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Utkommer fredagar 29:e arg. 2003 Fredag 14 november 3 .._ 
Vänsterns centrala kampanjflygblad dög inte 

V-Lund spolar Hoffruann och Ohly 
VB har berättat att Lundaombuden på v-distriktets årskon
ferens förordade Lars Ohly och Ulla HotTmanu som parti
ledning. Men den man älskar agar man. När partiföreningen 
i lördags arrangerade ett appellmöte i partiets centrala kam
panj mot bolagisering och privatisering av post och järnväg, 
underkände och returnerade styrelsen de centrala flygbladen 
och producerade ett eget. Trots att postflygbladet väsentligen 
byggde på en riksdagsmotion med Ulla Hoffmann som första 
namn (se VB nr 32) och trots att Lars Ohly representerade 
riksdagsgruppen och partistyrelsen i den arbetsgrupp som 
ansvarade för flygbladen. 

Det väsentliga innehållet i flyg
bladen återges på sidan 4. 

Välförankrad arbetsgrupp 
VB berättade också att post- och 
tågkampanjen initierades i parti
styrelsen av Britta Berg - som 
småler mot läsarna från postflyg
bladets förstasida. Partistyrelsen 
utsåg en kampanjledningen bland 
annat bestod av riksdagsledamö
terna Karin Svensson Smith (sam
mankallande), Kerstin Thorborg 
och Gunilla W ahlen samt fackligt 
aktiva post- ochjärnvägsans tälJda, 
Ung vänsters förbundssekreterare 
och pressekreterare från partikan
sliet. Kampanjen inklusive flyg
bladen presenterades på en press
konferens den 3 november av Lars 
Ohly och Karin Svensson Smith. 

Dagen därpå sammanträdde den 
lokala vänsterstyrelsen i Lund. En
ligt intern kommunikation som VB 

snappat upp uppskattade man kam
panjen men var "förvånade, ledsna 
och/eller arga" över innehållet, för 
att citera ordföranden Anders 
Neergaards återgivning av styrel
seprotokollet. Man beslöt tillsätta 
en arbetsgrupp för att utforma ett 
eget flygblad och att återsända de 
centrala bladen till distriktsexpe
ditionen-huruvida man får peng
arna tillbaka är VB obekant. Be
slutet verkställdes tämligen omgå
ende, gissningsvis för att flygbla
den inte skulle komma ut på av
vägar. 

Troligen beslöt man också på 
förslag från Niklas Selberg att 
framföra sina protester till parti
styrelsen och påtala textens poli
tiska brister samt fråga om form
ernaförflygbladens tillkomst. Det 
senare framgår kanske av VB: s re
dogörelse ovan. 

VB sökte idag förgäves tjänstgö
rande partiombudsmannen på an-

Post och järnväg 
Kan inte låta bli att kasta mig in i 
debatten om post och järnväg 
eftersom dessa två gamla delar av 
den nationella infrastrukturen är 
djupt rotade i mig. Redan en av de 
DNA-molekyler somsenare skulle 
bli grundbulten till min existens, 
befann sig på nätterna i slutet av 
fyrtiotalet i en postkupe i Kry l bo
trakten medan värdorganismen 
desperat sorterade brevforsändel
ser som skulle nå adressaten näst
kommande morgon. En stor del av 
min släkt har lojalt vigt sitt liv åt 
postbefordran. Detta har skett i en 
militärt organiserad verksamhet 
med låg lön (''Statens kaka är liten 
men säker"). Postens anställdalev
de länge som i ett riksomfattande 
patriarkalt brukssamhälle. Det 
verkarfinnas en överdrivenroman
tisering kring Kungliga postver
kets varande och en önskan om 
restaurering. Men diskussionen 

Postvagn (CDF) som i många år 
pendlade på sträckan Lund
Har/ösa- Sjöbo. 
verkar ske i en förvånande omed
vetenhet om produktivkrafternas 
utveckling. Redan på 1800- talet 
började dessa göra sig gällande 
inom postväsendet när hästen 

given expeditionstid för att få en 
kommentar. 

Tuffare krav 
Anmärkningarna gällde bland 
annatflygbladens utformning som 
sades föra tankarna till centern 
eller miljöpartiet. Det lokala flyg
bladet är också mer återhållsamt i 
sitt formspråk. Men också "riks
dagsspråket" i texten kritiserades. 
Vad som avses med detta är oklart. 
Inget av dokumenten är något stil
istiskt mästerverk, och man undrar 
vad "Samhällets miljöproblem be
lastar mer än andra mindre välbe
ställda medborgare" i Lunds flyg
blad egentligen betyder. 

Det senare flygbladet innehåller 
signalord som "kvinnor" och "in
vandrare" som saknas i de centrala 
texterna. Kraven är mer radikala. 
Där Lars Oh! y & co. skriver "Inte 
en meterräls skakonkurrensutsät
tas innan avregleringen utvärde
rats" stryker Lund de tre sista 
orden. 

