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Veckobladet ska aktivt verka för all inkludera alla medlemmar 1 sill arbete, hålla en god kamratlig ton och motverka den underordning som 
bland andra arbetare, hinnor och lågavlönade utsälls för. 

EvaBjörhlundiLund 
Inom ramen för Vänsterveckan i Lund hade vi 
tillfället att lyssna på Eva Björklund inför ett 30-
tal personer den 29 april på ABF. Eva Björklund 
är medlem i Vänsterpartiets partistyrelse och 
sedan 1960-talet verksam i solidariteten med 
Kuba. Hon är också en av Sveriges främsta 
kännare av Latinamerika. Här är mina 
minnesanteckningar från hennes föredrag. 
AV JORGE CAPELÅN 

Varför ser USA Kuba som sin 
främsta fiende? Det kan inte vara 
Kubas storlek. Kubas läge är 
strategiskt i det karibiska områ
det , men det handlar inte om det. 
Kuba är en av globaliseringens 
främsta kritiker. Kuba, som ex
empel på att en annan värld är 
möjlig, är ett ideologisk och poli
tiskt hot mot USA:s planer i Lati
namerika. 

Men Kuba är inte bara en >> tan
kesmedja << för den globala rättvi
serörel sen, Kuba visar också på 
att det går att uppnå resultat. 
Kuba har den absolut bästa väl
färden för sitt folk : hälsovård. ut
bildning. arbete. tillgång till jord 
-klassiska politiska kampfrågor i 
Latinamerika. 

Kuba visar inte bara bra resul
tat trots att landets BNP är låg 
jämfört med de rika ländernas: 
Kuba är också en frizon från ka-

pi tali smens profit. och detta upp
lever USA som ett stort hot. 

Kuba har valt en annan väg för 
att organisera demokratin , eller 
folkmakten. Det finns de som vill 
jämföra Kuba med ett ideellt 
samhälle. Genom att isolera 
Kuba från dess omgivning (den 
Latinamerikanska kontinenten 
och närheten till USA) avsäger 
man sig möjligheterna att förstå 
Kuba. Latinamerika har länge 
kämpat för att frigöra sig från 
USA. Li stan av USA:s interven
tioner i Latinamerika sedan 1831 
är mycket lång. 

Många tror att USA har god 
vilja. Om man ser på Latinameri
kas histori a kan man inte förneka 
att USA är konsekvent imperia
listiskt. USA har inte tolererat en 
enda befrielseprocess i Latiname
rika. Det unika med Kuba är att 
den Kubanska Revolutionen har 
överlevt. Alltsedan 1959 har 
USA :s latinamerikapolitik varit 

inriktad på förhindra nya Kuba 
på kontinenten . J ordereformen 
och nationaliseringarna. som in
leddes redan 1959. satte fingret 
på USA:s livsnerv. 

1964 avsattes Goulart-reger
ingen i Bras ilien. Ett socialdemo
kratiskt experiment som ersattes 
av en brutal och långvarig dikta
tur. Inte ens socialdemokratiska 
alternativ har USA tillåtit i Lati
namerika. 1965 invaderades Do
minikanska Republiken . 1970-ta
let präglades Sydamerika av mili
tärdiktaturer riktade mot folkrö
relserna. 

Den nicaraguanska revolutio
nen fick uppleva ett helt decenni 
um av terrorkrig från USA på 80-
talet. Det nicaraguanska folket 
utsattes för alla fonner av terror 
samtidigt som USA utlovade en 
förändring i utbyte mot ett neder
lag av revolutionen . Niearagun 
idag är ett förött samhälle. 80 % 
av befolkningen lever i fattig
dom. 

Alla dessa är exempel på 
USA :s krig mot vänstern och mot 
de folfkliga rörelserna i Latina
merika. 

K u b a har vari t offer för detta 
slags terrorkrig sedan 1959. Un
der 60-talet. invasionen i Gris
bukten. terrorattentat, bombning
ar, kränknigar av landets terrtoti
um. Terrorkriget var som hårdast 

då, men det har fortsatt oavbmtet 
ända tills idag. 637 attentat har 
planerats mot Fidel Castro under 
de senaste 40 åren. Inget av dem 
har lyckats, men det är en indika
tor för att Kubas omgivning är 
allt annat än fredlig . 

