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Partiledarkandidaterna till Växjö 27 november

Välkommen till  nummer tre av Kronobergs-Nytt från 
Vänster 2011. Vi går en spännande höst till mötes, 
inte minst politiskt. Eurokrisen kastar sin slagskug-
ga också över Sverige och svenska folket tyr sig till 
”den trygge landsfadern” Reinfeldt, medan opini-
onssiffrorna för Vänsterpartiet går ned. 

Det gäller faktiskt vänstern i Europa – just nu när 
kapitalets herrar trycker på det arbetande (och 
arbetslösa) folket det ena sparprogrammet efter det 
andra. Ett märkligt fenomen! För samtidigt växer de 
spontana protesterna och har i Sydeuropa, särskilt i 
Spanien,  nått en sådan styrka att de närmar sig de 

nordafrikanska demonstrationerna. 

I det här numret får vi en ögonblicksbild från Irland 
och en presentation av EU-konferensen, samt en 
samling optimistiska rapporter från länets vänster-
partister. 

Lägg särskilt märke till insamlingen till Falluja-un-
dersökningen! Visst är det upprörande att t.o.m. FN 
vägrar genomföra en undersökning av gifter i miljön 
efter angreppen på staden!

Redaktörerna AnnaLisa Eneroth, Staffan Sandström

Glöm inte stödfonden!         Plusgiro 7 96 57-3

Information om tid och plats kommer senare

Nominera kongressombud!
V Kronoberg har fyra ombud till kongressen i januari 2012. Förslag (nomineringar) skall skickas eller läm-
nas till distriktsexpeditionen senast onsdag 21 september. När detta skrivs har det kommit sju nomine-
ringar, om vi skall kunna välja fyra ordinarie och fyra ersättare behövs det fl er nomineringar.

Adress: V Kronoberg, Linnégatan 20, 352 33 Växjö eller e-post kronoberg@vansterpartiet.se
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Ordföranden har ordet
Hoppas ni är nöjda med er sommar och semester! 
Politiskt känns det som vår i luften! Fyra partiledar-
kandidater och en öppen process för att välja. Det 
kan bli två partiledare, det kan bli en. Det kan bli 
en man och en kvinna, vilket jag skulle föredra och 
väldigt många med mig. Det kan bli en man. Det 
kan bli en kvinna. Alla kandidaterna (hittills!)sitter i 
riksdagen, är välformulerade och skillnaderna dem 
emellan får vi veta under hösten. 

Vecka 35 ska partiet centralt presentera dem. Där-
efter är de redo att komma ut i landet och de har 
många inbjudningar redan. V Kronoberg har skickat 
inbjudan. Vi vill träffa dem alla på samma gång för 
presentation och utfrågning samt inspelning av 
Öppna kanalen. Det senare betyder att de kan ses 
via webben i hela landet och många kan ta del.
Datum inte klart ännu, men så fort vi vet så ska vi 
meddela och även bjuda in granndistrikten.

Det blir en hektisk höst, men jag tror också intres-
sant och rolig. Det händer onekligen en del! De 
fyra kandidaterna skriver artiklar och blir publice-
rade. Det kan betyda att vi bryter den nedåtgående 
spiralen i opinionen, vilket skulle ge mer inspi-
ration i partiarbetet. En nyhet från idag: Den nya 
informationschefen på partikansliet, Ted Bergdahl, 
vill komma hit och prata med oss om information. 
Han kommer till DS 22/9 – på eget initiativ. Han 
tycker att det ska bli kul, skrev han. Det är just det vi 
behöver; folk på particentralen som är ute i landet 
och som vet hur vi har det och hur vi vill ta emot 
information. 

Den 22/9 kl 15.00 har vi ett slags seminarium, då vi 
skriver motioner till kongressen. Ta med idéer eller 
förslag! Själv ska jag göra ett förslag, för oss och 
våra grannlän, om att alla distrikt ska ha resurser 
till en ombudsman. Jag ska också göra en om att 
Vänsterpartiet ska verka för att Somaliland erkänns 
som suverän stat, vilket jag lovat våra vänner soma-
lier, som var på mötet med Jens Holm i våras. Det 
blir motion om delat ledarskap förstås också, plus 
andra förslag.

21/9 är sista dag för att nominera kongressom-
bud. Hittills är följande anmälda som intresse-
rade eller nominerade: Lisa Johnsson och Predrag 
Jankovic från V Älmhult, Talal Abdulkader, Viktor 
Stenman, Dalal Abdelgani, Fanny Battistutta från 
V Växjö. Vi behöver fl er nomineringar! Skicka till 

kronoberg@vansterpartiet.se eller Vänsterpartiet, 
Linnég. 20, 352 33  Växjö. När nomineringstiden 
gått ut kommer vi att sammanställa presentationer 
och skicka ut valsedlar till alla medlemmar i distrik-
tet. Det är två valkretsar: V Växjö är en och ska utse 
två ombud plus minst en ersättare. Övriga distriktet 
utgör den andra valkretsen och ska utse två ombud 
plus minst en ersättare. Indelningen innebär att det 
är ungefär lika många medlemmar i de båda val-
kretsarna.

Vi har en hektisk höst framför oss, men också in-
tressant!  Lokalt kan vi göra hur mycket som helst. 
Det är bara arbetsglädje, tid och ork som krävs. Jag 
vågar hoppas på att partiet klarar inte bara 4% utan 
mer, att förnyelsen leder till större attraktionskraft 
och därmed fl er aktiva. Gå in på www.vsodrasma-
land och de lokala webbplatserna för V Älmhult, V 
Ljungby, V Uppvidinge och V Växjö. Där fi nns motio-
ner, interpellationer, skrivelser att hämta hem till 
den egna kommunen plus artiklar och insändare. 
Man behöver inte uppfi nna hjulet själv alltid. I 
Växjö har vi fem motioner och två interpellationer 
på dagordningen till fullmäktige nästa vecka. Vi är 
faktiskt själva lite imponerade och mycket riktigt; 
det har varit många medborgare som tagit kontakt 
på senare tid, om det ena och det andra. 

