verkade också 
ense om att nedvärderingen av 
miljöpolitiken speglar andra ten
denser i vänsterpartiet som de var 
oroliga över. Frågan är om den 
reaktionen kommer att leda till 
engagemang eller uppgivenhet. 

Gr 



V Lund ändrar sin trafikpolitik? 
I nummmer l O diskuterade Gunnar 
Sandin vänsterpartiets ställnings
tagande till byggandet av p-hus. 
Mest aktuellt var det p-hus som 
regionstyrelsen vill bygga på lasa
rettsområdet och där vänsterpar
tistema i regionstyrelsen är posi
tiva medan miljöpartiet reservera
de sig. 

Nu har ärendet varit uppe även 
häri Lund, närmare bestämtBygg
nadsnämnden och där upprepades 
mönstret. Vänsterpartiet som i 
tjugo år gått till val i Lund på en re
striktiv hållning till privatbilismen 
(i dethär fallet närmast de sjukhus
anställdas parkeringsmöjligheter) 
var positivt medan miljöpartiet re
serverade sig. VB:s spalter är för
stås öppna för kommunalpoliti
kerna i Lund om de vill motivera 
sin nya hållning. I väntan på det 
återges miljöpartistemas reserva
tion: 

Reservation i ärendet "De
taljplan för del av Eskil 20" 
(P-hus m, lasarettsområdet). 

Byggnadsnämnden 03 03 13 
Det är besvärligt attparkera vid la
sarettet- det omvittnas av många. 
Det är viktigt att framför allt pa
tienter som inte kan fårdas på annat 
sätt får möjlighet att parkera på 
rimligt avstånd. 

Men hur många platser behövs 
egentligen? Det har byggnads
nämnden aldrig fått veta. Och vilka 
alternativ skulle kunna finnas att 
lösa problemet, andra än att bygga 
fler p-platser? Det får nämndens 
politiker heller aldrig veta. Detta 
trots att en miljökonsekvens-be
skrivning som borde göras för så 
stora åtgärder som p-hus skall 
innehålla alternativ och deras kon
sekvenser. 

Och hur bidrar ett tredje P-hus 
till målen i Agenda 21 och Lunda
MaTsuppfylls? Vem vet! Om det
ta sägs inget. 

I underlaget inför regionsty
relsens möte kan man läsa att (med 
kommunens p-normer) behovet är 
2400 platser och underskottet idag 
700 platser. P-hus ill är beräknat 

för 470 bilar och skall kosta 47 
mkr. 

Vilken effekt kommer den ny
öppnade Lundalänken att ha? Det 
var väl meningen att bilister skulle 
övergå till att åka "länk"? På Erics
son har länken tydligen gjort succe. 
Och omvänt, om man bygger 
många p-platser, vilka signaler ger 
man då till dem som skulle övergå 
till länken? 

Personalens p-platser är enligt 
uppgift subventionerade. Hurvore 
det att istället subventionera deras 
månadskort med Skånetrafiken? 
Och görs det tillräckligt för att 
locka patienter att ta bussen? Kan
ske man till och med skulle få ett 
ett helt P-hus att gå över till buss? 
Räntan på 47 miljoner och drift
kostnaderna skulle räcka en bra 
bit, den samhällsekonomiska vin
sten oräknad. Och vinsten för mil
jön. 

Så kan man fortsätta att ställa 
frågor. Det är anmärkningsvärt att 
trafikpolitiska beslut av den här 
arten fortsätter att fattas på så ma-

Herman Schmid om förslaget till nytt partiprogram (v): 

gr a underlag och med så litet visio
ner. 

Vi reserverar oss till förmån för 
vårt yrkande att planförslaget skall 
avslås. 

