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Vi känner 
sorg och vrede 
Vi sörjer med de människor och 
deras anhöriga som de senaste 
veckorna drabbats av en vett
villings kulor och kämparpåsjuk
hus för sina liv. 

Vi förstår att in v andrare i 
Sverige nu känner oro och ångest 
för v ad som kan komma att hända 
om inte denne vettvilling stoppas. 

Vi trordet är nödvändigt att alla 
invånare i detta land nu visar sym
pati, förståelse och medkänsla med 
de som känner denna oro. 

Vi fördömerde rasistiska grup
per som i skydd av mörker och 
anonymitet begår skändliga ill
dådmotinvandrareochflyktingar. 

Vi tar avståndfrån de politiker 
som nu försöker fiska i grumligt 
vatten och skylla den senaste ti
dens vansinnesdåd på den svenska 
flyktingpolitiken. 

Vänsterpartiets i Lund årsmöte 
l febr . 1992 

Ekonomisk . raszsm 
är det enligt en kolumn av Henric 
Borgström i onsdagens Syd
svenskan att hysa betänkligheter 
mot att företag ochnaturtillgångar 
i Sverige ägs av utländskt kapital. 

Vi försäkrar: vi hyser inga il
lusioner om att den lokale kapi
talisten i Knäckebröhult skulle 
vara mera människovänlig än de 
berömda gnomerna i Ziirich, det 
är säkert hugget som stucket. Det 
finns bara en fördel med den in
hemske kapitalisten: man kan tala 
med honom, han förstår vad man 
säger och även om han delar sin 
tid mellan brevlådan i Liechten
stein och villan på Costa Bra va så 
lockas han hem av knäckebrödet 
och sillen med jämna mellanrum. 

Det är frestande att spekulera 
över hur begreppet har tillkom
mit. Det är så renhjärtat och långt 
från den verklighet människor 
upplever att endast en ekonomi
joumalistskullekunnatmyntadet. 
Vi nominerar det till VB:s nyin
stiftade tävlingomåretsmestidea
listiska uttalande. 

Vänsterpartiets årsmöte: 
Stor lundamajoritet mot partietsEG-linje 

Det var två motioner som orsakade de längsta debatterna 
på lundavänsterns årsmöte i lördags. Den första hade 
rubriken "Nej till svenskt medle~skap i EG". oc~ b~stod 
delvis av citat ur partiets aktuella nksdagsmohon 1 fragan. 
Efter plädering av bl.a. riksdagsledamoten.RolfL. _Nilson, 
som inte hade skrivit under den senare motionen, rostades 
den förra ner med två tredjedels majoritet. Därmed föll 
även ett förslag till EG-kritiskt uttalande. Med knapp 
majoritet rekommenderades sedan partistyrelsen att ute
sluta Kenneth Sandberg i Kävlinge för hans invandrings
politiska ställningstaganden. 

Det var ett långt årsmöte fast 
med fårre deltagare än tidigare år. 
Nya ledamöter i styrelsen, om vil
ken de flestaönskade attden skulle 
motsvara de grundläggande poli
tiska åsikterna hos en majoritet av 
de aktiva medlemmarna i Lund, 
blev Birgit Assarson, Camilla 
Fors, Seth Klingspor och Göran 
Persson. Till ordförande omval
des Kajsa Theander. 

Vinklad agitation 
I EG-frågan avviker alltså en stark 
opinon i Lund från partilin j en, men 
dennahar vältaliga lokala företrä
dare. Några framförde i första hand 
demokratiargument, om EG:s "de
mokratiska underskott" där de 
tunga besluten fattas i det lilla och 
slutna ministerrådet, och om att 
ett litet land som Sverige kommer 
bort i det stora EG, vilket bl. a. kan 
leda till utbredd politisk passivi
tet. Andra betonade risken för att 
vi dras in i stormaktspolitiska ag
gressioner, och de drog politiska 
paralleller för att varna dagens 
EG-entusiaster inom vänstern. I 
seklets början ville Bengt Lid
forss ha med Sverige i det tyska 
kejsardömet, och kring 1940 me
nade en socialdemokrat som Al
lan Vougt att vi borde foga oss i de 
nya politiska realiteter som gällde 
på den europeiska kontinenten. 
Man tog även upp den taktiska 
risken med att ett parti som balan
serar på fyraprocentsgränsen 
framstår som splittrat i en central 
fråga. 

alternativ till en anslutning . Flera 
talare var i och för sej måttligt 
entusiastiska till EG men ville ha 
mer tid till diskussion innan de tog 
bestämd ställning. 

