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Till partistyrelsen ang väpnad trupp i Afghanistan 

Ohly i Lund 

l onsdags i förra veckan fick Lund 
besök av vår nyvalde partiledare 
Lars Ohly. Partiföreningen ar
rangerade ett torgmöte på Stortor
get. Solen strålade från en klarblå 
himmel och de röda fanorna 
smattrade i den ljumma vinden 
när en sjumannaversion av Röda 
Kapellet inledde med Bandie ra 
Rossa. Sara Mohammadi. Ung 
Vänster Skånes ordförande fort 
satte med ett starkt tal på temat 
>>EU- en ny superstat<<. Vår ord-

När USA med stöd av bland an
nat Storbritannien november 
200 l anföll och invaderade Af
ghanistan fördömdes detta av 
Vänsterpartiet. Invasionen var ett 
solklart brott både mot FN stad
gan och mot folkrättens principer. 

FN har sedan bemyndigat Stor
britannien att sätta upp en >> mul il
nationell säkerhetsstyrka<< . Ett 

förande Claes Regander, för da
gen konferencier, höll också ett 
tal på samma tema. Lars Oh ly var 
en aning försenad , men det var 
knappt något som den c : a 100 
personer stora publiken märkte, 
eftersom Röda Kapellet fyllde 
luckan med kampglada stycken ur 
si n breda repetoar. Lars talade 
även han om EU, det stundande 
valet och vårt krav på en folkom
röstning om förslaget till ny EV
konstitution. Sedan fortsatte han 
med att tala om USA :s ockupa
tion av Irak och om Israels pågå-
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enigtUtrikesutskott i Sverige be
slutade att skicka en trupp på 
hundra soldater till Afghanistan 
för att delta i styrkan . Vänsterpar
tiet i Skåne är kritiska till att V än
sterpartiet gick med på beslutet. 
Den ockupation som är i Afgha
nistan är tillkommen genom att 
folkrättsvidrigt krig. Vi förstår 
svårigheterna utrikesurskatet 
ställs inför. Denna FN-trupp del
tar inte i stridigheter och har till 
främsta uppgift att ta hand om det 
som ockupationen ställer till 
med .. Den Afghanska regeringen 
har själv bett om mer FN-närvaro. 
Det är ändock viktigt att Vänster
partiet vågar säga ifrån utav flera 
anledningar 

- Invasionen skedde i strid med 
internationell rätt och ockupatio
nen är även den rättsvidrig. Att 
delta i FN -styrkan innebär att i ef
terhand godkänna invasionen och 
därmed bryta med FN:s principer 
(att säkerhetsrådet fattar beslut 
som strider mot FN stadgan inne
bär inte att den upphävs) 

-Deltagande i FN-styrkan 
innebär att vi i princip godkänner 
USA :s rätt att byta ut regimer 
som de inte gillar. åtminstone om 
det gäller sådana regimer som vi 
inte heller gillar. 

ende övergrepp på det palestinska 
folket. Det var nog många som 
kände att torgmötet blev en i no ffi
ciell upptakt inför E UP-valet den 
13 juni. särskilt med tanke på att 
torgmötet bevakades av journalis
ter från såväl tidningar. som radio 
och TV 

EU och utrikespolitik 
Efter torgmötet fortsatte Lars 
Oh ly till Palrestra där han diskute
rade EU och Sveriges utrikespoli
tik med studenterna och på kväl
len var han på Chokladfabriken i 
Malmö där han talade på en 
mycket välbesökt solidaritetsfest 
för Irak och Palestina. Ryktet för
täljer att ett tjugotal kamrater från 
Lund hittade dit och förhöjde 
stämningen . 

-Genom att stödja ockupatio
nen av Afghanistan ställer vi oss 
på imperialismens sida mot tredje 
världens länder. 

Det är positivt att den svenska 
truppen inte fick förlängning och 
att endast 16 soldater är kvar på 
plats. Den svenska regeringen 
förbereder nu en proposition om 
att återigen skicka soldater till Af
ghanistan. l en interpellationsde
batt i riksdagen den 9 mars sa ut
rikesminister Leila Freivalds att 
NATO ansvarar för att förbereda 
de kommande insatstema i Af
ghanistan och att när N A TO: s fö
reberelser är klara kommer 
Sverige att vara bland de första på 
plats i det utvidgade arbetet. 

