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Veckobladet ska akttvt verkafor attmkludera alla medlemmar i sitt arbete, hålla en god kamratltg ton och motverka den underordning som 
bland andra arbeLare, kvinnor och lågavlönade utsätts j(il: 

Mötesdeltagare! 

Nedan refereras delar 
av det tal Mats Olsson 
höll vid Vänsterpartiets 
l maj-demonstration i 
Lund. 

Väns terpartiet , socialdemokrater
na och miljöpartiet erövrade ma· 
joriteten i Lunds kommunfull
mäktige för ett och ett halvt år se
dan. Vi hade vunnit valet på en 
stark vänsterkritik av borgarnas 
sätt att sköta Lund. Efter segern 
sammanfattade de tre parti ern a 
geme nsamt sina viktigaste krav i 
34 punkter. Det är ett ambitiöst 
program för att utveckla välfärds
politiken i Lund . 

Då är väl allt frid och fröjd: de 
rödgröna har makten i både riks
dag, region och kommun . Vi kan 
veckla ihop banderollerna och gå 
hem. Men tyvärr är det inte så en
kelt. Valsegrarna är bara delseg
rar. Striden står nu om program
mens förverkligande, om att leva 

upp till det vi har gått till val på, 
om att verkligen genomföra det 
som vi fått folkets förtroende att 
genomföra. 

Trots en kärv ekonomi har det 
rödgröna samarbetet i Lunds 
kommun hittills gått ganska bra. 
Vi har påbörjat den största kvali
tetssatsningen på förskolan nå
gonsin . Till och med i år har vi 
tillfört 22 miljoner kronor för att 
minska barngruppernas storlek, 
och detta ger nu konkreta resul
tat. Men satsningen måste fullföl 
jas under det kommande året, och 
målet får inte devalveras: maxi
malt 16 barn i tre-fem-årsavdel
ningarna och Il barn i småbarn
savdelningarna. 

De rödgröna avskaffade från 
och med detta läsåret skolmåltid
savgifterna på gymnasieskolan. 
Borgarna har samfällt lovat att 
återinföra dem så snart de kan. 
Låt oss gemensamt se till så att 
de aldrig får chansen. Borgarna i 
Lund gråter krokodiltårar när vi 
minskar den kommunala subven
tionen av kommersiell verksam
het. men tvekar inte en sekund att 
låta Lunds skolelever betala för 
skolmaten. Skäms, borgare! 

Lund har av tradition mycket 
bra skolor. De goda resultaten be
ror dels på föräldrarnas utbild
ningsnivå. men också på att Lund 
satsar mycket pengar per elev, 
speciellt på grundskolan . Det 
skall vi fortsätta att göra. En god 
och demokrati sk skola är det bäs
ta medlet mot segregation och so
cial orättvisa. Att skära ner på Ull

dervisningsresurserna skulle vara 
ett direkt brott mot 34-punktspro
grammet. 

Lunds rödgröna majoritet har 
också på all var tagit fatt i bo
stadsbyggandet. Borgarna tilläm
pade en låt-gå-politik och knäföll 
villigt för en loj och ointresserad 
marknad som knappt höll styr
fart. Borgarnas icke-politik är nu 
ett minne blott. Det projekteras 
som aldrig förr, och vi hoppas på 
byggstart för cirka l 000 nya bo
städer från och med i höstas och 
under 2004, varav hälften är 
hyresrätter och studentlägenhe
ter. 

Att återupprätta en social bo
stadspolitik är en av vår tids stora 
utmaningar. som vi inte kommer 
att klara ensamma i kommuner
na. Det krävs förbättrade subven-

tioner för bra och billiga hyres
rätter, etteffektiv t och permanent 
stopp för ombildning av hyresrät
ter till bostadsrätter, samt att en 
bostadsanvisningslag införs som 
tvingar privata hyresvärdar att ta 
ett socialt ansvar. Detta skulle 
också möjliggöra införandet av 
kommunala bostadsförmedlingar 
värda namnet. 