Ett antal medlemmar reserve
rade sej mot beslutet att avslå 
motionen. 

Lund fick rätt 
Rolf Nilson representerade även 
det skånska partidistriktet i egen
skap av dess ordförande. I sitt 
hälsningsanförande betecknade 
han 1992 som ett avgörande år för 
vänsterpartiets överlevnad, inför 
kongressen i januari 1993 som 
ska anta partiprogram och välja 
ny ordförande. Han konstaterade 
också att den internationella vän
sterns vilsenhet fortsätter vilket 
gör att man inte kan räkna med 
"ideologisk draghjälp" utifrån . l 
programdebatten önskade han 

stark medverkan från Lund. 
Lundaorganisationen har ju "fått 
rätt" i sjuttio- och åttiotalets stora 
debatter inom partiet. 

Huvuddelen av anförandet äg
nades dock åt främlingsfient 
ligheten och kampenmot den. Den 
finns i Skåne inte bara i dess upp
märksammade "bondska" 
form, dvs. hos grupper som 
Sjöbopartie t, utan också, mer raf
finerat, hos moderaterna och 
överklassgrupperna i Vellinge 
kommun, något som partidistriktet 
har försökt att peka på. 

Bengt Westerberg har tidigare 
utpekat Skåne som landets mest 
främlingsfientliga provins. Det 
finns emellertid andra skånska tra
ditioner, sade Rolf, och syftade 
nog på Torsten Nilsson och andra 
SSU-areochvänsterradikalersom 
på trettitalet gick in handfast stop
pade nazistiska möten. "Vi måste 
tydligt visa alla fascister att de 
inte accepteras." 

Ett bra kommunalval 
De kommunala rapportema av 
verkades tämligen raskt. För sista 
gången fick man höra om med
borgarvittnena, fastighetsbolaget 
Färgaren, kulturstödsnämnden. 
Till nästa år har vissa nämnder 
stöpts om och andra krympts eller 
försvunnit, samtidigt som 

Forts sista sidan 

Men en majoritet ville alltså 
inte säga "nej till EG". Dit hörde 
förutom Rolf Nilson partistyrel
seledamoten Ann Schlyter som 
ansåg attmycket av vänsterpartiets 
EG-kritiska argumentation var 
vinklad och även rent felaktig . 
Partiet sade bl.a. nej till EES-av
talet utan attkänna förslagets inne
håll. Därmed saknas ett realistiskt 

Vid årsmötet framlwm invändningen från vissa 
kamrater all det kunde bli för många nya styrelsemi!dlemmar. 

Motiveringen var all de nya ej hade tillräcklig erfarenhet inför det kommafide 
verksamhetsåret mi!d allt dess arbete, som all uLforma paritets stadgar mfor 
kongressen 1993. Vad man undrar är hur det skall gå mi!dförnyelsen i partiet 
när man hyser sådana tvivel inför ell styrelseval. Ovan ses eftermiddagens 
presidium: Gunnar Sandin , Ann Schlyter och Hans Persson . 
Bild och bildtext: Göte Bergström. 



~KOMMENTAR 
Vi känner igen oss 

Den senaste tidens attentat mot 
svenskar med utländsk härkomst 
har upprört nationen. Det är bra att 
många reagerar. Vänsterpartiets 
årsmöte i Lund antog ett uttalande 
("Vi känner sorg och vrede"). Dess
utom uppmanade årsmötet partiets 
riksstyrelse att utesluta Kenneth 
Sandberg ur partiet. Det var det 
enda möjliga. Sandberg har under 
åratal i distriktet försökt få gehör 
för sina fördomar utan att lyckas. 
Det är oberipligt atthan inte frivilligt 
lämnar den organisation som på 
inga punkter delar hans uppfattning. 

Sandbergs fördomar har lett till 
att han dömer ut alla svenskar med 
utländsk bakgrund. En annan gene
ralisering är att föra samman alla 
med utländsk härkomst bakom 
begreppet "invandrare". Det skyrn
mer det faktum att "invandrare" 
lika lite som t. ex. "pensionärer" är 
en politiskthomogen grupp. Också 
svenskar med utländsk härstamning 
har olika klassmässig bakgrund. 
Silvia Sommerlath tillhör inte 
samma samhällsklass som den 
turkiska gästarbetaren eller den 
kurdiske flyktingen. 

I tisdagens riksdagsdebatt om 
främlingsfientlighet och rasism sa 
vår egen lundaminister Gun Hells
vik att hon inte känner igen sitt 
land. 