Kola-dagarna i Västerås 8-9 oktober – Vänsterpar-
tiets kommun- och landstingsdagar – brukar vara 
intressanta och givande på många sätt. Försök att 
hitta en eller fl era intresserade av att delta! Det ska 
vara kommunalt eller landstingsengagerade och 
gärna de som är rätt färska i politiken!

Carin Högstedt
distriktsordförande
tel 0706 21 49 59
epost carin.hogstedt@vaxjo.se
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Från partiföreningarna
Opinionssiffrorna i de senaste undersökningarna 
ser dystra ut för Vänsterpartiet, men ute i krono-
bergskommunernas V-partiföreningar fi nns det 
framtidstro, arbetslust och energi inför höstens 
verksamhet. Det bådar gott.

Ljungby – intervju med Tryggve Svensson
I Ljungby träffar vi Tryggve Svensson, som är leda-
mot i Ljungby fullmäktige (och i landstingsfullmäkti-
ge). Han gläds över att V Ljungby har många idérika 
och aktiva medlemmar. Bland annat har man gjort 
en intressant enkät om politik på sommarens mark-
nader och träffar. I ett brev på partiets webbplats 
tackar Björn Gullander de som svarat och redovisar 
en del av resultatet. Se  http://ljungby.vansterpar-
tiet.se/aktuellt.

I fullmäktigegruppen är det full fart på arbetetet, 
som startade med ett gruppmöte den 15 augusti. Ett 
antal motioner är inlämnade; Tryggve själv står för 
fyra stycken. En handlar om kommunens upphand-
ling. Vänsterpartiet anser att kommunen vid all upp-
handling av tjänster ska kräva att företaget i fråga 
har kollektivavtal. Riksdagen har i våras beslutat att 
man kan kräva det.

En tar upp frågan om kommunalrådens löner. I 
Ljungby fi nns tre kommunalråd och de har 50 000 
kr var i månadslön. Vänsterpartiet tycker att detta är 
för mycket och jämför med lönen för en docent vid 
Linnéuniversitetet som är 35 – 40 000 kr/ månad.

I en tredje motion föreslår Vänsterpartiet ett särskilt 
studentbostadsbolag. Ljungby har garanterat stu-
denter som läser utbildningar i stan bostad. Dessa 
bostäder tillhandahålls av Ljungbybostäder och är 
subventionerade. Vänsterpartiet har inget emot att 

studentbostäderna subventioneras, men tycker det 
är fel att hyresgästerna i Ljungbybostäder ensamma 
ska betala detta. Denna subventionering borde 
betalas av alla kommunens skattebetalare och så 
kan det bli om man bildar ett särskilt studentbo-
stadsbolag.

I den fjärde föreslår Tryggve att kommunen ordnar 
ett seminarium om klimatet och miljön. Han på-
pekar att Ljungby kommun hamnar på 265 plats 
av 288 när tidningen Miljöaktuellt rankar Sveriges 
kommuner, och föreslår att man bjuder in före detta 
EU-parlamentarikern Anders Wijkman och profes-
sorn Johan Rockström, vilka tillsammans har skrivit 
en viktig bok med titeln ”Den stora förnekelsen”. 
I den hävdar författarna att vi fortsätter leva med 
myten om den eviga tillväxten – som om jordens 
tillgångar vore oändliga.

I en motion av KerstinWihrén kräver Vänsterpartiet 
en cykelstrategi för Ljungby kommun. “Vi behöver 
en genomtänkt strategi för att prioritera cykling i tra-
fi kplaneringen och en plan för att inspirera till mer 
cykling. Det kan då vara klokt att ta hjälp av Cykel-
främjandet men också att ta fram synpunkter och 
erfarenheter från cyklande ljungbybor. Det är viktigt 
att inte bara utgå från Ljungby tätort utan planera 
för hela kommunen,” skriver Kerstin i motionen. 

Naturligtvis får Tryggve 
frågan om vilken kandidat 
han helst vill se som parti-
ordförande. “Rosanna 
Dinamarka” svarar han 
tveklöst.

Lessebo – samtal med Nicke Lindberg, ordförande 
i V Lessebo.

I Lessebo står  Vänsterpartiet i startgroparna inför 
höstens verksamhet. Nästa helg, den 4 september, 
sätter man fart med ett medlemsmöte i Kosta Fol-
kets Hus. Det fi nns en del att ta itu med inom kom-
munalpolitiken, t ex ta ställning till mindre öppetti-
der i biblioteken. I Lessebo är det inte frågan om en 
besparing, utan en omfördelning. Mer resurser ska 
satsas på biblioteket i Lessebo och i gengäld drar 
man ned på tiderna I Hovmantorp, Kosta och Skruv.
På frågan om han är bekymrad över uppgifterna om 
att Lessebo är den mest skuldsatta kommunen per 

invånare i landet, svarar Nicke att han inte är det. 
Skulderna beror på att man investerat stora sum-
mor på utbyggnad och renovering av avloppsrening. 
Det var nödvändigt, inte minst i Kosta, nu när hotel-
let har tillkommit. Nicke tror att andra kommuner, t 
ex Emmaboda snart måste ta itu med sina avlopps-
system. Då blir det de som får öka sina skulder.

Partiet har en motion till fullmäktige inne. Den gäl-
ler stigen längs Rottnen till Gökaskratt i Hovman-
torp. Den gjordes iordning ordentligt med hjälp av 
EU-pengar och har sedan röjts en gång, men nu är 
det hög tid att röja sly där igen.
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I höst ska V Lessebo starta en egen webbplats. Nu 
fi nns det medlemmar som både kan bygga den och 
sedan hålla den uppdaterad. Nicke har idéer till 
fl era möten för allmänheten i höst, men väntar med 
att säga något om innehållet innan man kommit 
överens på det första höstmötet.

Jag frågar om han har någon favorit bland partile-
darkandidaterna, men han vill inte binda sig för 
någon. Han tycker ändå att det borde vara en man 

och en kvinna.
Närdet gäller frågan om vilka
satsningar han vill se från
Vänsterpartiet i höstens 
riksdagsbudget och efter 
kongressen i januari 
framhåller han hur viktig 
miljön är. Där borde man 
göra stora satsningar.