En framträdande roll spelar 
den ekonomiska krigföringen. 
USA:s >> embargo << är inte proble
met. Om de bara vore så att USA 
vägrade handla med Kuba så 
skulle det inte vålla så många 
problem för landet. Problemet är 
att USA tvingar andra länder att 
delta i handelsblockaden mot 
Kuba. Det handlar inte om ett 
embargo. utan om en regelrätt 
blockad. USA stoppar 9 av l O fö
retag i världen som är intressera
de av att handla med Kuba. Ame
rikanska medborgare får inte åka 
till Kuba. och detta har skärpts de 
senaste åren: USA kontrollerar 
numera USA-medborgarnas resor 
till Kanada och Mexiko för att 
förhindra att amerikanska med
borgare tar omvägar till Kuba. 
Kuba får inte delta i internatio
nella möten i USA. inte minst i 
id rotssammanhang- Kuba är en 
framstående idrollsnation- har 
Kuba blivit utfryst från deltagan
det i diverse evenemang. 

Lagen Helms-Burton föreskri
ver >> 16 metoder att isolera 
Kuba<<. Det är det det handlar 



om. Collin Powell mycket enkelt il
lustrerar den här sortens filosofi 
från USA:s sida. Han säger angåen
de USA:s framtid i Irak: >>Javisst, 
Irak ska få sin suveränintet, men 
>en del< av suveräninteten överlåter 
vi på OSS.<< 

Den främsta metoden som USA 
tillämpar för att isolera Kuba är att 
ekonomiskt stödja - och främja
oppositionen på Kuba samtidigt 
som de anstränger sig för att andra 
länder erkänner den inhemska op
positionen. Den kubanska >>opposi 
tionen<< är världens bäst finansie
rad. l år kommer de att få 15 miljo
ner dollar. l föregånde år har det 
pendlat mellan 5 och 9 miljoner om 
året. 

Därtill kommer alla de lögner 
som sprids om Kuba: Att Pippi 
Långstrump inte är till åten, att Har
ry Potter inte är tillåten, att Internet 
inte år tillåten .. . Om man måste lju
ga så är det därför att verkligheten 
på Kuba inte ger något stöd för 
USA :s teser om en inhemsk oppo
sition. 

Man måste förstå att USA :s ku-

l Maj i Lund 
AV CLAES REGANDER 

När jag hämtade ut skåpbilen på 
bensinmacken på fredagseftermid
dagen dagen före den l:a maj hade 
jag fjärilar i magen. Skulle vi hin
na? Hade vi tänkt på allt? När jag 
sen hämtade ljudanläggningen upp
stod en del problem som inte lugna
de mej. På lördagsmorgonen över
gick nervositeten för en kort stund i 
panik när jag upptäckte att någon i 
all välmening hade städat undan 
den hög med gamla banderoller 
som vi valt ut att ha tillsammans 
med de nytillverkade. Men kamra
ter strömmade till , vi hjälptes åt, 
och efterh and förbyttes den stressa
de nervositeten mot ett målmedve
tet lugn hos oss alla. 

Ute på Stortorget sken solen och vi 
som byggde upp podiet hann bli re
jält svettiga innan vi var klara. När 
klockan närmade sej tretton började 
torget så sakta fyllas med folk. Det 
blev riktig feststämning när de in
bjudna lokala rapparna började 
köra sin musik på scenen. Det 
vackra vädret bidrog till känslan av 
att detta skulle bli en riktig bra för
sta maj. 

När vi tågade iväg på slaget två, an
förda av vår välljudande och kamp
villiga orkester Röda Kapellet var 
vi nästan 800 personer i tåget. Ex
tra roi igt var att se så många barn
vagnar, framtiden känns tryggad! 

Tillbaka på Stortorget kunde vi 
lyssna på starka och inspirerande 

bapolitik egentligen inte handlar 
om Kuba, utan om USA:s anspråk 
på att kontrollera Latinamerikas re
surser. 