Radikalast är dock ändå Lunds 
formulering: "Vi tycker att i ett 
rättvistoch demokratiskt samhälle 
så bör alla kunna ha samma möj
ligheter och råd att ta sig dit de 
vill." Inlindat uttryckt men egentli
gen utopiskt till innehållet. Alla 
ska ha råd att resa dit de vill- t. ex. 
till Tasmanien? 

började ersättas av järnväg. Föl
jande beskrivning gjordes av 
Friedrich Georg Wieck på 1870-
talet. 

"Medanjernvägarnasmåning
om skola mer eller rrtindre 
fullständigt slå under sig 
person och paketbefordringen, 
bibehåller posten företrädes
vis uppgiften att vara ett medel 
för tankeutbytet, affarsförbin
delserna samt beröringen 
mellan de enskilda så väl in
om samma som olika länder. 
För att posten riktigt skall 
kunna fylla sin höga uppgift, 
måste h~.n göra sig till godo 
lokomotivets bevingade has
tighet. Detta skedde genom 
införande af postkupeerna 
eller de resande postkontoren, 
hvilka, bmsande fram med 

iltågen, under pågående fard sortera 
och expediera brefven till alla orter 
under vägen och, när tåget nalkas sitt 
mål, ha posten fardig att utdelas äfven 
der. Dessa postkupeer ha nu mera en 
inrättning, som lemnar föga öfrigt att 
önska. De härtill använda vagnarna 
kunna uppvärmas, äro inrättade både 

Veckobladet 
Ett välfyllt nummer! Baksidesar
tiklarna med mindre stil (8/8) är 
dock i första hand till för finsma
kare. Över till nästa nummer blev 
en intressant reserapport, och det 
är för övrigt fler sådana att vänta 
de närmaste veckorna. Notera 
också att debatten om vänster
partiets nya program fortsätter. 

Lundaflygbladets resonemang 
om genusskillnader i trafiken 
saknas hos den centrala arbets
gruppen. Man kan möjligen 
tycka att det är ovidkommande i 
en kampanj som handlar om 
ansvar för och funktion hos 
järnvägssektorn så länge man 
inte drar spår mellan alla bostäder 
och alla daghem. 

Inget lyckat möte 
Annars var lördagens appellmöte 
på Knut den stores torg inte 
särskilt lyckat. Partiföreträdaren 
Ulf Nymark vägrade dela ut det 
lokala flygbladet sedan han fått 
höra om bakgrunden. Partiets 
ljudanläggning strejkade så 
Karin Svensson Smiths appeller 
hördes inte av så många, och 
inga skyltar eller fanor antydde 
vad mötethandlade om eller vem 
som arrangerade. 

Men några stannade ändå upp 
och lyssnade, och Röda Kapellet 
tutade på i gråvädret. 

Gr 

för dag- och nattjenst, och brefpåsarnas 
aflemnande och mottagande ske med 
en förvånande säkerhet och snabbhet. 
Införandet af de resande postexpedi
tionema, äfven kallade jemvägspost
byråer, äfvensom af breflådar på huf
vudgatoma i de betydligare städerna, 
skedde i Frankrike och Preussen 1849" 

Man ska inte glömma att Post
verket byggdes upp som en funk
tion i maktutövningen för att 
snabbt sprida order och informa
tion från och till olika statliga be
fattningshavare . Senare har Posten 
långsamt börjat betraktas som en 
samhällsnyttig funktion i "folk
hemmet". Produktivkrafterna har 
naturligtvis varit helt oberörda av 
post- ochjärnvägsnostalgi. Vi har 
fått telegraf, telefoni, flygbefor
dran, f ax och datorkommunikation 
som har giort postens insatser obe
hövliga i sin ursprungliga form 
och organisation (min far utförde 
under sin tid som brevbärare på 
1930-talet fem turer per dag i 
Stockholms innerstad). 

Forts. på sid. 4. 



Tre sätt att se på EU 
Partimedlemmarna i Lund har att 
välja mellan tre sätt att se på EU: 
programkommissionens (PK), 
Johan Lönnroths (JL) och så An
ders Neergaards (AN) ansträng
ningar attöverbjuda programkom
missionens förslag. Egentligen 
handlar det naturligtvis om två 
alternativ: programkommissio
nens och Johan Lönnroths 

Kamp för bättre EU i EU 
PK listar alla EU :s fel och fördömer 
dom: överstatlighet, nyliberalism, 
murar mot flyktingar, EMU, han
delspolitik, planer på ett gemen
samtEU-försvar, bristande demo
kratisk legitimitet och försök att 
uppifrån bygga en europeisk iden
titet. På andra håll i PK: s förslag 
fördöms EU:s absurda jordbruks
politik. Men EU :s fel måste förstås 
motverkas inom EU! 

Sen beskriver PK målet: alleuro
peisk samverkan grundad på de
mokratiska principer. 

Men EU är ju så gott som all
europeiskt i och med östutvidg
ningen och principerna är, trots ett 
demokratiskt underskott, demo
kratiska' Utvidgningen av demo
kratin kan bara ske inom EU! 

Flykt från politiska slagfålt 
PK vill att partiet hellre ska verka 
inom Europarådet och OSSE, or-

ganisationen för säkerhetoch sam
arbete i Europa. 

PK har en övertro på Europa
rådet och OSSE. Dessa organisa
tioner harett begränsat inflytande, 
är relativt okända och utan nämn
värd "demokratisk legitimitet". 

