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Fel på det 
Liksom opinionsundersökare, 
politikeroch massmedia fruktade 
Nej till EG i Lund an den danska 
folkomröstningen skulle resultera 
i en seger för ja-sidan. 

Till sin storagläd je kunde lunda
styrelsen vid sin valvaka i tisdags
kväll konstatera att man var fel på 
det. 

V ågar man hoppas? 
När därför SF:ordförandes Holger 
K Nielsen inledde valvakan med 
att urskulda nederlaget så var 
valvakarna i Lund ganska för
stående .. Den första prognosen 
efter ett par procents valräknande 
visade på en storseger för Nej
sidan! Naturligtvis utbröt glädje
sc..'!ner men efter en viss eftertanke 
var vi alla överens om att det var 
något fel på prognosen. Någon 
erinrade sig den gången på 50-
taletnärmanförstagångenprovade 
en dator i ett svenskt riksdagval 
och BESK-prognosen visade på 
en jordskredsseger för dåvarande 
SKP. När Finns farsa tillfrågades 

om han trodde att kommunisterna 
skulle få 27 % av röstema så 
bevarad e han sitt lugn och sa att vi 
får nog vänta och se. 

Så började prognoserna visser
ligen minska Nejsidans övertag 
men de fortsatte att visa på seger 
och en viss försiktig optimism 
började spira . Om prognosen står 
sig när 75% är räknade då kan vi 
börja fira, sa någon. 

När 75% var räknade var över
taget bara l% så vi beslöt att inte 
öppna champagnen ännu . I ställe 
ägnade vi oss åt att lyssna på Carl 
Bildts förklaringar. Politikerna 
hade inte lyckats förankra beslutet, 
sa han. 

Såkom slutresultatet, prognosen 
stod sig Nej-sidan hade segrat, om 
än knappt. Champagnen åkte fram 
och ett trefaldigt lundensiskt leve 
för Danmark och segernutropades. 

Man var överens om att segern 
skulle komma att stärka det svenska 
motståndet. Nu får man se att 
demokratin kan fungera, sa Britta. 
Vi ses på torget på lördag! 

Svagt organiserat EG-motstånd i Skåne 
I söndags besökte skånska 
vänsterpartister EV-motståndarnas 
stora slutspurtsfest i köpen
hamnska Fa:lledparken. På resan 
dit berättade Lennart Hallengren, 
sympatisk ordförande i Nej till 
EG:s Malmöavdelning och tillika 
vänsterpartist, om det EG-mot
ståndet. 

Organisatoriskt sett är detta inte 
imponerande någonstans i landet. 
Den dominerande kraften är Nej 
till EG som bygger på individuell 
anslutning och som har cirka 
tretusen medlernrnar. Matematiskt 
skulledetbetydadrygt350i Skåne 
men så är det inte i verkligheten. 
Det är i Norrland som EG-mot
ståndet är starkast. I Skåne är det 
svagt. Organisationen har av
delningar bara i Malmö och Lund 
även om ett par andra lär vara 
under bildande. 

På riksplanet finns ett nätverk 
av EG-kritiska politiker och 
journalister från centerpartiet och 
socialdemokraterna. Det har inga 
kända medlernrnar i Skåne. 

Ekonomin tillåter inga omfat
tande kampanjer. De statliga 
miljoner som anslagits för EG
information kommer i första 
omgången att enbart gå till 
studieförbund och andra neutrala 
organisationer, inte till sådana som 
tagit ställning för eller mot. 

Bland de hittills organiserade 
motståndarna tycks v- och mp
medlemmar dominera. Lennart 
Hallengren ser det som en 
begränsning, och Nej till EU riktar 
i första hand in sig på social
demokrater och centerpartister -
han tror att c-medlemmarna inom 
kort kommer att tvinga fram en 
förändring av partiets EG-linje. 
OchhanpekarpådetEG-motstånd 
som finns långt ute till höger, i 
konservativastudentförbundet, där 
de dogmatiska nyliberalerna 
fruktar att EG ska leda till ett slags 
byråkratisk socialism. 

