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Bygglov 
för Kirkeby? 
Kulturstödsnämnden har beslu
tat att ''krypa till korset", som 
dess ordförande Rabert Berg (v) 
uttrycker det, och söka s k frivil
ligt bygglov för den planerade 
jubileumsskulpturen av Per Kir
keby på Mårtenstorget VB-lä
sarna minns säkert Bergs pole
mik här i spalterna med bygg
nadsnämndens viceordförande 
Thomas Schlyter (också v) som 
a) inte gillade skulpturen, b) ansåg 
attdenkrävde tillständfrän bygg
nadsnämnden. 

Formellt är ett bygglov inte 
nödvändigt, menar kulturstöds
nämnden fortfarande, men med 
ett frivilligt sådant hoppas man 
atthela fråganskakunna avance
ra. Det är nämligen meningslöst 
att leta sponsorer sä länge kom
munen inte har godkänt projek
tet. Sen får vi se. stadsarkitekt
kontoret är inte alltid känt för 
snabba svar. Jubileumsåret är 
säkert ordentligt förbi när en 
eventuell tusenårsskulptur äntli
gen står på plats. 

Appellmöte 
på stortorget 
med namninsamling i morgon 
lördag l dec mellan kl12-17. 
Hemspråkslärare, invandrare och 
hemsprAkselever genomför ett 
protestmöte utanför Konsthallen i 
morgon. Man protesterar mot 
Riksrevisionsverkets förslag till 
f<?rsi!Jnring av hemsprAksunder- l 
v1snmgen. Man genomför en rik- j 
somfattande namninsamling som 
riktas till regeringen. 

Arrangör är Hemspråksläramas 
Riksförbund och deltar gör säng
gruppen "Andernas Röst". 

Vänsterdörren 
är öppen för alla 
Torsdag 6 dec. Id 19.30 kommer juri
dikprofessom Anna Christensen att 
tala bl. a. om vårdkrisenochlönearbe
tarsamhället. 

Anna C är den tredje gästen i serien 
av Vänstelpartiets öppna torsdagsmö
ten avsedda för politisk diskussion. 
Bredgatan 28 (intill socialhögskolan). 

Om den hotade 
hemspräksundervisrtingen 

Stöd hemspråken 
l slutet av september var jag i 
Östberlin (som det fortfaran
de hette) och informerade om 
svensk invandrarpolitik. Jag 
uppehöll mej särskilt vid hem
~pråksundervisningen som 
Jag uppfattade som det kan
ske mest generösa inslaget i 
denna pofltik, och lyssnarna 
var uppenbart imponerade. 

Vid ett möte på Humleboskolans 
matsal den 19 november disku
terade spansktalande föräldrar, 
elever och lärare hemspråksun
dervisningens framtid. Mötet 
enades om följande uttalande som 
äterges nedan: 

Riksrevisionsverket har ganskat 
invandrarundervisningen i 
grundskolan och föreslär att: 
- hemspråksundervisning skall 
läggas efter lektionstid, 
- föräldrarskallsändasinabam 
till särskilda, utvalda skolor för 
undervisning i större grupper, 
- utgifterna för hemspråksun
dervisning reduceras med två tre
djedelar. 

Detta, tillsammans med sko
lans nya statsbidragssystem, 
betyder i praktiken atthemspråks
undervisningen avvecklas och 
redan inom loppet av några år 
kan vara avskaffad. 

Detta innebär för barnen 
diskriminering, då ingen särskild 
hänsyn tas till deras kulturella 
identitet. Kanske denna ej ens 
accepteras och då kan sv ära iden
titetsproblem uppstå. Otrygghet 
i en skolmiljö som enbart präglas 
av det svenska. En sådan skol
miljö, där andelen invandrarbarn 
samtidigt ökar, utgör en tacksam 
grogrund för fördomsspridning 
och rasism. Detta trots skolans 
ambitiösa mälsättning om ökad 
internationalisering och interkul
turell undervisning. 

