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Fredag 13 december 

NEDLAGD 
namnberedning 
Först la dom ner taxeringsnämn
den i Södra V ebarp. Där förs v ann 
ett av mina uppdrag. Sen åkte 
vänsterpartiet ur landstinget och 
därmed j ag ur länsskattemyndig
hetens styrelse. 

I torsdags var det dags för 
kommunens namnberedning. Ett 
sällskap med i snitt tre betyg i 
nordiska språk där de akademi
ska skämten behagfullt singlar i 
luften, för att tala med en tidigare 
v-ledamot Den höll sittallrasista 
möte och beslutade föreslå bygg
nadsnämnden att döpa den nya 
brandstationens utfartsväg till 
Brandgatan, varefter äldste leda
moten, tillika skald, läste upp en 
sonett. 

Sen for vi hem till ordföranden 
och åt så mycketrostbiff vi orka
de på kommunens bekostnad. 
Stärnningen blev snart hög, och 
c-ledamoten drog några snaski
ga historier om lätta lundadarner 
som han hade känt. 

En dator ska ta över namngiv
ningen, sägs det. 

Gunnar Sandin 

~ 
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Vs partistyrelse: 

Kritik mot EES, 
Kenneth S & Sixten M 
-Jag är skrämd över den intplerans som har blottats inom 
vänsterpartiet efter Annika Ahnbergs uttalanden i Sociali
stisk Debatt om EG-politiken, säger Ann Schlyter. Därför 
kan jag efteråt beklaga att partistyrelsens debatt inte blev 
hårdare och mer klargörande. 

I formdiskussionen beslötdock 
partistyrelsen att skriva till Åhn
bergs fräna kritiker i Gävle och 
säga att "partiet behöver en fri 
och öppen debatt. Ståndpunkter 
måste brytas mot varandra, be
slut fattas och prövas på nytt i en 
ständig process", och "det är 
partistyrelsen helt främmande att 
med administrativametoder lösa 
förekommande meningsskilj ak
tigheter i partiet". 

EG-motståndet ligger fast 
Sakdiskussionen gällde Europa
politiken. Egentligen EES-avta
let där partiet skulle ta ställning, 
men man talade mycket om EG i 
allmänhet. VB-läsarna har kan
ske fått intrycket att vänsterpar
tiet håller på att svänga, men det 
beror nog på en alltför lokalt och 
regionalt perspektiv. Partistyrel
sen antog med stor majoritet en 
uttalande som går emot EES-av
talet. 

Aera talare uttryckte mjukare 
åsikter i frågan. Lars Bäckström, 
tillika riksdagsledamot, hade i 
ett omfattande material visat att 
argumentationen mot EG och 
EES innehåller åtskilliga över
drifter och felaktigheter. Man 
förtiger t ex att miljöbestämmel
serna är miniiniregler som det 
står medlemsländerna fritt att 
skärpa. Det var dock bara Berra 
Åhnberg och Ann Schlyter som 
reserverade sej mot uttalandet. 
Ann: 

- Partistyrelsen vill i stället 
ha ett "omförhandlat frihandels
avtal". Men det är synnerligen 
naivt att tro att EG skulle ställa 
upp på ett avtal som gav Sverige 
större inflytande än EES. 

Ekonomiska 
omprövningar 
I andra viktigA frågor har partiet 
emellertid börjat ifrågasätta sin 
tidigare linje. Det framgick klart 
av en bra föredragning som Lars
Ove Hagberg hade om den eko
nomiska politiken, säger Ann. 

L~rulssjukvdrdsdistri/asordförande,B~nnyl?nsson(m),försö~:täckadenförlust(sju 
miljoner kr) som uppstdJt genomdenpriVata sjukvdrdenmed att lägga nervdrdcentralen 
pd S:t Lars. Patienterna där bestdr till stor del av gamla och barn. Klostergdrdens_ 
byalag har gdJt till storms mot detta attentat, och menar att vdrdcentralen redtl?, 1 

praktiken bedriver en form av husläkarverlcsamhet. Den 18.12 kl19 har man stormote 
om detta i Klostergdrdsskolans matsal. Teckning Göte Bergström. 

- Vi har ofta, och med viss 
rätt, blivit anklagade för ekono
misk överbudspolitik. Nu ankla
gar vi regeringen för lättsinne, 
för an genomföra stora skatte
sänkningar som inte är fmansie
rade. 