Innebörden är att PK råder par
tiet att stoppa undan fanor och 
banderoller, överge de europeiska 
vänsterkrafterna och fly det poli
tiska slagfältet för att tryggt sitta i 
diskussionsklubbar i marginalen 
och två sina händer. 

EU som garant 
för internationell rätt. 
I PK:s text saknas EU:s viktigaste 
politiska funktion: den att utgöra 
en garant för FN, för internationella 
fördrag och överenskommelser, 
för internationell rätt, fören rimlig 
miöljöpolitik. 

Det allvarligaste hotet mot 
världsfreden idag är USA:s unila
teralism, förakt för FN, folkrätten 
(koncentrationslägret på Guanta
namo är ett exempel, vägran att 
acceptera en domstol mot krigs
förbrytare ett annat), internatio
nella konventioner och överens
kommelser som Kyotoöverens
kommelsen om miljön. Doktrinen 
om preventiva krig ökar den 
internationella osäkerheten. Län
der som Nordkorea och Iran för
söker skydda sig mot angrepp 
genom att bygga kärnvapen. Andra 
stater som Israel genomför "pre
ventiva" attacker mot grannländer 
som Syrien. 

70 procent av E U: s medborgare 
ser USA som det största hotet mot 
världsfreden och fördömer den 
amerikanska unilateralismen. Det 
var EU som förhindrade att FN:s 
säkerhetsråd böjde sig för USA 

Ang. vägombyggnader i Lund 
Vägverketplanerarflera stora väg
projekt inom Lunds kommun- ny 
motorvägstrafikplats vidRåby och 
en ny trafikplats vid Södra infarten. 
Sedanen tid tillbaka tillämpar Väg
verket den s.k. fyrstegsprincipen 
vid lösning av trafikproblem. Fyr
stegsprincipen att vid brister i tra
fiksystemet ska åtgärdsinriktning
en prövas i följande steg: 

l . Åtgärder som kan påverka 
transportbehovet och val av trans
portsätt. 

2. Åtgärder som ger effektivare 
utnyttjande av befintligt vägnät 
och fordon. 

3.Begränsade ombyggnader. 
4.Nyinvesteringar och större 

ombyggnadsåtgärder. 
Från och med 2006 måste EU:s 

miljökvalitetsnorm för kväveoxid 
vara uppfylld i medlemsländerna. 
Året innan ska motsvarande di
rektiv för partiklar vara uppfyllt. 
Det är ett direktiv som till skillnad 
från den lagstiftning som gäller i 
dagens Sverige innebär bindande 
gränser för luftföroreningshalter. 
I dag sker överskridande av par
tikelnormen bl a på motorvägen 
mellan Malmö och Lund. En ut
ökad vägkapacitet kommer enligt 
all tidigare erfarenhet leda till stör
re trafikvolymeroch högre hastig
heter - och vid höga hastigheter 

sker de riktigt stora utsläppen av 
kväveoxid. 

Såvitt vi förstår har Vägverket 
inte redovisat de möjligheter som 
i de tre första stegen av fyrstegs
modellen prövats -och uppenbar
ligen förkastats, utan valt att pre
sentera åtgärder i steg fyra som 
enda möjliga alternativ. Vi menar 
att det är rimligt att för allmänheten 
redovisa den process och den där
till hörande dokumentation som 
lettfram till Vägverkets ställnings
tagande att nyinvesteringar och 
stora ombyggnader är de enda möj
liga i nyssnämnda fall 

Naturligtvis är vi fulltmedvetna 
om att dessa projekt genomförs i 
samförstånd med en politiskmajo
ritet i Lunds kommun, men vi anser 
att detta faktum inte fritar Vägver
ket från att pröva projekten enligt 
fyrstegsprincipen. 

Vihoppaspåerttillrnötesgående 
och ser fram emot att få ta del av 
dokumentationen kring er pröv
ning enligt fyrstegsprincipen av 
ovannämnda projekt, samt redo
visning av vilka åtgärder Vägver
ket som väghållare planerat för att 
miljökvalitetsnormen för kväve
oxid ska kunna nås vid aktuella 
motorvägsavsnitt 

Karin Svensson Smith 
UlfNymark 

och ställde sig bakom angreppet 
mot Irak. Det är EU som idag 
kräver att USA:s ockupations
politik upphör. 

USA:s unilateralism 
får mothugg i EU 
EU är inte den cementerade, en
dimensionella institution som PK 
föreställer sig. EU är ett politiskt 
slagfält. USA för en hänsynslös 
politisk kamp på detta slagfått för 
att inom EU neutralisera det hot 
EU utgör för den amerikanska 
unilateralismen. 

USA:s främste vapendragare är 
Storbritannien och premiärmi
nister Blair, garanten för "det at
lantiska sambandet". 

Dessutom lever fruktan för det 
rysk/sovjetiska förtrycket kvar i 
de östeuropeiska länderna, som 
söker sin trygghet hos USA och i 
Atlantpakten. Denna i dagsläget 
levande skräck kommer säkert att 
mildras med tiden, men för närva
rande ökar de i hög grad USA:s 
inflytande inom unionen. 