Santa Fe-dokumentet är ett ideo
logiskt dokument som inflytelseri
ka amerikanska politiker har gett ut 
med jämna mellanrum sedan början 
på 80-talet om USA :s latinamerika
politik. Redan 1980 stod de att 
>>Kuba är USA:s främsta fiende i 
regionen << följt av den nicaraguan
ska revolutionen . Santa Fe-doku
mentet TV från 90-talet klargör att 
>>USA :s uvuduppgift för Latiname
rika är att kontinentens resurser 
skall vara disponibla för att tillgo
dose USA :s behov.<< Kuba andkla
gas för att destabilisera Ltinameri
ka. På sätt och vis har USA rätt. 
Kuba är ett exempel och inspir
taionskälla för folken i Latinameri
ka, men det är USA som er upphov 
till missnöjet i Latinamerika. 

Men. vad är Kuba för ett slags 
land? 

Efter 40 år av blockad har Kuba 
finns det datasalar i alla skolor, hus
läkare i alla kvarter, organiska 

tal av Mats Olsson och America 
Vera Zavala. Ett fylligt samman
drag av Mats tal publicerades i för
ra numret av Veckobladet. 

Sammantaget kändes årets l :a maj 
som ett säkert avstamp inför valet 
till Europaparlamentet den 13:e 
juni. Låt oss kämpa tillsammans för 
att fylla EV-parlamentet med kritis
ka röster! 

l maj i Malmö 
AV TOVE HULTBERG 

Trots begynnande småregn var det 
många som samlats på Möllevångs
torget l maj för att delta i Vänster
partiets och Ung Vänsters tåg i 
Malmö. Vädret klarnade upp och 
omkring 1300 deltagare räknades 
det till av demonstrationsvakterna i 
tåget. Ytterligare omkring 600 möt
te upp i slottsparken där eftermid
dagen traditionsenligt firades med 
tal. musik. poesi och fika på med
havda filtar i solskenet. 

Huvudtalare i år var America 
Vera- Zavala, men även Cecilia 
Bengtsson från Ung Vänster och 
partiets kommunalråd Anneli Phi
lipsson rev ner stora applåder. För 
musiken stod bland annat reagge
bandet Kung Kodum från Lands
krona samt inhemska Nikka Blue 
och Al Ajali. 

Glädjande tillskott i år var bland 
andra Pågens fackklubb , som med 
egen fana och högröstade slagord 

grönsaksodlingar i alla stadsdelar
na. Det finns 17.000 kubanska lä
kare som arbetar i olika länder i La
tinamerika, Afrika och delar av 
Asien. 

500 kubanska läkare i Haiti 
(25% av allläkarvård i landet) val
de att stanna där när alla de andra 
länderna rådde sina medborgare att 
lämna Haiti under de senaste USA
stödda folkupploppen. Detta är ett 
uttryck för en helt annan syn på 
sina grannar än vad USA har. 

Många ungdomar från Latiname
rika- och även från USA:s fattiga 
delar- utbildas tillläkare på Kuba. 

Man måste ta hänsyn till att 80 % 
av landets handel med omvärlden 
försvann i och med Sovjetunionens 
kollaps. 

Krisen i början på 90-talet har 
tvingat landet att slå om till ett eko
logiskt jordbruk. Landet har blivit 
något av en välfärdsort för folk som 
arbetar med ekologiskt jorbruk. 
>>Food First<< rörelsen har Kuba 
som skyltfönster för vad man göra 
för att garantera livsmedelsförsörj
ningen utifrån ett ekologiskt per-

knappast undgick någon! Huvudpa
rollerna för tåget var ''Sverige ut ur 
EU- nej till superstaten" . "Nej till 
ockupationer" (Palestina och Irak) 
samt '' minst 15 000:- i lön för alla 
kommunanställda", alltsammans 
krav som Vänsterpartiet länge dri
vit, inte bara i Malmö. Det kan 
även stolt konstateras att dessa pa
roller uppenbarligen gick hem, 
Vänsterpartiets tåg var även i år var 
betydligt större än de drygt 500 
personer (s) i Malmö kunnat dra 
samman. 