EG-motståndarnas organi
satoriska utgångspunkt är alltså 
svag. Men den var inte särskilt 
stark heller i Danmark, där det 
gick som det gick. 
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Röda Kapellet 
till Venus ö 
Om en vecka reser bruks
orkestern Röda Kapellet på 
sommarläger till Milos (känd för 
bl.a. Venusstatyn) i ögruppen 
Kykladernasom liggercentralt i 
det egeiska området. 

Tillsammans med sin syster
orkester i Stockholrn brukar man 
varje år hålla ett blåsarläger en 
vecka i samband medmidsommar. 
I år utsträcktes detta läger till tv å 
veckor på Milos. 

Det blir hundra deltagare reser 
som egen sällskapsresa. Drygt 
hälftenkommer från Lund-Malmö
området. De hundra består av ett 
sextiotal blåsare med familjer och 
tre dirigenter: Jonas Forssell från 
Stockholm, Håkan Olsson och 
Birgit Stare från Skåne. 

På repertoaren står mestnordisk 
musik som man skall bjuda 
invånarna i huvudorten Adamas. 
Orkesterns ankomst är väntad och 
vi har fått en vänlig inbjudan från 
Adamas borgmästare. Att inbjudan 
v ar ställd till "Lunds Universitets
orkester" väckte viss munterhet 
men har inte dementerats. Aka
demiska Kapellet får ursäkta. Viss 
koppling till universitetet har vi ju 
eftersom vi repeterar i kapellsalen 
och närmare hälften av medlem
marnaharyrkesmässig anknytning 
ill universitetet. 

Inte bara spela 
Milos är v ack er och har fantastiska 
bad. Den är också turistisktrelativt 
lite exploaterad. P.g.a. sitt fiske 
och sina småindustrier baserade 
på vulkanöns brytvärda obsidian 
(vulkaniskt glas) har man inte blivit 
lika beroende av turismen som på 
annat håll. Tidpunkten för lägret är 
vald med tanke på att turist
säsongen ännu inte börjat och att 
värmen är uthärdlig. 

N å g ra tirnrnar varje dag kornrner 
att ägnas åt repetitioner och 
spelning men bad och utflykter 
står också på schemat. På ön finns 
arkeologiskalämningar från 7000-
talet och framåt. 

Orkestern räknar med att hålla 
någon friluftskonsert och kanske 
spela på gator och torg på det sätt 
man är van vid från Lund. 

Avresaskerfredag12junimed 
samling kl 6.00 från Clemens
torget. Buss tar resenärerna 
direkt till Kastrup och efter en 
övernattning i Athen går färden 
via båt från Pireus till Milos. 

Efter hemkomsten 27 juni v än tar 
en spelning i musikpaviljongen i 
Stadsparken sönd 5 juli kl 19-20. · 
Repertoaren blir brunnsmusik som 
också kommer att repeteras i 
Grekland. 
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~KOMMENTAR 
Veckobladets redaktion kommen
terade i förra numret debatten och 
utgången av detaljplaneärendet om 
Villa Sunna. Nu råkar VB ha olika 
redaktörer för olika nummer, och 
därför kanske inte dagens redaktör 
har samma uppfattning som förra 
veckans. 

Redaktören gjordesig då lite bred 
över olika argument som framförts 
i debatten, och menade lite spydigt, 
att skugga får man tåla, att höghus 
är bra, att det gäller tomten till en 
gammal patriciervilla, som vi (un
derförstått) egentligen inte borde 
ha mycket till övers för. 

Villa Sunna är trots allt ingen 
bagatell i lundabomas ögon, lika 
lite som Kungsparken i malmö
bornas. 