Den svenska invandrarpoliti
ken lades fast senast 1975 och 
brukar sammanfattas som en strä
van efter jämlikhet, valfrihet och 
samverkan. Vårt alltmer multi
kulturella samhälle har tack v are 
~erma framsynta invandrarpoli
tik såväl i skolan som i övriga 
samhället varit relativt förskonat 
frän allvarligare uttryck för främ
lingsfientlighet. Skulle en rastisk 
nedskärning av hemspråksunder
visningen till en tredjedel av 
nuvarande omfattning aktualise
ras, innebär detta attman överger 
den fastlagdainvandrarpolitiken 
och istället går in för att utbild~ 
in v andrare till "andra klassens 
medborgare". Detta får vidare 
konsekvenser .. 

Detta innebär för samhället 
utarmning, då vi ej tillvaratar 
invandramas kulturella arv eller 
språkkunskaper. Vidgade klyftor 
mellan invandrare och sver!Skar, 
vilket i sin tur leder till att den 
nuvarandefrämlingsfientligheten 
ökar och ger upphov till allvarli
ga konflikter. 

Därför kräver vi 
ingen nedskärning eller in

dragning av hemspråksundervis
ninger!S omfång, 

ingen förvisning av hem
sprAksundervisningen utanför 
schemat, 

inget avbrott i de sexåriga 
pågående tvåspråkighetsprojek
ten i sammansatta klasser, då in
vandrarbarnen här riskerar att bli 
dubbelt halvspråkliga vid en för 
tidig övergäng till enbart svensk 
undervisning, 

effektivisering och vidareut
veckling, exempelvis genom mer 

Nu h~?ta~ alltså hemspråks
u.ndervrsmngen. Går riksrevi
sronsverkets förslag igenom 
får vi en sak mindre att vara 
stolta över inför utlandet. Men 
skadan för invandrarbarnen 
är förstås större. Stöd aktio
n!3n för hemspråksundervis
ningens bevarande! 

Gr 

övertänkt och integrerad sche
maläggning av all hemspråksun
dervisning. Då kan den bli en än 
mer betydelsefull faktor för att 
uppnå jämlikhet, valfrihet och 
samverkan för alla grupper i 
samhället. 

·---'· ·-· · · ·~--· . .,... ___ -----------1 
Riddaren av den sorgliga skepnaden 

Eft~r tisdagens fulf~:Uiktfged~batt tänker sig tecknaren (Göte Berg
st;~) denn;af!:amJida slluatton, sedan han llhört Lars V Anderssons 
forvirrade mlägg om lcommunisterna som ej finns längre 
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VANSTERPARTIET L..UND ANSER 

30november 
Med viss tvekan står Vän;;ierpartiet i 
Lund även i Ar bakom dagens anti
rasistiskademonstration. 

VArtvekan gäller inte demonstratio
nens syfte eller huvudparoller 
Bekämpa rasismenoch fascism 
Internationell solidaritet 
Försvara rätten till asyl 
Sätt stop för attentaten mot flyktingar. 
Vi ställer oss helt bakom dessa parol
ler! 

V Ar tvekan gäller den dag demon
strationen äger rum och vi vill med 
gillande citera ur Arbetets ledare den 
26!11: 

''Numerahar30-novemberförening
ens årliga "jippo" blivit en tummel
plats för allsköns skinheads, rasister 
och nyfascister, vilket har framkalla! 
antirasistiska motdemonstrationer. 

Tagen har vid flera tillfillen blivit, 
minst sagt, hårda Något som i sin tur 
lockar ännu flernotoriskabråkmakare 
till Lund just denna dag. Hela händel
seutvecklingenärbedrövlig. Ska,frå
gar man sig, polisen verkligen behöva 
slösa sina resurser på sånt här? 

Det är i och försig fullt begripligt alt 
man vill anordna motdemonstration 
mot yttringar av nyfascism och ra
sism. 

Men varförintelåta "mörkmännen" 
hålla på med sitt i "splendid isolation" 
och fjärma motdemonstranterna från 
deras omedelbara närhet? 

30-novemberföreningen och dess 
bruna svans är inte värd vare sig upp
märksamhet eller kravaller. 

Den borde få tyna bort i tysthet." 