Problemet är att alla sociala 
ambitioner och målsättningar nu 
konfronteras med en iskall eko
nomisk situation i kommuner och 
landsting. Under förra mandatpe
rioden genomdrev regeringen 
kraftiga sänkningar av statsskat
ten som framförallt gynnade 
medel- och höginkomsttagare. 
För den som tjänar 25 000 kronor 
per månad sänktes inkomstskat
ten med l l 00 kronor i månaden 
bara under åren 200 l och 2002 . 
Så länge högkonjunkturen fort
satte gick det någorlunda ihop 
ändå eftersom de totala skattein
täkterna ändå ökade. Så är det 
inte längre. 

Ingen kan förneka att vänster
partiets har haft framgångar i 
budgetförhandlingarna med re
geringen , och att det hade sett be
tydligt värre ut om vänstern inte 
varit med. Men vi som arbetar 
med välfärdspolitikens konkreta 
fö rverkligande i kommunerna 
och regionen kan lika säkert 
säga: det räcker inte! Samtidigt 
som vänstern lyckas förhandla 
fram 4 miljarder i riktade insatser 
till kommunerna undergrävs 
kommunernas intäkter med lika 
mycket på grund av minskade 
skatteintäkter. 

Vad som krävs är ett avgöran
de trendbrott i ekonomiseringen 
av välfärdspolitiken . och den 
enda lösningen är lika enkel som 
den är självklar: vi skall gemen
samt och solidariskt, via skattse
deln betala vad som krävs för att 
skapa ett anständigt samhälle. 
Detta är socialismen i praktiken. 
Från var och en efter förmåga, åt 
var och en efter behov. 

Lunds kommun har hittills tap
pat cirka l 00 miljoner kronor i 
intäkter. Inför år 2005 står vi i en 
konkret valsituation, som kom
mer att avgöra den rödgröna ma
joritetens framtid. Avgörandet 
kommer faktiskt att ske nu i maj 
månad. Kommunstyrelsen lägger 
sitt budgetförslag den 3 juni. 

Det ena alternativet är att bok
stavligen kasta 34-punktspro
grammet i papperskorgen, och i 
stället inleda ett nedskärnings
program inom vård. skola, om
sorg och kultur. 

Mötesdeltagare! 
Jag kan här och nu deklarera 

att detta sker i så fall utan vän
sterpartiet. Inom vårt parti är vi 
forfarande så pass naiva så att vi 
tror att man skall hålla vad man 
lovat, och att man skall göra det 
man sagt att man skall göra. Om 
socialdemokraterna i Lund väljer 
att genomföra en borgerlig ned
skärningspolitik är det lika bra att 
de redan nu kontaktar och försö
kerkomma överens med ett eller 
flera borgerliga partier. Vi ställer 
inte upp! 

Nolltolerans 
mot rasism 
AV ROBERT NILSSON 

Vänsterpartiet och Ung Vänster 
tågade även i Helsingborg, trots 
provokationer från rasister och 
högerextremister. För bara ett år 
sedan brändes Vänsterpartiets lo
kal ned- den utpekade gärnings
mannen var en del av den höger
extrema rörelsen i Helsingborg. 
Politiska aktivister (främst på 
vänsterkanten) har länge fått ut
stå förfölje, hot och våld. 

Hel singborgspolisen har länge 
uppvisat arrogans och bristande 
omdöme då man vägrat ta akti
visters oro på allvar. Vänstern i 
Helsingborg har istället fått ta sa
ken i egna händer och skydda sig 
efter förm åga. 

Det var för att kamrater från 
hela Skåne solidariskt ställde upp 
som l maj-firandet i Helsingborg 
kunde av löpa lugnt och ordnat. 
Strax under hundra personer slöt 
upp i tåget , och nära tvåhundra 
lyssnade på tal av Gudrun Schy
man (v). Peter Ahlbom (v) och 
Joel Pahlen från Ung Vänsters 
förbundsstyrelse. Teman för talen 
var jämställdhet, nej till friskolor 
och folkets seger över eliten i 
förra åretsEMU -omröstning. 
Kenny Hjälte från Ung Vänster 
Helsingborg avslutade med en 
uppmaning till fortsatt kamp mot 
rasism. 