Alvesta – samtal med Börge Nielsen och Anne 
Grotmaak

Vänsterpartiet fi ck en rivstart med höstarbetet i och 
med Alvesta marknad. Börge Nielsen fi ck förtro-
endet att inviga marknaden på lördagen och båda 
dagarna hade Vänsterpartiet bord och tält på gatan 
vid Järnvägsparken, där de delade ut material, bjöd 
på kaffe och hembakta kakor. Då och då kunde de 
också bjuda på musikunderhållning. Det var Alexan-
der Dahlberg som tillfälligt var hemma från sitt jobb 
i Dublin och underhöll med sång och gitarrspel.

Anne, som sitter I full-
mäktige, berättar att 
man har en motion in-
lämnad som gäller 
Värends Räddnings-
tjänst. Räddningstjän-
sten tänker utöka med 
en välutrustad station 
till och har tänkt förläg-
ga den till Sandsbro, 
men Vänsterpartiet i 
Alvesta tycker att den borde ligga i Alvesta, så att 
man där får en fullt utrustad station. Detta föreslår 
man i motionen.

Anne känner också ett starkt behov av mer jäm-
ställdhetspolitik i Alvesta och tänker nu tillsam-
mans med kamraterna i partiet göra något åt det. 
Ett program för ökad jämställdhet skulle verkligen 
behövas i kommunen. Hon börjar så smått med 
att skriva en motion om att fl ickorna ska få ett eget 
omklädningsrum i ishallen, nu när man bygger om 
efter fuktskadan där. 

Både Börge och Anne vill försöka ordna ett tema-
möte för allmänheten i höst, där man tar upp viktiga 
frågor och hör efter hur deltagarna ser på dessa. 
Anne har tänkt sig att man ordnar mötet på ett kafé 
eller liknande.

En annan höstdröm som ska förverkligas är en 
egen  webbplats för Alvestavänstern. Det är bara 
att önska Lycka till med det! Det fi nns ju redan fl era 
goda förebilder i länet.

Börge får frågan om vad Vänsterpartiet borde satsa 
särskilt på i den kommande budgeten i riksdagen 
och svaret kommer blixtsnabbt: “Satsa på yrkes-
utbildning; det är så viktigt.” När det gäller val av 
kommande partiledare ser han gärna att posten de-
las på en man och en kvinna. Favorit till ena halvan 
är Jonas Sjöstedt.

Tingsryd – samtal med Göran Mård

I Vänsterpartiet Tingsryd ser man fram emot en höst 
med mycket arbete inför den folkomröstning om 
maten för skolor och äldreboenden som V, C och MP 
samlat in underskrifter för att genomdriva. Man har 
fått tillräckligt antal underskrifter och de tre partier 
som drev denna fråga i valrörelsen har alla fått ökat 
antal röster, så det fi nns verkligen ett folkligt stöd 
för att ha lokala tillagningskök, så att elever och 
boende kan få nylagad mat.

Men vägen till folkomröstning är krånglig och tar 
tid. Beslut om folkomröstning kommer inte upp i 

kommunstyrelsen förrän i oktober och i fullmäk-
tige i november. Där krävs 14 röster för att den ska 
godkännas och det har man. Men under tiden har 
kommunen redan startat 
bygget av ett centralkök, 
där maten ska tillagas för 
att sedan frysas. Och folk-
omröstningen är dessutom 
bara rådgivande, inte beslu-
tande. Så det ser ut som om 
stordriftsförespråkarna 
vinner trots allt. Men som 
Göran säger: ” Det blir ett 
nytt  val 2014. Vad säger det 
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Uppvidinge – samtal med Stig Lundin, vice ordfö-
rande i Vänsterpartiet Uppvidinge

Jag måste börja samtalet med 
att gratulera Stig och övriga i 
V Uppvidinge till webbplatsen. 
Vinjettbilden är en skog, så 
djup, så vacker och trolsk att 
man vill försvinna in i den. 
Redan på startsidan står 
några viktiga satser om den 
politik Uppvidingevänstern 
står för, t ex om skolan:
“Att skolan får mer resurser till ökad lärartäthet för 
att göra klasserna mindre. Att ändra lagstiftningen 
så att skattepengar till skolan går till eleverna och 
inte till privata vinster. Att staten får större ansvar 
för skolan och att elevernas behov styr hur mycket 
pengar som fördelas till olika skolor för att skapa en 
rättvis och likvärdig skola. “ 

Där står naturligtvis mycket mer som är värt att 
läsa. Adressen är http://vansterpartiet.uppvidinge.
dinstudio.se .

Stig berättar att läget I Uppvidinge är lugnt – inga 
stora politiska strider. Under sommaren har det för-
stås rått stiltje, men på marknaden i Åseda bidrog 

Vänsterpartiet med en föreställning av Per Sörman, 
som  berättade om och gestaltade  Dan Anders-
son. Detta var en mycket uppskattad satsning. Vi 
är många som minns när Per Sörman arbetade vid 
Regionteatern Blekinge-Kronoberg och vi ofta kunde 
njuta av hans framträdanden här i länet.

Även i Uppvidinge lägger man ned folkbibliotek ute 
i mindre orter och Stig är mycket kritisk mot detta. 
Biblioteken är så viktiga och för många hjälper det 
inte att man utökar service, via internet. 

Höstens första medlemsmöte blir den 11 september 
kl 15.00 hos Laila och Werner Schou, Nyanäs Åseda. 
Stig hoppas på många deltagare, men är bekymrad 
för att de är för få aktiva i partiet i Uppvidinge. Det 
kan bli tungt ibland när man inte kan fördela arbe-
tet på fl er händer.

I valet av ny partiledare har Stig inte tagit klar ställ-
ning för kandidaterna än, men Rosanna Dinamarca 
är favoriten, även om han tycker att både Jonas 
Sjöstedt och Hans Linde är bra.

Inför Vänsterpartiets EU-konferens den 3-4 septem-
ber har Stig läst förslaget till ny skrivning om EU-po-
litiken och tycker det är bra.

överkörda folket då?”