I debatten ifrågasattes t ex om 
vi ska fortsätta med generella 
barnbidrag, och det undrades om 
vi inte faktiskt har en överstan
dard när det gäller bostäderna. I 
alla fall har subventionerna gjort 
bostadspolitiken mycket svår
hanterlig eftersom så många har 
intresse av detrådande systemet. 
Det ifrågasattes t o m om inte ar
betslöshetsförsäkringen kan fri
göras från fackföreningarna, el
ler rättare: är facket något att ha 
om det behöver sådana stöttor 
för sin överlevnad? Men andra 
debattörer betonade att man inte 
fick hjälpa borgama i deras ak
tuella offensiv mot facket. Och 
varför skulle just arbetslöshets
försäkringen bli centralbyråkra
tisk när staten aviövas i andra 
avseenden? 

Kärvt 
för den egna ekonomin 
När det gällde partiets egen eko
nomi blir detnedskärning ar, som 
bl a drabbar den fmska verksam
heten och pionjärerna, dvs barn
arbetet. Partistyrelsen skärpte 
t o m det verkställande utskot
tets hårda sparförslag. 

Kenneth Sandberg i Kävlinge 
utesluts inte men får en hård 
varning. Röster för uteslutning 
höjdes faktiskt, men mötet hade 
alltså i annat sammanhang beto
nat hur högt det var i debattens 
tak. 

Man tog ettuttalandemot främ
lingsfientlighet och rasism, men 
underströk samtidigt att partiet 
värnar om åsiktsfrihet och de
monstrationsrätt. ''Vi delar justi
tieminister Gun Hellsviks åsikt 
attdessa fri-ochrättighetermåste 
gälla lika för alla", säger man. 
Men man vill verkligen inte ha 
de kraftigare handeldvapen och 
pansarvagnar som polismästare 
Sixten Månsson önskade sej ef
ter demonstrationerna den 30 
november. 

Bästa Rolf Nilson! 
Varför blandade du in mig i din 
kritik av Annika Åhnbergs kriti
ker? Jag har ju inte sagt ett ord i 
den debatten. Kanske använde 
du mitt (lokalt) belastade namn 
enbart för att ytterligre sv ärta ner 
dem du vill angripa. 

Herman Schmid 



V)I'.NSTERPARTIET LUND ANSER 

Egen åsikt eller gisslan 
lgärvaldesdekornmunalråd, som 
ska styra Lund de närmaste tre 
Aren. Det har redan väckt upp
märksamhet i pressen att alla fyra 
kommunalråden är kvinnor. 

Dock kornmer inga män att be
höva vara oroliga. Ingen av de 
fyra kvinnorna kornmer att driva 
någon kvinnopolitik. Inte ens en 
borgerlig sådan. Samtliga har re
dan innan de tillträtt gjort klart att 
det i första hand handlar om parti
politik. Förhoppningsvis ska det 
inte märkas i politiken att det är 
fyrakvinnliga kommunalråd, lug
nar Annika Annerby(m) i lokal
pressen, det är de enskilda partier
nas politik som ska vara vägle
dande. Kanske kan man tala om en 
kvinnlig linje i politiken men ändå 
mer om en partilinje, säger Tove 
Klette (fp). Jag är i första hand 
socialdemokrat, säger Margareta 
Dovsjö (s). 

Med så trogna kvinnor i parti
erna är det inte förvånansvärt att 
männenvågar lämnaifrånsig även 
de tunga uppdragen för att själva 
ägna sig åt mer lönsam verksam
het. 

Det finns kvinnoperspektiv på i 
stort sett allting som man fattar 
beslut om i kommunen. Barnom
sorg och äldreomsorg är detvanli
gaste exemplet. En fungerande 
omsorg är en förutsättning för att 
kvinnor skakunna förvärvsarbeta. 
En trafikpolitik som gynnar kvin
nor är att satsa mer på kollektiv
trafik och mindre på bilism. En 
bostadspolitik för kvinnor är att 
bygga fler lägenheter med hyres
rätt eftersom kvinnor har lägre lön 
än män. Det är kvinnor som är 
bibliotekens flitigaste låntagare. 
En satsning på idrott kornmer inte 
automatiskt flickidrotten tillgodo. 
Många kvinnor har kommunen 
som arbetsgivare och gynnas om 
lönepolitik och arbetsorganisation 
utformas utifrån vad som passar 
kvinnor. Fler kvinnor än män blir 
utan jobb om antalet kommunala 
jobb minskas. 

