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Praktisk politik 
och sy01bolisk 
Detharsällan varitmeningen attvpks 
riksdagmotioner skulle genomföras 
- Atminstone inte alla Wlder samma 
Ar. DA hade vi fAn öka kapaciteten pA 
sedeltryckeriet i Tumba. 

M hl g a av motionerna harfungerat 
som plakat för att visa v!rt stöd för 
olika proteströrelser. N Ag ra har syftat 
till "au pA ett ibland tillspetsat och 
symboliskt sätt dra fram motsätt
ningari ljuset", som Luciferuttryckte 
det i VB för en tid sedan. 

Tillspetsat & symboliskt 
Dessutom hardetfunnits en mereller 
mindre medveten rädsla för au dras 
in i det vanliga politiska livet Det är 
den rädslan som ligger bakom mhlga 
"tillspetsade och symboliska" krav. 
Den har manifesterats tydligast när 
vi kommit iförhandlingsposition med 
regeringen. Ibland har det gett oss 
möjlighet au - Atminstone delvis -
förverkliga nAgot av vAra krav. Men 
samtidigt har det krävt att vi, 
Atminstone tillfälligt, avstått frhl 
något eller n! g ra andra krav. Efter 
sidana överenskommelser har riks
dagsgruppen regelmässigt anklagats 
för svek eller för att ha sAlt ut vlr 
politik. Det har aldrig varit något 
särskilt ghlgbart argument au de 
faktiskt genomförtnågonting bra eller 
f?rhindrat någonting d!ligt Symbo
liska gester har för m hl g a parti
kamrater varit viktigare än verkliga 
förändringar. 

I realiteten har den här inställ
ningen inneburit an vi - oftast med 
endast formella protester-accepterat 
en plats i marginalen och l!tit social
demokratin svara för politiken. Visst 
har vi kunnat pAverka socialdemo
kraterna frhl den positionen. VAra 
krav har varit bra och det är klart an 
vlr propaganda gett viss effekt S! 
vAra ansträngningar har inte varit 
bortkastade. Jag Wldrar emellertid 
vad som hänt med t ex löntagarfon
derna och skattereformen om vi fört 
en mer konstruktiv politik. 

Nu är den politiska situationen helt 
annorlunda. Högerpartierna harvind 
i seglen. Dom har dessutom ett pro
gram och vet ganska väl vad dom vill 
göra om de f!r majoritet. Social
demokraterna är försvagade. Att 
överlAta politiken At dem och fortsätta 
med plakatviftande skulle vara ett 
stort svek. 

Stoppa en högeJTegerlng 
Det är alldeles uppenbart att vAr 
huvuduppgift nu måste vara att se till 

att vi inte fAr en högerregering. Vad 
ska vi annars med ett vänsterparti 
till? 

Det handlar inte om att rösta p! en 
socialdemokratisk statsminister
kandidat och sedan fortsätta som 
vanligt för au bli större i nästa val. 
Det handlar om au skapa Wlderlag 
för en realistisk vänsterpolitik. Det 
handlar om att våga ta ansvar för 
annat än plakat och paroller. Det 
handlarom au inte ställa "tillspetsade 
och symboliska" krav i vägen för ett 
verkligt inflytande. 

Det här borde vara självklarheter 
men sA är det tyvärr inte. Det finns 
partidistrikt som lhlarin plakatbärare 
f rh! vänstersekterna och placerar den 
pA vAra vallistor - som om vi inte 
skulleklaraden typen av politik själv. 
Detfmns de som ärsl upptagna av au 
kritisera socialdemokratin att de 
glömmer studera verkligheten. De är 
i färd med att förvandla sig till 
socialdemokrater med tidsförskjut
ning- det som (s) gjorde förnågra lr 
sedan var bra med den nuvarande 
sossepolitiken är ett enda stort bor
gerligt svek, tycks de mena. 

Det tar tid när ett parti ska förnya 
sig. Fritt frAn motsättningar är det 
inte heller. Behovet av ett själv
ständigt och realistiskt vänsterparti 
är emellertid så uppenbart att det är 
värt au satsa lite tAlamod och au gA 
genom motsättningarna. 

Även l Lund 
H~r i Lund harvipA det lokala planet 
mött samma typ av utmaningar som 
parti~t gör pA riksplanet. Vi har i 
praktiken ändrat vAr politik. Vi har 
försökt ~gc:ra som ett självständigt 
och realisuskt vänsterparti. Vi har 
~te !~t "tills~sade och symbo
liska krav. V1 har som Lucifer 
mycket riktigt pipekar ägnat oss åt 
"realism, förnuft, sans och måtta 
istället för ansvarslöst plakat
viftande". 