Enaonandag 
Varför inte välja en annan dag för den 
antirasistiska demonstrationen eller 
anordnaettkulturarrangemanmed mu
sik och artister. 

I morgon på Mårtenstorget 
Hemspråksläramaanordnari morgon 
ett protestmöte på Mårtenstorget med 
namninsamling mot deföreslagnaför
sämringama i hemspråksundervis
ningen. Att skriva på den listan är en 
e 'lk:el och konkret handling i solidari
tct med vAra invandrare och asylsö
ka'!de. 

Gå dit och skriv på! Någon gång 
mellan kll2 och 17. Utanför Konst
halll n. 

Som politisk handling är det mer 
värt än ett slagsmål med tossingar i 
tealennundering. 

Vänsterpartiet Lund, styrelsen 

l Rolf L Nilson och Eritrea 
En av de fdgor som Rolf L 
Nllson !tagit sig att driva l 
rlksc:l.agen är Eritreafrågan. 
Th!t har han också gjort med 
kraft och kunskap. 
I det betänkande som riksda
gens utrikesutskott tog l okto
ber skedde en nästan historisk 
vändning av den svenska Erl
treapolitiken, som Malra Leiss
nerpåpekade l riksdagsdebat
ten. 
Rolfhar en stor del av äran för 
detta. Riksdagen intar nu 
ståndpunkten att regeringen 
måste erkänna erltreanernas 
rätt till självbestämmande, ta 
upp frågan l FN och verka för 
att FN undersöker brotten mot 
mänskliga rättigheter l Etio
pien. Vidare fördöms Israels 
och Sovjetunionens Inbland
ning l kontlikten på Etloplens 
sida. Etlopiens bombningar av 
hamnen l Massawa och livsme
delstransporterna fördöms. 
Rolfsammanfattade sin stånd
punkt l ett välformulerat tall 
riksdagen den 14 november. 

Herr talman! Jag kan inte ~om 
Maria Leissner åberopa djupa 
personliga erfarenheter av li
dandet i Eritrea. Mitt engage
mang i frågan bygger på andra
handsuppgifter <><;h på "Les~
friichte" om situauonen . Det ar 
inte svagare för det. 

Ganska många betänkande 
återkommer år efter år. I många 
fall kan man konstatera att de 
alltid ser ut på samma sätt. De< 
kan bero på många faktorer, men 
ofta är väl orsaken att det inte 
händernågonting inom området. 
Partiemas ställningstaganden är 
väl kända och förändras inte. 
Därmedärmajoritetenifrågoma 
klar och på så sätt blir dessa inte 
speciellt intressanta. 

Nyheter om Eritrea 
Utrikesutskottetharunder många 
år återkommitmed betänkanden 
om Eritrea. Jämför man årets 
betänkande med förra årets kan 
man konstatera, att även om 
mycket av texten går igen från 
förra året, innehåller betänkan
det en-hel del nyheter, nyheter 
som jag personligen anser vara 

mycket glädjande. 
Den viktigaste förändringen är 

att ett enigt utskott slår fast föl
jande: "Under alla omständighe
ter är principen om självbestäm
mande för Eritrea politiskt och 
folkrättsligt välgrundad. En var
aktig lösning av konflikten bör 
därför bygga på de eritreanska 
folkets rätt till självbestämman
de." Såvitt jag vet är det första 
gången som detta sägs ut klart 
och tydligt. Jag tar åt mig en del 
av äran för att uttalandet har 
kommit med, samtidigt som jag 
erkänner att mitt parti har en stor 
del i skulden till att det dröjt så 
länge. . 

En annan sak är att en mtema
tionellt övervakad folkomröst
ning om 
Eritreas framtida status är ett 
logiskt led i konfliktlösningen. 
Ä ven detta tycker jag är bra. 

Omotiverad tilltro 
Tyvärrkvarstårdet en, enligtmin 
mening, omotiverad tilltrotillden 
etiopislta regeringens vii ja när 

det gällereftergifteroch förhan~
lingslösningar. Erfarenheten v.~
sar ganska tydligt att d~t ends_t ar 
militära framgångar for befnel
searmeerna - medalltdet~d~de 
som detta innnebär för CIVIlbe
folkningen- och politi~_ka fram
gångar för befrielseror~lscma 
som leder till internationella 
påtryckningar och som på det 
viset för frågan framåt. 