Citytunnel och 
''kulturmord'' 
I trafikpolitiska frågor har sam
synen v ar i t stor mellan miljöpartiet 
och vänsterpartiet. Ett uttryck för 
detta, och för mp:s generositet, gavs 
förra valperioden då de avstod sin 
suppleantplats i Malmöhus Trafik 
åt v. 

Nu har det uppstått ett fall där 
jag, och förhoppningsvis andra 
vänsterpartis ter, är djuptoensemed 
miljöpartiet. Det gällerCitytunneln 
i Malmö. Den ska som bekant föra 
järnvägen under stan och ner till 
Öresundsbrofåstet, och på vägen 
ska det finnas ett par påga
tågsstationer. En aktuell upp
följning av den s k Hulterström
överenskommelsen ger grönt ljus 
åt tunneln. 

Vid behandlingen i MT-full
mäktige protesterade inte oväntat 
Louise Rehn-Winsborg (m), som 
villlägga pengama på motorvägar 
i stället. Men det gjorde även 
lundapolitikem Anders Lindeberg 
(m p). Citytunneln v ar enligthonom 
ett ''kulturrnord". Skälet: att den 
kornmer att gå under och genom ett 
parkstråk vilket säkert kommer att 
ta kål på en del träd och åtminstone 
tillfålligt skada andra. 

Citytunneln hänger sammanmed 
Öresundsbron och den bekämpas 
av både m p och v. Men om det trots 
allt blir en bro är tunneln den enda 
vettiga lösningen om man är vän av 
tåg och kollektivtrafik. Resan till 
Köpenhamn går snabbare, och 
Lundaborna kornmer snabbt och 
enkelt till stora arbetsplatser och 
andra målpunkter i centrala Malmö 
från den planerade pågatågs
stationen vid stadsteatern. 

Politik handlar mycket om att 
välja. Här står ett begränsat antal 
träd emot många resenärers och 
hela kollektivtrafiksystemets (och 
därmed miljöns) intressen. Det 
borde vara självklart att välja det 
senare. 

GuTIIUlr Sandin 

Kris 
för den politiska klassen 
I rubriken ovan används mitt och 
alla politiska kommentatorers nya 
favoritbegrepp, den politiska 
klassen. J ag tror det är franskt till 
ursprunget, själv snappade jag upp 
det i samband med det senaste 
franska valet som formade sig till 
en protest mot densamma. 

J ag antar att teoretiker som Göran 
Therbom skulle tveka inför använd
ning av ordet klass . I varje fall rör 
det sig här om en grupp människor 
- säg något tusental i Sverige -

bestående av t.ex. riksdagsmän, 
kanslihusfolk, landstingsdirektörer, 
kommunalråd och ledarskribenter. 
Det har så klart funnits ledande 
politiska grupper så länge det har 
funnits ett politiskt liv, men om vi 
skajämföranågra årtionden tillbaka 
så kan man notera främst två nya 
drag i utvecklingen. Det första är 
att denna grupp har beviljat sig 
själv ekonomiska och andra privi
legier som är knutna till deras 
politiska funktion. Det andra är 
deras relativaisolering från vanliga 
människor. Sakerna hör ihop: den 
som ligger i gräddfilen till Arlanda 
träffar inte så mycket vanligt folk 
som den som trängs på S tockholms 
central. Om man är mer intresserad 
av de senaste 150-kronorsvinema 
än extrapriset på kalopskött tappar 
man en sorts folklig kontakt. Lite 
sådan vulgärmarxism är just vad 
man behöver för att ställa diag
nosen. Krisen i folkstyretharpågått 
länge i många andra länder: i 
Sverige är den knappt tio år garnmal 
och manifest blev den först med Ny 
Demokrati. 