Sverige och vänsterpartiet kan 
tillsammans med andra vänster
krafter och 70 procent av Europas 
folk stärka fronten mot det USA:s 
unilateralism och kämpa för in
ternationell rätt, internationella 
överenskommelser, internationell 
miljöpolitik. 

SF bekämpar Danmarks 
USA-beroende inom EU 
Det finns ett europeiskt land där 
en svag majoritet av befolkningen 
stöder USA:s lrakpolitik: Dan
mark. Regeringen har fört in Dan
mark i kriget på USA:s sida, med 
stöd av Pia Kj:ersgårds Dansk 
Folkeparti genomfört en främ
lingsfientlig lagstiftning och under 

täckmantel av "kriget mot terror
ismen" infört lagar som kränker 
organisations-, yttrande- och 
tryckfrihet. 

Vårt broderparti i Danmark 
Socialistisk Folkeparti har insett 
att den viktigaste kampen mot 
imperialism, främlingsfientlighet, 
unilateralism och laglös miljö
förstöring nu förs på EU-arenan. 

Det gör vi också en dag. Det är 
bara att hoppas att den dagen inte 
är alltför avlägsen. Vi måste in i 
striden innan slaget är förlorat. 

Ett steg i rätt riktning 
Jag kan tycka att Johan Lönnroths 
förslag inte går tillräckligt långt 
och inte är tillräckligt konkret i det 
världsläge som råder efter den 11 
september. Men huvudtendensen 
är bra: "Tillsammans med våra 
kamrater i andra europeiska länder 
vill vi påverka EU till en mer demo
kratisk, rättvis, öppen och solida
risk ordning. Vi är för EU:s utvid
gning österut, något som vi tror är 
gynnsamt för de länder som under 
årtionden lidit under diktatur och 
ekonomiskt förfall. Nästa steg 
måste vara att alla länder i Europa 
blir med." 

Med Lönnroths formulering tar 
vi ett stort steg i rätt riktning och 
stärker solidaritet och samarbete 
med Socialistisk Folkparti i Dan
mark och andra vänsterkrafter som 
kärnpar mot UsA-imperialismen 
på E U-arenan. 

Alltför mycket i PK:s förslag 
tycks syfta till en nationell svensk 
statssocialism, en national statsso
cialism. Tankenharprövats i större 
sammanhang och lett till en total 
implosion, trots Sovjethymn och 
ishockeysegrar. 

Gunnar Stensson 

Apropå appellmötet i lördags 
Appellmöten ska planeras och 
genomföras med omsorg, av 
hänsyn till saken, åhörarna och de 
medverkande - i blåsorkesterns 
fall kan det röra sej om tjugo per
soner som satt av ett antal timmar 
och kanske rest från Malmö eller 
Landskrona. Talare och musiker 
har nog med sitt. Det betyder att 
övriga funktioner måste fyllas av 
andra personer. 
• Talaren ska informeras om att 
det handlar om appeller, inte tal i 
vanlig mening. Idealtiden för en 
appell är 2-3 minuter, dvs. samrna 
som längden på ett vanligt musik
stycke. En god talare kan natur
ligtvis stycka upp sitt budskap efter 
detta. Bäst är talare som inte be
höver manus.[ .. . ] 
• Mötesledaren är normalt även 
konferencier. Han/hon/talaren/tal
arna och musikledaren bör finnas 
på plats i så god tid att de kan 
konferera om uppläggningen. Mu
sikledaren bör avkrävas en låtlista 
och en låtordning. Det är en poäng 
om talaren och/eller konferenciern 
kan associera till låtarna. Normalt 
bör konferenciern presentera låt 
och talare före varje inslag. 
• Varje påannonsering måste be
rätta om vem som håller mötet och 
även nämna rubriken. 
• Det visuella är viktigt! Det ska 

normalt finnas en banderoll som 
knyter an till ämnet eller annon
serar att det är vänstern som håller 
möte. Röda fanor behövs också 
men räcker inte ensamt. En särskild 
person behövs för att hålla bande
rollen, den andra stången kan kny
tas i en stolpe eller ett träd - men 
då behövs snören eller remmar. 
Fanor kan placeras i ställ, men 
detta måste förankras mot blåst. 
• Det innebär att det utöver talare 
behövs en mötesledare och minst 
en banderollhållare. Först om man 
har flerfunktionärer kan de avdelas 
till bakbord, flygbladsutdelning 
m.m. 
• Mötesledaren förvissar sej i god 
tid om att högtalaranläggning och 
annan utrustning fungerar, att 
tillstånd och andra tillbehör finns 
till hands. Han/hon avgör i sista 
hand om ett möte ska ställas in på 
grund av väder eller andra stör
ningar. Alla vidtalade ska förstås 
informeras om sådant så snart som 
möjligt. 

Ovanstående bygger på mång
åriga och del vis bittra erfarenheter. 

Ovanstående, som funnits ansla
gen på partiexpeditionen de sena
ste fem åren, följdes bara delvis 
på vänsterpartiets senaste appell
möte. 