Vi känner i varje fall tyvärr igen 
vår landsända. I Malmö får en Carl 
P Herslow röster på invandrar
fientlighet. I Kävlinge får en 
vänsterpartiströster på fördomar .I 
Sjöbo får en centerpartist röstar på 
samma politik. I Höör karak
täriserar "sverigedemokraterna" 
mordförsöken som en avskjutning, 
som om man diskuterade älgjakten. 

Vi känner igenlandsändanockså 
närvänsterpartisteniKävlingeBir
gitta Ehlin inte vågar ställa upp på 
ett offentligt möte till hennes och 
partikamraten Susanne Ståhls stöd 
Hon avråddedistriktet attgöradetta 
hon inför risken att någon galning 
skall komma skada henne eller 
hennes barn. De får redan nu brev 
och telefonsamtal med hotelser 
därför att hon de för en human 
flyktingpolitik. 

I riksdan förde Annika Åhnberg 
fram tankegången att lagstiftnings
vägen förbjuda rasistiska organi
sationer. Det var ett bra förslag. 
Sverige har sedan ett årtionde i FN 
åtagit sig att genomföra denna 
lagstiftning. 

Vi skulle känna igen vårt land 
bättre om detta kom till stånd. Det 
land som hittills varit känt för att 
försöka värna sina invånares liv 
och hälsa. 

Varttog 
solidariteten vägen? 
Brasafton på Kvarnbyskolan ons
dag 12.2kll9. Kyrkoherdeingemar 
Simonsson ställer frågan : Handlar 
främlingsfientligheten bara om 
arbetslöshet? 

Varska 
Konsum 
ligga i 
Sand by? 
Förra åren behandlade byggnads
nämnden flera gånger en detaljplan 
för kvarteret Kryptan i Södra 

Sandby, mitt emot centret där. 
Tanken var attKonsum skulle flytta 
in i Sandbymaskiners gamla 
byggnader, men det mesta skulle 
byggas nytt. Läget ansågs bra och 
centrum skulle bli mer levande. 

Nu har Konsum backat ur och 
nappat på ett erbjudande från en av 
nämndens m-politiker, Bertil 
Ekstrand, som vill bygga om sitt 
nedlagda tryckeri vid Lundavägen. 
stadsarkitektkontoret fick i höstas 
uppdrag att ändra detaljplanen för 
kvarteretdär tryckeriet ligger . Men 
Ekstrand vill nu att ärendet ska 
behandlas som "enkelt planför
farande", utan sedvanliga remis-

ser. Kontoret avstyrkte nämnden 
gick med! 

Men livsmedelhandel skiljer sig 
väsentligt från pågående och 
tidigare industriverksamhet. Bl.a. 
blir det en helt annan trafik nära det 
problematiska gatukorset i Sandby 
centrum. Dessutom borde läget för 
livsmedelshandel prövas i den 
kommande översiktsplanen för 
Sandby. 

V -ledamoten i nämnden, Thomas 
Schlyter, tycker därför inte att 
planändringen är av begränsad 
betydelse eller saknar intresse för 
allmänheten, och han reserverade 
sig därför mot beslutet. Bara mp 
tyckte likadant. 

Knittes kommentar apropå vissa alauel/a aJtityder. Denna gång är det ingen katt 
utan hermelinerna somför ordet. 

En~tr~trg!l !!!,~~~!m~!:~'~'" Ln M 
vänstern/gamla vpk synes mig den en vänsterpartist. . . (VB 40/91) där. 
lavaström vara, av okvädningsord Med en brilliant och alltigenom 
och aggresivitet som liksom Himmel och pannkaka! övertygande pedagogik bör man 
omsluter och till aska förbränner Jag trodde östeuropasmällen bl. a. t. ex. i stället visa attdetta är fel eller 
varje offentligt (gärna i DN) och innebaren nyttig lektion i vådan av på möjligheten att ge sig i kastmed 
kanskenödvändigt meningsutbyte. att brista i debatt och öppenhet. och lösa dessa problem samt attdet 
Jag har hängt med och pinats av de När det gäller bristen på riktig av skilda skäl -humanistiska o.a. 
likt piskrapp vinande speglosorna argumentation gör man samma typ vore ohederligt och chauvinistiskt 
alltsedan Per Kågesons tid, fram av misstag inom vänstern som det att styra eller stoppa dessa flytt
till de tre avhoppen i somras, och offentliga samtalet om den s.k . ningar -vill folk flytta skall de få 
fler lär det bli, tyvärr. rasismen länge gjort (en något flytta! (Jag kan tusen vidare skäl.) 