Lucifer har svArt an stA ut med det 
~en f~tum är att vi har lyckats 
forverkliga mycket av det vi lovade i 
valrörelsen. Och det är väl det som är 
meningen med politiken? 

Lucifer har inte lyckats upptäcka 
n!gotannatresultatänankommWien 
inte saltar pA vintern. Veckobladet 
tycks i sin senaste ledare mena an det 
är lika bra om borgama tar över i 
Lund. 

Det visar pA en aningslöshet och/ 
eller nonchalans för politikens irme
h!llaom det är synnerligen svårt au 
stA utmed. 

Bilfriare 
innerstad! 
Så har det då varit möte i gatu
och trafiknämnden. Ett möte där 
man beslutade om Lund skall få 
en bilfriare innerstad. Den sena
ste tiden har politikerna varit 
utsatta för olika former av på
tryckningar (se t ex dagen leda
re) och det fanns naturligtvis en 
risk/möjlighet att någon skulle 
vikasig i sista stund. EnligtLars
Arne Norborg, som represente
rar vänsterpartiet i nämnden, så 
var man orolig för att för att so
cialdemokraterna skulle villkora 
beslutet för att på så sätt förhala 
frågan. 

Det gick emellertid som vän
tat Man beslutade alltså att ge 
gatukontoret i uppdrag att ta fram 
förslag tilllokala trafikföreskrif
ter enligt alternativ 3 i utredning
en bilfri innerstad, vidare beslöt 
man att ge gatukontoret i upp
drag att ta fram beslutsunderlag 
för infartsparkeringar samt rna
tarsystem till dessa I princip kan 
man säga att det var vänsterpar
tiets intentioner har bifallits så 
här långt. 

Så långt det formella. Beslutet 
innebär att stadskärnan innanför 
ringen blir en behörighetszon. 
Samtidigt innebär beslutet att det 
kommer att ordnas infartsparke
ringarmed matarbussarin i stads
kärnan. 

På mötet fastslog man också 
att Västra Märtensgatart skall bli 
gågata. ÖstraMärtens gatans öde 
kunde man, pga trafiktekniska 
svårigheter, för tillfållet inte ta 
ställning till utart ärendet kom
mer åter vid ett senare tillfålle. 

Ett annat beslut av intresse var 
att man tog ställning till över
siktsplanen för Lunds kommun. 
Vad det gällde Hardebergasta
den så avvisade man den med 
röstsiffrorna 7 mot 6. Den förlo
rande minoriteten utgjordes av 
socialdemokraterna och center
partisterna 

Till resultatet av den ghlgna val
perioden Aterkommer jag. 

Roland Andersson 

PS Naturligtvis har VB fullständigt 
fel ocksA i sin valprognos. Men det 
gir inte an överbevisa dem om det 
förrän till hösten nAgon ghlg. 

Protest mot 
Grassman 
Väns terpartiets distriktsstyre !ses 
v~kställande utskott antog vid 
sitt sammanträde i måndags 
enhälligt följande uttalande: 
"Den situation som har uppstått 
efterSven Grassmansuttalanden 
i regeringsfrågan och om sina so
cialdemokratiska aspirationer är 
till stort bekymmer inte bara för 
vänsterpartiets medlemmar och 
anhängare i Stockhohn utan för 
partiet i stort och därmed även 
för oss. De strider bland annat 
markant mot partisekreterare 
Kenneth K vists uttalande om det 
olyckliga i attCarlBildtskullefå 
en ministerpost. Partiet måste ha 
en klar och entydig hållning i den 
cent:rala regeringsfrågan. Vi är 
därt1ll oroade för v ärtsterpartiets 
trovärdighet om Sven Grassmans 
linje får ett genomslag i partiets 
ekonomiska politik." 

I pressläggande stund verkar 
det dock inte som om uttalandet 
har gjort särskilt starkt intryck i 
Stockhohn. 

Till Vänsterpartiet 
Storstockholm 
Efter Sven Grassmans uttalande 
i LO-tidningen är det uppenbart 
atthan inte kan representera värt 
parti. 

Grassman hoppas på en bor
gerlig regering. Hans åsikt om 
vänsterpartiets arbetet i riksdagen 
är attvArtparti "medverkat till att 
plundra välfärdsstaten". Därmed 
förkastar han det riksdagsarbete 
som består i att söka kompromis
sermed andra partier i syfte att nå 
konkreta resultat 

Det är upppenbart att om Sven 
Grassman kommer in i riksdagen 
förlorar vänsterpartiet ett man
dat till en politisk vilde. 