Peter Björling 
Ljubomir Mladenovic 

Kommentar 
Vänsterpartiets representanter i 
Byggnadsnämnd (och fullmäkti
gegrupp?) får svara för sej. Som v
representant i kommunala p-bola
gets styrelse tycker jag att frågan 
blir konkret när det kommer till 
finansieringen, och det är tydligen 
på gång. Att regionen har hundra 
viktigare hål att stoppa pengama i 
än att bygga p-hus är väl känt, och 
nu har den mycket riktigt vänt sej 
till kommunen om hjälp. P-styrel
sens andra ledamöter har tidigare 
delat min uppfattning att detta är 
ett förlustprojekt som vi bör hålla 
oss borta från. Tråkigt bara att 
miljöpartiet inte har någon repre
sentant i p-bolaget - det känns 
ensamt ibland. 

Gunnar Sandin 

- Dålig koppling mellan teori och empiri 
- Programutkastet tyder på att vänsterpartiet är osäkert om 
sin identitet, och det finns på sina håll en oro över partiets 
utveckling som klart speglas i texten. Utkastet präglas av den 
ena av de fraktioner som det finns en tendens att partiet håller 
på att delas upp i, och som säkert kan leda till en mycket Ii vii g 
diskussion efter den av EMU-omröstningen framtvingade 
enheten. Det är genuin oro och därför bör vi akta oss för att 
genast skåpa ut programförslaget även om vissa stycken 
inbjuder till det. 

Herman Schmid talade sist i 
K vambyskolans och Veckobladets 
lilla serie (han lämnade för övrigt 
skolans styrelse efter dess senaste 
årsstämma). Hans kritik av pro
gramutkastet torde vänsterpartis
temasnartkunnatadelaveftersom 
han har skickat en artikel i ämnet 
till medlemstidningen Vänster
press . Deltagama på mötet den 27 
april fick ett smakprov. 

F .d. ordförande 
Liksom Karin Svensson Smith har 
Herman suttit i vänsterpartiets pro
grarnkomrnission, vars ordförande 
han var när det nuvarande parti
programmet skrevs i sin första 
version. Så han började med lite 
programhistoria (v). 

Det torde ha varit lättare att 
skriva program förr, när partiet 
var litet och inte hade något egent
ligt inflytande över rikspolitiken. 
I kommunerna kunde det vara 
annorlundamen politiken formule
rades lokalt. Sen blev det besvärli
gare. Partiet växte och samlade 
nyaintressen och intressegrupper, 
och samtidigtgjorde de begynnan
de maktpositioner attdet behövdes 
riktlinjer för den praktiska politi
ken. Programmen kunde vålla 
storadebatter på partikongresserna 

och 1987 års ambitiösa förslag 
(med Göran Therbom som en av 
författarna) fälldes - varefter 
Kenneth Kvist fick i uppgift att 
samla ihop restema till en pro
gramtext 

När "Hermans kommission" 
skrev sitt program hade Berlin
muren fallit och förutsättningarna 
hade i avgörande avseenden än
drats. 

Ofärdigt utkast 
Om det nu föreliggande utkastet 
manade han alltså till viss försik
tighet i bedömningen. Det är ofär
digt inte bara genom sina deklare
rade luckor utan det verkar också 
som om vissa avsnitt inte har dis
kuterats kollektivt utan nog bara 
står för författaren än så länge. 
Beträffande ett av dessa avsnitt 
menade han att det var så udda och 
bristfålligt ("vrickat") att det inte 
fanns anledning att diskutera det 
vidare. 

Han noterade till en början tre 
saker hos utkastet: 

l. Au miljön lämnades därhän 
(se referatet av mötet med Karin 
Svensson Smith). 

2. Att man försökte ge marxism 
och feminism likvärdiga propor
tioner. Det såg han som ett 

teoretiskt svårt projekt eftersom 
idebyggnaderna har så olika ut
seende. 

3. Att man återgått till en tra
ditionell tvåklassmodell: arbet(a
r)e mot kapital(ister), vilket nog 
låter sej göra teoretiskt men som 
inte håller i den konkreta tillämp
ningen. 