Om folk i partiet vill ansluta oss ändrad attityd skymtar nu). I stället En Kenneth i Kävlingehar säkert 
till N a to eller Arabförbundet och för att bemöta och argumenteramot uttryckt sig betydligt brutalare men 
korsfästa landets alla negrer med alla typer av främlingsfientlighet borde bemötas på i stort sett samma 
huvudet neråt och ändå kalla sig och rädsla däribland rasism, sätt. 
vänsterpartister så ta reda på skälen avfärdar man allt som rasistiska En riktig rasists (för sådana finns, 
och argumentera!! argumentera!! I ideer och analyserar i stället var så säker) argumentation bör 
stället för dessa löjliga skallgångs- "miljön" de uppkommit i, hur och alltså också bemötas . Det är inte 
kedjor med krav på bannlysning, varför. särskilt svårt eftersom rasism är 
avböner och uteslutningar . En Om någon t.ex . mer eller mindre orimlig. (Judendomen är ingen ras , 
särskilt tristreplikfrån tokvänsterns stillsamt påpekar att alla större för l O 000 låg en iskaka över hela 
dagar är misstänkliggörandel av folkomflyttningar i världshistorien skiten och sedan dess är alla s.k. 
motståndarens uppsåt ("En riks- Jett till och kommer att leda till svenskar invandrare osv osv.) 
dagsman som tar till vilka metoder olika sorters problem räcker det Alla som liksom jag saknar 
som helst för att få behålla sitt inte med att avfärda denne med att brilliant och alltigenom pedagogik 
smörjobb i Kungl Hufvudstaden") . han eller hon har fel, är dum, (jag är känd i Lund för denna brist) 



Från föreningslivet m.m. 
Så här i början på det nya året 
blomstrar ju alltid föreningslivet 
och häromdan var det dags för mig 
att bidra till den årliga förnyelsen 
av folkrörelserna. Som ledamot av 
valberedningen för vänsterpartiet i 
Lunds bowlingsektion var det min 
uppgift att få fram en suppleant till 
materielförvaltaren. Jag satsade 
stenhårt på omval och ringde upp 
min kandidat: 

-Ja, du ställer väl upp igen? 
-Tja hördu, tycker du inte att vi 

alla är skyldiga historien en 
omprövning av våra positioner? 

-För all del, det är klart att som 
förr är det ju inte, aktiviteten har 
onekligen gått ner. 

-Vi står inför etthistoriskt skifte 
och det gäller att göra slut på alla 
gamla illusioner, det behövs en 
tillnyktring där vi måste erkänna 
marknadsmekanismernasom själva 
källan till människornas frihet. 

-Jo, vi har väl missat en del där 
i det förgångna, det har kanske 
funnits en del brister i klothante
ringen? 

- Det handlar inte bara om 
klothanteringen. Jag har kommit 
till uppfattningen att de kollektiva 
lösningarnas tid är förbi. Vi måste 
bejaka individen. Sepåkommunis
mens fall i Östeuropa, tycker du vi 
ska bortse från den? Försvarar du 
Stalins utrotande av kulakerna? Det 
är bara en tidsfråga innan vi i 
Sverige måste gå samma väg och 
göra upp med det förgångna. 

- Så du menar att vi skulle 
ompröva hela bowlingsektionens 
verksamhet? 

-Vi har levt över våra tillgångar, 

kan försöka vädra kraften i lite 
vanlig argumentation. Den riktige 
rasistenlåter sig säkertinteövertalas 
men bör liksom "främlingsfienden" 
aldrig, aldrig få stå oemotsagd. 

OmEG 
Ett av de starkaste, slagkraftigaste 
och meningsfullaste argumenten 
mot EG-maffian är ju det om från
varon av debatt; att beslut fattats 
över folkets ovetande huvuden. Hur 
kan vänsterpartiet då förespråka att 
man redan klarat av denna icke
existerande debatt och att tvek
samma eller EG-förespråkare inte 
kan vara v änsterpartister? Det är ju 
enfaldigt! 

Nej-sidan bör företrädas av EG
motståndare, inte av vänster
partister och vi andra bör få vara 
tveksamma tills vi låter oss 
övertygas av en brilliant O.A.Ö.P. 