Inför riksdagens höstbudget tycker Göran att den 
sociala välfärden och arbetsmarknadspolitiken 
är de viktigaste områdena som Vänsterpartiet bör 
satsa på.  

När det gäller ny partiledare för Vänsterpartiet blev 

han mycket besviken på Jonas Sjöstedt, som gick ut 
med en utmaning om partiledarskapet just på Vän-
sterpartiets dag i Almedalen och därmed åstadkom
att inga medier intresserade sig för partiets politik.

Som partiledare skulle han föredra Josefi n Brink om 
hon ställde upp som kandidat.

Älmhult – samtal med Lisa Johnsson

Vänsterpartiet Älmhult hade sitt första medlemsmö-
te för hösten I torsdags, den 25 augusti. Lisa berät-
tar att de kommit överens om att ha ett övergripan-
de tema för året. Just i år har de valt barnen. Allt ska 
ses ur barnens perspektiv. Många olika ämnen kan 
bli aktuella – lekplatser, barnfattigdom etc.

Föreningen ska satsa på ett stort, publikt evene-
mang i höst och det blir i samband med julskylt-
ningen. Än fi nns det god tid att komma fram med 
intressanta idéer till detta event.

Lisa berättar om två motioner till fullmäktige, som 
är på gång. Gemöskolan ändras från att ha varit en 

0-9-skola till att bli en 
0-6-skola. Vänsterpartiet 
föreslår då i en motion att 
skolgården anpassas till de 
yngre barnen i sin utform-
ning och i valet av lekred-
skap. Den andra tar upp 
skolskjutsarnas turer.

Gå gärna in på V Älmhults 
webbplats http://almhult.
vansterpartiet.se och läs. 

Bland annat fi nns en intressant kommentar av Jer-
ker Nilsson till senaste fullmäktige.
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Växjö – ett besök på webbsidan

Ett digert program för hösten enligt webbsidan, som 
verkligen är läsvärd och ofta uppdateras. 

Mycket energi har aktiva partimedlemmar ägnat åt 
att studera förslaget till översiktsplan för Växjö stad. 
Man har skrivit ett långt remissvar, där man går 
igenom område för område. Vänsterpartiet nöjer sig 
inte med att kommentera planen. Den 14 oktober 
ska man ha ett möte med  invånare i Hovshaga om 
väg-och bostadsbyggen. 

I rapporten från det senaste kommunstyrelsemötet 
kan man se att V och C för en gångs skull var över-
ens mot övriga partier. Båda partierna tycker att 
man måste ta hela kommunen i beaktande om man 
planerar för en ökad befolkning på 1 000 personer/
år.

Vänsterpartiet hade dessutom ett yrkande att ”Kom-
munstyrelsen beslutar att ställa ut planen efter att 
hela Hollstorp undantagits från exploatering. Går-
darna Duntebacken och Hagalund ska förbli lands-

bygd.”

V Växjös kalendarium för hösten visar att vi får 
många celebra besök. Den 24 oktober kommer 
Jonas Sjöstedt hit för ett internt och ett offentligt 
möte. Den 31 oktober är det Josefi n Brink som träf-
far vänsterpartister på dagen och allmänheten på 
kvällen.

Gå gärna in på www.vvaxjo.se. Där fi nns mycket 
intressant att läsa.

     Josefi n Brink
     kommer till
     Växjö
     31 oktober

   Eva-Britt Svensson, Vänster-  
   partiets representant i EU-par
   lamentet, lämnar av hälsoskäl
   sitt uppdrag som parlamenta-
   riker. Hon slutar med omedel-
   bar  verkan och ersätts av 
   Mikael Gustafsson.

– Det känns väldigt tråkigt att behöva lämna upp-
draget, men jag är samtidigt glad och tacksam för 
att jag har fått arbeta för Vänsterpartiet i EU-par-
lamentet i sju år. Vårt arbete har gjort nytta och 
vi kommer att fortsätta göra nytta, säger Eva-Britt 
Svensson.

Eva-Britt Svensson är vice ordförande i GUE/NGL-
gruppen och ordförande i EU-parlamentets jäm-
ställdhetsutskott. Hon har gjort sig känd som en 
stark förkämpe för kvinnors rättigheter och blev 
uppmärksammad tidigare i år för ett betänkande 
som EU-parlamentet röstade för och som innebär 
att EU-kommissionen ska lägga förslag om skarpa 
åtgärder för att motarbeta våldet mot kvinnor i hela 
EU. 

Eva-Britt Svensson är en av de mest aktiva ledamö-
terna i EU-parlamentet och har prisats för sitt arbete 

med utmärkelsen ”Outstanding Contribution” som 
delas ut av tidningen the Parliament Magazine.

– Eva-Britt Svensson har gjort en fantastisk insats 
och lyckats kombinera en starkt kritisk hållning till 
bristen på insyn och demokrati i EU med stort en-
gagemang i frågor som rör kvinnors rättigheter och 
konsumentmakt. 

- Tack  vare Eva-Britt Svensson har Vänsterpartiet 
fått en tydlig och stark röst i Europa, säger Lars 
Ohly, partiledare för  Vänsterpartiet.

Eva-Britt Svenssons ersättare blir 45-årige Mikael 
Gustafsson från Nynäshamn. Han var en av Vänster-
partiets toppkandidater i valet till EU-parlamentet 
2009 och är bland annat ordförande för Vänsterpar-
tiets programkommission. 

För oss i Vänsterpartiet Kronoberg är det extra sorg-
ligt att Eva-Britt lämnar parlamentet. Hon har ju varit 
länets enda representant i parlamentet och genom 
hennes rapporter och möten i Växjö har vi fått en 
god inblick i arbetet i parlamentet. En tröst för oss 
är dock att vi kan få glädje av Eva-Britt på hemma-
plan, när hon har  vilat upp sig och blivit frisk igen.

Eva-Britt lämnar EU-parlamentet
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Vänsterpartiets region- och landstingsgrupp lad-
dar för hösten

V:s region- och landstingsgrupp hade sin första träff 
för hösten den 29/8. Mötet andades optimism och 
gav upphov till livliga diskussioner om både smått 
och stort. 