Men visst kommer klasskampen 
att skärpas framöver, trodde Her
man. Det gör den redan på grund 
av lågkonjunkturen och det kan 
bliettervärreomdenameri-kanska 
ekonomin brakar samman vilket 
det finns stora risker för. Han 
märkte det inte minst genom sitt 
arbete i Europaparlamentetdär det 
kommer stridssignaler om att 
sänka arbetskostnaderna (= för
sämra arbetamas position) för att 
bevara Europas konkurrenskraft. 

Spretig Europavänster 
Hur ser då den europeiska vänstern 
på detta? Den har enligt Herman 
inget samlat svar och bilden är 
spretig. Tyska PDS är än så länge 
det starkaste vänsterpartiet men 
har fått ta stryk på sin krisför
valtning tillsammans med social
demokraterna i flera delstater. Det 
är splittrat i flera olika tendenser, 
som påminner om de svenska, och 
riskerar starkt att ramla ED-parla
mentet. Också i det franska kom
m linistpartiet mullrar traditionalis
terna. Den italienska vänstern är 
kreativ och spretig men ger även 
ett desperat intryck, ett slags spe g
lin g av de fascistiseringsstendenser 
som märks på högerkanten. Intres
sant är att Rifondazione comunista 
har inlett ett samarbete med trot-

skisterna i Fjärde internationalen, 
vilket för inte längesen hade varit 
att svära i kyrkan. 

Och i Norden? Norska SV är 
just nu ett undantag medan danska 
SF verkar ingå i den allmänna 
förskjutning åt höger som präglar 
det danska samhället. Dethar bland 
annat tagit sej uttryck i att man 
hållit en låg profil i invandrarfrå
gan, medveten om att främlings
fientligheten är folkligt förankrat 
- i motsats till Enhetslistan som 
därför radikala invandrare tyr sej 
till . Finska Vänsterförbundet har 
inte fått ut så mycket av sin re
geringsmedverkan. 

Spretigt som sagt, och inte heller 
någon stor teoretisk förnyelse är i 
sikte. Inte minst beroende på att 
högern numera dominerar på de 
europeiska universiteten. 

Inget enhetsparti 
Hur blir då vänsterpartiets nya 
program? Det måste slås fast att 
inte längre är eller kan vara ett 
enhetsparti, menade Herman. För
söker man likrikta partiet kommer 
säkert många att lämna det. Men 
han trodde att partistyrelsen är 
medveten om den risken och ser 
till att det färdiga programmet 
kommer att se rätt annorlunda ut 
än utkastet. Hur det ska gå till kan 
inte sägas än, men det har som sagt 
tidigare delegerats åt en lämplig 
person att få ihop en programtext 
som de flesta kan acceptera. 

Eller så balanserar man ett teo
riskt präglat och i ord radikalt 
program med ett konkret inriktat 
kongressuttalande. De många som 

Forts. på sid. 4. 



POSTTIDNING B 
VECKOBLADET Svartbrödersg 3,22350 Lund. Tel 046/ 
138213. Utges av V Lund . Prenumerationsavgiften , 250 
kr/ å r, insättes på postgiro 1 74 59-9. Ansv utgivare: Ola 
Hagring Tel 046/143309 Manus sändes till ovanstående 
adress el. e-post till : vbladet.lund@passagen.se. Red. 
förbehåller sig rätten att korta i insänt material. Tryck: KFS 
AB , Lund . Adressbyte : sänd e-post, eller än vänd postens 
adressändringskort. 

Blom Karin 0312 
Begränsad eftersändning . 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidningen Uardavägen 0:85 

224 71 Lund i retur till Veckobladet. 