Jag vill ta upp två aspekter av 
detta. Detkrävs klaramarkering
ar till stöd för mänskliga rättig
heter i Etiopie.n. Det är i och för 
sig bra att utskottet k?ns~~e~ar 
att frågan om mänsiq1ga rattig
heter är intimt förknippad med 
frågan om demokrati. Men när 
manharkonstaterat attförraårets 
förväntningarpådemokratisering 
av den etiopiska diktaturen ~-ar 
kommit på skam, förmår tyvarr 
inte utskottet att dra de logiska 
konsekvenserna av detta genom 
att göra en klar och tydlig marke
ring mot diktaturens övergrepp. I 
stället glider man undan. Man 
tycks vilja skapa någon slags b a
lans i omdömet genom att be
frielserörelserna gör sig skyldiga 
till övergrepp. Jag tycker att det-

Äras den 
som äras bör 
Rolf L Nilson (och därmedyän
sterpartiet i Lund som Iange 
drivit linjen) har en stor del av 
äran för att den officiella sven
ska utrikespolitiken håller på 
att svänga i Eritreafrågan \ 
skriver Gunnar Stensson l 
ingressen härintilL 

Låt oss dock inte glömma 
att det är Gunnar Stensson 
själv som milt me_n envist har 
drivit E ritreas sak 1 många år
mångsidigt, taktiskt, klokt. 
Som har försett andra med 
argument. Han borde få en 
gata uppkallad efter sej i det 
befriade Asmara. 

ta visar på en viss oförmåga att 
skilja orsak och verkan och på 
huvudsak och bisak. 

Utländsk Inblandning 
En annan sak som jag vill ta upp 
i detta sammanhang är det klara 
konstaterandet att utländsk in
blandning i konflikten försvårar 
och har försvårat lösningen. Två 
aktörernämns. Det gäller Sovje
tunionen, vars inblandning i kon
flikten är väl känd och värd att 
fördömas, även om det nu verkar 
som om det dåliga inflytandet 
från tidigare år har trappats ned 
och kanske är på väg att vändas 
till någonting positivt. Här satte 
Viola Furubjelke i sitt anförande 
frågetecken genom alt konstate
ra att det inte är helt oproblema
tiskt när elefanter, dvs stormak
ter, vänder sitt hattillkärlek och 
övergårfrånatt slåss tillattälska 
Israel nämns också, för första 
gången. Utskottetkonstateraratt 
inblandningen är djupt oroande. 
Problemet är snarast att avgöra 
omfattningen av Israels engage
mang och vilka konsekvenserna 
blir i ett storpolitiskt samman
hang. 

Vänsterpartiets uppfattning är 
klar . Vi anser att såväl Sovjetu
nionens som Israels inblandning 
måste fördömas. Sovjetunionen 
och Israel måste uppmanas att 
avveckla sitt engagemang i Eri
treakonflikten, eftersom detta är 
en förutsättning för konfliktens 
fredliga lösning. . 

Jag är väl medveten om attjag 
med det som jag har sagt har 
utelämnat flera aspekter som 
kanske är minst lika viktiga som 
de som jag har tagit upp, men 
andra talare har t.ex. nämnt den 
svenska fredsprocessen. Vidare 
har man nämnt den den svenska 
viljan att ge FN en större roll i 
fredsprocessen. Vidare har man 
talat om svälten och problemen 
med svälten och problemen med 
biståndet 

För min del vill jag helt kort 
avsluta med att yrka bifall till 
min hemställan i det eniga be
tänkandet. 



Det är tur att "om" finns- en granskning 

av det borgerliga altemati~~.~~~ .~l!.~.~ ... 
I veckan har Lunds kommunfullmäktige haft budgetdebatt l 
dagarna tre. Inledande debattör för vänsterpartiet var Roland 
Andersson, och vi återger här hans anförande som enligt vittnes
börd från flera partier gjorde visst Intryck. 