Mänskliga rättigheter, socialism, solidaritet 
AV ANDERS NEERGAARD 

Just nu pågår ett arbete inom partiet 
med att ta fram en plattform/pro
gram för internationell solidaritet. 
En ordentlig och levande diskus
sion och utarbetat program känns 
alltmer behövligt. Det finns några 
centrala frågor som jag menar ett 
program behöver ta sig an, även om 
svaren knappast kan bli heltäckan
de. Vad är förhållandet mellan 
globalisering och imperialism och 
vilken roll spelar Sverige? Vad är 
socialism och hur hänger det sam
man med mänskliga rättigheter? 
Hur förhåller sig folkrätten till de 
mänskliga rättigheterna? Vilken 
roll skall vänsterpartiet spela i kam
pen för socialism, mänskliga rättig
heter och internationell solidaritet 'l 

Ibland känns det som att vi håller 
på att tappa vår vision om att socia
lism är möjlig och att socialism är 
något bra även om det inte löser 
alla mänsklighetens problem. Istäl
let för socialism talar vi alltmer om 
mänskliga rättigheter och menar 
allt tydligare pol iti ska rättigheter. 
Det börjar, anser jag, smyga in sig 
en farlig uppgivenhet om vår och 
socialismens möjligheter. En upp
givenhetjag tror i mycket bottnar i 
en ideologisk vilsenhet . 

Efter dessa få rader vill jag ge
nast förtydl iga mig- det behövs för 

attjag åtminstone skall missförstås 
på rätt sätt -j ag är anhängare a v c i
vila och politiska rättigheter. J ag 
använder dem i mitt vardagliga ar
bete som forskare och kanske än 
mer i mitt vardagliga politiska ar
bete- jag använder dem nu medan 
jag skriver dessa rader. Att bedriva 
vänsterkamp är ofta just att använ
da sig av civila rättigheter som mö
tesfrihet och politiska rättigheter. 
Något som socialister ofta med liv 
som insats fått kämpa sig till. Jag är 
dock alltmer övertygad om att vän
stern och vi som parti tappat styr
fart i vår kamp för mänskliga rättig
heter. Vi har alltmer börjat närma 
oss en politik som underordnar alla 
andra rättigheter de civila och poli
tiska. 

För några år sen hade vi en nvt
tig diskussion i Sverige om rela
tivisering en av olika rättigheter. 
Inte minst inom FN-systemet 
finns en farlig tendens att likstäl
la de friheter som bär upp demo
kratin (rätten att tala, tänka, rös
ta) med olika lika typer av socia
la krav (rätten till arbete, bo
slad.jritid med mera). 
Publicerad i DN den Il januari 
2003 , Varning för Rädda Barnen, 
Peter Wolodarski , ledarskribent 

Vänsterns studentförbund har haft årsmöte 
AV ALEXANDER REGANDER 

Den 15 april2004 höll Vänsterns 
studentförbund i Lund årsmöte . Ett 
tjugotal medlemmar samlades och 
röstade fram en ny verksamhets
plan och en ny budget för 2004-
2005. Den avgående styre lsen la 
också fram en verksam hetsberättel 
se och redovisade ekonomin i för
eni!lgen. 

Arsmötet besitutade att utöka 
styrelsen till sj u personer. Anled
ningen till detta är att VSF är en 
framgångsr ik och växande rörelse. 
Till ny ordförande valdes enhälligt 
Anders Hyl mö. Anders var redan 
under föregående år en av de dri
vande krafterna i V SF. Många 
minns honom säkert från frontarbe
tet »Studenter mot EMU << i folk-

omröstningsarbetet förra året, och 
dessförrinnan från fredsarbetet 
bland studenterna. 