Det kommer alltså snart att 
återigen tas ett beslut i utrikesut
skottet om att skicka svenska sol
dater till en NATO-ledd trupp i 
ett land ockuperat av USA. Vän
sterpartiet Skånes distriktstyrelse 
åsikt är att vi ska rösta emot ett 
sådant förslag 

Vänsterpartiet Skånes 
distriktstyrelse 

Snart är det l maj 
Här i Lund fortsätter planeringen 
inför den l :a maj och maj -grup
pen bjuder in till aktiv itetsdag på 
lördag igen. Har du tid och lust så 
kom till lokalen klockan 12 och 
hjälp till med affischering, plakat
tillverkning, banderollmålning, 
torgmöte, flygb ladsutdelning, 
knapptryckning med vår nya 
knappmaskin mm mm. 

Avslutningsvis hoppas redak
tionsrådet att detta är det sista 
numret med den dammiga, nästan 
antika titeln »Organ för vpk och 
KU i Lund << . 

Redaktionen 



ED-kramarnas högsta önskan
inga motståndare i ED-parlamentet 
För några veckor sedan debattera
de jag med en moderat. Hon ville 
att EU fullt ut skulle bygga upp 
sin egen krigsmakt. Ja, hon ville 
till och med att EU skulle kunna 
intervenera i andra länder. Hon 
framhöll USA :s och Storbritan
niens anfallskrig mot Irak som ett 
stilbildande exempel på hur en 
EU-arme borde kunna agera. Där
för tyckte hon att förslaget till en 
ny grundlag för EU var så bra. 
Det när bra med moderater ib
land; de säger som det är. För i 
det här fallet har hon tyvärr helt 
rätt. I förslaget till konsitutian för 
EU står det: >>Den gemensamma 
säkerhets- och försvarspoLitiken 
skall omfatta den gradvisa ut
formningen av unionens gemen
samma försvarspolitik. Den kom
mer att leda till ett gemensamt 
försvar , så snart som Europeiska 
rådet enhälligt har beslutat om 
detta<< (Art I-40, punkt 2). Det är 
alltså inget tallängre om att EU 
kan få ett försvar. Frågan handlar 
nu bara om när. Dessutom står det 
i samma artikel att medlemssta
tema skall förbinda sig att >>grad
vis förbättra sina militära resur
ser<< (Art l-40, stycke 3 ). En ren 
upprustningsstadga i I de flesta in
ternationella fördrag brukar man 
enas kring vikten av nedrustning. 

Annat är det med socialdemokra
terna. Det är inte alltid det de sä
ger hänger samman med den för
da politiken. Detta gäller särkilt i 
E U-sammanhang. l samma E U
debatt var den socialdemokratiske 
debattören överens med mode
raterna om att förslaget till EUs 
grundlag var jättebra och att det 
inte behövdes någon folkomröst
ning för att godkänna den. När jag 

l maj-krönika 

London 2004-04-06 

kritiserade att konstitutionen inte 
bara hade en gemensam krigsar
me inskriven, utan också att den 
ny liberala politiken var grund
lagsfäst nickade moderaten samti
digt som socialdemokraten såg 
besvärad ut. Socialdemokraten 
menade sedan att politiken inte 
alls skulle bli så i praktiken. Men 
skorrar det inte lite väl falskt ? Är 
det något man har sett. egentligen 
ända sedan Kol- och stålunionens 
ikraftträdande 1952 så är det att 
EU är ett kapitalistiskt projekt i 
storföretagens intresse. Det senas
te förslaget från E U-ledarna, 
>>tjänstedirektivet<<, är talande: 
Tjänstedirektivet är en del av den 
s k Lissabonprocessen som ska 
göra EU till världens mest kon
kurrenskraftiga ekonomi 20 l O. 
Inom ramen för detta ska en stor 
del av medlemsländernas tjänste
sektor- läs den offentliga sektorn 
- utsättas för konkurrens och of
fentliga monopol -läs statliga 
och kommunala företag- ska 
kunna privatiseras. Handel s Nine! 
Jansson och Transportarbetareför
bundets Per Winberg kommente
rade tjänstedirektivet så här: 
>>Stora delar av den svenska mo
dellen kan slås sönder om tjänste
direktivet antas<< (Sydsvenskan 
30 mars 2004 ). 

Det är bra att s-märkta fackfören
ingsledare har upptäckt vilket ny
liberalt och kapitalistiskt projekt 
EU är. MenEU-kritiker borde 
inte nöja sig med att lägga sin röst 
på socialdemokraterna. Partiet har 
ju rensat ut alla- möjligen med 
undantag för en- E U-kritiker 
från sin valsedel. Partiet vågar 
inte ens stödja kravet på en folk
omröstning om grundlagen. Nej , 

socialdemokraternas mardröm är 
att flerEU-motståndare kommer 
in i E U-parlamentet. Ni kommer 
väl ihåg Margot Wallströms ord 
strax efter EMU-valet om att EU
kritiker inte hör hemma i EU-par
lamentet. 