Läget: förtvivlat Inen utinärkt 
J ag ser i Aftonbladet att två forskar
studerande i Uppsalatrakten har 
räknat ut att om varje europe skän
ker en dollar till en amerikansk 
anti-Bushinsamling så skulle in
samlingssumman bli större än vad 
Bush har i sina valfonder. Och då 
skulle man kunna köpa TV -reklam 
för pengarna och upplysa de ame
rikanska väljama om vilka dålig
heter Bush står för. 

Det är välmenande så deträcker 
och blir över, och ganska patetiskt. 
För det första innebär det hela 
förstås att man drar den yttersta 
konsekvensen a v globaliseringen: 
om man vill förbättra 
förhållanden i världen så 
ska man alltså blan-
da sig i supermak
tens interna val. 

Minns Lyndon 
Johnsson 
För detandrahand
lar det om, låt oss 
säga det så, en ytlig 
analys. J ag kan 
bidra med ett ex
empel från min 
politiska ungdom, 
på 1960-talet. Det 
gällde det ameri
kanska president
valet 1964 då den 
republikanske pre
sidentkandidaten 
hette Barry Gold
water. Mot honom 
stod demokraten 
Lyndon B. Johns
son. Goldwater be
traktade vi vänster
sinnade som en grov 
reaktionär från Ari-
zona och var och en som 
brydde sig om världsfreden hop
pades förstås på Johnsson. Visst, 
Johnsson vann, och genomförde 
vissa sociala reformer på hemma
plan. Men han vred också upp 
USA:s krig i Vietnam till full skala, 
skickade dit en hal v milj on ameri
kanska soldater och bombade ur
skillningslöst. Så var det med den 
fredskandidaten. 

Den som vill reflektera mera i 
sådana här ärenden uppmanas 
kolla en lista med USA:s militära 
ingripandenruntami världen, t.ex . 
de senaste hundra åren. Sådana 
listor blir mycket långa och det 
finns ingen märkbara skillnader 
mellan demokratiska och republi
kanska presidentperioder. Det räc
ker förresten med att bara kolla in 
vad USA hade för sig under Clin
tons presidentperiod på 1990-talet 
t.ex. i Sudan och Somalia. USA:s 
utrikespolitik är nog ganska likar
tad under Clinton och Bush. Det är 
mest den yttre förpackningen som 
skiljer. 

Varför, varför 
Vad gäller USA:s inrikespolitik 
förhåller det sig lite annorlunda. 
Där är gåtan förstås varför vanliga 
amerikaner med normala inkoms
ter röstar på en typ som Bush som 

aldrig gjort ett hederligt handtag 
och som skamlöst jobbar ihop 
med storfräsare som han sen 
betalar med politiska favörer. Det 
är en typ av gåta som ständigt 
återkommer i historien. Varför 
t.ex. röstade utfattiga engelska 
kolgruvearbetare på överklass
nissar i Tories när de fick rösträtt? 
Varför gjorde de inte revolution 
och skar halsen av sina utsugare? 
Svarethandlar bl. a. om ideologins 
makt, men den utredningen ska vi 
väl inte trötta oss 
med. 

En klarsynt analys 
Raskt över till Sverige. Man kan 
naturligtvis inte bara lämna be
vakningen av den svenska politi
ken till KG Bergström och hans 
kollegor i branschen. Det politiska 
drivhusklimatet i Stockholm för
dunklar säkert omdömet. Det är 
här i provinsen vi kan se saker på 
ett klart och oförvillat sätt. Så låt 
oss betrakta det partipolitiska 
läget. 

På vår egen sida är det inte så 
muntert. Socialdemokraterna är 
vilsna och lätt uppgivna efter 
EMU-förlusten. Göran Persson 
själv verkar direkt hämndgirig. 
Bara en sån tanke som att skicka 
Margareta Winberg till Brasilien! 
Inte heller verkar dethos sossarna 
finnas någon plats för en intern 
vänsteropposition, där saknas le
dare och skulle någon sticka upp 
slås de säkert ner med järnhand 
av Göran själv. Miljöpartiet har 
tappat sin air av oskuld och 
idealitet genom de egendomliga 
förhandlingar man då och då för 
med uppenbara motståndare. Det 
var med folkpartietefter valet och 
nu var det tydligen dags igen. 
Sådant kan gå för sig i andra 
politiska traditioner än den 

svenska (t.ex. i den danska) men 
här ter det sig direkt omoraliskt. 
Deras avsikt var naturligtvis att 
öka det pris socialdemokraterna 
skulle få betala för deras stöd och 
det lyckades väl , men kostnaden 
för den egna trovärdigheten blev 
hög. Vänsterpartiet hade i en bättre 
värld haft ett idealtillfälle just nu 
att dra till sig socialdemokratiska 
Nej-röstare. Men partiet är i en 
ledar kris, ingen vill ta jobbet och 
det hör i sin tur väl ihop med den 

generationsmässiga och med den 
sammanhörande politiska kris 
partiet befinner sig i. Går det 
tillräckligt illa på partikongressen 
på nyåret så återvänder partiet till 
den gamla femprocentsnivån -
renlärigt men maktlöst. 