Regionfrågan – ska Södra Småland (Kronoberg) bli 
en del av ett stort Sydsverige med Skåne och kan-
ske Blekinge, som socialdemokraterna och mo-
deraterna vill? Vänsterpartiet Kronoberg har länge 
ansett att utgångspunkten ska vara Småland. En 
folkomröstning borde få avgöra anser V. Frågan ska 
diskuteras i Kalmar den 9/9 på en träff med V från 
Jönköping, Kalmar och Blekinge. V Skåne ordnar yt-
terligare en träff den 18/9 i Hässleholm, där regio-
nala indelningen ska analyseras ytterligare.

Politiska frågor
Vårdens kvalitet togs upp och gruppen ansåg att en 
utvärdering av Vårdval Kronoberg är viktig för att se 
om kraven på en bättre vård uppfylls.

Folkhälsan och aktiviteter som förebygger ohälsa 
är en av vänsterns kärnfrågor. I det sammanhanget 
föreslogs att landstinget ska engagera sig för att 
bygga ut lokala och regionala cykelvägar. Den tradi-
tionella kollektivtrafi ken gav upphov till en stunds 
diskussion om tidtabeller och att man ska kunna 
lita på angivna tider.

Skattenämnden i Växjö kommer att läggas ner från 
årsskiftet. Är det verkligen en positiv utveckling, när 

det demokratiska infl ytandet minskar? Mötet ansåg 
att frågan är värd en analys och kanske en motion 
till partikongressen i januari 2012.

TV-sändningar från landstingsfullmäktige är något V 
har drivit. Dags att åter ta upp frågan ansåg grup-
pen. Vildsvinen, länets första varg, hur många älgar 
ska vi ha och jaktområden var också uppe. 

Framgång
Lennart Värmby, V:s gruppledare i landstinget, 
kunde rapportera att äntligen fi nns förslag om att 
ge landstingsstyrelsen och fullmäktige mer ansvar 
och makt. En ny delegationsordning har tagits fram. 
Viktiga frågor ska nu avgöras – inte av landstingsdi-
rektören, utan av styrelsen! Efter en hel mandatpe-
riods envist argumenterande från vänsterpartiet har 
alliansen nu lagt ett förslag.

- Det är de folkvalda som ska ha ansvar och be-
slutandemakten, säger Värmby. Det är viktigt för 
demokratin, så att medborgarna sedan kan utkräva 
ansvar i valet.

Höstens aktiviteter
Den 30/9, 11/11 och 2/12 blir det gruppmöten. 
Daniel Liffner, politisk sekreterare fi ck i uppdrag att 
kontakta de fackliga organisationerna för möten. 
Den 5 oktober blir det studiebesök i Älmhult.

Kontakt?
Har du frågor, idéer eller förslag? Kontakta gärna:
Lennart Värmby, gruppledare landstinget 070-666 
58 06 eller lennart.varmby@ltkronoberg.se

Landsting och region

Bilden visar Hargeisa 
City Center i Soma-
lilands huvudstad 
Hargeisa.

Läs mer på sid 11
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Om man besöker Dublin kommer man någon gång 
under vistelsen att ha vägarna förbi ”O’Connel 
Street”. Flygbussarna går hit och så gott som samt-
liga busslinjer passerar och stannar här. Mitt bland 
biograf, casino, pubar, restauranger i ett myller av 
pendlare, fyllon och vilsna turister står “General 
Post Building” en central historisk plats i Dublins 
och Irlands historia. Här ledde socialisten James 
Connolly “påskupproret” 1916 med 400 frivilliga i 
“folkets arme”.   Efter sju dagar av konstant beskjut-
ning från brittiska armen gav man till slut upp.

På samma plats 94 år senare såg jag skådespelaren 
Ruth McCabe stå framför 100 000 människor och 
läsa upp dokumentet som dessa tappra kvinnor och 
män till slut fi ck möta kulorna från en exekverings-
patrull för, nämligen Irlands självständighetsförkla-
ring: 

“IRISHMEN AND IRISHWOME  In the name of God 
and the dead generations from which she receives 
her old tradition of nationhood, Ireland, through us, 
summons her children to her fl ag and strikes for her 
freedom.”  (Irländare och irländskor. I Guds namn 
och i de döda generationers från vilka hon får sin 
gamla tradition som nation, Irland, kallar, genom 
oss, sina barn till sin fl agga för att slåss för hennes 
frihet.) 

Huttrande i kylan bland alla demonstranter var det 
svårt att inte bli rörd till tårar den där novemberda-
gen 2010, när Ruth tårögt och passionerat skande-
rade ut första stycket i vad som bidrog till att för 7:
e gången starta ett fullt gerillakrig mot det brittiska 
styret. De irländska fackförbunden demonstrerade 
mot IMF, ECB och dåvarande moderata regeringen 
Finna Fails sparpaket för att få ta emot nödlån att 
lösa ut bankdirektörerna med. Då 1916 försökte 
man bli av med det brittiska förtrycket och fattig-
domen - idag bankernas förtryck och fortfarande 
fattigdomen. 

70 miljarder euro beräknar centralbanken att krisen 
hittills har kostat. En fi nansiell kris som likt alla 
andra fi nansiella kriser alltid slutar med att vanligt 
folk får betala för slipsnissarnas misstag i form av 
besparingsprogram serverat på silverfat av hökarna 
på IMF, WTO och ECB. De är samma hökar här som 
där som överallt. De som ständigt proklamerar plån-
bokens politik. De som säger att välfärd i slutändan 
är en kostnadsfråga och inte en fråga om solidaritet 

 General Post Offi ce på O’Connel Street

och medmänsklighet . Nej, lösningen på de fi nan-
siella kriserna kommer aldrig kunna lösas fi nan-
siellt. Det är inte heller meningen. Om så varit fallet 
så hade det räckt att nationalisera olje- och gasfyn
digheterna längs med Irlands kustlinjer. 