Så lätt ska de inte få det; EU-kra
marna. Oavsett om de heter mo
derater eller socialdemokrater. 
Därför måste vi se till att rösta in 
så många E U-motståndare som 
möjligt den 

krig genomförde en olydnadsdag. Allt för att 
visa att viljan och opinionen var stark . 

13 juni! Det är den mest kraftfulla 
protest vi kan göra mot utveck
landet av en gemensam arme och 
EUs ny liberala politik. Vi ses i 
valrörelsen, kamrater! 

Jens Holm 
(tredje namn på vänsterpartiets 

lista till EV-valet) 
www.jensholm.se 

Kommer ni ihåg förra året? Ibland kan jag in
billa mig att det som får parlamentarismen att 
överleva är medborgarnas korta minnen , eller 
förmåga att överse med så mycket. Kommer 
ni ihåg förra året? 15 februari , då vi var miljo
ner människor över hela världen som demon
strerade mot det planerade anfallskriget mot 
Irak. l Stockholm var vi över 80 000 männis
kor och i Malmö var vi över 7 000 Kommer ni 
ihåg förra året, då vi samlades dagarna efter 
att kriget bröt ut. och sedan under pågående 

Minns ni att vi vann opinionen. l inget land 
i världen, förutom möjligtvis U S A fanns det 
en opinion mot kriget- ingenstans. l de länder 
där opinionen var starkast var länder vars re
geringar stödde USA. som Spanien där opini 
onssiffrorna mot kriget stadigt låg över 90 pro
cent eller de f.d. östländerna som sägs vara så 
U SA-vänliga. Det är deras regeringar men 
inte deras befolkningar. 

Kommer ni ihåg förra året? 14 september, 
då vi vann folkomröstningen om EMU . Visst 
var det en underbar. ljuvlig, härlig, sagolikt 
strålande upplevelse att få vinna. För många 

på vänsterkanten som kanske tycker att vi hål
ler på en hederlig men ack ändå alltid en >> lao
ser häst<< . Som gnetar och kämpar mot tidsan
dan , och konjunkturen , nyliberalismen och so
cialdemokrater som påstår attEMU är ett red
skap mot kapitalet. Vi vann! Vi hade helt en
kelt bättre argument. representerade framti 
den, och var folkligt förankrade. 

Kommer ni ihåg förra året? Det var året vi 
vann. Om och om igen. 

Nu har det året passerat och nu känns det 
som om allt är som vanligt igen . Vi förlorar 
mest hela tiden. Med en vänsterregering som 
administrerar en högerpolitik, med alltfler stä
derskor och mattanter som får privata upp-



Feminismen ställer krav på 
socialistisk förnyelse ! 
Inför första maj vill vi gärna lyfte 
arbetarrörelsen traditioner. värna 
gamla ideer och ideal . Det är vik
tigt och riktigt och det ska vi göra. 
Men första maj får inte enbart bli 
en tillbakablickande och ritualise
rad högtid. Långt viktigare än att 
hålla fast vid traditioner är att visa 
att vi är en levande och framåt
blickande politisk rörelse. En rö
relse öppen för förändring och 
ständig förnyelse. 

Den viktigaste förnyelsen för 
vårt parti, och kanske också för 
arbetarrörelsen och den politiska 
debatten i stort, har de senaste 
åren varit feminismen. Feminis
men utmanar gamla värderingar 
och traditioner. Den ifrågasätter 
arbetarrörelsen manliga domi
nans. 

Feminismen lyfter nya konflik
tytor till ytan och även arbetarrö
relsens män tvingas inse att män. i 
kraft av sitt kön, tillhör den grupp 
som, rent objektivt, tjänar på att 
könsmaktordningen upprätthålls. 

Tufft att inse och erkänna och än 
värre blir det när vi förstår att vi 
måste backa tillbaka från de privi
legier som vårt kön ger oss. 

Feminismen utmanar också 
gränserna för vad som är politik. 
Som socialister har vi lärt oss att 
analysera samhällets maktstruktu
rer utifrån ett kollektivt tänkande. 
Huvudkonflikten i samhället står 
mellan klasser och kollektiv och 
inte i huvudsak mellan enskilda 
individer. Feminismen är också 
en i huvudsak kollektivistisk teo
ri , det är män som grupp som 
överordnas kvinnor som grupp. 
På indi vidplanet kan därmed ut
trycken för över- och underord
ning mellan könen variera. Men 
feminismen ställer krav på för
ändring även på individplanet 
Hur vi lever våra liv får avgöran
de politiska betydelse vilket blir 
tydligt om vi vågar ta på oss de 
feministiska glasögonen. 