Tony vågade 
vågar du 
Göran? 
PRESSMEDDELANDE 
2004-04-21 
Tove Fraurud 

Nu har också Storbritannien 
meddelat att man ska folkomrös
ta om EU:s konstitution. Snart 
följer Frankrike efter. Sedan tidi
gare har Tjeckien. Danmark. Ir
land, Luxemburg. Holland, Por
tugal och Spanien meddelat att de 
ska ha fo lkomröstningar. Nu är 
det hög tid att också Göran Pers
son och den svenska regeringen 
tänker till och erkänner folkets 
rätt att ta ställning till EU:s kon
stitution. 

- Göran Persson är rädd fö r 
ännu ett nederlag eftersom han 
uppenbarligen inte har folket 
med sig i byggandet av Europas 

spektiv. Även FN :s FAO (Mat och 
Jordbruksorganisaton) erkänner att 
odlingen med organiska metoder i 
storstäderna för att minska trans
portkostnaderna är ett viktigt bi
drag. T.o.m. Skaraborgs Hushåll
ningssällskap ordnar studieresor till 
Kuba för att lära sig om ekologiskt 
jordbruk! 

Kuba befinner sig numera på 
sjunde plats bland länderna med 
högst kvinnarepresentation i parla
mentet. Idag är 60 % av akademi
kerna kvinnor, 33 % av företagsle
darna är kvinnor (jämför med 
Sverige) och nästan hälften av par
timedlemmarna är kvinnor. 

Till och med Världsbanken håller 
Kuba som exempel på det sociala 
området. En annan sak är på det 
ekonomiska. De är inte intresserade 
av en sådan demokrati . 

Hela Västvärlden finner det 
omöjligt att säga att Kuba är en de
mokrati stat. Men om det är så att 
det som finns i resten av Latiname
rika kan kallas för demokrati, och 
att det som finns på Kuba inte är en 
demokrati, vad ska folken i Latina-

Förenta Stater. Men just därför 
måste han faktiskt fråga folket inn
an han går vidare, menar Tove 
Fraurud, förbundsordförande i Ung 
Väns ter. 

Göran Persson har tidigare medde
lat att han menar att riksdagen ska 
ta svåra beslut av det här slaget. 
Något som Tove reagerar hårt på. 

-Göran Persson vet mycket väl 
att riksdagsvalet 2002 inte handla
de om EU:s framtid. Vi visste inte 
ens vad förslaget till konstitution 
skuile innehålla då, säger hon . Det 
är helt orimligt att pås tå att dagens 
riksdag är representativ för svenska 
folket i j u st denna fråga och därför 
är en folkomröstning självklar. 

Ung Vänster driver tillsammans 
med vänsterpartiet och många an
dra organisationer en namninsam
ling för en folkomröstning . Förut
om klassiskt namninsamlande på 
gator och torg kan man också skri
va under namninsamlingen på In
ternet på folkomrostning. nu 



Tips på 
böcker att läsa 
Ann-Christin Sjölander 
Holland "Vatten- rättighet 
eller handelsvara?" (Ago
ra, 2003) 
Fredrik Segerfeldt "Vatten 
till salu- hur företag och 
marknad kan lösa värl
dens vattenkris" (Timbro, 
2004) 
Vandana Shiva "Krig om 

' vattnet" (Ordfront, 2003) 
Arundhati Roy "Priset för 
att leva" (Nya Do x a, 2001) 

Tips på hemsidor 
att besöka 
Attac Sverige
www.attac.se 
Transnationalinstitutet 
Corporate Europe Obser
vatory om vatten -
www.waterjustice.org 
Afrikagrupperna 
www.afrikagrupperna.se 
Vykortskampanjen "För 
allas rätt till vatten!"
www.ubv.se/ 
vattenkampanjen.htm 

•• 

Ar rent vatten en rättighet 
eller en handelsvara? 
En sjättedel av världens befolkning, alltså runt en 
miljard människor, lider idag brist på rent vatten. 
Trots detta är de flesta överens om att världens 
vattentillgångar gott och väl är tillräckliga för täcka 
det behov som finns. 

