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Kalendarium 
 
Måndag       26 januari   18.00          Styrelsemöte 
                                       19.00          KPU 
Tisdag         17 januari   19.00          Studiecirkel 
Tisdag         31 januari   19.00          Studiecirkel 
Tisdag         14 februari 19.00          Studiecirkel 
Torsdag       23 februari 18.00          Styrelsemöte 
                                       19.00          KPU 
Tisdag         28 februari 19.00          Studiecirkel 
Söndag          5 mars      14.00          Medlemsmöte 
Torsdag         9 mars      19.00          Styrelsemöte 
Tisdag         14 mars      19.00          Studiecirkel 
Lördag        18 mars      14.00          Årsmöte 
Torsdag       23 mars      19.00          KPU 
 
Fler möten kan komma att anordnas! 
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Vänstern går till val på 200.000 nya jobb 

Karin Mellgård, ursprungligen från 
Motala, en av ordförandena vid kon-
gressen. 

En stor majoritet av ombuden beslu-
tade på Vänsterpartiets kongress i 
Göteborg att ställa sig bakom parti -
styrelsens förslag om 200 000 nya 
jobb i den offentliga sektorn.  
Vänsterpartiet menar att fler offentliga 
jobb också får den privata sektorn att 
expandera. 
– Därför är det ett klokt sätt att använda 
skattemedel för att skapa fler offentliga 
arbeten, särskilt när vi vet att behoven 
är stora inom vården, skolan, omsorgen 
och kulturen, säger Ohly. 
Många ombud välkomnade att partiet 
nu har ett offensivt förslag som huvud-
fråga i valrörelsen. Flera ombud lyfte 
fram att ett radikalt socialistiskt och 
feministiskt parti måste visa vad som 
skiljer oss från andra partier i grund-
läggande frågor. 
Lars Ohly omvaldes som ordförande 

i partiet, dock inte enhälligt. 25 
ombud valde att stryka hans namn 
på valsedlarna.  
Vid kongressen antogs ett par ut-
talanden. Ett handlar om Palestina 
och där vill Vänsterpartiet att re-
geringen bl.a. kräver att Israels 
ockupation av Palestina ska upp-
höra och att muren mellan israeler 
och palestinier rivs. 
Motala representerades vid kon-
gressen av Peter Karlberg. Han 
tjänstgjorde bl.a. som rösträknare.  
När partistyrelsen valdes fick Ös-
tergötland för första gången på 
många år en ordinarie ledamot då 
Emil Berg, Linköping, valdes in. 
Han fick faktiskt näst flest röster 
av alla! Elise Norberg, Örebro, var 
den som fick flest. 
 

Kongressalen i Svenska mässan, 
Göteborg. 
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Reflektioner kring Partikongressen. 
Så har då vänsterpartiets  36:e par-
tikongress gått av stapeln. Den 
som skulle bli partiets ödeskon-
gress enligt många förståsigpåare. 
Blev den det? Tja, det är kanske 
inte möjligt att utvärdera den 
ännu; det historiska brukar man 
inte se förrän det gått en tid.  
Men Lars Ohly återvaldes inte 
enhälligt som partiordförande. Det 
skulle kunna vara ett tecken på att 
det inte står helt rätt till i partiet. 
Visst är det väl så att det borde 
ligga i allas intresse att vid val-
årets början åtminstone försöka 
visa upp en enighet i partiet? För 
de som har partiets bästa för ögo-
nen borde detta vara en självklar-
het! Varför väljer man då att låta 
valet gå till sluten omröstning om 
inte för att manifestera oenighe-
ten? 
Å andra sidan kan man fråga sig 
varför en minoritet vid kongressen 
måste lansera en alternativ parti-
styrelse. Varför kunde inte valbe-
redningen få fram ett förslag, som 
alla kunde enas kring. Och, kan-
ske ännu viktigare, i hur stor ut-
sträckning återspeglas partiets 
bredd i den partistyrelse som val-
des?  
Oroande för partiets framtid skulle 
det också kunna sägas vara att 
nära halva riksdagsgruppen valt 
att inte kandidera för en ny period.  
Kongressen inleddes med att Lars  