Trista nyheter från Kuba 
Vi som tycker om Kuba och bryr sändebud James Cason som chef 
oss har haft anledning att vara för kontoret och Kuba har uppre-
dystra de gångna veckorna. Det p ad e gånger protesterat mot att ett 
har varit en ny våg av kapningar: främmandelandsregeringpåde~a 
ett par flygplan och en båt och det sätt organiserar och betalar en poh-
har resulterat i en överreaktion tiskverksamhet.Bushdeklarerade 
från de kubanska myndigheterna. tidigt att han tänkte gå hårt ut mot 

Båten var en flatbottnad liten Kuba och redan för ett år sedan 
färja som normalt trafikerar den förklarade hans utrikesdeparte-
lugna bukt som bildar Havannas ment att Kuba var ett land som 
hamn. Den kapades av tre personer kunde väntas hjälpa terroristermed 
och styrde med passagerare och teknik för biologisk krigföring. 
alltut på Karibiskahavetför att gå Bakgrunden~ ju att ~uba har en 
de 120 kilometrarna mot Florida. avancerad bwmedtcmsk forsk-
Bränslet tog slut och kaparna togs ning, inte så vanligt i Latinamerika. 
om hand. På Kuba finns sedan en USA kan alltså med samma rätt 
länge en lag som ger dödsstraff åt som man gick på Irak, gå ~il! anfall 
flyg- och båtkapare. Dödsstraff ut- mot Kuba, och Bush behover m te 
mättes och verkställdes. Åt detta ens fråga kongressen om det, han 
kan man säga att Kuba delar sin kan själv bestämma. Den typ av 
brutala machokultur med USA. verksamhet USA har på Kuba 
Dödsstraff är en vidrighet var det liknar den man så framgångsrikt 
än förekommerochhade verkligen bedrivit i t.ex. Serbien och Alba-
kunnat undvikas: ingapassagerare nien: kraftigt stöd till uppbygg-
kom faktiskt till skada. A v sikten naden av en politisk opposition 
verkade vara att statuera ett exem- som sedan lyckats välta regimen. 
pel och de kubanska myndighe- Under omständigheterna är de 
temas handling måste fördömas. kubanska myndigheternas nervo

Hårdadomar 
Den andra trista nyheten är de 
domar mellan 6 och 28 år som 
utdöms tillett antal oppositionella. 
Sedan länge har USA organiserat 
och finansierat en ornfattande or
ganisation som går ut på att bilda 
oppositionella grupper på Kuba 
och ställt ornfattande utrustning 
till deras förfogande via USA:s 
intressekontor. Aktiviteten har 
ökat starkt sedan Bush satte sitt 

Spekulationer 
forts från sid 2 

gerliga blocket i höstas var ju långt 
framskridna. Leijonborg hade ju 
halva inne, om man säger så, och 
med en ny pragmatisk moderatle
dare Reinfeldt blir det inget veto 
från det hållet heller. Vägen är 
krattad för en borgerlig regering! 

Alternativet är en S+fp-regering, 
men den tror jag inget av partierna 
vågar sig på än så länge även om 
lusten inte saknas. straffet är för 
hårt från de egna väljarna, men på 
sikt kommer den. Det pågår ju 
övningar, se nedan. 

Fp startar blåsorkester 
Vi tittade in på folkpartiets parti
lokal i Lund nu i helgen och där 
var det ett liv och ett kiv. Folkpar
tiet går som bekant nu in för att 
överta och föra arbetarklassens tra
ditionella värderingar vidare. Det 
märks också lokalt. I ett hörn målar 
en samling ungdomar - av bästa 
familj kan vi försäkra- banderoller 
med texten "Klass mot klass", av-

sitet förståelig. Det betyderinte att 
domarna är acceptabla. Fängelse
straff av storleksordningen tjugo 
år för politisk verksamhet är djupt 
motbjudande även om åtminstone 
en del av de aktiva är betalda av 
USA. Vi som fortsatt anser den 
kubanska revolutionens vinningar 
vara stora och en tillgång för inte 
bara Latinamerika utan hela 
världen har anledning att vara 
sorgsna och de första att protestera. 

SH 

sedda att användas vid höstens 
arrangemang kring Vi i femman. I 
ett angränsande rum tränar kärnan 
till den nybildade blåsorkestern -
"Gula kapellet " är arbetsnamnet. 
Man kommer att framträda i 
halmhattar. 