Om de borgerliga partierna 
vunnit lwmmunalva/et 1988- hur 
hade det varit i Lund idag? 
Den frågan är egentligen inte 
särskilt sv år att besvara. Det är 
lätt an hitta exempel på borgerli
ga nedskärningsförslag som 
skulle urll.olkat den kommunala 
servicen. Men den här gransk
ningen ska inte handla om det 
Den ska behandla det ämne de 
borgerliga partierna själva helst 
talar om nämligen Lunds ekono
mi. 

Om de borgerligapartierna hade 
haft majorilet - hur hade Lunds 
elwnomi sett ut? 
Den frågan kan inte besvaras om 
man inte gör en rad antaganden. 
Mitt viktigaste antagande är att 
alltsom borgarnaföreslagitock
så gått att genomföra. Jag gör 
alltså inte någon bedömning av 
realismenideras förslag. Under
sökningen sker helt på deras vill
kor. Det blir som i den gamla 
barnleken-om "om"inte varitdå 

Om alla borgerliga förslag ge
nomförts - hur hade Lunds eko
nomi varit? 
Födande tabell ger en första svar 
på den frågan: 

I kostnader 

1989 1990 1991 

-~9.0 ·1051.5 ·1113.3 

s kan +975.3 + 1072.0 + 1090.7 

skillnad +86.3 +20.4 -22.6 

Summorna anges i miljoner kro
nor. De borgerliga planerar alltså 
för en ekonomi där skatteintäk
terna inte räcker ens till verk
samhetens direkta driftskostna
der. An betalaräntor på de !Ande 
själv tagit är inte att tänka på. 
Istället lägger man det ena un
derskottet till det andra och för
värrar Lunds ekonomiska pro
blem. 

Underskotten måste fmansie-

ras på något sätt. Räntornamåste 
betalas. Nya investeringarmåste 
göras. När inte skatteintäktern~ 
räcker kan man göra det på 1 

princip två sätt: genom att ta nya 
lån eller genom att sälja anlägg
ningstillgångar. 

På kommunfullmäktiges sen
saste budgetsammanträde yrka
de de borgerliga avslag när ma
joriteten ville sälja anläggning
stillgångar. Det skamaninte göra 
när ekonomin är dålig, sa de. Då 
finns det risk att man f mansierar 
löpande utgifter genom att sälja 
kommunens tillgångar. Argu
menteringen var inte helt klar 
men låt oss anta att de tillämpar 
sammaresonemang på sina egna 
förslag - som både då och fram
ledes germycket sämre utfall än 
majoritetens. Då får vi följande 
bild av Lunds ekonomi under 
borgerligt styre: 

Di grammet visar det som eko
nomerna kallar "resultat 2". Det 
gerettslags totalbild av kommu
nens ekonomi. Man får fram det 
genom attminska skatteintäkter
na med nettokostnader och rän
tekostnader. Siffrorna i diagram
met har tagits fram av ett budget-, 
program i drätselkontorets dator. 

1992 J'J<J3 1994 1995 

-1132.4 -1132.2 -1134.2 -1131.8 

+ 1089.9 + 1096.0 + 1124.6 + 1113.0 

-42.6 -36.1 ·21.8 -18.8 

Det ger en fOrfårande bild av 
de ekonomiska följderna av bor
gerliga yrkanden. Man får ta nya 
lAn för att fmansiera räntorna på 
gamla lAn. Detskulle bli en karu
sell som snurrade allt snabbare. 

De borgerliga partierna håller 
inte själv på sina princ~per ?m 
försäljning av anläggnmgstJ.ll
gAngar. I deras budgetförslag 
finns försäljningar till större 
summor än i majoritetens. Och 
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detmåste vara klok ekonomi om naskullekunnasäljalikamycket 
man säljer anläggningstill~Ang- som majoriteten. Det är mycket 
ar och använder pengama till an på dagens fastighetsmarknad. 
finansiera nödvändiga investe
ringar eller för att betala av gamla 
lån. På det sättet m iriskar ju inte 
kommunens förmögenhet men 
räntekostnaderna blir lägre än de 
armars skulle varit Det är emel
lertidsvårtattberäknahurmyck
et anläggningstillgångar de bor
gerliga partierna vill sälja. Efter
som förslagen i deras budget för 
1989 och 1990 inte genomfördes 
kan de budgetera samma försälj
ning en gång till följande år. De 
harnämligen inte talatom vilken• 
mark eller vilka hus de vill sälja 
-dethandlarommarkochhusef
tersom de anser det omöjligt att 
sälja Sydkraftsaktier. 