Under verksamhetsåret kommer 
V S F att arbeta för att ytter l i g are 
stärka sin organisation. Politiskt är 
det prioriterat att uppmärksamma 
och få universitet att motarbeta den 
sociala snedrekrytering som idag 
präglar akademien och den akade
miska debatten. 

En stark enad. rad ikal studentröst 
är vikti g vid Lunds Universitet
inte minst när den studentpolitiska 
situationen länge gått mot individu
alisering och politiska alternativ 
glömts bort. VSF ser det som sin 
uppgift att samla progressiva stu
dentröster under konkreta politiska 
studentkrav. 

Citatet ovan speglar väl den borger
liga synen på mänskliga rättigheter. 
För dem är, i bästa fallet, mänskliga 
rättigheter samma sak som politis
ka rättigheter. Jag skriver i bästa 
fall, mot bakgrund av den mycket 
selektiva och ensidiga tolkningen 
av politiska rättigheter som al ltför 
ofta är den borgerliga praktiska po
litiken. En selektivitet som under 
senare år bäst exemplifierats av när 
sydsvenskan på ledarsidan stödde 
en statskupp mot en demokratiskt 
vald statschef- Chavez i Venezuela 
(på samma sätt som borgerlig me
dia stödde Pinochets kupp i Chile 
1973 ). 

Det borgerliga försvaret för 
mänskliga rättigheter är således fel 
på två punkter. På ett principiellt 
plan är mänskliga rättigheter redu
cerat till politiska och civila rättig
heter och i konkret politik brukar 
det fi nnas mod bland borgerlig me
dia och politiker att därutöver stöd
ja statskupper och utländska invasi
oner mot folkvalda regimer. Det 
finns naturligtvis en någorlunda lo
gisk koppling mellan deras princi
piella ställningstagande och deras 
mer dubiösa praktik- och det sta
vas försvaret av klasspri vilegier, 
patriarkat och en närmast öppen ra
sism. 

Tyvärr har vänstern ofta formule
rat sina visioner utifrån den borger
liga sy nen på mänskliga rättigheter. 
Det har ibland inneburit att civila 
och politiska rättigheter av vänstern 
inte fått det försvar de är värda. Det 
har alltmer också inneburit att vän
stern kommit att till dels ta över 
den borgerliga synen på mänskliga 
rättigheter men då utan den selekti
va praktiken. Jag vill hävda att 
båda dessa positioner är fundamen
talt felak tiga. 

En socialistisk praktik baserad 
på principiella ställningstaganden 
måste vara kapabel att samtidigt 
fö rsvara kampen för al la mänskliga 
rättigheter. dvs. civila och politiska 
såväl som sociala och ekonomiska 
rättigheter. l vårt partiprogram ut
trycks den här inställningen flera 
gånger samtidi gt som det glider 
förb i de stora problem som en så
dan politik medför. Hur väger vi 
begränsningar i ekonomiska rättig
heter mot begränsningar i politis
ka? Vi kan formulera det än bruta
lare- vilket är värst att svälta eller 
att förvägras rätten att påverka si n 
vardag? Går det överhuvudtaget att 
ställa dessa frågor? Kränker alla 
stater de mänskliga rättigheterna 
och hur skall skalan för att rangord
na kränkningarna utformas 'l 

Integrationen i Lunds kommun är ett skämt! 
En ny antirasistisk front 
har bildats i Lund. Här är 
deras plattform. 

Kommunen är en av de miljonärs
tätaste i Sverige, men det finns folk 
som sover på gatan. Lunds kom
mun är en av landets snålaste. 
De främlingsfientliga partierna är 
på frammarsch. och nazisterna har 
återigen börjat fira den 30-novem
ber med polisens goda minne. 
l Professorsstaden trivs de rika. 
samtidi gt som dc kräver mer skatte
sänkn ingar. På Norra Fäladen och 
Klostergården härjar arbetslösheten 
fritt. 