Det är extra viktigt i nedskär
ningstider att makthavarna har ett 
könsperspektiv och inte bara ett 
klassperspektiv. 

Det är en medveten handling 
från många väljare att rösta fram 
kvinnor till politiska uppdrag. 
Många kvinnliga väljare stryker 
männen pA.listorna som ettuttryck 
för att de hellre vill bli represente
rade av kvinnor. Det är viktigt att 
visa att det blir annorlunda när 
kvinnor styr. 

Ta nu chansen kommunal
rådstjejer och visa att ni i första 
hand ärsjälvständigakvinnor. Slu
ta upp med att behaga männen. 
Gör kvinnorna nöjda i stället! 

Vänsterpartiet Lund, styrelsen 

Ung Vänsters Skånekonferens: 

30 november 
en seger för demokratin 
Massmedlas bild av den trettionde november l Lund präglas av 
hysteriskjakt på rubriker som kan sälja lösnummer. I fet stil står 
det att Jäsa om molotovcoctalls, våld och strid mot polis. I sina ledare 
visar tidningarna sedan upp en mera samlad bild, trots att man 
lägger stor vikt vid vad "30-november-flrarna" bar att säga. Andra 
som kommer väl fram l debatten är polisen med sina krav på mer 
resurser, den borgerliga justitieministern och e~skUda skinheads. 
Företrädare för Invandrargrupper, radikalare forening ar och par
tler kommer Inte alls till tals på samma sätt. Denna artikel är ett 
försök att förklara varför blockaden av JO-novembertåget genom
fördes och bur vii Ung Vänster Skåne ser på saken. 

Tidningarnas bild av 30-novern
berfirama ger sken av att det är en 
tämligen oförarglig skara som bara 
villhedra "sinhjältekung". Ja man 
inte tar upp är den nyfascistiska 
våg som nu sveper över Europa. 
Både Frankrike och Tyskland är 
drabbade och man måste se den 
ökade uppslutningen i 30-novern
bertåget som en del av denna rö
relse. En rörelse som öppet hotar 
människor med annorlunda ut
seende, radikala åsikter och även 
de i vårt samhälle som vågar vara 
öppna anti-rasister. Sverige är re
dan i ett läge där anti-rasister är 
mycket rädda för det v ål d och den 
terror som de nyfascistiska grup
pernahotar sina motståndare med. 
Vi i Ung Vänster anser att grup
per som dessa, som ansluter sig 
till en våldsideolog i, är ett Jwt mot 
demokratin. De skrämmer sina 
politiska motståndare till tystn~ 
och hindrar därför den demokrati. 
ska processen. 

Samhället tar Inte ansvar 
Det är egentligen en självklarhet 
att samhället skulle skydda sina 
medborgare genom att inte låta 
sådana grupper genomföra mani
festationer av det slag som 30-
novembertåget är. När inte sam
hället tar sitt ansvar ser vi det som 
mycket positivt att männi~kor ~ 
saken i egna händer och viSar sm 
solidaritetmeddeutsattagrupper
na genom att själva, med fara för 
sin egen säkerhet dels genom po
lisens och rasisternas direkta 
våldsmetoder och dels genom de 
reprisalier man kan utsättas för 
senare av nyfascistiska grupper, 
blockera tågets väg. Lägg märke 
till att motdemonstranterna om de 
velat mycket lätt kurmat ta s~g 
genom polisernas led och gett s1g 
på skinheadsen. Det gjorde man 
inte. Det enda våld man använde 
var i direkt självförsvar av sig 
själva eller blockaden som skulle 
visa nyfascisterna att det fmns ett 

motstånd mot dem även om de 
accepteras av myndigheterna. 

Massmedia har gjort mycket 
väsen av de hjälmar och huvor 
som användes vid blockaden. 
Hjälmarna var till för att skydda 
oss så att vi kunde genomföra 
blockaden utan att bli misshandla
de och ivägkörda som vi blivit 
tidigare är då vi försökt stoppa 
tåget med ickevåld. Huvorna an
vändes för att inte bli igenkända 
på foton eller direkt av de grupper 
som terroriserar anti-rasister. Sten, 
smällare och själva barrikaden 
användes bara i det syftet att hålla 
polisen på avstånd för att förhin
dra skador. Blockaden upplöstes 
direkt efter det att vi fått vetskap 
om att polisen tagit det kloka om 
än sena beslutet att upplösa 30-
novembertåget. 