För övrigt bör man nog i denna 
som i andra frågor lyssna till vad 
människor under 20 år, föraktfullt 
kallad tågluffargeneration, med 
vänstersympatier tycker om man 
vill behålla den lilla framtid man 
har och i vissa fall argumentera. 

Om privata dagis 
Har man som övergripande mål 

det gäller att dra in svångremmen 
och satsa på produktivitet och 
tillväxt - Sverige måste ut ur ur 
krisen. Vi är inte längre isolerade, 
vi måste se till att komma med i 
Europa. 

-Jo, det ligger nog mycket i det, 
det är viktiga grejer du tar upp. 
sektionens ekonomi är ju inte den 
bästa och det kanske har blivit lite 
isolerat när vi bara kört med 
vänskapsmatcherna med Osby. Vi 
kanske kunde åka till Helsingör 
nån gång? Och sen har det ju varit 
tal om att ompröva vårt gamla 
ställningstagande att man inte fick 
ha egna klot. 

-Omprövningen kan inte sluta 
där. Jag har länge i det tysta varit 
motståndare till vår överbuds- och 
plakatpolitik. Det krävs realism, 
politikenerbjuder inte längre några 
lösningar, det finns inga visioner 
mer och det är meningslös t att lappa 
på något som vi borde ha kastat 
över bord sen länge. 

-Jaha, på så sätt. Skajag då tolka 
dig så att du inte ställer upp för 
omval som suppleant till materiel
förvaltarposten i bowlingsektio
nen? 

- Jag ställer definitivt inte upp 
och se det gärna som en protest mot 
förlegade tankesätt 

-Jaha. Då, ja, jag vetinte hur jag 
ska formulera det, då kanske du 
tänker lämna partiet också? 

- Är du inte klok? 

Allt går igen 
Kvinnor sägsju uppleva livet på ett 
meracykliskt sätt, medan män lever 
lineärt. Det verkar som om det är 

med det politiska arbetet visionen 
om det klasslösa socialistiska 
samhällsbygget ter sig naturligtvis 
tanken på privatproducerad vård 
och omsorg för alla och under 
demokratisk kontroll som rent 
grotesk. Förossmed en serie mindre 
delmål bestående i minskade 
samhällsklyftor, rättvisare fördel
ning, o.s.v. i siktet, bör tanken åt
minstone prövas, liksom andra 
kätterska tankar- Leder minskade 

:_(j; 
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förmögenhets- och inkomstskatter 
i vissa fall till ökade intäkter som 
kan användas i dessa syften? 

- Bör miljöpartiet slås samman 
med vänsterpartiet på sikt (som 
Gunnar Sandin föreslagit i VB)? 

- Bör barnbidraget vara ett 
skatteavdrag i st.f. en postgiroavi? 

- Har Ian rätt när han hävdar att 

kvinnorna som är bäst rustade att 
förstå verkligheten. Om det är 
någon omprövning som verkligen 
har varit smärtsam så är det just att 
överge min ungdoms tro på att 
utvecklingen i huvudsak går mot 
mer förnuft, för all del med vissa 
temporära bakslag. Men att pendel
rörelsen skulle vara så komplett 
och såtydlig hade jag aldrig anat. 

Politiken och opinionsbildningen 
just nu är som en enda plågsam 
upprepning av 50-talet, nu komplett 
med Per Ahlmarks återupplivande 
av Tingsten. Men visst, det ger en 
viss styrkaatt ha varitmed förr. Jag 
var socialdemokrat på ett lands
ortsgymnasium på 50-talet och de 
nu gängse glåporden mot socialister 
känns bara alltför bekanta för att ha 
någon särskild inverkan på mig. 
Nu väntar jag bara på MRA:s 
återkomst på arenan. Kanske har v i 
sett de första tecknen; låt vara att de 
fyra absoluterna nu är utbytta mot 
de fyra friheterna i EG. Stjärn
rollerna i Moralisk Upprustning 
spelades f.ö . just av f.d. socialister 
som övergivit sitt gamla klass
kampstänkande och som hand i 
hand med sina företagsledare gick 
en ljus europeisk framtid till mötes . 

Nya reformer 
Min senaste upplevelse av åter
komst gäller den förestående 
universitetsreformen. Sammanfatt
ningsvis går den ut på att allt blir 
som på 50-talet, före PUKAS och 
1977 års reform. Den studerande 
väljer i stort sett fritt sina ämnen 
och det är ju sympatiskt. Det är 
klart att den som vill bli läkare, 

turistmomsen varen "korkad" skatt. 
etc? 

Är allt detta fel måste det veder
läggas av en brill ... ja, ni vet och 
inte av ett avfärdande flatgarv. 