En seger för demokratin 
Jag tror att vi är många som känt 
oss bedrövade och lamslagna länge 
över det politiska systemet: den 
nya klassens uppkomst, mediernas 
sätt att arbeta, vanliga människors 
uppgivenhet och flykt från poli
tiken. Desto mer glädjande var då 
vad som hände i Danmark på 
tisdagen. Nästan alla partier, de 
fackliga organisationernas led
ningar, arbetsgivarna och närings
livsföreträdama, bankerna, medi
erna, ja hela etablissemanget 
satsade allt vad de kunde och det 

brukar ju räcka. De trodde de skulle 
ro hem ett "Ja" till den europeiska 
unionen. Det är då ett fantastiskt 
tecken på självständighet och 
mognad hos en hel befolkning att 
kunnasäga ''Nej". Detvarverkligen 
en seger för demokratin och den 
kan väl inte annat än att inge nytt 
nytt hopp? 

Däremot v ar det naturligtvis 
ytterligare ett tecken på folkstyrets 
kris och en motgång för den 
politiskaklassen. Dess medlemmar 
talar just nu om att besluten ska 
förankras bättre och om vikten av 
ledarskap. I det danska folketinget 
röstade 130 ledamöter för och 25 
mot EU och det är proportioner 
ungefår som i den svenska riks
dagen när man häromveckan 
övergav neutralitetspolitiken. 

Vad kan vi göra 
Hur ska vi då ta itu medden politiska 
klassen? Jag tror att varje parti får 
gå fram på sitts ätt. På den borgerliga 
kanten borde det v ara lättast. 
Dagens Industri berättade i mån
dags (under den häftiga löpsedels
rubriken "Missade tenta, tog mak
ten") att, de moderata kansli
hustjänstemännen och nya politi
kerna i stor utsträckning består av 
gamla studentpolitiker som miss
lyckats med sina studier. Då borde 
det räcka att upplysa de auktori
tetstroende borgerliga väljarna, 
också på lokal nivå, vad det är för 
några halvfigurer de brukar rösta 
fram. Folkpartiet består av en liten 
grupp stockholmare, med filialer 
ut i landet, som genom diverse 
samboförhållanden och vårdnads
tvister står i någons sorts relation 
till varandra. och det verkar ju 
oförargligt. Socialdemokraternahar 
det besvärligare: deras maktelit av 
ombudsmän och rörelsefolk är 
oftast framvaskade i hård konkur
rens och består av dugligt folk som 
ser politiken som en reell karriär
möjlighet, bådeprestigemässigtoch 
ekonomiskt. Att rensa och förnya i 
den gruppen kräver helt enkelt 
sänkta riksdagsmannalöner. Sam
ma gäller nog för vänsterpartiet. 
Det är, som vi brukar understryka i 
Veckobladet, avgörande för 

Dagistaxorna 
blir dyrast 
MonicaErikson(v)reserverar sig i 
socialnämnden mot m, fp, c och 
mp, som vill höjadaghemstaxorna 
med 10% och därefter sätter de 
andra omsorgstaxorna till 75% av 
daghemsav giften. 

Monica skriver: "Vi anser att 
oavsett vilken form en förälder 
väljer ska taxan vara densamma, 
dvs har jag en plats på heltid på 

vänstern att det inte är ekonomiskt 
lönande att vara politiker. 

Nu har ju just vänstern en viss 
självsanering, exemplifierad av 
Ylva Johansson, tidigare riksdags
ledamot som nyss lämnat partiet i 
besvikelseöver begränsade karriär
möjligheter. Alla turerna är väl inte 
klara: hon har väl ännu några artiklar 
att skriva där hon talar om varför 
vänsterpartiet bör upplösas och hon 
har i den här omgången ännu inte 
inbjudits av vänsterpartiet i Lund 
för att tillsammans med maken gråta 
ut. Nåja, där hamnade vi visst på ett 
sidospår. Vi får säkert anledning 
återkomma till den politiskaklassen 
i höst. 