Vänstern och arbetarrörelsen 
har i viss mån kunnat ta till sig de 

feministiska ideerna där klass
och könsintressena sammanfall it. 
När dessa perspektiv hamnat på 
kollisionskurs är det dock lätt att 
återgå till invanda mönster och 
värderingar. Några exempel: 

De fackliga organisationerna är 
oftast positiva till >>låglönesatsni 
gar<<? (som i praktiken riktas till 
kvinnor) så länge inte dessa inne
bär att andra grupper behöver av
stå löneutrymme. Vi minns reak
tionerna efter kommunalstrejken 
när brandmännen insåg hur lite de 
fick ut av avtalet. Kvotering ses 
som positivt i teorin men om det i 
praktiken innebär att någon man i 
maktposition måste kliva åt sidan 
blir det betydligt mer problema
tiskt. Många män betraktar sig 
själva som jämställda men när 
föräldraledigheten ska fördelas 
får kvinnan ta huvudansvaret. 
Detta är bara en bråkdel av alla 
exempel som visar att vi fortfa
rande har mycket kvar att göra 
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PA LUIDS UIIVERSITET 
ZCfWLIMAJ 

innan feminismen och socialis
men i praktiken blir lika viktiga 
perspektiv. 

Första maj är ett tillfälle då vi 
ibland glömmer bort att gå på 
både benen, det feministiska och 
det socialistiska. Traditionens 
makt är stor och i värnandet av 
gamla ideal är det lätt att glömma 
vad det är som bär oss framåt 
idag. Första maj får aldrig bli till 
en ritual där gamla traditioner 
okritiskt hylla och där människor, 
som delar våra värderingar därför 
känner sig främmande från att 
delta. 

Istället ska vi värna den finaste 
av alla våra traditioner; Modet att 
vara öppna för ständig förändring 
och utveckling, som feminister 
och socialister. Vill vi kunna utro
pa >>Leve första maj<< måste vi ha 
ett levande första maj. 

Lars Ohly 

dragsgivare. sämre löner och valfrihet, och 
med en mur som går genom Palestina som 
USA och Israel kallar för barriär. Fast så är 
det inte. Allt är inte som vanligt. Att vi vann 
en gång innebär att inget kommer bli som van
ligt igen - om vi bara minns våra segrar. 

berodde på gamla jämtländska ' 'bönder", och 
fel folk så vet de mycket väl att de inte har nå
got annat folk och att fyra femtedel ar av alla 
ungdomar röstade nej . Och försöker de låtsas 
om som om valet aldrig inträffat. Trots att vi 
står inför ett val till E U-parlamentet och ett 
beslut om en EU grundlag som försöker Re
geringen med sina liktänkande borgerliga par
tier att ignorera bort nej-et genom att inte ha 
nejsägare på sina listor till EV-parlamentet. 
och genom att påstå, det helt befängda, nämli
gen att vi inte behöver en folkomröstning om 
EU :s grundlag. 

minns. För vi behöver fler såna år. År då bara 
nejsägare kommer in i EV-parlamentet, då vi 
röstar nej till EU: s grundlag. då vi stoppar 
privatiseringarna i Sverige och river muren i 
Palestina. Ett till vinnande år. Vi ses på l maj. 

Motståndet mot ockupationen är förankrad i 
Irak. Författarinnan Naomi Klein skrev här
omdagen direkt från Baghdad om hur stark 
opinionen är mot motståndet i Irak. Två tred
jedelar vill bli av med ockupationsmakten 
(in nebär två tredjedelar som inte känner sig 
befriade). l Sverige är opinionen motEMU 
starkare än någonsin. Trots att etablissemang
et försökte förakta bort resultatet , säga att allt 

Kommer ni håg förra året? Bra! Se då till 
andra, som inte har lika bra minne som er America Vera-Zava/a 



Avfallspolitik i Skåne 

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

24 april 14.00 Vänsterpartiet Lunds lokal 
Med Kjell-Erik Karlsson (riksdagsledamot, medverkan i kretsloppspropositionen och ledamot i miljö- ochjordbruksutskottet) 

Vänsterpartiet i Skåne kallar till 
det andra mötet om avfallspolitik 
i Skåne, den 24 april mellan kl. 
14.00-18.00 hos Vänsterpartiet 
Lund, Svartbrödersgatan 3. 
Bjudna är alla intresserade vän
sterpartister i Skåne. Syftet med 
mötet är att få information om av
fallsfrågor ur ett nationellt per
spektiv, ur vänsterperspektiv, 
samordna skånevänsterns avfalls
politik och diskutera hur vi till
sammans ska gå vidare. 