Kört för Leijonborg 
På den borgerliga kanten kan 
knappastkristdemokraterna anses 
vara några framtidsmän . Alf 
Svensson möts numera av den 
aktning som tillkommer äldre gent
lemän, men han borde naturligtvis 
ha gått för länge sen. I väntan på 
förnyelse är partiet helt ofarligt. 
Vad gäller centerpartiet verkar allt 
ha satsats på partiledaren Maud 
Olofsson och det höll inte. Hon är 
energisk och sympatisk, men sak
nar täckning. Hon kan och vet för 
lite för att vara svensk partiledare 
och hon tycks inte heller ha omdö
me nog att inse det. Vad gäller 
folkpartiet och Leijonborg så är 
det naturligtvis kört för dem nu. 
De har haft sin korta stund av 
lycka: året efter valresultatet. De 
har inte lyckats göra något av det 
och ansträngningarna på partikon
gressen i Västerås under veckan 
att ha en tillräckligt starkhögerpro
fil för att behålla de tillfålligt in-

lånade moderatväljarna är säkert 
förgäves. 

För det är naturligtvis det som 
kommer att hända: moderatema 
tar tillbaka sina väljare: de värde
konservativa från kristdemokra
terna och de som stöttes av Bo 
Lundgrens otroliga skattesänk
ningar på 130 miljarder från folk
partiet. Den nye ledaren Reinfeldt 
behöver inte var så märkvärdig: 
lite lugn och förnuft och lite still
samt vädjande till individualism 
och ordning och reda kan säkert 
räcka. Och då kommer också den 
vardagliga högerglidningen i lan
det igång igen, den som får välbe
talda byggjobbare och verkstads
arbetare med villa och hög fastig
hetsskatt att slutarösta socialdemo
kratiskt. Alltså: Reinfeldt och 
moderatema är de enda med rimligt 
goda utsikter. 

Positiva inslag 
Detta var det partipolitiska läget. 
Nu över till det allmänpolitiska. 
Där är läget utmärkt. Nej-sidan 
fick56procentavrösteroch visade 
att människor inte nödvändigtvis 
gör vad de makthavande säger att 
de ska göra. Det bådar gott för 
demokratin. Det finns en bred ma
joritet för att bevara välfärdssam
hället samtidigt som det höjs kri
tiska röster mot det sätt på vilket 
den sköts. Det borde kunna leda 
till reformer ocheffektiviseringar. 

Vad som ytterligare ingår i bil
den av det politiska lägetjust nu är 
misstron mot direktörerna. Den är 
välförtjänt: den byggdes uppunder 
nittiotalet när Lars Ramklint & 
Co. skrev om hur deras företag 
inte kunde stå ut med det svenska 
företagsklimatet utan vara tvungna 
att flytta utomlands och om hur 
dåligt landet var på att förse dem 
med nyutbildade civilingenjörer. 
Och direktörerna var ju alltför lågt 
betalda här i landet. Nu driver 
hålögda Ericssoningenjörer längs 
gatorna i Kista alltmedan avske
dade börsmäklare i solkigakamel
hårsulstrar vill ha en spänn till en 
kopp kaffe i trakterna kring sture
plan. Och hur många hundra mil
joner var det B arnevik plundrade 
ABB på? Just nu avslöjas ytterli
gare ett antal av de tongivande 
direktörerna för sina girigheter i 
företagen och DN:s söndagsläs
ning görs analyser av direktöremas 
psyken: de har sin egen patologi. 

Inte det allra värsta 
Direktörsmaffian är helt enkelt 
neutraliserad på tio års sikt och det 
är en god sak. Och går vi till män
niskors syn på världen har fjällen 
fallit från mångas ögon när de sett 
vad som hänt i Irak. Läget måste 
alltså trots allt inte anses vara det 
allra värsta. 

Lucifer 
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Förgripligt om post 
Den svenska posten har 400 år på 
nacken och är därmed en gammal insti
tution som vi har haft anledning att 
vara stolta över i Sverige. 

I början av 90-talet började en avre
glering och organisationen förändra
des. Anledningen var att man trodde 
att ökad konkurrens skulle leda till 
förbättringar. Men på tio år har Posten 
i stället gått från ett rikt affärsverk till 
ett fattigt bolag som närmar sig ruinens 
brant. Vemskanu ta ansvaretförföljd
erna när det visar sig att experimentet 
kostat skattebetalarna åtskilliga mil
jarder? 

Vänsterpartiet sa nej till avreglering 
och bolagisering av posten. Den dåvar
ande regeringen hy Ilade marknadslös
ningar och blundade för att Posten är 
en viktig samhällsservice sominte pas
sar för konkurrensutsättning. 

När brevmonopolet togs bort starta
de lokala konkurrenter postverksam
het Posten fick konkurrens från lokala 
åkerier och budföretag, som inriktat 
sig på att plocka russinen från kakan, 
detvillsägadelönsarnrna bitarna. Själ
va limpan, den rikstäckande samhälls
servicen, berör dem inte. 

Avregleringen har resulterat i stora 
ekonomiska bekymmerför Posten AB. 
Nu får medborgarna, posten kunde och 
de anställda betala kalaset. SvenskKa
ssaservice går med ett stort underskott 
och måste lägga ner åtskilliga kontor, 
främst på mindre orter. Många männi
skor, framför allt de utan bil och pen
sionärer, får stora svårigheter att göra 
sina in- och utbetalningar. 