Kris för firnarklassen 
Tailors herrekipering vid Lunda
gård ska lägga ner och annonserar 
total utförsäljning. Krisen i AF är 
nog en av orsakerna-markskalks
kollektivet med sittständiga behov 
av frackskjortor och svarta kosty
mer tycks svikta. Men är det inte 
också ett tecken på lantadelns och 
dethögre borgerskapets ideologis
ka försvagning? Jag tror det har 
gått så långt att den politiskaklassen 
på högerkanten handlar på Hennes 
& Mauritz och då är man definitivt 
på det sluttande planet. 

Grabbarna slår till 
Till slut bara ett citat om vad som 
väntar i höst. Det är Gerdahallen 
som annonserar att i höst blir det 
Grabbgympa .. Som Bertil Ander
sensåförledandeskriver: "Fördom 
killar i alla åldrar som tycker det 
känns bra och nyttigt att gympa, 
men inte gillar alltför många 
tillkrånglade rörelser". Jovisst, en 
del av rörelserna nu har jag stora 
svårigheter med och fan vet om de 
inte egentligen är avsedda mot de 
där celluiterna som Pernina alltid 
skriver om inför badsäsong en. Sen 
kunde vi berätta lite lumparhistorier 
i bastun. Tack för omtanken Bertil, 
men jag har nog ändå blivit betingad 
på de skära trikåerna och violetta 
benvärmarna. Trevlig sommar 
önskas alla läsare! 

Lucifer 

daghem, i familjedaghem eller 
familjedaggrupp ska jag betala en 
100% taxa och har jag en del
tidssplats inom någon av dessa 
former betalar jag 75% av taxan. 
Till deltidsformerna hör även den 
allmänna förskolan. 

Eftersom barnomsorgen är en 
kommunal service som vi soli
dariskt betalar via vår kommunal
skatt ska det vara innehållet i 
omsorgsformen, och inte taxan, 
som ska vara styrande i det val av 
omsorgsform som en förälder gör." 



Dalby växer och därmed 
ungdomsproblemen 

Vänsterpartiet har yttratsig 
över ett förslag till fördjupad 
översiktsplan för Dalby. Där 
skriver styrelsen bl.a. : 
Dalby är den av Lunds utbygg
nadsorter som i v ärt tycke är den 
viktigaste, när nu Hardebergastaden 
och Björnstorp utgätt ur översikts
planen. Vänsterpartiet är med pä 
att Dalby är den ort som fär den 
största befolkningstillväxten under 
90-talet. 

En förutsättning för det. är attden 
spärburna kollektivtrafik som 
skisseras i Lunds översiktsplan 
kommer till ständ. En annan 
förutsättning är att en ökning av 
antalet arbetstillfållen i Dal by kan 
ske i någorlunda motsvarande takt. 
Enbart nya bostäder utan nä gr a nya 
jobb skulle bara förstärka Dalbys 
karaktär av sovstad. 

Planförslaget innebär att Dalby 
fär ett tillskott av 1240 lägenheter 
fram till2008, dvs pä 18 är. Detkan 
järnföras med exempelvis S tängby, 
där ca 1500 lägenheter föresläs med 
en nägot tätare exploatering. 

Det är i huvudsak tre utbyggnads
riktningarsomföresläs: Påskagäng
et mot sydost, Galgabacken mot 
öster och Rökepipan mot nordost. 
Utbyggnaden är dock inte prob
lemfri, och vänsterpartiet är tvek
samt till nä gr a platser: 

Hagalund: Vänsterpartiet kan 
acceptera en smalare remsa, som 
inte gär sä nära Norrevängsvägen 
som planen visar. 

I Påskagänget kan de föreslagna 
områdena accepteras men skulle 
kunna byggas tätare om det spärnära 
läget utnyttjas med hällplats för 
snabbspärvägen till Malmö resp 
Lund. Dä blir läget mycket attrak
tivt. 

Galgabacken är centralt, men 
också naturskönt. Kommunens na
turvärdsplan föreslär naturvårds
förordnande. Ny bebyggelse mäste 

dock kunna anpassas till det delvis 
kuperade landskapet, särskilt om 
ny bostadsbebyggelse görs eko
logiskt anpassad. 