Efter att som orkesterledare i 
S tockholm deltagit i v ärrsterpartiets 
i särklass mesigaste och innehålls
lösaste valkampanj känns RLN:s, 
AÅ:s m.fl:s debattinlägg uppfris
kande som strängt taget vågar 
ifrågasätta allt. J ag tror de och andra 
vi Il något med partiet och åter känna 
sig stolta i sin vänsterpartiskheL 
Även jag känner mig stolt och 
inspirerad då. 

"För var och en, som vill för
bättra något i världen, är det en 
gyllene regel att göra början med 
sig själv .... " 

.. . men jag blir åter sjuk i 
luftdraget från partipiskan. 

" ... och även till den, som ser 
räddningen blott i alltings tillinlet
görelse, vågar jag ri/aa det rådet: 
Var god och börja med er själv." 

(Hj. Söderberg; "De usla mak
terna i tiden") 

Jonas Forssell 
Kungl. Hufvudstaden, vänster

sympatisör 

ingenjör etc. får gå sina noga 
fastställda yrkeslinjer, såna heliga 
kor vågar ingen röra. 

Motståndet mot universitets
reformerna kring 1970 bjöds av en 
intressant koalition av studentradi
kaler och representanter för det 
gamla halvfeodala universitetet, 
medan förespråkarna. en social
demokrati i korporativistisk hög
form talade för det moderna 
samhället. Nu visade sig de genom
organiserade och rationellt yrkes
inriktade studierna leda till 
stereotypa och tidigt åldrande 
utbildningar som inte svarade mot 
ett samhälle i snabb teknisk och 
organisatorisk utveckling. Motstån
darna fick rätt. 

Utbildningsminister Unekel har 
så vitt bekant inte tackat 68-
radikalerna för deras kamp för 
akademisk frihet. Han känner 
sannolikt mera samhörighet med 
den andra parten i motstånds
koalitionen. Ettuttryckför dethittar 
man i det förslag till högskole
förordning som nu är ute på remiss. 
Institutionsstyrelsernasom kom till 
kring 1970 har fungerat genom v al 
av de anställdaoch studerande vid 
en institution. Nu vill utbildnings
ministern ändra på det: en institu
tion ska antingen ledas av en prefekt 
(som uttryckligen sägs bör vara 
professor) eller en prefekt med 
institutionsstyrelse utsedd av hög
skolestyrelsen, i sin tur utsedd av 
regeringen! I frihetens namn införs 
och lagfåstes nu alltså det klassiska 
professorsväldet i det svenska 
universitetsystemet. Nog går allt 
igen . 

Lucifer 

Sommarvandring 
för antiimperialister 
I sin aktuella bok Naturkonlraktet 
skiljer idehistorikern Sverker Särlin 
mellan en "arkadisk" och en 
"imperialistisk" syn på naturen. 

Som goda antiimperialister har 
alltså V andringssektionen förlagt 
årets sommarutflykt (veckan efter 
midsommar) till Arkadien, herde
landskapet på Peleponnesos. Följ 
med oss dit, kanske på ditt livs sista 
tågluffarkort. Upplysningar genom 
Gunnar Sandin, te!. 135899. 

Vad Marx hade 
tyckt om EG 
har VB:s debattredaktion utlovat 
ettsvar på. Lugn, det kommer! Men 
eftersom det glädjande nog har 
strömmat in en mängd goda bidrag 
med ännu aktuellare innehåll får 
artikeln vänta. Kanske till nästa 
nummer. 

Låt nu inte detta avhålla er från 
att skriva själva. Kommer det 
tillräckligt med inlägg så gör vi 
fyra sidor extra. Bara om EG. 
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Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 7l Lund 

Vänsterpartiets årsmöte ... 
Fortsfrån sid l. 

vänsterpartiet inte längre ingår i 
någon koalition som ger extra
tilldelning av poster. 

Den besegradekommunala koa
litionen, dvs den "rödgrönamajo
riteten" av mp, s och v, stod natur
ligt nog i centrum för parti
företrädaren Roland Anderssons 
rapport, som samtidigt var full
mäktigegruppens. Hade den varit 
en verklig koalition så hade den 
möjligtvis klarat sej bättre i v alet, 
menade hand. Nu var det främst 
vänsterpartiet som hade arbetat 
för koalitionstanken och samman
hällningen. Kanske var det detta 
som belönades i kommunalv alet, 
där vänsterpartiet hade klarat sej 
överraskande bra enligt Roiands 
analys av siffrorna. 