En blygsam beräkning av organisationen “shell to 
sea” säger att tillgångarna motsvarar 600 miljarder 
euro. Man skulle alltså genom att kasta ut Royal 
Dutch Shell, Statoil och Vermillion kunna lösa ut kri-
sen ungefär 6 gånger om.  Den irländska tigern har 
slutat ryta över engelska kanalen. Efter år av pengar 
från EU har man nu fått totalt stopp. Man sa att 
pengarna skulle gå till att få företag att etablera sig 
och växa. I verkligheten såg så gott som samtliga 
multinationella jättar hur tigern var redo att exploa-
teras och säljas ut. 

Parrallellt i Sverige säger slipsnissarna Borg och 
Reinfeldt att den svenska ekonomin är bättre än 
någonsin. Konstigt då att både Irland och Sverige 
lider av barnfattigdom och utsatthet. Jag kan inte 
fi nna något annat svar än dåliga politiska och eko-
nomiska beslut i båda fallen. Som Eva-Britt Svens-
son så fi nt uttryckte det på första maj i år. “Allt är 
ett resultat av politiska beslut”. och dåliga politiska 
beslut, kamrater, måste vi alltid kämpa för att rätta 
till, välfärd får aldrig bli en kostnadsfråga. 

Om så vore fallet så varför inte vara konsekvent! 
Det som omsätter mest i världen är vapen, sex, 
droger och olja. Låt oss då bygga statliga bordeller 
längs med hela E4:an , invadera Norge och börja 
sälja heroin på apoteket. Jag vågar lova garanterad 
avkastning och sällan skådad ekonomisk tillväxt. 

 Att rida en tiger
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Nej de rikaste människorna jag träffat vet inte vad 
de ska göra av med sina pengar. Och de fattigaste 
jag träffat har aldrig tillräckligt. 

Jag funderar ibland på om inte det bästa vore att 
ta bort båda problemen genom att ta bort pengar 
helt och hållet och börja diskutera införandet av ett 
globalt resursbaserat ekonomiskt system istället.
Alexander Dahlberg

Ordförklaringar:
IMF- Internationella valutafonden (International 
Monetary Fund)
ECB – Europeiska centralbanken (European Central 
Bank)
WTO – Världshandelsorganisationen (World Trade 
Organization)

Alexander Dalberg kommer från Grännaforsa i Al-
vesta och är medlem i V Alvesta, men arbetar sedan 
några år i Dublin i Irland.

Efter 16 års EU-medlemskap tycker partiledning och 
programkommission att det är dags att förutsätt-
ningslöst pröva partiets EU-linje. Därför bjöd man 
redan i våras in till den konferens som ska hållas 
inom kort. Till konferensen har distrikten fått utse 
sammanlagt 73 ombud. Nu har programkommis-
sionen ett förslag till ny EU-text i partiprogrammet 
och den ska debatteras på konferensen, men beslut 
fattas på kongressen i januari 2012.

I Vänsterpress nr 4 fanns en bilaga med diskus-
sionsmaterial till debatten om Vänsterpartiets 
EU-politik. Här tas många viktiga frågor upp, t ex hur 
vänstern kan väcka den slumrande EU-debatten. 
Detta är mycket svårt. I samband med Laval-domen 
var vi många som försökte få igång en ordentlig de-
batt, en som också hade kunnat påverka valet 2010. 
Men inte ens LO-medlemmarna eller TCO-medlem-
marna, som ju också kan vara starkt berörda, visade 
något intresse. Det kan vara värt en ordentlig debatt 
att få fram hur vi kan väcka intresse hos alla dem 
som egentligen varje dag drabbas av EU-beslut.
En annan viktig debattpunkt är frågan om EU kan 
bli en social union. Det förutsätter ju att Lissabon-
fördraget ändras i grunden och att kapitalets frihet 
petas från sin överordnade position. Det ska bli 
spännande att se om det kommer fram några radi-
kala och genomförbara förslag.

EU:s strävan efter överstatlighet är en annan viktig 
punkt. Det har ju visat sig under eurokrisen att kom-
missionen vill bestämma inte bara över euro-län-
dernas fi nans- och budgetpolitik, utan helst också 

över icke euromedlemmar som Sverige.
Den fråga som pressen troligen mest intresserar 
sig för lär väl bli om utträdeskravet ska vara kvar. 
Någon klar formulering om detta fi nns inte i försla-
get; det måste ju bero på hur utvecklingen blir, om 
man kan ta fram ett bra alternativ och också om det 
går att få folkligt stöd för ett utträde. Kanske brakar 
åtminstone eurogemenskapen ihop på grund av 
inre spänningar.

En viktig sak som står i förslaget och som jag hop-
pas ingen opponerar sig mot är att Vänsterpartiet 
verkar för en upplösning av NATO.

För den av er som vill ta reda på mer om eurokrisen 
fi nns nu GUE/NGL:s skrift EUROKRISEN & VÄN-
STERNS SVAR, en skrift av Jonas Sjöstedt med förord 
av Eva-Britt Svensson. Ett antal exemplar fi nns på 
Vänsterpartiets expedition i Växjö och den kan ock-
så beställas utan kostnad från roger.falk@europarl.
europa.eu . Mer information om häftet fi nns också 
på Vänsterpartiets EU- hemsida: www.vansterpar-
tiet.eu.

Vill du studera eurokrisen ytterligare har Folkrörel-
sen Nej till EU gett ut ett mycket informativt häfte 
med artiklar av Stefan de Vylder, Nils Lundgren, 
Eva-Britt Svensson och Gösta Torstensson m fl .. 
Det går att ladda ner från hemsidan: www.nejtilleu.
se/material

AnnaLisa Eneroth

EU-konferens i Göteborg  3-4 september
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När ni läser nedanstående om Fallujainsamlingen 
undrar säkert många av er vad detta handlar om. 
Inte har väl Smålandsposten, Dagens Nyheter  eller 
Sveriges Radio eller Televison skrivit/sagt något om 
gifter I Falluja? Naturligtvis inte! För journalister på 
“mainstream/corporate”-media är det inte tillåtet 
att tala om DU-vapen som använts i Serbien, Irak, 
Afghanistan och nu troligen i Libyen och de skador 
de har orsakat. Här är bakgrunden till Fallujainsam-
lingen, dvs vad som hände i Falluja 2003 (Utdrag ur 
artikel av  Karin Leukefeld, Damaskus):

Staden ligger ungefär 50 km väster om Bagdad och 
var från och med mars 2004 belägrad av US- och 
irakiska truppen och blev beskjuten. Orsaken var 
invånarnas  vrede mot ockupationstrupperna. 