I nedanstående diagram har jag 
antagit att de borgerliga pariter

Resultat 2 ink!. 

Det gerett bättre resultat än förra 
diagrammet. Men resultatet blir 
årligen mellan 20 och 40 miljo
ner sämre än i förslaget från 
majoriteten. 

De borgerliga partiemas an
språk på att ha monopol på det 
ekonomiska förnuftet liksom 
deras våldsamma angrepp på 
majoriteten är bara tomt prat. 

Om "om"intehadevaritdåhade 
Lunds ekonomi varit betydligt 
sämre än idag. H ur miljöarbete t, 
barnomsorgen, omsorgen om 
äldre och andra väsentliga kom
munala uppgifter skulle funge
rat, får bli ämnen förnya gransk
ningar. 

l ä rsäl j. a-~ lägg. ti Il g 
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Kan man lita på 
Vänsterpartiet? 
Läste i Veckobladet med förvåning att 
Vänsteipllltietej varbereddaatt stödja 
lokalahyresgästR!reningenSnödrivans 
uttalande till partierna i fullmäktige 
emot kommunala höjda renhållning
staxor. 

VArtförslaggickutpåattmaninom 
kommunen beslutaöverföra medel ur 
miljöfondentillrenhållningsverlcetför 
att täcka deras krav på taxehöjningar 
(6% ). Vi menar att redan idag är ren
hällningsverket dennämnd som bedri-

v er miljöarbete i praktiken (har redan 
tagit för dagen några hundra tusen i 
ansprlk ur nämnda fond). 

Om de kommunala taxorna kunde 
avföras frln hyresförhandlingarna 
skulle detta betyda en sänkning med 
17% av LKF:s krav inför 1911 1. 

Detta hade varit ett steg i rätt rikl
ning när vi stAr inför århundradets 
största hyreskrav på oss hyresgäster. 
Med andra ett dråpslag. 

Attandraboendefonnerocksåskul
le tillgodogöra sig detta är visserligen 
sant,menipolitikenmåstemanibland 
göra vissa kompromisser för att nå 

målet 
Tidigare har vi från Hyresgästföre

ningen alltid rllknal Vlmstezpartiet (f.d. 
VPK) som det parti som visat störst 
förstAelse för vAr kamp. 

Vi fAr väl ompröva detta tydligtvis 
för framtiden. Förnamnbytet innebär 
väl inte alt också politiken ändrats, vill 
man inte tro trots allt 

Det heter ju att i nöden prövas vän
nerna, och det gAr igen här anser jag. 

Göte Bergström 
styrelseledamot av Hgf Lund 

Uppskattat om 
krispolitik 
Läste ni VB-medarbetarnas Jo
nas Olofssons & Lars Svenssons 
artikel i Arbetet om solidarisk 
krisbekärnprling? Den var tänk
värd, tycker inte bara vi utan 
också en majoritet inom vänster
partiets riskdagsgrupp, enligt 
vad som meddelas från Helge
andsholrnen. 
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Svar till Herman Schmid: 

Ni ägnar krafterna 
åt att vinna promillen 
Alla motsättningar i partiet är 
slut nu, skriver Herman Schmidi 
senaste VB. Hela partiledningen 
drar åt samma håll. Vi håller på 
att ena vänstern. Bara i vänster
partiet i Lund håller man liv i de 
gamla motsättningarna, sägar 
han. 

Men det är aningslöst av Her
manSchmidattpåståattmostätt
ningama inte fmns kvar. De lö
stes självklart inte upp under 
kongressen. De som varmotstån
dare till en ny politisk linje än
drar ju inte åsikt inom loppet av 
några månader. Och tvärtemot 
vad Herman påstår är det inte 
bara vänsterpartister frln Lund 
som är kritiska vid partistyrelse
mötena och vid mötena med dis
triktsfolk. 