Om du kommer från Mellanöstern , 
Afrika eller Latinamerika löper du 
större risk att : 
• Vara arbetslös 
• Dina bam skickas till särskola 
• Ha svårt att hitta bostad 
• Bli trakasserad av 

myndigheterna 
Allt detta är rasism. De rika gynnas 
av rasismen i samhället, eftersom 
det splittrar arbetarna, döljer de ri
kas intresse av att hålla lönerna 
nere och avleder folkets vrede. 
Du har rättigheter om du kämpar 
för dem! 
• Lagen mot etnisk diskriminering 

har sina briste1; men ger dig rätt 
att kräva all arbetsköparna be
handlar dina anställningsansök-



Fler ED-motståndare till Bryssel 
nej till superstaten 
Uttalande av Vänsterpartiet Skånes årskonferens 
den 6 mars 2004 

Genom ett rungande nej till EMU 
den 14 september spöade folket den 
ekonomiska och politiska eliten, 
som investerat hundratals miljoner 
och all sin prestige i att övertala oss 
att urholkad demokrati , försämrad 
välfärd och förlorat självbestäm
mande var bättre än dess motsats. 
Vi lät oss inte luras eller skrämmas. 
Tvärtom sa en förkrossande majori
tetja till demokrati , bevarat själv
bestämmande och utvecklad social 
välfärd . 

ED-anhängarna i de borgerliga 
partierna och inom socialdemokra
tin förvägrar oss och mot-arbetar 
aktivt en folkomröstning, som är en 
självklar rätt i en fråga som innebär 
att vi skall frånsäga oss än mer av 
rätten att bestämma om politikens 
innehåll. Genom att vägra en folk
omröstning om förslaget till ny 
grundlag för EU , visar de att de 
ingenting lärt, sett eller hört. Det är 
en skrämmande utveckling- i stäl
let för att ta resultatet av folkom
röstningen om EMU på allvar, går 
man åt rakt motsatt håll. Vi i Vän
sterpartiet arbetar aktivt för att få 

ningar oavsell var du konune r 
ifrån. 

• Du kan stänuna krogar och an
dra ställen som vägrar släppa in 
invandrare. 

• Du kan bekämpa svartmålningen 
av invandrare i mediema. 

• Vi kan alla ena våra ansträng
ningarför allhjälpa papperslö
sa invandrare. 

Här skulle till exempel Lunds olika 
fackföreningar kunna spela en mer 
aktiv roll, genom att organisera 
dessa kamrater. Detta skulle stärka 
löntagarkollektivet som helhet, 
våra möjligheter att höj a lönerna, 
att förbättra arbetsvillkoren och så 
vidare. 

till stånd en folkomröstning kring 
förslaget till ny ED-konstitution. 

Vi är övertygade om att alla som 
bor i Sverige vill få en chans att 
säga si n mening om en grundlag, 
som i praktiken innebär att man tar 
flera steg mot en superstat med eget 
försvar. där alla medlemsländer re
duceras till delstater. Vi menar att 
även vi som bor i Sverige ska få en 
chans att til lbakavisa att EU-rätten 
ska gå före våra lagar och grundla
gar, en chans an fö rsvara den 
svenska alliansfriheten och säga nej 
tack till militärt samarbete, en 
chans att säga nej tack till en ge
mensam utrikesminister och en ge
mensam icke folkvald ED-presi 
dent. 

Vid valet till ED-parlamentet 
finns chansen att vinna igen. att 
ännu en gång ge maktetablis-se
manget som förvägrar oss en folk
omröstning, en stor spark i baken. 
LO-medlemmar, kvin-nor och ung
domar som vill ha förändring och 
inser nödvändigheten av fler ED
kritiska röster i Bryssel kan välja 
Vänsterpartiet. Genom det valet får 

Det finns alltså mycket man kan 
göra, men man mås te våga höja 
rösten! 
Vi har bildat Lunds Antirasistiska 
Front. och vi kämpar för: 
• Att skapa opinion och sprida 

medvetenhet om rasismen i Lund 
och i Sverige. 