Det började den 28 april 2003. Då krävde c:a 200 
invånare att amerikanska soldater skulle utrymma 
en skola i staden. Denna skulle återigen användas 
för undervisning. Ockupationstrupperna sköt in i 
folkmassan och dödade 17 obeväpnade människor. 
Vid en protest mot massakern blev på nytt två 
mänskor dödade. Därefter bildades i Falluja en 
motståndsrörelse med ett antal angrepp mot ocku-
pationstruppena. Fyra anställda hos det privata 
legosoldatföretaget Blackwater lynchades. 

Därefter började angreppet på staden – som ett 
slags “kollektiv bestraffning”. Tiotusentals invånare 
lyckades fl y innan staden spärrades av militären. Vit 
fosfor och ammunition med utarmat uran (DU-am-
munition) skall ha använts, men fram till idag vägrar 
arméledningen att informera om detta.

Läkarna  Chris Busby, Malak Hamdan och Entersar 
Ariabi gjorde en undersökning som publicerades  
2010, “Cancer, barndödlighet och förändringar i 
förhållandet mellan könen vid födseln”. De höga 
kvoterna av cancer och missbildningar hos nyfödda 
tyder på  amvändning av DU-ammunition, vilken 
sprider  ett fi nt radioaktivt damm i luften, på mar-
ken och  löses upp i vattnet, som andas in eller 
intas via näringskedjan. Långtidsverkningarna visar 
sig först efter fem till sex år.

Först vände sig läkarna i Falluja i oktober 2009 med 
ett öppet brev till FN och fordrade en undersökning. 
Bara i september 2009 hade 24% av de 170 ny-
födda dött inom sju dagar. 75% av dem hade uppvi-

sat svåra kroppsliga skador, hette det i skrivelsen. 
“unga kvinnor är rädda för att få barn, eftersom ba-
bys med groteska missbildningar föds, utan huvud, 
med två huvuden eller ett öga i pannan ...”
Busby, Hamdan och Ariabi sammanställde därpå 
en enkät (på arabiska), som i början av 2010 dela-
des ut av speciella lag i 711 hushåll I Falluja. 4 843 
personer svarade. Utvärderingen visade att sedan 
januari 2005 hade insjuknande i cancer fyrfaldigats 
i Falluja. Kvoten ligger 38 gånger högre än i Egyp-
ten, Jordanien och Kuwait. Förhöjd risk för leukemi 
föreligger i alla åldersgrupper, följt av cancer i lymf-
kärlen, bröstcancer hos kvinnor och hjärntumörer.

Författarna till studien drar slutsatsen att invånarna 
i Falluja konfronteras med en jämförelsevis högre 
grad av cancer, leukemi, barnadödlighet och miss-
bildningar än som dokumenterades hos de överle-
vande i Hiroshima och Nagasaki under åren efter 
atombombsanfallen i augusti 1945.

Studien publicerades i juliutgåvan (2010) av Inter-
national Journal of Environmental Research and 
Public Health  (www.mdpi.com/journal/ijerph)

   AnnaLisa Eneroth

Sommarinsats för Fallujainsamlingen
Under det gångna året har IrakSolidaritet bidragit 
med 64.196:-  till den oberoende forskningen om 
sambanden mellan de sjuka barnen  i Falluja och 
de  vapen USA använde i sina attacker mot Falluja 
2004. Pengarna har använts för att betala mycket 
dyra laboratorieprover  av jord, hår och blod från 
Falluja. Föreningen har sett fakturor på  beställda 
provanalyser undertecknande av strålningsexperten  
professor Chris Busby. Vårt bidrag är en droppe i 
havet. Forskningen är helt beroende av solidaritet 
och saknar pengar för  denna viktiga forskning. 

Utarmat uran, men kanske även andra vapen och 
gifter har bidragit  till att Fallujas barn och barn i 
många delar av Irak, som Basra  och Najaf, drab-
bas av fruktansvärda och aldrig tidigare skådade  
missbildningar, cancer och andra sjukdomar. Även 
Irakveteranerna är svårt sjuka, men myndigheterna 
vägrar att  erkänna problemen. IrakSolidaritet har i 
sina frågor till partierna uppmanat till  påtryckningar 
på USA att avslöja vilka vapensystem de använt i  
Falluja och på andra ställen och omfattningen. Vi 

Fallujainsamlingen



hoppas att du vill stödja denna angelägna forskning 
med ett bidrag. Föreningen har några stora bidrags-
givare som gör en fi n insats för  insamlingen. Vi 
tackar dem och alla som bidrar till insamlingen. 
Sprid gärna information om insamlingen!

Stöd Fallujainsamlingen på PG 116 73-1

Vänsterpartiet Storstockholm, distriktsexp
Kerstin Krebs

Läs och se: Paris-Match, Le Monde och France Info 

har nyligen skrivit om Falluja: 
http://www.llrc.org/du/subtopic/lemondefal-
luja2011.htm    Artikeln är på engelska

Lyssna till författaren Lena Kallenberg när hon på 
8-årsdagen av  ockupationen talade och sade: ”Låt 
oss bli föräldrar till Fallujas barn”
http://www.youtube.com/watch?v=vPc72bMxYpY

En serie artiklar, fi lmer och analyser: 
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=416

Trots att Somaliland varit ett självständigt land i 20 
år har det ännu inte erkänts som självständig stat 
av länderna i FN. Detta är obegripligt med tanke på 
att landet sedan länge uppfyller alla FN:s kriterier 
för ett självständigt land, till skillnad från Kosovo.

Historisk bakgrund
Före västlig kolonisering bestod Somaliland av no-
madklaner i norr och i söder av bofasta jordbrukare 
eller blandning. Längs kusten fanns ett arabiskt 
infl ytande, men hamnstäderna var kosmopolitiska. 
Byggandet av Suezkanalen ledde till europeiskt in-
tresse av området för att behärska sjöfarten genom 
Röda havet och Adenviken. Somaliland blev ett 
engelskt protektorat, medan Italien erövrade Soma-
lia och gjorde det till sin koloni.