Placeringen av Grassman på 
riksdagslistan har blivit en ange
lägenhet för hela partiet. Vi ber 
er därför att stryka Sven Grass
man från rik:sdagslistan. 

Hälsningar 
Vänsterpartiet Lund 

Kajsa Theander 
ordförande 

Redan på tisdag 
gör vi påskveckans VB. Välkom
men med ett bidrag! 



~KOMMENTAR 
Mörker råder 
Så har då handelsföreningen dra
git ner rullgardinen. För att riktigt 
skrämrna oss hmdabor så har af
färsidkarna de senaste kvällarna 
släckt ner skyltfönstren i centrala 
staden. Man har mörklagt inner
stan så att bara gatubelysningen 
lyseruppvår väg i mörkret. Det är 
inte utanmankänner sig fOrflyttad 
några decennier tillbaka, kanske 
till ett London med Dimmornas 
Bro, eller en realsocialistisk hu
vudstad Föreningen protesterar 
mot att den politiskamajoriteten i 
Lunds kommun vill begränsa bil
framkomligheten i stadskärnan 
men handelsföreningens protest 
riktar sig i själva verket mot dess 
egna kunder. 

Kunderna är också väljare och 
kundema/väljarnaröstade försnart 
tre år sedan, visserligen på en sön
dag, fram en ny majoritet i Lunds 
kommun och nu vill de segrande 
partierna förverkliga en del av sin 
valplattform. Har inte kunden rätt 
längre? 

Handelsföreningens medlem
mar upplever säkert sin situation 
som hotad. De allra flesta av med
lemmarna är småföretagare med 
allt vad det innebär av utsatthet 
och pressad ekonomi. Men det 
som är det stora hotet mot de 
centralt belägna affärerna är inte 
en bilfriare stadskärnan. En ovan
ligt stor andel av hushållen i Lund 
harinteensbil.Såfördendelenav 
lundaborna finns det bara fördelar 
med en bilfriare stadskärna. I 
sammanhanget noterar vi att före
ningen inte anser att sJ-bussarna 
skall få komma in i stadskärnan 
ochatt stadsbussarnaskall få hålla 
till i Laurentigatan. Det är kanske 
så att affärsägarna inte tycker att 
kollektivresenärer handlartillräck
ligt dyn och mycket? 

Det som är det stora hotet mot 
Handelsföreningens medlemmar 
är naturligtvis de höga affårshy
roma. Föreningens husorgan, 
Sydsvenskan, hade i höstas en 
artikelserie om hur de höga bu
tikshyroma knäckte allt fler affår
sägare. Det finns ingen hyresreg
lering för affärs- och kontorsloka
la utan det är marknadskrafterna 
som styr. Tror inte Handelsföre
ningen på den fria marknadens 
s j älv läkande krafter? 

Ett litet tips. Det hade kanske 
varit mer logiskt att genomföra en 
protest mot fastighetsägarna och 
de höga hyrorna. Men det kanske 
inte hade gett samma massmedia
la och politiska genomslag? 

Funderingar eftermöte 
med frondörer 
Härmed några funderingar efter 
mötet i lördags mellan frondö
rerna inom vån parti och oss 
gräsrötter. 

Jag delar deras åsikt att vi ej 
kan gå ut i valet och propagera 
för en borgerlig regering. Men 
jag delar inte Marg6 lngvards
sons synpunkter att vi skulle 
försöka ge oss in i överenskom
melser med socialdemokraterna 
även om vi endast uppnår tio 
procent av våra krav. 

Jag skall ge några exempel på 
hur illa det har gått med tidigare 
uppgörelser. 

I början av åttiotalet, på Pal
mes tid, var momsfrågan uppe. 
Då talades det om Kalles osts
mörgås som ställdes mot Fäll
dins piptobak, vilket resulterade 
i högre skatt på tobak samtitidigt 
som man utlovade en utredning 
om hela momsfrågan. Vad blev 
det av denna utredning? Inte lägre 
moms i alla fall. Vi har i dag den 
högsta momsen i hela. Europa. 

Ett annat tillfålle v ar när vi 
sade jl!_till högre bensinskatt. Det 
hela var väl riktigt ur rniljösyn-

Facket oroat: 

punkt, men till detta var kopplat 
kravet på att järnvägen i övre 
Norrland skulle ges ett extra sti
mulansbidrag på en miljard. 

Hurblev utvecklingen? Social
demokraterna i samarbete med 
moderatema försöker lägga ner 
Inlandsbanan. Sådana uppgörel
ser gagnar ej partiet, anser jag. 