• All förändra Sveriges inhumana 
jlvktingpolitik. 

• Att stärka arbewrklassens enhet 
över nationsg ränserna. 

Vi är socialister, feminister och 
anti rasister. Vi motsätter oss orätt
visorna i samhället. Vi är för att för
svara och utveckla välfärden. Vi 
kämpar mot ras ismen i alla dess ut
tryck. Vill du veta mer, skriv till 
lunds_antirasistiskafront@yahoo.se 

vi fler ED-motståndare och ED-kri
tiker i E U-systemet, fler ED-parla
mentariker som är konsekventa för
svarare av demokrati, självbestäm
mande och social välfärd. Det är 
dessutom det enda vänsteralternati
vet - en röst på socialdemokraterna 
är en röst för mer överstatlighet och 
ett fortsatt bygge av superstaten! 

Varje röst har en betydelse. Att 
stanna hemma på soffan är ett ak
tivt stöd till ED-anhängarna och 
dem som inte vill ha en folkomröst
ning kring konstitutionen. Fler ED
motståndare och kritiker innebär ett 
ytterligare ifrågasättande av hela 
ED-projektet och ett hinder för fe
deral -isterna att härja fritt. 

l rond 2 spöar vi återigen det po
litiska och ekonomiska makteta
blissemanget genom att skicka röda 
ED-motståndare som säger nej till 
superstaten, till Bryssel. l rond 2 
skickar vi en tydlig signal: Det är 
dags för en folkomröstning om ED
konstitutionen. 

Då är det din röst som avgör! 

Framgångsrik aktion 
Med nästan 200 
aktivisters hj älp lyckades 
Mohammed Kalantari 
Shahrestami -en 
utvisningshotad iransk 
flykting- rymma från 
Invandraverkets förvar i 
Kirseberg i söndags. 
AV JORGE CAPELÅN 
Mohammed Kalantari hade varit 
gömd i Sverige sedan 2000. Han 
greps av polisen vid en ID-kont roll 
för ett par veckor sedan. U n der slu
tet av förra veckan beslutades om 
att han skulle utvisas från landet. 

Utvisningen skulle ha inneburit 
för Moha mmed Kalan tar i en näs-

VECKOBLADET-
EN FEMINISTISK TIDNING 

Vi behöver bli fler som 
jobbar med tidningen. 
l första hand behövs det 
fler tjejer som ställer upp
vi kan inte låta Veckobladet 
bli g rabbarnas egen sand
låda. 

tan säker död, eller åtminstone 
fruktansvärd tortyr. Han torterades 
redan då han greps i Iran innan han 
kom till Sverige på grund av hans 
vänsteraktivism mot Mullornas re
gim. Väl i Sverige ägnade sig Mo
hammed Kalamari till hård kritik 
av regimen i Iran. Enligt det Iran
ska Flyktingr:ld.:t i Sverige (IFRS) 
finns det >> ingen politiskt intresse
rad iranier som inte känner till Mo
hammeds engagemang.<< Hans tidi
gare politiska verksamhet, till sam
mans med hans regimkritiska akti
viteter i Sverige kan vara anledn ing 
nog att döma honom till döden om 
han återvänder till sitt hemland. 

Enligt en aktivist från Ung Vän
ster som Veckobladet har talat med 
samlades sedan tidigt i lördags en 
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grupp bestående av mest iranska 
aktiv ister runt förvaret i Kirse
berg i Malmö för att försöka för
hindra att utv isningsbeslutet 
verkställdes. De hoppades vinna 
tid för att Mohammed Kalantaris 
advokat skulle hinna överklaga 
utvisningsbeslutet tidigt den da
gen därpå. 

I söndags samlades nästan 200 
akt ivi ster av olika vänster- och 
antirasistiska organisationer runt 
förvaret. Aktivisterna började an
lända till platsen redan klockan 
åtta på morgonen . och de flesta 
av dem stannade tills klockan sex 
på eftermi ddagen . De försök te 
blockera fö rvarets oli ka ingångar 
för att förhi ndra att Mohammed 
Kalamari skulle föras ut ur bygg
naden. I första hand räknade de 
med att försena utvisningen så 
pass långt att Mohammed Kalan
tari skulle missa dagens enda flyg 
till Teheran. 