Just nu är det lite dött kring 
kommunalpolitiken, konstatera
des det. Men kom igen om unge
får ett år sade någon, Då har alla 
statliga och kommunala ned
skärningar hunnit slå igenom så 
att gamla, småbarnsföräldrar, hy
resgäster och andra grupper 
verkligen känner av det, och då 
kommer det en storm av missnöje 
som vänsterpartietmåstevaramed 
om att artikulera. Fast då måste vi 
först diskutera genom vår social
politik, krävde Kerstin Larsson, 
som menade att hon som ordfö
rande i en social distriktsnämnd 
hade fått forma sin linje på tämli
gen fri hand. 

Någonkompletterandekommu
nal partiföreträdare hade val
beredningen ännu inte hittat, så 
Roland Andersson fyller t.v. hela 
den utvidgade tjänsten trots att 
han, på grund av sitt "riktiga" ar
bete, inte hinner och vill. Tiden 
och viljan finns heller inte för att 
regelbundetrapportera till VB om 
vänsterpartiets kommunalpolitik, 
deklarerade han med viss emfas. 

"Sandberg eller vi" 
Trots den sena timmen tog sej 

årsmötesdeltagarna avslutnings
vis god tid att diskutera Kenneth 
Sandberg. Nästan alla närvarande 
gav sin åsikt tillkänna. 

Som vi tidigare berättat har 
kommer partistyrelsens utsände, 
Lennart Beijer, efter att ha talat 
med Sandberg och även med an
draKävlingemedlemmar(som vill 
få bort denne) inte att rekoromen
dera uteslutning. Sandberg lär ju 
ha beklagat de offentliga formu
leringar som har ansetts som mest 
förgripliga Detaljerna i detta är 
inte klara och då är det för tidigt 
att döma, ansåg några på mötet. 
Andra var motståndare till den 
sortens sanktioner överhuvudta
get, och menade att utträde måste 
vara ett individuellt ställningsta-

Rättnamn 
Nu har vi fått ordning på de om
kastade politiker- och tjänste
mannanamnen. Dessa dolde sig: 

Kitten Anderberg 
Lars V. Andersson 
Margareta Dovsjö 
Mats Helmfrld 
Gunnar Jönsson 
Tove Klette 
Rune Linder 
Ebba Lyttkens 
Lars-Arne Norborg 

Hej du periodiska fröjd kal
lad Veckoblad! 
Jag fick som vanligt förra veckan 
VB i handen, och eftersom jag 
gillar VI-tidningens korsord och 
brukar försöka lösa deras "Gömd
Person-Gåta" tog jag mig före att 
reda ut VB:s inte så studentikosa 
s.k. kommunala namnoreda utan 
annan '1okal förankring" än VB:s 
samlade höstnummer och en all
män sympati för staden Lund ( 
jodå jag har varit där - många 
gånger). 

Sagt och gjort! 
Moderatema Lennart Ryde och 
Mats Helmfrid var lätta. Liksom 
folkpartistema Tove Klette och 
Ebba Lyttkens samt den i VB ofta 
förekommande Lars V Anders
son (c). Att Rune Linder är 
fastighetschef får man veta men 
inte riktigt vad Kitten Anderberg 
upprätthåller förpost (vid en snabb 
genomläsning). 

För att uppnå någon slags tro
värdighet i sådana här fnissiga 
sammanhang bör man smutskasta 

g ande. Och hade man uttömt alla 
möjligheter att genom samtal på
verka Kenneth Sandberg? Ja, åt
minstone i nuvarande läge, med
delades det från sådana som hade 
försökt. 

Många talare ansåg emellertid 
att saken var klar genom det som 
Kenneth Sandberg hade sagt om 
(den svenska) homogenitetens 
v är de. Med de åsikterna hörde inte 
hemma i vänsterpartiet, och att ha 
honomkvar skulle ge fel signaler 
till omvärlden. Ett par deklare
rade också att de skulle överväga 
sitt eget medlemskap om Sand
berg fick stanna. 

Lennart Ryde 
Thomas Schlyter 
Gunlög Stenfelt 

Flera rätta lösningar har kom
mit in, vilket är så mycket mera 
beundransvärt som VBs sättare 
hade missat o-et i Dov sjö. Alla får 
de ett litet bokpris med posten. De 
heter: Kjell Boije, Jonas Forssell, 
Rinnande Grislicht (pseud?), lng
rid Nathell, Birgitta Theander. 