I samma celler 
Den konfrontation som senare ut
spelade sig på Kastanjegatan i 
Lund hade helt kunnat undvikas 
om inte polisen försökt stänga in 
och fånga motdemontrantema. Vi 
ser polisens agerande där som en 
ren härrmd för att man inte kunnat 
stoppa motdemontrationen. Ett 
indicium på att så var fallet är det 
faktum att motdernoriStranter se
dan de fångats av polisen sattes i 
samma celler som sk skinheads. 
Detta är i det närmaste en pervers 
handling av de poliser som var 
ansvariga. 

Istället för ökade resurser skulle 
polisen och ansvariga myndighe
ter ha en rejäl upptuktelse för sitt 
agerande 30-november i Lund. 
Dels deras onödiga upptrissande 
av våldet och dels att de tillåter 
grupper som direkt hotar en stor 
del av landets medborgare att de
monstrera. Det är skönt att det 
fortfarande ftnns de som vågar 
kämpa aktivt för ett mångkultu
rellt samhälle där alla vågar säga 
vad de tycker. 

(Betald annonsplats. Resultatet av en insamling pl panistyrelsernötel fördela
des lika mellan Arbetarbladet, Flamman och VB.) 

"Varje medlem har lika rätt att deltaga i utfonnningen av 
partiets politik och verksamhet genom au ställa förslag och 
delta i fri debatt, där alla bemöts ined respekt och tolerans." 

Syninge den 8 december 1991 
Partistyrelsen 

Torsten 
B odekull 
heter en man som i insändare i 
SydsveriSkan skriver hur illa han 
tycker om invandrare och svensk 
fl y ktingpolitik. 

Den 23 november t ex skriver 
han under rubriken "Festen är 
över": "Svenskflyktingpolitikh:rr 
antagit karaktären av en kollektJ.v 
altruism där hela svenska folket 
fogligt förväntas ställa .upp. Sett 
ur ett nationellt perspektJ.v har den 
närmast antagit självutplånande 
sjukliga former, där varje tendens 
till nationell stolthet av massme
dierna karaktäriseras som rasism." 

Fern dagar senare är Torsten i 
gång igen. Nu ondgör han sig över 
att biståndsminister Alf Svensson 
kritiserat ledare i vissa baltiska 
stater för att rehabilitera gamla 
nazistiska krigsförbrytare. 
"Många fick lida för att de bekäm
pade de kornmunistis~a oc~ru:
terna iklädda tysk uniform , skri
ver Torsten Bodekull, som den 
här gången titulerar ~ig m kand: 

Kandidaten oroar st g emellertid 
inte bara för gamla baltiskafascis
ters öde. Han är också bekymrad 
över rättegången mot två med
lemmar av gruppen V AM (Vitt 
Ariskt Motstånd) som dömts för 
vapenstölder. En lagtolkning so~ 
skulle innebära strängare straff for 
deras brott pga av det rasistiska 
inslaget kallar han, i ~.annru: in
sändareiSydsvenskan, ettåsikts
förtryck utan like". 

Det är mot bakgrund av åsikter
na uttryckta i dessa insändare inte 
förvånande att herr kandidaten på 
30 november sågs tröstande en 
annan stackars förtryckt - Lars 
Hulten. 

Kandidat Bodekull, som titule
rar sig egyptolog, arbetar sedan 
någon månad på Histor~ka Mu
seet i Lund På senaste tJ.den har 
där dykt upprasistisk antisemitis
ka slagord. För de anställda på 
institutionen har det gått så långt 
att de med namnlistor tar avstånd 
från flyktingfientlighet och prote
sterar mot rasism i alla dess for
mer. 

Sjuttio forskare, lärare, studen
ter och doktorander har skrivit på. 
Dock icke alla. Kandidat Bode
kull har inte skrivit på. Han har 
till yttermera vissouttalat sittogil
lande med manifestationen. Han 
känner sig utpekadkan man tänka. 

r l 
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Utrikespolitisk snajdare i Lund Schori är en god socialdemokrat, 
han fullföljer arbetarrörelsens in
ternationalistiska traditioner, han 
harutomordentliga utrikespolitiska 
kunskaper och kontakter världen 
över och han tror att EG kan bli en 
rimligt progressiv, närmast social
demokratisk unionsbildning. Själv 
är jag okunnig och pessimistisk. 