Tjugo procent besvikna 
Vad man emellertid kunde hop
pas pl efter kongressen är att vi i 
partiet skulle kurma diskutera i 
ett nytt tonläge. Att vi skulle 
kunnadiskuterakonstruktivt och 
inte utifrån låsta blockeringar. 
Många i Lund har räknat med att 
den nya partistyrelsen ska kunna 
förnya partiet. Därför blir vi 
oroliga när vi flr rapporter om 
vad partiledningenhåller på med. 

I ett läge där uppemot 20 pro
cent av väljama är besvikna pl 
socialdemokraternas politik 
borde vänsterpartiet koncentrera 
alla sina krafter pl att nå dessa 
och f! ut vad partiet tycker om 
skattepaketet, försämringarna i 
sjukförsäkringen, hyreshöjning- . 
ama, den försämrade kommu
nalaomsorgen,kärnkraftssveket, 
Oresundsbron, arbetslösheten, 
den uteblivna sextimmarsdagen 
och annat elände. Vänsterpartiet 
borde arrangera seminarier där 
vi diskuterar fram realistiska 
lösningar på den aktuella ekono
miska krisen, diskuterar EG och 
analyserar utvecklingen i Ost
europa. 

I stället lägger partiledningen 
all sin möda på att nå några pro
mille av landets befolkning. 
Några promille som dessutom 
har en tvivelaktig syn på demo
krati, som har en annan syn på 
miljöfrågor, på feminism och 
kvinnofrågor än vänsterpartiet. 
Partier som skrämmer bort de 
människor som vi egentligen vill 
nå. Vi måste bryta upp från en 
tradition som visat sig vara en 

återvändsgränd och i stället gå in 
för en förnyelse av politiken. För
nyeisen skulle inte bara vara ett 
kosmetiskt namnbyte sa man på 
kongressen. Det är tillsammans · 
med vänstersossar, miljöaktivi
ster och feminister som vi ska 
utforma den dagsnära och fram
tida vänsterpolitiken. 

Självständigbet självklar 
Så till tidningsfrågan. ''En prak
tiskt nödvändig avslutning pl en 
lång och olycklig historia". Sl 
beskriver Herman Schmid ned
läggningen av Ny Dag. Dvs en 
helt opolitisk handling. 

Jag tycker att nedläggni!lgen 
var en politisk handling. Även 
den åsikten delas av vänsterpar
tister utanför Lund. Av HermanS' 
uttalanden förstår jag att han och 
jag har helt olika syn pl vad en 
självständig tidning är. Hennan 
beskriverförhlllandetmellantid
ningen och partiet: ''Ny Dag har 
försökt att bli självständig, utan 
attlyckas."Somomdetärredak
tionen som ska klmpa sig till 
självständighet gentemot parti
ledningen. Jag tycker att redak
tionen har en självklar ritt till 
självständighet och frihet att själv 
utforma tidningen utifrln de 
politiska mil som partiledning
en beslutat om. Sen ska partiled
ningen inte lägga sig i mer. 

En sådan utveckling var pl 
glng. Kongressen hade beslutat 
om en tidningskonferens i höst. 
Den skulle besluta om politiska 
mil för tidningen. I stället för att 
kalla till en tidningskonferens la 
partistyrelsen ner tidningen. 

"Si lingt hade det gitt" 
Hermans syn på en självständig 
tidning kom också fram när han 
nyligen besökte oss i Lund. Han 
berättade att av de anställda p~ 
redaktionen var bara chefredak
tören och förre chefredaktören 
partimedlemmar och att en av 
journalisterna funderade på att 
rösta på miljöpartiet. "Så långt 
hade det alltså gått", sa Herman. 
Utifrån min syn på en självstän
dig och kritisk tidning är det en 
förutsättning att inte hela redak
tionen har partibok. Jag tycker 
att det är ett stort nederlag för 
vänsterpartiet och vår demokra
tiska trovärdighet att partiled
ningen inte ser skillnad på en 
självständig tidning och en parti-