Posten har delat upp brev, paket och 
kassaservice på olika enheter. Vi har 
fått vänja oss vid att uträtta våra pos
tärenden på olika ställen. Det som för 
de flesta av oss anses naturligt, exem
p~lvis att köpa frimärken när vi gör 
~ara mbetalrungar, är oftast helt omöj
ligt. Postens tjänsterfinns numera bland 
andra varor på platser som inte alltid är 
lättillgängliga eller lämpliga, på ben
sinstationer och i livsmedelsbutiker. 

Vänsterpartiet har i riksdagen ktävt 
att regeringen ska utvärdera de sam
hällsekonomiska följderna och konse
kvenserna för personalen av avregle
ringen och omorganisationen av Pos
ten. Detta har vi nu fått gehör för. Nu 
vill vi gå vidare. Posten måste få tillbaka 
allmänhetens förtroende. 

Vi måste börja med att klargöra vil
ken samhällsservice vi vill att posten 
ska ge i Sverige. Därefter ska man se 
efter vilken organisation som är bäst 
lämpad för ändamålet och vad som är 
mest samhällsekonomiskt lönsamt. 

Om den politiska viljan finns går 
det att göra posten lönsam. Att utföra 
ett samhällsuppdrag på en konkurrens
utsatt marknad och samtidigt ha ett 
vinstktav är emellertid svårt. Det är 
också dags att sluta subventionera de 
banker som åker snålskjuts på Svensk 
Kassaservice med hjälp av samhällets 
pengar. Men det krävs också föränd
ringari organisationen. Detmåste utre
das om en återgång till en enda sam
manhållen post, utan uppdelning av 
olika tjänster på olika enheter och bo
lag, är möjlig. Detta skulle gynna både 
personalen och kunderna. 

Postens service ska utvecklas- inte 
avvecklas . 

Uardavägen D:85 
224 71 Lund 

Aktuella flygbladstexter 
Det här vill vänsterpartiet 
• På sikt måste det dubbelarbete, 

somkonkurrensutsättningen av posten 
innebär, avvecklas. 

• Posten är en samhällsservice som 
staten bör ta större ansvar för. 

• Tillgängligheten till postservice 
måste öka i stället för att minska. 

Förgripligt om tåg 
SJ befinner sig i kris och saknar peng
ar. Nu får resenärerna och de anställda 
ta smällen; biljettpriserna höjs och per
sonal sägs upp. Krisen beror på att SJ 
s~a konkurrera med biltrafik och flyg 
pa v11lkor som är djupt orättvisa för 
järnvägen. Vägtrafiken gerexempelvis 
upphov till miljöskador och trafikolyc
kor som andra får betala för. Krisen 
beror också på att staten inte tagit an
svaret som ägare på allvar. 

Vänsterpartiet ställde naturligtvis 
upp i beslutet att skjuta till pengar för 
att rädda SJ från konkurs. Det innebär 
inte att vi tycker att SJ ska drivas som 
ett aktiebolag, men SJhar en viktig roll 
i ett miljövänligt transportsystem. 

När riksdagen beslutade dela upp 
Statens Järnvägar i två delar, SJ och 
Ban verket, var vänsterpartiet de enda 
som sa nej. Vi varräddaför attansvaret 
för järnvägen skulle bli otydligt. Pro
blemen har ökat sedan SJ styckats upp 
i fleroa bo! ag oc~ privata företag släppts 
m pa sparen. Aven denna förändring 
var vi motståndare till. 
. Riksdagen harsex mål för trafikpoli

tiken: trafiksäkerhet, transportkvalitet, 
tillgänglighet, miljö, regional utveck
ling och jämställdhet. I beslutet ingår 
att de samhällsekonomiskt mest effek
tiva metoderna ska användas. Det som 
är företagsekonomiskt lönsamt är inte 
nödvändigtvis bästför samhällsekono
min. 

Järnvägstrafiken gör sig bäst som 
ett sammanhållet systemdärtidtabeller, 
biljettbokning och priser är överskåd
liga. Först då kan järnvägen kombine
ras med andra trafikslag på ett smidigt 
sätt och formera de resor som är bäst 
för både resenären och miljön. 

2002lovade regeringen att utvärdera 
järnvägen. Ann u har inget hänt. Det är 
hög tid att sätta igång. Har de angivna 
målen med avreglering och konkurrens 
nåtts? Har det blivit en belastning för 
statens budget? Upplever de anställda 
att de har fått bättre eller sämre möjlig
heter att göra ett bra arbete? Vad är 
bäst för resenärerna? 

Vi måste våga tänka om! Politisk 
mognad ktäver att stelbenta marknads
teorier prövas mot hur det ser ut i verk
ligheten. Marknadsmodeller funuerar 
utmärkt på flera varumarknader,cmen 
ska hållas borta från de områden där de 
inte fungerar i praktiken. 

Det här vill vänsterpartiet 
• Inte en meter räls ska konkurrens

utsättas innan avregleringen utvärde
rats . Vilka effekter har den fått för re
senärer, personal, statens ekonomi, 
miljömål och regionalpolitik? 