Norrskensflamman kritisera
des av Bo Hammar. Men jag anser 
att den är en bra ersättning efter 
mordet på Ny Dag. Flamman 
ersätter mer än väl Ny Dag, som 
sista tiden var mycket dålig när 
det gällde bevakning av inrikes
politiska frågor, t ex arbetsplat
serna. Vi som trots allt sålde Ny 
Dag in i det sista till folket på 
Klostergården skämdes faktiskt 
över dess tunnhet i detta avsen
de. 

En annan sak jag vänder mig 
mot var tongångarna att vi ej 
skulle välkomna nya medlem
~ar från övriga vänsterorganisa
tloner, t ex före detta apk-are. 
Hur ska vi kunna bli ett brett 
vänsterparti om inte andra vän
sterpersoner är välkomna i parti
et efter sin omprövning. 

Slutligenanserjagattviifram
tiden på något sätt måste binda 
upp socialdemokraterna. Vi får 
inte utan vidare tro på deras lösa 
politiska löften. 

Göte Bergström 

Sämre vård med borgarna 
I ett brev till Vänsterpartiet i 
Lund luftar SKAF:s avd 9, sek
tion 10, sin oro inför framtiden. 
Svenska Kommunalarbetar
förbundet har bland sina med
lemmar terapibiträden vid dag
centralerna l Lund. Personalen 
pA Papegojelyckans dagcentral 
vAndas över bristen pA perso
nal. Vänsterpartiets Sven-Bertil 
Persson lovar att inte medverka 
till privatisering av vården. 

SKAF säger i sitt brev att "Lunds 
politiker är inne på linjen att pri
vatisera enstordel av äldreomsor
gen. Det betyder att terapiverk
samheten blirföreningsdriven." 

Från en av dem, Papegojelyck
an, har facket fått ett nödrop, som 
man nu vidarebefordrar till parti
erna. 

Personalen på Papegojelyckan 
vädjar om ytterligare 0.75 tjänst 
vid dagcentralen. Man beskriver i 
ett brev hur man tar hand om pa
tienter från olika sjukhus för efter
vård och rehabilitering. Det hand
Iar om arbetsterapi som kan inne-

bäraavgörandeframsteg i behand
lingen av patienterna. 

Personalen skriver att dom 
känner att dom inte räcker till och 
ber om utökning av de två deltids
tjänster man nu har. Med två hel
tidstjänster skulle de slippa säga 
nej till nya patienter och de som 
vill komma mer än 1-2 gånger i 
veckan. 

Borgarna i otakt 
Äldreomsorgen, liksom all annan 
kommunal verksamhet, betalas 
främst genom skattemedel. Ett 
flertal undersökningarvisar att en 
överväldigandemajoritetav sven
ska folket vill ha kvar den offent
liga vården, även om det skulle 
innebära höjda skatter. Trots att 
borgama i denna fråga är i otakt 
med opinionen fortsätter de att 
hävda nödvändigheten av att för
sämra vården så att skattema kan 
sänkas och den privata konsum
tionen kan öka. 

För att ersätta den offentliga 
vården, t ex äldreomsorgen vid 
dagcentralerna föreslår borgama 

Ylva J efter L 
- Kanske borde vi arbeta för an 
Ylva Johansson blir partiledare 
efter Lars Werner, sa den alltid 
kloka AG eftertänksamt när gick 
ut från mötet med De Tre i lör
dags. 

Till omdömet bidrar nog att 
AG har en nyanserad syn på den 
svenska EG-anslutningen. Ylva 
hade kritiserat vänsterpartiets 
nuvarande linje. - Vi talar om 
nationell självförsörjning, hade 
hon sagt, men det gjorde Rumä
nien och Albanien också, och vi 
vet hur det gick. Vi drömmer oss 
tillbaka till 1971, när norrmän
nen folkomröstade nej till EG, 
och vill inte inse hur starkt värl
den har förändrats sen dess. 

Ylva Johansson är en av de få 
framträdande ungdomarna i ett 
åldrande vänsterparti. EG-frågan 
har en åldersdimension. SSU
ordföranden förklarade ju sin 
organisations omsvängning till 
en EG-positiv linje med "vi till
hör ju tågluffargenerationen". 
Detkan naturligtvissägas att Ylva 
Johanssons hållning ligger i linje 
med hennes politiska "realism", 
dvs att motståndet skulle vara 
utsiktslöst, hur önskvärt det än 
vore. Men jag misstänker också 
en positiv grundhållning, över-

Radio Solidaritet 
Måndag 25.3 kl17.30 (med rep
ris kl22) kommer det i Radio so
lidaritet (99 .l MHz) nyheter och 
kommentarer från det just nu 
intresantaste partiet i svensk 
politik, nämligen vänsterpartiet, 
allt och skånsk och lundensisk 
vinkel. Lyssna! 

an verksamheten skall drivas i 
"föreningsregi". Det skulle inne
bära menar facket, risk för att den 
utbildade personalen ersätts med 
outbildad, frivillig personal. 