även sina egna varför man mycket 
riktigt återfinner V:s Lars-Arne 
Norborg (dock utan bindestreck) 
och Thomas Schlyter (även om 
jag föredragit MRS HY HAT 
CLOSET som roligare) bland de 
förlöjligade. 

Sedan börjar problemen för de 
utsocknes. Den arme Jamardet 
Rövgas kan möjligen vara social
demokraten Margareta Dovsjö, 
men då är det en s.k. slamkrypare 
eftersom o:et fattas. 

I Skåne heter nästan alla Jöns
son resonerar vi hufvudstadsbor 
fördomsfulltoch av resten av bok
stäverna i G URAN J NONSÖNS 
formas lätt Gunnar, en för mig 
alltså okänd makthavare men sä
kert ofta förekommande på 
sydsvenskans lundasidor. Värre 
är det med Slugge Lönnfett. Carl 
Bildts dotter (och en av mina) 
heter Gunnel och kvar blir S 
(mellaninitial Götfel t eller möjli
gen Stögfelt som efternamn, som 
dock har nackdelen att ha samma 
vokalföljd. Gunlög då, kvar blir 
Stenfelt, det låter starkt och 
fornnordiskt knotigt. 

Just nu pratar min hustru i tele
fon medsin lunda-vännina- ut och 
kolla - jo Gunlög var rätt (lite 
hjälp fickjag allt) och detfanns en 
Jönsson, Gunnar. Bara slam
kryparen kvar. 

Jonas Forssell 

Diskussionen var alltså lång, 
seriös och genomlysande. De av
slutande röstsiffrorna, l 0-9 för 
rekommendation om uteslutning, 
visar hur kluven stämningen var i 
formfrågan. (Ett referat i en mor
gontidning har gett ett annat in
tryck.) I sakfrågan, i uppslutningen 
bakom partiets flykting- och in
vandrarpolitik, var enigheten dä
remot total. 

-Men det räcker inte med de
klarationer, sa en medlem. Nu 
måste vi visa praktisk solidaritet i 
vardagslivet. 

Gr 

POSTTIDNING 

BLÅSFEST 
för alla 
På lördag är det alltså fest, med 
anledning av och efter Röda 
Kapellets årsmöte. Allavänner av 
musik och/eller Röda Kapellet är 
mycket v älkornna. Kapellet spelar, 
Maria Sundqvist och ett par andra 
artister ger prov på en kommande 
lundapjäs, Lufsen och hans gäng 
står för dansmusiken. Den senare 
börjar halv elva men själva festen 
klockan åtta, så kom då. För 50 kr 
får man inträde, mat och tillträde 
till baren. 

Marx för 90-talet 
Seminarieserien om marxismen 
och samhällsvetenskaperna av
slutas med Greta Hofsten, f.d. by
rådirektör på Ams och brev bärare, 
ordförande i Kristna för Socialism, 
som tänker sig "en ny Marx" 
sammansatt så här:"en liten bit 
pensionär, ett stadigt stycke 
erfaren kvinna och några rejäla 
stänk uppkäftig tjej/grabb", 
inleder om "Marx och den poli
tiska identiteten- igår, idag och i 
morgon". 
Tisdag 11.2 kl 14-16 på socio
logiska institutionen. lärosal l. 
Alla hjärtligt välkomna. 

m3l 
FYRA SÄLJES 

i Sofiaparken, 100 kvm. Inflyttning 
till sommaren. Tel. 122066. 

KOMPOL möte må kl19.15 på parti· 
lokalen. Vi diskuterar det borgerliga 
handlingsprogrammet (finns i fullmäkti
ges januarihandlingar) . 

HANNAS FLÄKT Sö kl17.00 Rep på 
Palaestra. 

RÖDA KAPELLET Lö 18 Arsmöte i 
Kapellsalen, Palaestra. Kl20årsmötes
fest för alla intresserade. Repertoar vid 
spelning: 82, 164, 223, 237, 239, 
244.Entre 50:- mat, dryck, dans sång 
och musik. Förhandsvisn "GAN Nöda
un9en" Maria Sundqvist. Obs inget 
appellmöte lördag. Ingen rep söndag. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av bl a Gunnar 
Sandin och Rune Liljekvist. 

Tel. red.onsd e 18: 
046/11 51 59 
Fax: 046/14 6582 

Kontaktredaktör för nästa nummer: 
Gunnar Sand in, tel 13 58 99. 
Vid utebliven tidning ring 
Rune Liljekvist 13 82 13 el. 11 50 69 
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