Jag-och ett åttiotal andra- var och lyssnade p ä Pierre Schori, 
den rorre kabinettssekreteraren och numera socialdemokra
tiske riksdagsmannen, när han i mändags besökte Socialde
mokratiska studentklubben i Lund. Lokal var nya Aten och 
det hade sina poänger att sitta ungefår där det stora bordet 
förr stod och delta i ett arrangemang av den politiska förening 
där man en gäng tog avgörande politiska intryck. 

Bland åhörarna fanns både Len
nart Pettersson (s) och Reinhard 
Helmers, sädet var lite spöklikt 

Men visst är det andra tider nu. 
"Europas vägval" var rubriken för 
Schoris anförande, och detta en dag 
när Sovjetunionen upphörde att ex
istera, samtidigt som ett tiotal 
regeringschefer samlades i Maas
tricht för att bilda en ny västeuro
peisk unionsstat Det känns som att 
leva pä Wienkongressens tid. Två 
motsatta tendenser alltså, integra
tion i väst och desintegration i öst. 
Hur ska Sverige förhälla sig? 

Som l DN-artikeln 
Schoris anförande bjöd inte pä några 
övemaskningar;han torde varahu
vudarkitekten bakom den social
demokratiska politik som häller pä 
attföraSverigeiniEG. Hanuppre
pade i sitt anförande de fem argu
ment han framförde i en artikel i 
söndags i DN: 
• Sveriges neutralitetspolitik har 
varit ett viktigt bidrag till stabilite
ten i norra Europa. 
• Vär neutralitetspolitik är inget 
mäl, den är ett medel att hälla Sve
rige utanför krigiska förvecklingar. 
Efter östblockets sammanbrott 
flnns det ingen anledning att hälla 
fast vid den gamla politiken, utan 
vi bör vara flexibla. 
• Sverige har alltid förespråkat kol
lektivasäkerhetslösningar, tidigare 
i FN och ESK. Men nu är det EG 
som gäller och kanske oc~ä Nato 
eller Västeuropeiska unionen, dä 
fär vi ta fasta pä det. 
• Det flnns ingen färdig lösning i 
dag att ansluta sig till och dä ska vi 
inte göra någon drastisk ändring 
just nu. 
• Det är inte rimligt att vi nu dekla
rerar hur vi ska förhälla oss till 
EG:s linjer sä länge EG inte har 
bestämt sig själv. 
Javisst, mycket här är självklar

heter. Schori talar om öppet sinne, 
flexibilitetochövergivande av stel
benta positioner. Men visst är det 
kodord för ett uppgivande av 150 
ärs, inte snövit men förvisso fram
gångsrik, alliansfri politik och ett 
uppgående i en europeisk säker
hetspolitisk gemenskap. Och visst 
är det OK att statema i Europa g är 
samman sä att de inte börjar föra 
krig mot varandra, det blir en kol
lektiv säkerhetslösning inåt 

Men det innebär också att den 
nya europeiska stormakten ska v er
k a p ä världsarenan och täv la med 
USA och Japan som världsmakt. 
Det kommer att innebära att vi kan 
fä skicka s.k. fredsbevarande trup
per att hälla ordning p ä de som inte 
gillar den europeiska ordningen, 
d.v.s. den sortens fredsbevarande 
som USA sedan länge bedrivit på 
den amerikanska kontinenten. Det 

kommer att innebära ett klart ställ
ningstagande i den latenta konflik
ten nord-syd dä vi g är i allians med 
de fornakolonialmakterna England, 
Tyskland, Holland, Belgien etc. 
som ju alla har kvar starka ekono
miska intressen i de gamla koloni
erna och inte tvekar att slä vakt om 
dem. Det är förvånande att Schori 
med sina goda kunskaper och kon-

takter i tredje v är l den inte tar dessa 
aspekter allvarligare. 

Politiskt underskott 
Nu kan man ju fråga honom om 

det och då svarar han, jovisst, det 
flnns faror. Men, säger han, det 
flnns två huvudskäl varför social
demokratin sä förbehållslöst kan 
uttala attdetligger i Sverigesintres
se att bli medlem av EG. Det ena är 
att kapitalet rör sig oberoende över 
gränserna och ska man kwma ba
lansera kapitalmakten måste man 
ha en politisk makt över nuvarande 
gränser. Det andra är att människor 
och partier tvärs över gränserna 
kan agera starkare; de svenska soci
aldemokraterna har redan ett fung
erande samarbete med EG-social
demokrater. Men är det inte oer
hört optimistiskt, frågar: ~an, att 

tro att vi pä denna europ1Slca arena 
ska kunna bjuda kapitalet effektivt 
motständ när vi har misslyckats 
göra det inom våra nationer, med 
v ära överblickbara nationella poli
tiska kulturer. Är inte EG en an
passning till kapitalets önskningar? 
Tja, svarar Schori, det kommer an 
på om man är pessimist eller opti
mist, s j älv är han optimist. 