V lovar inte privatisera 
VB har bett Sven-Bertil Persson 
(v), vice ordförande i socialnämn
den, an kommentera brevet och 
han sägertill VB atthanställer sig 
positiv till attpensionärsförening
amafårenstörredeliverksamhe
ten på dagcentralerna och också 
engagerar sig i den uppsökande 
verksamheten bland pensionärer
na 

Detta betyder ini e an jag tänker 
medverka till att avskaffa eller 
privatisera terapibiträdestjänster
na, jag ser pensionärsförening
arnas ökad engagemang som en 
sätt att möta dom behov som 
kommer att finnas i framtidenmed 
ett större antal pensionärer, säger 
Sven-Bertil Persson. 

Beträffande personalens på 
Papegojelyckankravpåutökning, 
säger Sven-Bertil Persson an de 
konkreta budgetdiskussionerna 
ännuintehar kommitigång varfor 
det är får tidigt att svara på den 
frå~an. 



asse W? 
bestämd av generationstillhörig
heten. 

Tidigare under mötet hade 
Ylva Johansson väckt tanken på 
e!l alternativ programkommis
Sion. Vänsterpartiet har ju inget 
program för tillfället, bara några 
grundsatser, och hon var kritisk 
mot den kommission som på 
kongressens uppdrag ska föreslå 
en ny programtext Dess ord
förande, filosofen Torbjörn 
Tännsjö, har sagt sej vilja "åter
upprätta marxismen", och det 
tolkades som en dogmatisk mar
kering. Likaså var Ylva kritisk 
mot marxismens klassiska strä
van att utplåna skillnadenmellan 
arbete och fritid. Därmed kan 
överheten få kontroll över indi
vidernas fria och egna zon, 
menade hon. 

Men s~ Ylva till förfogande 
som partdedarkandidat? Hon 
verkade pessimistisk om vänster_ 
partiet. Hon trodde inte att Sven 
Grassman hade lurat valkonfe
re~n i St?Ckholm när det gäll
de sm partitillhörighet och eko
n~miskal~je.Enstarkopinioni 
vansterpartiet ställer upp på hans 
populistiska paroller, och det är 
mycket möjligt att en nyinkallad 
~alkonferens skulleväljahonom 
Igen. 

Och många av de sunda kraft
erna i vänsterpartiet har redan 
gått ur eller passiviserats, sa hon. 
Många tillfällen till förnyelse är 
redan försatta. 

Detharuppståttettstortfaltav 
osäkra väljare mellan s, v och 
mp, menade Ylva. Trist att parti
et då blickar åt vänster. 

Ylva Johansson i Lund den 16 
mars. Foto Thomas Schlyter. 

o 

Ars- & val-
konferens 
håller vänsterpartiets skånska 
partidistrikt nu i helgen. Det sker 
pA Nicolaiskolan i Helsingborg 
och det går ett lämpligt tåg från 
Lund 9.09 pA lördag. Konferen
serna är offentliga sA inte bara 
partimedlemmar kan närvara. Det 
förväntas diskussion om första 
namnet i fyrstadskretsen, kon
kret om den riksdagsplats som 
Rolf L Nilson i dag innehar. 

Buss på torget 
Den bild som visas i VB nr 9 från 
:'Mårtenst?Tget lördag" stämmer 
mte med mnehållet i bildtexten. 
Platsen på bilden är den mellan 
kulturförvallrling_en och Krognos
huset och brukar m te användas av 
vare sig politikerellertorghandla
re. B ilarna tillhör troligen besöka
re till konsthall och Krognoshu
set Rätt ska vara rätt 

De som arbetar på torget ska 
naturligtvis få ha sina bilar som 
arbetsredskap. Dock inte större än 
minibussar. 

Dc: omringas _för övrigt av pri
vatbilar redan Vid 13-tiden. 

Obs, det var inte Inger Rudberg 
som skrev om torghandlarna, det 
varundertecknad samt andra lun
dabor som värnade om våra torg
handlare. Dock utan snyft 

FrancesvonRosen 

Bilarna på Mårtens
torget Svar till Inger 
Rudberg och Frances 
von Rosen 
Livet är sannerligen alltför kort 
för att jag ska vilja förslösa det 
~ed att se på tev_e. Allts A såg jag 
mtedetprogram1höstasdärlnger 
Rudberg anser sej ha blivit miss
tolkad. 