Kamrat/igen 
Kommunal- och regionalpolitiska 

utskottet 
Nita Lorimer, Anne Dederichs, 

UlfNymark & Viimer Andersen) 

Anmäler! 
För att förenkla för oss vill vi gär
na att ni anmäla Er senast den 22 
april till: 
Anne Dederichs, 046-12 94 39 
Anne.Dederichs@brand.lth.se 

Program 
14.00-14.10 Inledning 
(Anne Dederichs och Ulf Ny
mark) 

14.10-14.30 
A v fallsbehandling hos NSR 
(Anne Dederichs) 

14.30-15.00 
Nytt från SYSA V 
(Vilmer Andersen) 

Rättspolitisk konferens 

15.00-15.15 Fika 

15. 15-15.40 
Svensk avfallspolitik och 
information om Kretsloppspropo
sitionen 
(Kjell-Erik Karlsson, riksdagsle
damot. medverkan i kretslopps
propositionen och ledamot i mil
jö- och jordbruksutskottet) 

15.40-16.00 Diskussion 

16.00-16-.20 Alternativa 
avfallsbehandling 
(Ruzena Svedelius) 

16.20-16.30 Paus 

16.30-17.15 Biologiska meto
der för att utvinna energi och nä
ringsämnen från restavfall 
(Torleif Bramryd, 
Docent, MiljöstrategiLunds 
Universitet)' 

17.15-17.45 Diskussion 

17.45-18.00 Hur går vi vidare? 

7 maj 08.30-16.30 Riksdagens ledamotshus i Stockholm, Sal L4-17 

Justiliegruppen på vänsterparti
ets riksdagskansli hälsar er väl
komna till rättspolitisk konferens 
i Stockholm den 7 maj ! Konfe
rensen blir ett tillfälle att fördju
pa sig i och diskutera den inrikt
ning som vänsterpartiets rättspo
litik har. Tidigare har arrange
mangen varit både välbesökta 
och lyckade. 

Väl möu' 
Rolf Olsson, andre vice 

areiförande i justitieutskottet 
Alice Åström, supplea111 

i justitieutskollet 

Preliminärt program 
08.30-09.00 
Incheckning och morgonfika 
09 .00-10.00 
RolfOlsson och Alice Åström 
från justitieutskottet hälsar 
välkomna och berättar om arbe
tet i riksdagen- tillfälle för frå
gor 
lO. 00- l l. 00 
Jan Karl sen, ordförande i Polis
förbundet om facklig-politisk 
samverkan och allmänna rättspo
litiska frågor- tillfälle för frågor 
l 1.00-12.00 
Gemensam diskussion 

12.00-13 .00 Lunch 
13.00-15.00 
Gruppdiskussioner: polis, dom
stolar, brottsförebyggande eller 
kriminalvård. 
15.00-15.15 Fika 
15 . 15-16.30 
Avslutande gemensam diskussion 
om slutsatserna av gruppdiskussi
onerna. 

Kontakt 
Anmäl dig senast den 30 april till 
Johannes Bengtsson eller Mariel
le Nakunzi. Avgift: 150 kronor, 
då ingår lunchmacka. morgon
och eftermiddagsfika 

Marielie Nakunzi. 
politisk sekreterare 
08-786 45 73, 0708-94 92 91, 
marielle. nakunzi@ riksdagen. se 

Johannes Bengtsson , 
politisk sekreterare 
08-786 46 28. 
johannes. bengtsson @riksdagen.se 

Kulturpolitiskt program 
Det har nu påbörjats ett arbete med att arbeta fram ett kulturpoli
tiskt program, en skrivargrupp och en referensgrup finns. Det vore 
mycket bra om filer ville tillhöra referensgruppen så att vi kan bol
la så många åsikter, inriktningar som möjligt. Vilka prioriteringar 
skall vi göra, fria grupper, barnaktiviteter, idrott, dans teater osv. 
osv~ 

Hör av dig med ideer och förslag . En träff för alla intresserade är 
inbokat till lördag den 
19 juni kl. 10.00 på Röda huset i Malmö. 

Marianne Berg 
Tjit044-133277 
Marianne.Berg @skane.se 
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