Och där stannar diskussionen. 

Utrikespolitik i slutna rum 
Men så är det en punkt som f är mig 
att dra öronen åt mig. Schori fär 
frågan om han är nöjd med den 
socialdemokratiska vändningen i 
oktober 1990 där EG-anslutrtingen 
infördes som en bisats i ett ekono
misktkrispaket Dettanågramåna
der efter en socialdemokratisk par
tikongress som ägnat EG någon 
minut. Nja, säger Schori, det gick 
ju lite fort, men utvecklingen är så 
snabb nu för tiden, man kan inte 
v än ta pä den demokratiska appara
ten, det gäller att s lä till snabbt Och 
förresten, har vi inte f ätt starkt stöd 
för v ära åtgärder av näringsliv och 
fackföreningsrörelse etc? Jo, det 
var så den norska regeringen reso
nerade 1972. Men norska folket sa 
i en folkomröstrting nej till EG
anslutrting. 
Jag uppfattade Schori i hans anfö

rande som en skicklig och kurl
skapsrik aktör i det utrikespolitiska 
spelet och en person med många 
värderingar jag kan dela. Men han 
ger också intryck av att vara starkt 
präglad av sin miljö, en miljö där 
utrikespolitik bedrivs som en skön 
konst och där det gäller att ·alltid 
komma ner på fötterna. EG-dyna
miken de senaste har varit så stark 
atthan funnit detförenligtmed sina 
intressen att vända 180 grader. Så 
blir EG-frågan en fråga om opti
mism eller pessimism och utrikes
politik en arena för snajdare och 
grå eminenser. Demokratisk för
ankring av utrikespolitiken, nej det 
var förr sånt gällde. 
Mycket är annorlunda i det nya 

Europa, men myck~t av det g~a 
bär vi med oss, sa P1erre Schor1 och 
berättade om prins Otto av Habs
burg som var pä besök i Bryssel 
ochråkade tittaini ettrum där folk 
satt och säg på en fotbollsmatch. 
- Vem SJ>elar, undrade han. 
-Det är Österrike-Ungern. 
-Jo, men mot vem? 

StenH. 

ByggnadsnäiDnden 
har haft sitt sista sammanträde 
för åretmed tacktal av Larry till 
alla, ingen nämnd och ingen 
glömd. Dessförinnanavverkades 
ett tjugotal ärenden, mest av 
mindre betydelse. Dock behand
lades planen för Vipeholm ännu 
engång,innandenställsut.NCC, 
som äger området, tycks nu tve
ka inför all exploatering, sanno
likt för att man inte har några hy
resgäster till alla kontor som 
planeras. En låg&mellanskola 
·önskas dock pä en smal tomt
remsa utmed Hardebergaspäret, 
men någon skolgärd fär man nog 
inte plats med. Byggnadsnämn
den vill nu intedrivakravetpäen 
cykelväg genom Thulehem, en-

dast centern och mp stödde vän
sterpartiets krav på en sådan. Sä 
det blir svårt för folk pä Månens 
Fälad att ta sig till Vipeholms
gymnasiet 

En plan för nytt centrum öster 
om Klostergärden ska skickas på 
en första remiss. Sen får man se 
om det kan bli något Motståndet 
bland klostergärdsborna är stort, 
och köpmännen tvekar att flytta, 
ty det kostar skjortan. 

Ett ärende som mänga med 
glädje skulle ha avslagit, är Shell
mackens utbyggnad vid Trolle
bergsrondellen, men dråpslaget 
sparas till nästa år. 

Thomas Schlyter 
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223 71 Lund 

Programdebatten 
Enligt min mening skall ett parti
program vara ett program som är 
en minsta gemensam nämnare för 
alla partimedlemmar. Jag tror så 
därför att ett ferntonårigt medlem
skap .i vänsterpartiet har lärt mig 
att Vl är garlSka överens i vissa 
grundläggande frågor men också 
splittrade i mycket. Jag tror, vi
dare, inte att det finns en viss lära 
som förenar oss och automatiskt 
förklarar allting. För mig är då ord 
som socialism, kornmunism och 
marxism uteslutet i ett partipro
gram. Orden socialism och korn
munism förklarar inte hur vi vill 
ha dagens samhälle, orden bety
der dessutom olika saker för olika 
märmiskor. Marxism är enveten
skap bland många andra, för de 
flesta rnärmiskor säger ordet ing
enting. För min del har jag aldrig 
förstått vad marxism är. 