Förra året förbjöd alltså fastig
hetsnämnden torgförsäljama att 
ha med bilarpAtorget utan anvi
sade särskilda p-platser. Torgar
na tjöt förstås i högan sky och de 
fick ett effektivt stöd från all
mänheten. Bland de främsta gick 
Inger Rudberg och Frances von 
Rosen som tillhör Lunds ledande 
opinionsbildare, och som Inger 
Rudberg själv berättartrycktehon 
på bakom kulisserna genom att 
ringa upp tjänstemän. 

David Edgerton (v) och de 
andra fastighetspolitikerna föll 
snabbt till föga. Förbudet åter
kallades. 

Resultatet känner vi. Om lör
dagarna är Mårtenstorget belam
ratmed svartparkerade bilar. Det 
har illustrerats av de bilder som 
VB publicerat Den del av torget 
som ligger framför konsthallen 
och Krognoshuset är en särskild 
fastighet som enligt stadgan inte 
är öppen för torghandel. Inte 
desto mindre fanns där i lördags 
liksom veckan innan fyra salu
stånd, alla med tilhörande tor
garbil.Säkertblirdetmeravbåde 
stånd och bilar ju varmare och 
trevligare som torget blir i vår. 

Nu säger Frances von Rosen 
och väl också Inger Rudberg att 
det inte var de bilarna som de 
avsåg. Säkert inte. Men politiker 
(de båda är aktiva miljöpartister) 
bör försöka inse konsekvenserna 
av sina beslut. Praktiken är, det 

vet var och en, att Sixten Måns
sons poliser skiter blankt i parke
ringsöverträdelserna, att de kom
munala p-vakter som eventuellt 
arbetar på lördagarna inte har 
med Mårtenstorget att göra, att 
saluhalls- och torgvakten är en 
ynkrygg som inte bara blundar 
för kramhandlarnaoch deras bilar 
utan t o m säljer torgplatser som 
han faktiskt inte får sälja, samt 
att hans chefer på fastighetskon
!"ret har fritt om lördagarna och 
mte kollar hur torget i praktiken 
ser ut då. Men jag förstår dem. 
De har fått klara signaler: torg
handlare ska få ha sin bil på 
Mårtenstorget 

Sen kommer Jönsson körande 
från Södra Vebarp. Det är inte 
säkert att han ska besöka konst
hallen men han vill förstås par
kera centralt och gratis. Han ser 
en lucka mellan ett par bilar på 
torgetsnordvästrahörn ochkläm
mer in sin egen. Där står han 
tryggt - torghandlamas bilar 
legitimerar alla andras. Inte hel
ler blir han uppringd av Inger 
Rudberg. 

Kirkebyskulpturen är en an
nan sak. Jag tycker attinger R ud
bergs argument mot den är dåli
ga men hon må ha sin egen åsikt 
i en estetisk fråga. Fast man kan 
i sammanhanget notera gatu
kontorets yttrande: de går emot 
skulpturen därför att den tar bort 
ett stort antal p-platser. Så det 
faktiska resultatet av de båda 
MåTtenstorgsfrågor som Inger 
Rudberg (mp) så hårt har enga
gerat sej i är att vi får dras med en 
massa bilar. 

Oavsett hur det går med Kir
keby har vi faktiskt fått en skulp
tur på Mårtenstorget, och det 
genommiljöpartiets initiativ. Jag 
tänker förstås på den fma lilla 
talartribunen utanför konsthallen. 
Åtskilliga gånger har jag sett den 
helt inringad av bilar och salu
stånd. Vi politiker och andra som 
har något att säga lundaborna är 
på väg att bli utträngda från vår 
klassiska hörna. Jag tycker att 
Inger Rudberg och Frances von 
Rosen i sin monumentala naivi
tet har ett betydande medansvar 
för detta. 

Gunnar Sandin 

Lotte Möller hm med ett av sina nyss utgivna vykort frdn Lund 
dstadkommil en silVer än drift med v dra inkonsekventa miljövänner av 
Inger Rudberg s typ.Den rara tantens rotfrulaer ochsunda och giftfria 
w, men de är pd miljövännernas tillskyndanfraktade till Mdrtens
torget pd den dieseldrivna lastbil som tornar upp bakom tanten. 
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Proletären tillbaka! 
Signaturen Lucifer beklagar i sin 
krönika i Veckobladet (nr 7, reds 
anm) attLunds stadsbibliotekinte 
längre prenwnererar på tidskrif
ten Proletären. Flera andra perso
ner har hört av sig med önskemål 
om att vi ska återuppta prenwne
rationen. 

