
Ska det stå

Demokratisk
Vänster
i Lund

på valsedeln i höst?

RÅDSLAG – ÖPPET MÖTE
Tisdag 18 april kl 19.00

Palettskolans matsal, Målarevägen
(på Väster)

Alla som är intresserade
av ett frihetligt vänsteralternativ i kommunalvalet

hälsas hjärtligt välkomna!

Styrelsen för
Föreningen Demokratisk Vänster i Lund



Lundavänsterns traditioner
I vår politik anknyter vi till lundavänsterns traditioner av
öppenhet, ödmjukhet och tolerans, obundenhet till dog-
mer och samverkan med andra progressiva krafter.
Sådan var lundavänstern före Lars Ohlys tid.
Demokratisk Vänster i Lund vill bli det breda, samlande
och välkomnande rödgröna parti som vänstern och lunda-
politiken behöver.

Omstart
Vi vill vidareutveckla den friska och frejdiga lundavänster-
traditionen. Vi markerar en omstart för vänstern. Vi har
inte vår ryggsäck full av lojaliteter med ideologier produ-
cerade av politiker och samhällskritiker för hundratalet år
sedan. Vi vill skapa förutsättningar för en trygg framtid
för kommande generationer.

Slå vakt om en rödgrön majoritet
Vi vill förhindra en borgerlig majoritet i Lunds kommun
och erbjuda ett frihetligt, demokratiskt och trovärdigt al-
ternativ till en långt till höger gången socialdemokrati och
ett kommuniststyrt vänsterparti. Vår kommunalpolitik
kommer att formuleras utifrån de utgångspunkter som du
finner i den här broschyren.

     verka för en politik som är inriktad på att åstadkomma
resultat som förändrar människors vardag

 verka för ett samhälle där offentlig och privat sektor
tillsammans med den sociala ekonomin kompletterar var-
andra i välfärdsbygget

 verka för en ekonomisk politik utan överbud och som
inte lämpar över problemen till efterkommande

 genomsyras av medvetenhet om att nuvarande utveck-
ling är ohållbar i ett ekologiskt perspektiv vilket får åter-
verkningar på den dagspolitik som kan bedrivas

 tillsammans med andra progressiva krafter aktivt på-
verka  EU:s utveckling och hävdar att vissa globala pro-
blem kräver överstatliga lösningar

 tillämpa feminism som ett verktyg för praktisk politik
med syfte att skapa rättvisa villkor för kvinnor och män

 i bred och öppen dialog med allmänhet, fackliga orga-
nisationer, miljö- och kvinnorörelsen och andra folkliga rö-
relser genom opinionsbildning och genom andra kanaler
öka vänsterkrafternas inflytande i svensk politik

1. Frihetlig socialism
Vi arbetar för ett samhälle utan förtryck, ett jämlikt och rättvist
samhälle där demokratin är förverkligad fullt ut. Demokratisk fri-
hetlig socialism förutsätter allas deltagande - varje dag.

2. Feminism
Vi vill bryta ner den maktstruktur där kvinnor är underordnade
män. Vårt mål är ett jämlikt samhälle utan könsförtryck.

Demokratisk Vänster i Lund vill

Utgångspunkter för Demokratisk Vänster i Lund
3. Ekologiskt hållbar utveckling
Det finns bara ett jordklot och de gemensamma resurserna
håller snabbt på att förbrukas. Omställningen till ett ekologiskt
hållbart samhälle måste påbörjas redan idag.

4. Internationell solidaritet
En femtedel av jordens befolkning använder fyra femtedelar av
jordens resurser. Svält, analfabetism, förtryck och krig är ett
resultat av en orättfärdig ekonomisk världsordning.

En frihetlig vänster



 representerar en modern vänsterpolitik
som lämnat dogmatism och tillbaka-
blickande bakom sig
 vill utveckla och stärka den rödgröna

majoriteten i Lund
 välkomnar alla med hjärtat till vänster

att delta i verksamheten

Vill du bli medlem? Eller vill du bara följa vad som
är på gång via vår e-postlista ?

Hör av dej till någon av
nedanstående kontaktpersoner:

Sven-Bertil Persson – sbg.persson@telia.com
Kajsa Theander – kajsa.theander@bredband.net

Ulf Nymark – ulf.nymark@telia.com

Vill du veta mer?
Läs på nätet, www.demokratiskvansterilund.se

Demokratisk
Vänster
i Lund

Vill du delta i diskussioner
och verksamhet?