Ohly i sitt inledningsanförande, 
med tydlig adress till de i partiet 
som kritiserat den utveckling parti-
et tagit, ifrågasatte om de egentli-
gen har i partiet att göra.   
Hans avslutningstal genomsyrades 
dock av en strävan att ena partiet 
så att vi kan gå in i valrörelsen som 
ett så starkt och bra parti som mö j-
ligt. Om han lyckades får den när-
maste framtiden utvisa! 
Massmedias bild av partiet har ju 
under den senaste tiden präglats av 
att det är ett parti i splittring och 
sönderfall. Rapporteringen från 
kongressen har väl inte varit sär-
skilt annorlunda. Inte minst Afton-
bladets krönikör Lena Melin be-
skriver ett sådant parti. Majoritete-
ten krossade minoriteten och vann 
den avgörande striden med 22—0 
skriver hon och syftar på valet av 
partistyrelse.  
Det ankommer nu på oss i partiet 
att visa att det inte stämmer att par-
tiet är så splittrat. Vi måste visa att 
Vänsterpartiet även fortsättnings-
vis ska vara ett brett parti där det är 
högt i tak och långt till dörren, som 
Lars Ohly beskrev det i sitt avslut-
ningstal vid förra kongressen! 
 
                          Anders Andersson 
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Nyårsrevyn !!! 

Intresserade medlemmar och  
sympatisörer inbjudes till nyårsrevyn  

20 januari  

Medlemmar: 100 kr 
Övriga:          200 kr 

Anmälan till Anders Andersson,  
senast 18 januari,  
tel. 070-52 77 984 el. 23 75 33 

Pelle kommer hem med stinkande 
och smutsiga kläder.  
Varför är du så smutsig? säger 
hans mamma.  
Jag trilla omkull i gräset, säger 
Pelle.  
Men sådär ser väl inte gräs ut! sä-
ger mamman.  
- Det är sånt gräs som korna redan 
ätit, säger Pelle.  

- Folk skämtar om min vikt.  
- Äh, ta det lugnt, upp med ha-
korna.  
 
 
- Mamma, jag går ut och leker 
nu.  
- Med dom där byxorna?  
- Nej, med min kompis.  
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den 17 november  
på morgonen 
visade termometern 
tre grader kallt  
 
För första gången i år 
skrapade jag rutorna 
på bilen 
Igår hörde jag på radion 
att USA använde, fosforbomber 
i  Irak 
Fosfor som bränner genom allt skydd 
in till benpiporna 
där hjälper ingen isskrapa 
Våt lera hjälper 
Våt lera i ökenstaden Falludia  
 
Bland de döda, förbrända liken, såg jag en död hund 
Hörde också en representant för de kriminella försäkra  
att fosforn skulle driva ut gömda terrorister 
ur deras hålor.  
Bilden av de förbrända i Falludia  
blandas i mitt medvetande med bilden av en flicka  
springande, med ryggen förbränd 
av denna förbannade terroriststats napalm 
 
Allt kyls ned idag 
helvetet i Irak flimrar förbi utan att avge värme  
Kyls ned av de kriminellas försäkringar 
att fosforbomber är lagliga 
 
Hösten går mot vinter 
och snön skall här täcka 
resterna av gott och ont 
som den vita sanden skall begrava 
illgärningarna i Irak 
Och som snö faller 
ogärningsmännens propaganda 
och kylande maktspråk 
över en frusen värld 
                                        Gunnar Johansson 
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Ny partilogga! 
Partiet har i och med kongressen 
fått en ny partisymbol. Den före-
ställer ett v inuti en nejlika. Man 
må tycka vad man vill om den 
nya, om den är bättre eller sämre 
än den gamla, men nu har vi a lltså 
fått en ny.  