megafon. 
V ad gäller Norrskenflamman 

har nog Herman missförstAtt VB 
avsiktligt. V arken Veckobladet 
ellernågon i vänsterpartiet i Lund 
har slvitt jag vet ondgjort sig 
över att vinsterpartister som 
enskilda personer prenumererar 
pl Aamman. Tvärtom följer vi 
givetvis den tidningens utveck
ling liksom vi följer andra vän
stertidningar. Men blde jag och 
andra blir oroliga när en partisty
relseledarnot på fullt all v ar före
slir att vänsterpartiet som parti 
skaengagerasig i Norrskenflam
man och t ex köpa andelar och 
lllnma över Ny Dags prenume
rantregister. 

Herman avslutar med att be
klaga att inte någon av de ''hö
gröstade kritikerna" kom när han 
besökte Lund nyligen. Nu var ju 
llnmet för det mötet "socialism 
och marknad" och först på slutet 
kom vi in på förhlllandena inom 
partiet. Men både jag och en del 
andra kritiker var där. Vi fram
förde synpunkter och farhågor 
över partiets utveckling. Men vi 
gjorde det inte högröstat. Vi har 
vanligtvis en vänlig ton när vi 
diskuterar med varandra i vän
sterpartiet i Lund. 

Kajsa Thea.nder 

Öppet v-hus 
På skyltsöndagen den 2 decem
ber kl 15-19 har vänsterpartiet 
öppet hus på Bredgatan 28. Det 
blir glögg, musik och prat om 
politik. Kl16 kommer riksdags
manRolfLNilsonochkaninfor
mera om rikspolitiken. Åvenlun
dapolitiker fmns på plats för att 
svara på frågor om kommunal
politik. Kl17 spelar Bengt Hall 
dragspel. 

POSTTIDNING 

Slippa 
vulgärdebatt? 
VB nr 36 hade en ledare som 
tyckte det var onödigt att disku
tera privatisering av Lunds stads
bibliotek. Ungefär samtidigt 
utkom Författaren, organ för 
Sveriges Författarförbund som 
hårt har engagerat sej mot "Åre
modellen" och andra privatise
ringsprojekt. Tonen anges av 
bildtexten till deras referat av 
Conny Jacobsson & Cos ''halle
lujakonferens"påArlanda: "Alla 
lät sig inte frälsas av biblioteks
månglarna. Men av de ivriga för
espråkarna för entreprenadbiblio-' · 
teken fick de då fmna sig i att 
kallas såväl mumier som bakåt
strävare." 

Välkornnare på Arlanda var 
Gunilla Konradsson, biträdande 
stadsbibliotekarie i Lund och 
medlem av "folkbibliotekens 
självutnämnda framtidsgrupp". 
Hon önskade "slippa vulgärde
batten och 'tala så lite ekonomi 
som möjligt' och menade troligt
vis därmed Conny Jacobssons 
privatekonomi". 

Dock tycks det inte vara Kon
radsson utan, som vi skrev, 
nämndens ordförande Sigrid 
CombOchen (s) som ligger bak
om initiativet att kalla ner en
treprenören Jacobsson till Lund. 
Fast privatiseringshotet är inte
överhängande: både Claes Gö
ranJönsson(s)ochGunHellsvik 
(m) lär ha försäkrat attden gamla 
ordningen ska bestå i Lund. Det 
tackar vi för. 

HANNAS FLAKT. Sö 2.12 rep på 
Palaestra. 16.30 gehörsträning 
17.30 notspeL ' 
~öqA KAPELLET. Lö 1.12 sam
ling 1 stadshallen kl 11.30 prick. 
~ående 179, 180, perrong (i ord
mng) 100, 108, 136, 229 225 
176, 134, 180, inne 180' 223' 
136, 157, 134, 229. Sö 2.12 rep 
på Kapellsalen kl 18.45.1talienskt· 
nr 10:2, 230-233. · 
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Detta nummer gjordes av Lars 
Bergström, Rune Liljekvist, Gun
nar Sandin och Kajsa Theander. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Finn Hagberg, tel129098. 
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