Ideologierna lever 
Med detta vill jag inte säga att 
ideologierna är döda, däremot att 
en ideologiinteförklaras av ovan
stående omstridda ord. Vänster
partiets ideologi förklaras bäst av 
våra dagsaktuella krav. Om jag 
säger att skatten skall särlkas för 
lågavlönade och skärpas för hög
avlönade eller att momsen skall 
tas bort på nödvändiga varor så 
har jag på ett tydligt sätt talat om 
att jag är för järnlikhet och visat 
vad jag lägger i det. Om jag säger 
att vi skall satsa på oändliga ener
gikällor som sol, vind, vatten och 
biomassa istället för fossila och 
ändliga energikällor så har jag ta
lat om mina visioner om min mil
jöpolitik. Eller om jag säger att vi 
skall beskatta bilismen betydligt 
hårdare och föra över trafikresur
sema på miljövänlig kollektivtra
fik så ligger ju i detta att jag är för 
gemensamrna lösningar framför 
individuella. Detta om detta. 

Positivt 
Jag tror att ett partiprogram skall 
innehålla positiva skrivningar 
samtidigt som vi skall beskriva 
problemen. Såhär kan man skriva 
i ett partiprogram: "Sverige är ett 
land som präglas av väl utveckla
de demokratiska institutioner. All
männa och fria val till riksdag, 
landsting och kommuner är ett 
exempel på detta. Våra folkrörel
ser ett annat. Vänsterpartiet är en 
del av denna demokrati och vi 
kommer att söka stöd hos andra 

partier för att få igenom våra för
s~ag och visioner. Vänsterpartiet 
vill fördjupa demokratin och vi 
kommer att fortsätta lägga förslag 
på arbetslivets demokratisering." 

Eller så här: "Sverige har under 
de senaste decennierna utvecklats 
till ett välfårdssamhälle. Det är 
ingen tvekan om att utbyggnaden 
av den offentliga sektorn spelat en 
stor roll i denna utveckling." 

Ingen stilist 
Jag är ingen stilist men jag har 
med detta inlägg velat visa på en 
ton som jag tycker skall finnas i ett 
partiprogram. Om programmet 
dessutom görs kort, inte längre än 
en A4-sida, så gör man den han
terligt och lättläst. Ett program av 
den här typen kräver revidering 
vid varje kongress, det ser jag som 
en fördel eftersom vi då automa
tiskt får en debatt om ideologi och 
inriktning i partiet. 

Sven-Hugo Mattsson 

Biblioteksnätet 
skadas? 
Sedan min i förra veckans VB 
införda insändare skrevs, har 
kornmunstyrelsen fastlagt ramar
na för 1993 års budget, således 
också för biblioteket. Ramarna 
ger en besparing på l 820 000 
kr. Det motsvarar 8-10 heltids
tjänster. (En filial som JärnåkTa
biblioteket drar inte ens två!) 

Till dessa besparingar ska 
läggas att biblioteket redan 1992 
har måste spara 350 000 kr, vil
ket bl a innebär att pengar till 
vikarier saknas, att arbetsplats
utlåningen inte är fmansierad 
(företagen ska betala, annars 
läggs denn er) och attman visser
ligen inte har beslutat att lägga 
ner Jämåkrabiblioteket, men 
heller inte avsatt medel för fort
satt drift. 

Men biblioteksbesökarna bör
jar nu reagera. Till det mest gläd
jande hör att det håller på att 
bildas en vänförening, för att 
stötta biblioteket. Listor fmns 
utlagda på alla biblioteken får 
den som vill vara med. Stöd för
eningen! Nu behöver biblioteket 
alla sina vänner. 

Ingrid Andre 

Bästa red! 
Det förvånar mig att VB ställer 
sej kritiskt till Gun Hellsviks ut
talanden om åsiktsfrihet och de
monstrationsrätt. Ni tycks när
mast dela hållning med Flarn
man och Internationalen. Till 
skillnad från V s partistyrelse, som 
vid sitt möte den 8.12 uttalade 
sitt stöd för Gun Hellsvik. 