Ur Lars Ohlys tal till kongressen 
 
Bestjäl oss och kalla det nationalekonomi. 
Gör oss hemlösa och kalla det regionplanering. 
Förnedra oss och kalla det socialvård. 
Gör oss galna och kalla det mentalhygien. 
Förgifta oss och kalla det miljövård. 
Söv ner oss och kalla det konsumtionsideologi. 
Gör oss arbetslösa och kalla det rationalisering. 
Vilseled oss och kalla det reklam. 
Sälj våra kroppar och kalla det sexuell frihet. 
Bedra oss och kalla det inkomstpolitik. 
Förtingliga oss och kalla det levnadsstandard. 
Håna vårt arbete och kalla det förtidspension. 
Ljug för oss och kalla det ordets frihet. 
Förtryck oss och kalla det demokrati. 

Claes Andersson, 1974. 

Sommarnatt, av Felicia Ohly 
 
Sommarnatt 
ljus och varm 
går ensam hem 
genom Humlegården 
 
Hälften av alla 
tjejer 
jag känner 
har haft  
ofrivilligt sex.  
Har sagt 
Nej 
utan verkan. 
 
   

 
 
Det är sommarnatt 
ljust och varmt 
ensam  
hem 
genom Humlegården 
med mobilen 
i vänsterhanden 
och höger knuten 
kring nycklarna. 
 
Sommarnatt 
ljust och varmt 
som hans leende 
i början 
av kvällen. 
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”Snart inleds vår kongress i Gö-
teborg. Inför och under kongres-
sen förs en livlig diskussion om 
vårt förslag till valplattform i och 
utanför partiet. Ett av våra vikti-
gaste förslag är att kraftigt öka 
antalet anställda inom offentlig 
sektor. Vårt förslag är 200 000 
nya jobb inom offentlig sektor.  
Många frågar sig om detta är 
realistiskt. Jag menar att det är 
både realistiskt och nödvändigt. 
Om vi ska komma upp i samma 
sysselsättningsnivå som 1990 så 
behövs mer än en halv miljon nya 
arbetstillfällen. Att hälften av des-
sa ska skapas inom offentlig sek-
tor är inte orimligt.  
Fler anställda inom offentlig 
sektor handlar inte om att syssel-
sätta sysslolösa. Det handlar om 
att möta de behov som finns inom 
bland annat skolan, vården och 
omsorgen. Jobb som vi alla har 
glädje av. Flera undersköterskor, 
lärare och barnskötare är en inve-
stering.  
Det finns ett ekonomiskt utrym-
me i samhällsekonomin för nya 
reformer. Men om detta utrymme 
inte skulle visa sig vara tillräckligt 
utesluter vi inte skattehöjningar. 
Men dessa ska utformas så att de 
som har mest får betala mest. 
Vänsterpartiet kommer inte att 
föreslå några ofinansierade refor-

Lasse Ohly: 

Vi har inte råd med arbetslösheten! 

mer. Men vi menar att det är helt 
avgörande för ekonomin att vi 
får fler i arbete.  
Arbetslösheten kostar , både för 
samhället och för de som drab-
bas. Det är en kostnad som vi 
definitivt inte har råd med. Där-
för krävs det en offensiv politik 
för fler i arbete och den offentli-
ga sektorn kan vara motorn för 
full sysselsättning och därmed 
för en god ekonomi.  
Fler jobb inom offentlig sektor 
är en investering som lönar sig. 
Det leder till högre skatteintäk-
ter, ett ökat utrymme för kon-
sumtion och framförallt ett 
friskare och bättre samhälle. 
Dessutom är offentliga invester-
ingar och generell välfärd en 
viktig förutsättning för all varu- 
och tjänsteproduktion i samhäl-
let. Frågan är inte om vi har råd 
utan om vi har råd att avstå? ” 
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Varje tidning ska väl ha ett sudoko ... 

Dags att betala  
medlemsavgiften!!! 

 

Ordinarie, hel avgift:          300:- 
 

Studerande,  
pensionärer och  
Sjukskrivna, halv avgift:     150:- 
 

Pg. 33 31 20 - 4  
eller kontant till kassören (Anders A.) 