Att tidskriften f6rsvunnit från 
vårahyllorberorvarkenpånågon 
konspiration mot yttrandefriheten 
eller på tidsandan - vad nu den 
kan innebära. Det reder säkert 
Lucifer bättre ut än jag. Snarare 
berordet på brist på pengar. Våra 
merlieanslag ökar inte i samma 
takt som inflationen. Priset på 
tidskrifter gick förra året up mel
lan tolv och femton procent 

Varje år tvingas vi därför om
pröva vårt bestånd och göra vissa 
inskränkningar om vi ska ha råd 
att prenwnerera på nytillkomna 
tidskrifter. 

Det är svårt att mäta en tid
skrifts populärilet-ett sätt är att ta 
reda på hur ofta de bundna år
gångarna lånats ut För Proletä
rens del gällde att den varit utlå
nad vid endast två tillfållen de 
senaste fem åren. Andra tidskrif
ter som samtidigt f6rsvann från 
hylloma var t ex Antropologiska 
studier, Norsk husflid, Opera och 
Ortodox tidning.lngen har hittills 
beklagat sig å deras vägnar. Med 
Proletären gjorde vi tydligen en 
felbedömning, vilket vi kommer 
att rätta till näs ta år. 

För övrigt är vi glada att få 
synpunkter på vår verksamhet. Vi 
försöker vara lyhörda för våra 
besökares önskemål. Ingen blir 
heller gladare än vi om dessa 
publikyttringar kan påverka poli
tikerna att öka mediaanslaget. I så 
fall kunde vi ha råd med både 
Proletären, Ortodox tidning och 
Moderna tider! 

ElisabethHolmberg 
t f tidskriftsansvarig 

Var finns framtidstron? 
Petningen av Bo Hammar från 
valbar plats på riksdagslistan var 
en( av flera) förluster för förnyar
na inom vänsterpartiet. Nu lämnar 
ytterligare någramedlemmarpar
tiet i besvikelseöverden långsam
ma. eller t o m bakvända, förnyel
seprocessen. Namnbytet var inte 
den slutgiltiga segern över tradi
tionalisterna som många trodde/ 

hade hoppats på. 
Detärintesåkonstigtattdetgår 

trögt med förnyelsen av partiet 
eftersomdenknappamajoritetsom 
förordade namnbytet även bestod 
av leninister som ville byta namn 
av "taktiska skäl". Det är trots allt 
samma (i stor utsträckning) med-
lemmar i vänsterpartiet som i det 
gamlavpk. 

Detsistajag vill se i partiet är ett 
utnötningskrig ä la första världs
kriget där förnyarna hoppar av i 
besvikelse och traditionalisterna 
dör av ålderskrämpor. Antingen 
arbetar vi vidare med förnyelsen 
av partiet och ser optimistiskt på 
våra framtidsutsikter eller annars 
bildar vi ett nytt parti innan alla 
tänkbara medlemmar i detta nya 
parti har hunnit lämna vänsterpar
tiet. Personligen föredrar jag det 
första alternativet 

lesper Hansson 

Tillhör partiet partiet? 
Vänsterpartiet i Lund har beslutat 
att "oberoende" kandidater, icke 
partimedlemmar skall kunna sät
tas upp på den kommunala listan i 
hösten val. (Tur det, förmedlem
marna tycks inte vilja det). 

J ag undrarvad dessa kandidater 
skall vara oberoende av? Partiets 
politik? I såfall är Sven Grassman 
den perfekta kandidaten! Trots att 
han är så oberoende tycks inte 
"förnyarna" vilja ha honom. 

Inte heller vill man ha folk från 
Socialistiska partiet, de som Da
vid Edgerton och Bo Hammar 
kallar trotskister (trotskister var 
förr apk-amas benämning på Bo 
Hammar och lundavpk-ama, t ex 
David Edgerton). 

Det är oklart om "förnyarna" är 
"oberoende" eller om det bara är 
benämningen på dom som ville 
bytanamn på vpkochgörakomp
romisser med socialdemokrater
na i riksdan. För en del av dem 
som ville byta namn hade inte 
riktigt rumsrena skäl (se insända
re) och visserligen fmns det knap
past någon i partiet som inte är 
beredd tillkompromisser med so
cialdemokraterna. Men tydligen 
gäller frågan var gränsen för 
kompromisserna skall gå. 