AV MARCUS NILSSON, 

MEDLEM ATTAC 

Problemet handlar framförallt om 
produktion och distribution av rent 
vatten. I svenska medier pågår en 
debatt om denna vattenhantering 
ska vara i privat eller offentlig regi. 
Argumenten som förs fram av pri
vatiseringsförespråkare är att da
gens vattentillgångar till över nittio 
procent ägs offentligt, och att det 
offentliga har misslyckats med upp
giften att förmedla rent vatten till 
de som saknar. Man menar att på de 
ställen i tredje världen där man har 
ökat det privata, har fler hushåll fått 
tillgång till rent vatten. 

Jag menar att den privatisering 
som nämns snarare påminner om 
kolonialisering. Europeiska storfö
retag tar över grundläggande sekto
rer i världens fattigaste länder. Det
ta gynnar varken ländernas med
borgare eller det lokala näringsli
vet. Det är inte alls någon nödvän
digt förändring att ersätta svaga po
litiska styren med privata lösningar. 
Det finns helt andra och bättre al
ternativ. 

Vad innebär då 
privatisering av vatten? 
Ann-Christin Sjölander Holland 
skriver i boken>> Vatten- rättighet 
eller handelsvara?,, att total privati
sering inte är så vanligt, det har 
gjorts framförallt i England och 
Chile. Där sålde man ut anläggning 
och allt till privata företag . Vanliga
re är att kommunen äger tillgånga
rna men skriver avtal med ett privat 
företag, om att ta över drift och un
derhåll. Kontrakten skrivs på upp 
mot 30 år. och det är meningen att 
det privata företaget ska ta över in
vesteringar och risker. Kommunen 
kan också hyra ut sin anläggning. 
Den privata aktören ska då stå för 
drift och underhålL mot att man tar 
in avgifter från användarna. Kom
munen står i detta fall för investe
ringarna. När vi pratar om att priva
ta företag ska ta över vattenhan te
ringen, handlar det i stort om ett få
tal europeiska giganter. Veolia (ti
digare Vivendi) och Suez är två 
franska företag som totalt domine
rar denna marknad. Enligt siffror 
från 200 l, var deras sammanlagda 

andel nästan 80 procent. Närmaste 
konkurrenterna heter RWE/Tha
mes , Saur och Anglian. skandalfö
retaget Enron var tidigare en viktig 
global aktör. 

Vad händer när man privatiserar 
produktion och distribution av 
vatten? 
De flesta, även privatiseringsföre
språkarna, är ense om att vatten
hantering är ett naturligt monopol. 
Det är väldigt svårt att skapa en 
konkurrenssituation , som skulle 
pressa fram lägre priser eller bättre 
kvalitet. Det handlar om alltför sto
ra investeringar för att få igång en 
fungerande verksamhet ... 

Det vi har att välja på är alltså of
fentliga monopol eller privata mo
nopol. 

Ann-Chrislin Sjölander Holland 
nämner en del erfarenheter av de 
privatiseringar som hittills genom
förts : 

l. Det företag som lovar service till 
lägst pris, får ofta kontraktet. 
Men det är också vanligt med 
mutor och avgifter som företaget 
betalar till kommunen. 

2. Det är vanligt att det privata fö
retag kräver omförhandling av 
kontrakt. Man vill höja pri serna, 
eftersom nya oförutsedda kost
nader har dykt upp. 

3. Personalnedskärningar. 

4 . Eftersom att det ofta är osäkert 
hur mycket vinst ett företag kan 
räkna med. satsar man inte gärna 
egna pengar i någon större ut
sträckning. Pengarna kommer i 
själva verket ofta från Världs
banken och biståndsorgan. 

5. Om man inte är nöjd med den 
service det privata företaget ger. 
kan det vara svårt att få till för
ändring. Kontrakten är ofta 
långa, upp till 30-40 år, och fö
retag kan kräva betydande ska
destånd om deras verksamhet 
avbryts. 

6. Den vinst som företag gör kom
mer sällan det lokala till gagn . 
Vinsten går snarare till aktieäga
re och investeringar i företagens 
hemländer, ofta till helt andra 
verksamheter. 

Ett avgörande moment är alltså när 
man skriver själva kontraktet. 
Många offentliga aktörer har inte 
kompetens att teckna kontrakt som 
gynnar medborgarna, i en förhand
lingssituation med det privata före
tagets jurister. Ibland finns kanske 
inte heller det genuina engage
manget. Dessutom har Världsban
ken gärna ställt krav på att privati
seringar ska genomföras om de ska 
låna ut pengar. 