Under tiden höll poli sen en låg 
profil , med civila polisbi lar som 
körde run t Förvarets ingångar för 
att testa aktivisternas ställningar. 
Vid tretiden kom det ett fös ta be
sked från polisen om att utvis
ningsbeslutet inte sku lle verkstäl
las den dagen. De flesta demon
stranter valde dock att stanna 
run t anläggningen ti ll s omkring 
16.30 eftersom det fruktades att 
pol isen skulle svika sina löften 
och att Mohammed Kalamari 
skulle föras till ett annat ställe. 

V år källa berättar att när de
monstranterna höll på med att äta 
lunch och göra sig redo för att 
avs luta akt ionen kom en pol isbil 

till platsen tillsammans med en 
en he likopter och meddelade att 
de nu hade fått ett >> utvisningsbe
slut« från Migrationsverkets jour 
i Arlanda, och att utvisningsbe
slutet skulle verkställas senare 
under dagen. Då beslutade de 
fles ta demonstranter bosatta på 
rimligt avstånd från förvare t att 
stanna på plats och vakta hela 
natten ti lls Mohammeds advokat 
kunde lägga fram sitt överklagan
de. 

Cirka 18.00 beslutade Moham
med att rym ma genom att bryta 
en trång glasmta och ta sig ige
nom den, trots vaktens försök att 
hindra honom. Han hjälptes bort 
från plasten av några aktivister. l 
skri vanders stund ( 5/3) har poli
sen inte lyckats hitta honom. 

DEB 
Ansvar fö r affischer 
l förra numret av VB publicera
des ett öppet brev till Vänsterpar
tiets styrelse i Lund . skrivet av 
Ulf Nymark. Här svarar Claes 
Regander, vår ordförande och til 
lika sammankallande i årets 
l maj -kommitte. 

Vänsterpartiet Lund arrangerar 
den l maj tillsammans med VSF 
och tre Ung Vänster-klubbar. Or
ganisationsgruppen har beställt 
ett antal affischer och fördelat 

dessa mellan organisationerna. 
V än s terpartiet har i första hand 
affischerat på ett tiotal egna 
affischbockar för vilka tillstånd 
finns. Bockarna är delv is av un
dermålig kvalitet och jag kom
mer att föresl å styrelsen att suc
cessivt ( under de närmaste åren) 
ersätta dessa med bockar av den 
typ Vänsterpartiet i Malmö an
vänder. Hur snabbt detta kan ske 
är själ vklart en ekonomisk fråga 
och hänger delv is samman med i 
vilken utsträckning arvoderade 
och avlönade partimedlemmar 
betalar sin partia v gift. 

Vänsterpartiet kan inte ta an
svar för vad enskilda individer i 
andra organisat ioner gör med de 
aktuella affischerna. Detta äring
et försök att smita ifrån ett ansvar 
Ulf, utan bara ett enkelt konstate
rande av faktum. Det stämmer att 
affischerna av nödvändighet fun
nits ti llgängliga på lokalen . Att 
mot underskri ven löftes försäkran 
de la ut affischerna en och en är 
som du nog inser inte praktiskt 
genomförbart . Jag tycker natur
ligtvis att det är beklagligt att en
staka, trol igen mycket unga, 
medlemmar i de arrangerande or
gani sationerna inte har k lart för 
sig vi lka regler som gäller avse
ende affischering, men vill samti
digt poängtera att jag tycker att 
de olika affischeringsgrupperna 
generell t har genomfört sina upp
gifter på ett bra sätt. Jag vill även 
passa på att uttrycka min upp
skattn ing för att Ung Vänster och 
VSF väljer att arrangera den 
l maj ti llsammans med partiet. 
Claes Regander 
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