EnligtMarg61ngvardsson tycks 
gränsen gå vid en uppgörelse med 
sossarna om skattereformen. För
nyarna vill sänka skatten för hög
inkomsttagare men inte lasta lika 
mycket på låginkomsttagarna som 
sossarna och folkpartiet gjort upp 
om. Det låter riktigt vackert och 
jag blir djupt rörd över denna 
omtänksamhet med "de små i 
samhället" (en sossedefmition av 
de lågavlönade som får en att tro 
att det inte handlar om vuxna 
människor). 

En annan skil ielin je tycks ~:älla 

Karin Blom 
Uarda vägen 0:85 
223 71 Lund 

EG-frågan. Förnyarna är mot EG 
men tycker vi skall säga ja. "Tra
ditionalisterna" är också emotEG 
men vill att vi skall säga nej. 
Argwnentet för att säga ja har på 
ett glänsande sän klargjorts av 
partiforeningens ledamot i parti
styrelsen ("jag är trött på att ut
kämpa förlorade slag"). 

RolfNitson förespråkar offent
lig kamp mot partiets majoritet, 
(att vara olydig kallar han det). 
Efter allt an döma blir han i vecko
helgen skånedistriktets riksdags
kandidat nr l. Han har ju också 
kvalificerat sig genom att inte 
stödja partiets valplattform närdet 
gäller EG-rnotståndet. 

Om motstånd mot partiets poli
tik sålunda är meriterande borde 
jag ha en god chans att bli nomine
rad till kommunlistan i Lund. Jag 
är tämligen "oberoende" av den 
politik som förs av vänsterpartiet 
i Lund. 

KVINNO
forskningens 
problem 
Disa, föreningen för kvinno
studier, hade årsmöte den14mars 
och vald en styrelse som verkar 
juste. 

Mindre väl tycks det vara be
ställt med utsikterna för univer
sitetets kvinnoforskning inom 
ramen for Forum, nmågot som 
ventilerades på årsmötet. Sedan 
riksdagen beslutat om ökat stöd 
till kvinnoforskningen över
fördes centrala medel till en tre
kvartstjänst. Det förväntades an 
universitetet lokalt skulle kom
plettera så an Forum fick fyra 
tjänster totalt Men rektor West
ling & co tog inte upp dena i sin 
budget, och man förhalar t o m 
tillsättandet av den utifrån be
kostade tjänsten. Mäter man an
slagen till kvinnoforskning t ex i 
kronor per student lär Lund ligga 
på en suverän bottenplats. 

En uppvaktning förestår. Vi 
får se om den hjälper. 

POSTTIDNING 

Efterlysning 
N å g on har betalat in sin medlems
avgift, 180:-, till Vänsterpartiet 
Lund, utan att uppge avsändare. 
Pengama är bokförda på postgirot 
den l mars, ochmåste ha betalts in 
på ett postkontor (eftersom det 
inte finns något avsändaregiro) i 
slutet av februari. 

Har du betalat in din medlems
avgift och ännu inte fått dina 
kontingentrnärken, kan det vara 
du. Hör av dig till Vänsterpartiets 
kassör, Monica Bondeson tel 11 
3433. 

en närande föreläsning, av Jenny 
Westerström, om hur mager Nils 
Ferlin egentligen var. Sönd 24.3 
kll5 i Gröna rummet på stadsbi
blioteket. ''Nils Ferlin, en inte så 
mager poet" är rubriken. 

MÖTE!_; Q ~ÖTE _ .. ' .. ·~ 
KOMPOL Må 25.3 kl19.15. Valet, Kir
kebyskulpturen, Lundagård. 

HANNAS FLÅKT Lö 23.3 kJ1C).17. Repetition 
inför 6 apr~ på PaJaastra T ag med något att 
åta till lunchen. Vi äter på Cyrus efter 17. 
Sö 24.3 kl 16.30 gehörsspelning. 17.30 rep 
med med Birg~. 

RÖDA KAPELLET SO 24.3 kl 18.45. 
Rep på Palaestra lnfOr spelning på 
stortorget månd (annandag påsk) 1/4, 
mOte fOr baltiska folken. Om du Inte 
anmält dig gOr det, till Rune. Repertoar: 
nr 83 (An die Freude), de tre baltiska 
staternas nationalsånger, samt EG
repertoaren. GIOm Inte Intensivhelgen 
påldarOd 13-14.4. Kostnad 125:-+ resa. 
Anmäl till Rune 11 50 69113 82 13. 

VIF fotbollsträning LO 16.3 15-17 Ler
båckskolan. 

VECKOBLADET · 
Detta nummer gjordes av Lars Borg
strOm och Gunnar Sandln. 

m 
Kontaktredaktör fOr nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
VId utebliven tidning ring Rune Liljakvist 
138213 el. 115069 
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