Attac menar att det naturligtvis 
är ett stort misslyckande att så 
många människor lider brist på rent 
vatten. Det dolda korrumperade 
spelet mellan svaga politiker och 
privata storföretag är en stor bov i 
detta drama. Vi ser att ansvaret för 
tillgång till rent vatten ligger på det 
offentliga, men inte att lösningen 
på problemet heterprivatisering -
utan snarare demokratisering. Ökad 
insyn och medborgarnas deltagande 
har i brasilianska Porto Alegre lett 
till att 99 procent av invånarna har 
tillgång till rent vatten, resten kom
pletteras med tankbilar. Det kom
munala företaget DMAE styrs av 
representanter för flera olika intres
seorganisationer. 

Finansieringsfrågan är ett stort 
problem, även om en del säkert 
skulle kunna lösas med omfördel
ning av nationella eller lokala re
surser. Attac arbetar sedan tidigare 
för införandet av global beskattning 
på valutatransaktioner- en s.k. to
binskatt- och avskrivning av fatti
ga länders statsskulder. Förutom att 
skapa stabilare valutor, skulle dessa 
åtgärder ge regeringar betydligt 
större resurser att ta tag i vattenpro
blemet Problemet är inte i första 
hand att det fin n s pr i va ta företag 
som vill syssla med vattenhante
ring, utan att offentliga institutioner 
sviker det ansvar man har gentemot 
sina medborgare. Och lika illa är 
det att den svenska regeringen
inom bl.a WTO - arbetar för att ge 
stora europeiska företag med vinst
syfte som ledstjärna. kontrollen 
över den livsavgörande vattendist
ributionen i fattiga länder. Förr kal
lades sådant kolonialism. 
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Flyktingar inom psykiatrin 
Seminarium 11 maj i Stockliolm 

På tisdag den 11 maj anordnar 
vänsterpartiet ett seminarium på 
temat: Svårt torterade och trau
matiserade flyktingar inom psy
kiatrin - risker och konsekvenser 
med ett slopande av ny ansökan . 

I Sverige lever idag en stor 
grupp torterade och svårt trauma
tiserade människor. Det är män
niskor som flytt från sina hemlän
der undan krig, fängelse och tor
tyr samt politisk. etnisk och reli
giös förföljelse. 

Många av de asylsökande be
höver kvalificerad psykosocial 
och psykiatrisk vård. De utsätts 

DEB 
Respektera 
motståndaren- även 
i EU-frågor 
Jag glömmer nog aldrig Mari t 
Paulsens utspel i folkomröstning
en om svenskt EU-medlemskap 
1994. Ja-sidan mobiliserade 
starkt, och vann , men marginalen 
var knapp. Kanske bidrog Mari t 
Paulsen till det när hon i en DN
artikel kallade alla oss tveksam
ma för >> gnällspikar<<, som om 
våra uppfattningar inte hade nå
got som helst värde. 

Att nedvärdera motståndaren 
föder lätt motsatsen till vad man 
önskar. Själv blev jag heligt för
bannad. skrev ett genmäle som 
naturligtvis inte togs in. Ja-an
hängarna tycktes inte vilja lära 
sig; i EMU-valet ägnade sig en 
del av dem åt att nedvärdera mot
ståndaren. När resultatet kom 
blev deras fall desto större. 

Så läser jag i Menander nr 2 i 
år om <da-sidans nickedockor<<. I 
Hanna Gedins artikel fördummas 

för mycket hård press i det svens
ka asylsystemet. Med den hård
nande flyktingpolitiken och för
slaget om slopandet av ny ansö
kan ökar riskerna för denna 
grupp ytterligare. 