1960  blev Somaliland en självständig stat och 
erkändes av 34 länder i FN. Någon tid senare fi ck 
Somalia sin självständighet och de båda länderna 
beslöt sig för att gå samman. Så småningom blev 
det en socialistisk regim under Siyad Barre vilken så 
småningom blev alltmer förtryckande, särskilt mot 
befolkningen i Somaliland. Ett inbördeskrig utbröt 
1988, då en nationell rörelse SNM  vände sig mot 
centralregeringen i väpnat uppror. Regeringstrup-
perna bombade Hargeisa och andra städer nästan 
till utplåning. 100 000-tals människor fl ydde till 
grannländer och ut över världen. Men Somalilands-
styrkorna segrade och Barre gick i landsfl ykt 1991. 
Somaliland förklarade sig självständigt 18/5 1991. 
I södra Somalia utbröt inbördeskrig och den staten 
föll samman.

Somalilands väg till demokrati
I februari 1991 samlades de traditionella åldersmän-
nen i Berbera till en fredskonferens och beslöt att 
ingen hämnd skulle tas. 10 000 soldater från Soma-
lia fi ck mat etc i tre månader, tills de kunde återvän-

da. Vid den andra fredskonferensen i april/maj 1991 
samlades åldersmän och klanledare och förklarade 
landets självständighet. De fi ck ingen hjälp utifrån 
utan insåg att de själva måste börja bygga upp det 
krigshärjade landet.  Vid en tredje fredskonferens 
i Borama 1993 valdes en president och en vicepre-
sident  av 500 representanter för klaner och äldre-
män. En nationell grundlag utarbetades och antogs 
av 97% av folket år 2001 i en folkomröstning. 

Man började sedan med lokala val där 13 politiska 
partier ställde upp. Endast de tre partier som fi ck 
fl est röster fi ck sedan delta i det nationella valet. På 
detta sätt försökte man bryta klanväldet. Det första 
folkliga presidentvalet hölls 2003 och det första 
parlamentsvalet 2005. Då fanns också valobserva-
törer från Växjö med. De kunde rapportera att valet 
genomförts helt juste. 2010 har Somaliland haft 
sitt andra presidentval. Denna gång blev Kulmiye-
partiets kandidat  Ahmed Mohammed Mohamod 
(Silanyo)segrare och UDUB-partiets president Riyale 
fi ck lämna över makten. Detta gick bra utan stridig-
heter och internationella valobservatörer har rap-
porterat att även detta val genomfördes väl.

Ytterligare skäl för att snabbt erkänna landet
Somaliland har alltså helt själv klarat ut att bygga 
upp en demokrati och har gjort det från grunden 
och borde framhållas som ett mönsterexempel för 
södra Somalia och för södra Sahara. Det är faktiskt 
det enda landet i denna del av Afrika som både har 
fred och demokrati.

Det är verkligen hög tid att erkänna Somaliland. 
Sveriges regering borde driva denna fråga i EU.

   AnnaLisa Eneroth

Erkänn Somaliland!

Utges av: Vänsterpartiet Kronoberg, Linnégatan 20, 352 33 Växjö. Ring gärna: 0470-139 43. 



September
3-4 Partiet har konferens om EU i Göteborg. V Kro-
 noberg har två ombud.
  5 DSAU i Växjö
  9 Landstingsgrupp med Kalmar, Jönköping och
 Kronoberg i Kalmar kl 11.00
  7 Internationella utskottet 17.00 i Växjö
22 DS inför kongressen kl 18.00 + eftermiddag
 ”Motionsverkstad” 15.00 – 17.30, Växjö 

Oktober
  1 Nomineringar till kongressen 2012
  5 Heldag i Älmhult på marknad + besök på fa-
 miljecentralen.  
  5 Sista dag för motioner till kongressen
  7 Regionfullmäktige
8-9 Kommun- och landstingsdagar inom (V) i Väs-
 terås. Viktigt med närvaro från alla kommuner.

9-10 Marknad i Markaryd. V Kronoberg ska vara
 aktivt och plocka medlemmar  
26 Material till kongressen ska vara inskickat
27 DS i Alvesta

November
12 Regional konferens i Växjö med Jönköping,
 Kalmar och Kronoberg
21-22 Funktionärskonferens i Stockholm
27 Partiledarkandidaterna i Växjö
24 Senaste dag för att anmäla ombud till kon-
 gressen

December
  6 Handlingar inför kongressen skickas ut
  9 Regionfullmäktige

Januari 2012
5-8 Kongress i Uppsala

Kommande

Möten om krisen i Europa
 Du som vill veta mer om vad som händer kan delta i följande möten i höst:

Utges av: Vänsterpartiet Kronoberg, Linnégatan 20, 352 33 Växjö. Ring gärna: 0470-139 43. 

Distriktet:  www2.vansterpartiet.se/kronoberg
Landstings- och regiongrupp: www.vsodrasmaland.se

V Växjö:  www. vvaxjo.se          V Ljungby:  http://ljungby.vansterpartiet.se
V Uppvidinge: vansterpartiet.uppvidinge.dinstudio.se

V Älmhult: http://almhult.vansterpartiet.se

Kronobergsvänster på webben

FIB-FORUM
Folket i Bild, Växjö, arrangerar samtal ett antal lördagar under hösten, bl.a.

Vad händer egentligen i Europa?
Är Euro-samarbetet på väg att spricka? Vilken betydelse har detta för världsekonomin? Vad fi nns det för 
lösning för folken i Grekland, Spanien, Irland och Portugal? 

Eva-Britt Svensson, Växjö, välkänd ledamot av EU-parlamentet inleder!

Lördag 1 oktober kl 14.00 - 16.00
Sal Värend, IOGT-huset, Vattentorget, Växjö

I IKFF Växjökretsens höstprogram fi nns också ett möte om krisens Europa:

Kvinnors situation i krisens Europa

Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker, föreläser

Lördag 15 oktober kl 14.00
Café Fontaine, IOGT-huset, Vattentorget, Växjö