-Ja det är egentligen gammal 
ide från Sven Wedens tid, säger 
oppositionsrådet Tove K. och petar 
sig lika pikant som proletärt i nä
san. "Arbetets söner" och "Y ou 
are my sunshine" är tänkta som 
våra första slagnummer. Och det 
är faktiskt väldigt roligt för oss 
alla att vår politik nu har tagit 
denna vändning till det grövre. Vi 
har ju alla inom oss en liten arbetare 
som vill ut. Eller ibland in, t. ex. i 
Nato. 

J a där lämnar vi ett folkparti i 
förvandling. Förändringens vind 
blåser helt enkelt friskt bland de 
gamla liberalerna. 

-På lördag ska jag dela en hela 
Ko sken med Larry And o w, hälsa 
läsarna det. säger fru K. och det 
gör vi naturligtvis gärna. 

Lucifer 

Sommarläger 2003 
För 26:e gången arrangeras i år 
sommarläger vid Bjärtsjön i när
heten av Lönsboda. Nio dagar (19 
-27 juli) med bad, lägerbål, poli
tiska diskussioner, god mat och 
trevligt sällskap. Vi bor i tält men 
med tillgång till ett hus med kök. 
Hjärtasjön med bra badplats och 
kanoter ligger ett stenkast från lä
gerplatsen. Måndag till fredag har 
vi politiskadiskussioner med inle
dare under förmiddagarna. De se
naste åren har dessa tagit upp bl. a. 
situationen i Afrika, Attac och valet 
2002. Vad det blir i år återstår att 
se, men fokus kommer som vanligt 
att vara på förvänsterpartiet viktiga 
frågor (EMU-omröstningen till 
exempel). 

Apropå vänsterpartiet, sommar
J~gret ~r inte n ~got v~nstemBrti-

arrangemang utan ett arrangemang 
av vänsterpartister. Förberedelser
na görs av en mindre grupp, väl på 
plats hjälps alla åt med matlagning, 
städning osv. 

Deltagarkostnaden förraåret var 
125 kr för vuxen och 85 kr för barn 
och blirungefår samma i år. Åldern 
på deltagarna varierarfrån försko
leålder till pensionär. Fler barnfa
miljer efterlyses! Så väldigtmånga 
yngre barn har det inte varit de 
sista åren. Mina barn (fyra och 
åtta) har haftväldigtroligt på lägret 
men vill gärna ha fler lekkamrater. 

Mer information kan du få från 
Ola Hagring 046-14 33 09 (kvälls
tid), olahagring@hotmail.com. 

Ola Hagring, Lund 

Och så blir det ingen Kulturbro 2004- ett av offrenför Region 
Skånes usla ekonomi. Vi är nog inte så många som sörjer eftersom 
Kulturbron har varit en rätt konstlad företeelse. Och det finns ju 
praktiskt fungerande kulturbroar som inte kostar skattebetalama . 
något. På Kulturnatten 2002förstärkte Rpde Horn Röda Kapellet 1 ett 
uppskattat program. Söndag 4 maj reser Röda Kapellet åt andra 
hållet och programmet upprepas, nu på Glyptoteket, kl14. 

Herman Schmid 
fo rts från sid 3 

vänsterpartister som arbetar med 
praktisk politik behöver ju ett pro
gram och ett parti som de kärmer 
igen sej i. 

Att de mänskliga rättigheterna 
bildar en utgångspunkt för pro
gramutkastet är en intessant för
nyelse, fast är man elak kan man 
säga att programskrivarna släpar 
efter de amerikanska liberalerna. 
Här utbröt apropå Irakkriget en 
intressant men oavslutad diskus
sionsunge om mänskliga rättighe
ter kontra folkrätt. Herman höll på 
de förra. 

Men, sade han, hur hanterar vi 
de tendenser som vi ser över hela 
Europa att all t fler inte har något 
förtroende för samhället? 

Gr 
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