• Låt vägtrafiken betala för de kost
nader den ger upphov till. 

• Staten ska ta ansvar för att det 
finns förutsättningar för en väl funge
rande kollektivtrafik i hela landet. 

Politiskt korrekt 
omPOST ... 
Dagens postsystem stödjer klasskillna
der. Privatiseringen av posten ger för
sämrad offentlig tillgänglighet och öka
de kostnader för alla medborgare. För 
välbeställda medborgare finns det där
emot välfungerande privata alternativ. 
K vinnor och invandrare tillhör i högre 
grad gruppen mindre välbeställda i 
samhället och missgynnas därför när 
privatakraftertagitöverposten. Priva
tisering medför att områden med hög 
befolkningstäthet prioriteras och att 
dubbelarbete görs på medborgarnas 
bekostnad. Privataktafler anpassarsig 
mte ull att alla ska ha rätten att kunna 
använda denna kommunikation. Vi 
tycker att kommunikationssystemet i 
ett rättvist och demokratiskt samhälle 
bör vara tillgängligt för alla i hela lan
det. Det är dags att göra något åt posten! 

Vänsterpartiet i Lund tycker att 
• Posten är en samhällsservice som 

staten ska äga och ansvara för. 
• Postservice ska finnas för alla i 

hela landet. 
• Det dubbelarbete, som konkur

rensutsättningen av posten innebär, må
ste avvecklas. 

... och TÅG 
Dagens transportysstem stödjer klass
killnader. Förstatens välbeställda med
borgare är det lätt och billigt att ta sig 
dit de vill. För samhällets övriga med
borgare däremot ärtiiigången och möj
ligheterna mer begränsad. Privatisering 
medför att tågen prioriterar de sträckor 
där det är lönsamt att köra. Privata 
krafter rättar sig heller inte efter att alla 
ska ha råd och rätt till att kunna resa dit 
de behöver. Vi tycker att i ett rättvist 
och demokratiskt samhälle så bör alla 
kunna ha samma möjligheter och råd 
att ta sig dit de vill . Om inte tågtrafiken 
finns tillgänglig överallt leder detta till 
ökad bil- och tågtrafik vilket skapar 
mer miljöproblem. Samhällets miljö
problem belastar mer än andra mindre 
välbeställda medborgare. 

Bilismen är huvudsakligen mannens 
transportmedel. Dagens trafiksystem 
tar mest hänsyn till männens behov. 
Kvinnor har sämre jobb, sämre löner 
och nu även sämre transporter. K vinnor 
har inte bara ett obetalt jobb i hemmet 
och samtidigt ett jobb att sköta utanför 
hemmet. De får också ofta ansvara för 
att barnen kommer till skolan samt 
sköta inköpen. Detta betyder att de får 
ta sig kors och tvärs igenom staden 
medan männen generellt bara tar sig 
framoch tillbakamellanjobb och hem. 
Kvinnorna åker mer kollektivt medan 
männen främst är bilister. Det är dags 
att göra något åt tågtrafiken! 

Vänsterprutiet i Lund tycker att 
• Staten ska äga, och ansvara för att 

det f= s en välfungerande kollekti vtra
fik för alla i hela landet. 

• Inte en meter räls ska konkurrens
utsättas. 

• Vägtrafiken ska betala för de kost
nader som den ger upphov till . 

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

Post och järnväg 
forts från sid l 

Jag håller i princip med Sven
Hugo Mattson att man måste låta 
posten få konkurrera på de villkor 
som finns idag, eftersom det inte 
verkar möjligt att införa monopol 
1gen. Men min vision är att man 
ska kunna bygga upp en organisa
tion med riksomfattande nätverk 
av samhällsnyttiga serviceinrätt
ningar som ger möjligheter att skic
ka brev och paket, utväxla sam
hällsinformation, ge kassaservice, 
vara medborgarkontor, utgöra bib
liotek, att boka biljetter till konser
ter, idrottsevenemang och liknan
de, vara internetkafe tilllåg kost
nad för alla medborgare samt ge 
tillgång till många andra tjänster 
som behövs i ett samhälle som ska 
varajämlikt för människor oavsett 
bostadsort och klasstillhörighet. 
Och om man nu skulle kunna få till 
stånd ett monopol (under folklig 
demokratisk kontroll) så skulle 
naturligtvis Posten (eller vad nu 
denna organisation skulle kallas 
för) kunna leva i en överskådlig 
framtid. 

Men vemhar kapacitetoch poli
tiskt mandat att genomföra det, 
när man inte ens haft förmåga att 
stoppa Cityrnails profiterande och 
destruktiva verksamhet, sominne
bär att man utan något som helst 
samhällsansvar plockar russinen 
ur den kvarvarande delen av brev
befordringskakan? För en restau
rering av Posten i en ny skepnad, 
som är anpassad till vår tid, krävs 
det en bättre utvecklad statlig 
afflirsmässighet eller/och ett mål
medvetet och väl förankrat poli
tiskt arbete- parlamentariskt såväl 
som utomparlamentariskt - med 
syfte att införa ett samhällsmono
pol igen. 
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