Välkommen till seminar iet 
Svårt torterade och traumatisera
de flyktingar inom psykiatrin -
risker och konsekvenser med ett 
slopande av ny ansökan 
Tid: Tisdagen l l maj kl. 13-15 
Plats : Skandiasalen i Riksdagen, 
Mynttorget l 

ja-sägarna. som förutsägs komma 
att »försöka sopa diskussionen 
under mattan «. Det vore olyck
ligt om nej-sidan inte tar mot
ståndarnas ståndpunkter på allvar 
och litar på demagogiska trick 
för att förstärka den egna sidan. 
För inte menar. ni väl att nej-si
dan klarar sig utan en klar och 
öppen argumentation? Respekte
rar man motståndaren så slipar 
man också vapnen bättre, ser 
över och kanske omprövar sina 
argument. Om den processen le
der till en djupare insikt, tex att 
det i dagsläget inte vore särskilt 
klokt att arbeta för svenskt utträ
de ur EU, så har man också genu
int prövat sin egen ståndpunkt. 

Konsten att verka för ett utträ
de och samtidigt vilja verka inom 
EU 

Hanna Gedin menar att vän
sterpartiet. samtidigt som det ska 
verka för ett utträde, vill arbeta 
för ett bättre EU. Därför behövs 
vänsterpartister i EU-parlamen
tet. De ska också »använda EU
parlamentet som bas för ett sam
arbete med progressiva interna
tionella rörelser<<. kring ett antal 
viktiga frågor som ska drivas i 
EU-parlamentet. Det kräver för
stås att Sverige är kvar i EU-

M ed inledningar av: 
• Luis Ramos-Ruggiero, verk

samhetschef och psykolog 
• Hans Peter Spndergaard . 

chefsläkare och psykiater 
• Brita Hännestrand, allmänlä

kare och psykiater 
(alla verksamma vid Kris- och 
Traumacentrum i Danderyd) 

För mer information om semi
nariet kontakta: 
Kalle Larsson , riksdagsledamot 
(070-343 96 74) 
Sofia Johansson, politisk sekrete
rare ( 08-78 662 76) 

klubben. Hur vänsterpartiet skul
le kunna driva dessa frågor i Eu
ropasamarbetet utan att Sverige 
är medlem i EU är en av de frå
gor som behöver ha ett bra svar 
när valrörelsen till EU-parlamen
tet börjar. 

Folkomröstning om konstitu
tionen ska enligt Hanna Gedin 
genomföras i minst åtta länder. 
bland dem Irland. Är det så. så är 
det väl rätt långt kvar till den de
finitiva överenskommelse om 
konstitutionen som Persson & Co 
kanske hoppas på till E U-mötet i 
juni, »över våra dumma huvu
den << ? När Tony Blair valde att 
till åta folkomröstn ing skakade 
han om E U-ledningen- nu 
grubblar den över om den måste 
hota länder där folkomröstning 
ger ett nej med en nådatid på två 
år innan landet hotas av uteslut
ning. 

Bertil Egerö 

Samma dag kl. 18- 19 anordnar 
den tvärpolitiska gruppen Parla
mentarisk samling för en human 
flykti ngpolitik en manifestation på 
Mynttorget Detta med anledn ing 
av att debatterna om transportör
sansvaret och riksdagens migra
tionsskrivelse äger rum i kamma
ren dagen efter. 

NOLLTOLERANS MOT 
HÖGEREXTREMISM! 
Rasisterna mobiliserar 
för att få platser i Euro
paparlamentet. Detta 
skulle ge rasisterna så
vä l legitimitet som 
pengar för att driva 
f ramtida kampanjer. Vi i 
vänstern är de enda 
som är starka och folk
liga nog att möta och 
besegra rasisterna. Alla 
behövs- rapportera ra
sisternas verksamhet 
till Ung Vänster Skåne 
(040-92 14 11; 
ska n e@ ungvanster.se). 
Hjälp till -dela flyblad. 
Riv ned, klistra över, tö
stör rasisternas propa
ganda. 

r--------., 
VECKOBLADET 
• Detta nummer gjordes av: 

Alexander Regander, Jorge 
Capelan & Robert Nilsson. 

• Redaktör för nästa nummer 
är Alexander Regander, 
073-152 57 81. 

• Manus sänds per e-brev till 
veckobladet@vansterpartiet.se. 
Manus mottages gärna i form 
av textfi ler sparade som RTF. 
Del går också bra att skicka 
manus till Veckobladet; 
Svartbrödersg 3; 223 50 
Lund . 

• Vid utebliven tidning , ring 
Jorge Capelan, 
046-211 80 93. .. ________ .. 
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