Hermtm Schmid 

Radio Solidaritet 
är inte död ännu, trots vad som 
tidigare meddelats om dess ned
läggning. Tv å eller tre måndagar 
fram till årsskiftet ska förening
en "500 år av motstånd" sända 
program på prov inför sina akti
viteter nästa år. 

Vad är då "500 år av mot
stånd"? Nästa år, 1992, är det 
som ingen kommer att sväva i 
okunnighet om, så många år 
sedan ChristoferColumbus "upp
täckte Amerika", som man ju 
också fick lära sig i skolan. Men 
där fanns ju faktiskt redan folk 
sedan tusentals år, som nu fick 
börja känna av den sparlSka och 
portugisiska kolonialismen. 

Indianernas egen kultur har 
sedan dess förtryckts i 500 år, 
och de behandlas som en andra 
klassens märmiskor i den mån de 
inte utrotats. Samtidigt har de 
bjudit ett tappert motstånd, och 
idag reser sig de förtryckta och är 
bereddaattutkämpaetthårtmot
stånd. inte minst mot koloniali
stemas firande av denna förned
ring. Däri deltar även USA, Stor
britannien och Sverige. 

Föreningen, som bildades i 
Lund efter ett besök hos indianer 
i Ecuador, är knuten till LuKriss, 
och träffas varje månad i deras 
lokaler. Lyssna på närradion, 99,1 
MHz på måndag kl 17.30 eller 
kl 22 om du vill veta varför du 
inte ska åka till Sevilla eller Bar
celona 1992, och om du ändå gör 
det, för att du bör känna till i 
vems intressen dessa manifesta
tioner sker! 

T ho 

Nästa nummer 
är detsistaför året. Är detsistaför 
året. Bidrag är mycket välkomna, 
så kan vi kanske enligt traditio
nen göra ett åttasidigt julnum
mer. Lämnna in manus (och teck
ningar!) i god tid så att vi hinner 
skriva in dem före den sista skäl
vande arbetskvällen. 

' \(~·····~· ·· ~d : .. · .... ••···~ >·· 

VJfråitar 
En cirkel på en karta hamnade fel 
i VB nr 36. Här kommer den rätt, 
över Cypern varifrån Carin Hög
stedt & Lennart Värmbyskickade 
kort. 

Vi passar ockå på att utpeka 
Milos, som Röda Kapellet tänker 
besöka i juni. 

POSTTIDNING 

Sommarvandring 
i Arkadien 
I juni 1992 åker Röda Kapellet 
ochandra progressivablåsareoch 
trumrnare ner till den grekiska ön 
Milos. Eftersom flera av blåsar
na även är trogna vandrare har 
det fallit sej naturligt att förlägga 
även den traditionella sommar
v andringen till Grekland. 

Valet har fallit pä Arkadien. 
Givetvis dels fördet vackranam
nets skull. Men främst därför att 
denna herdeprovins inne på den 
peloponnesiskahalvön verkligen 
är värd att besöka, enligt vad på
litliga personer berättar. Den 
ligger också väl till för arlSlut
ningsresorna från Milos och för 
deltagare som kornmer med tåg/ 
båt från Italien - Jugoslavien är 
omdiskuterat som genomrese
land. 

Blåsarlägret avslutas på mids
ommarafton och vandringen blir 
den följande veckan. Nedresan 
med tåg sker därför senast ons
dag e m den 17.6 fördensom vill 
d~bblera Milos och vandring 
(vllket man kan göra utan att 
spela, Milos lär vara en fm av
kopplingsö), en veckasenare för 
den som bara vandrar. Måndag 
morgon den 6. 7 kan en skåning 
vara på jobbet igen. 

Den som bara vandrar klarar 
sej med ett tvåveckors Interrail
kort för ca 1900 kr, plus Sverige
sträcka, liggplatseroch båttillägg, 
för själva resan. Längre tid kos
tar en tusenlapp till. 

Det är verkligen ingen bråd
skamedattanmälasej.Menman 
kan ju börja planera och dröm
ma. 

Gunnar Sarulin 
tel135899 

KOMPOL Nästa möte må 13 jan . 1992 
Tid och plats meddelas på annat sått. 

HANNAS FlÄKT Jul-lov. Vi trålfas sö 
15 jan kl 17 på Palaestra. Obs tiden! 

RÖDA KAPELLET Sö15.1 kl18.45 rep 
på Palaestra(sista för året). Repertoar: 
som förra ggn. + 247.Nåsta: Sö. 1211. 
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