I de mest kuperade delarna av 
Rökepipanhar mankommit förnära 
ravinen och inte lyckats anpassa 
husen till terrängen.Nu hotas ett 
fint landskap med enefälader och 
betesmark, och det kolliderar med 
kommunens egen Skrylleplan! 

Vänsterpartiet kan därför inte 
acceptera den utbyggnad av Röke
pipan som föresläs . 

Dalby Centrum och 
detaljhandelsstrukturen 
Hittills har Dalby Centrum och 
kvarteren däromkring ansetts vara 
ett attraktivt centrum för handel 
och kultur. Med den kraftig ut
byggnad av Dalby ökar trycket pä 
centrum. Eftersom huvuddelen av 
utbyggnaden sker österut är det 
vikigt att ett eller flera butikslägen 
kommer till ständ i Dalbys östra 
delar. 

I fr ägan om Konsums segdragna 
utbyggnadsönskemäl vill vänster
partiet klart deklarera att Konsum i 
första hand ska erbjudas ett nytt 
läge i Dal by Centrum, i andra hand 
ett läge i öster. 

Under inga omständigheter kan 
vänsterpartietaccepteraettlägevid 
riksväg 12, som främst riktar sig till 
bilburna trafikanter pä väg förbi 
Dal by. Detskulle allvarligtförsäm
ra handeln för dal byborna. 

Den kulturhistoriska bebyggel
sen i Dalbys centrala delar mäste 
bevaras, särskilt bebyggelsen i kv 
Gästis med Skjutsstallama och 
Mellersta skolan, vars existens 
ifrågasatts. Skjutstallamas använd
ning som fritidsgärd enligt Kultur
stallets förslag tycker v är bra, om 
finansieringen kan ordnas. (Se 
artikel nedan!) 

T ho 

Kulturstallet 
Föreningen Kulturstallet i Dalby 
bildades för att skapa en plats för 
ungdomar att vara pä i de f d skjuts
stallama i kvarteret Gästis, strax 
bakom Tingshuset och Dal by Gäs
tis. Föreningen har gjort ett genom
arbetat förslag till hur den kultur
historiskt värdefulla byggnaden 
skulle kunna byggas om till ett 
"Ungdomens Hus" i form av en 
ungdomsgärd eller fritidsgård. 

Förslaget bygger pä att medel 
kan anskaffas till upprustning av 
byggnaden och att medel för driften 
kan utgä från kommunen genom 
fritidsnämnden, men inte minst att 
marken ochbyggnaden fortfarande 
kan förbli i första hand i kom
munens ägo. För närvarande pägär 
förhandlingar med Riksbyggensom 
vill överta hela fastigheten för att 
där eventuellt inrätta småbutiker. 

Nägon rivning av byggnaden bör 
det inte finnas risk för, eftersom 
bevaringskommitten har slagit fast 
att byggnaden är kulturhistoriskt 
värdefull. Men man vet aldrig. Om 
förfallet fär gä för längt, kanske 
rivning inte kan hindras! 

Genomförande 
Projektet bör kunna förverkligas sä 
som det beskrivits av föreningen 
under följande förutsättningar: 
- diskussioner upptas med Riks
byggenom att av stäfrän attförvärva 
marken och byggnaden; 
- medel kan ställas till förfogande 
frän fonder förtäckande av kapital
kostnader; 
- att upprustningen i mesta män 
görsmed ungdomarnas egna arbete; 

Rolf L Ni/son (v): 
EG-motstånd ger inte 
automatiskt partisympati 
YlvaJohanssonhar alltså lämnat 

vänsterpartiet. I Arbetet i mändags 
fick Rolf L Nilson kommentera 
händelsen. VB följer upp. 

- Beträffande Ylva: sittegent
liga avhopp gjorde hon i samband 
med riksdagsnomineringarna förra 
äret. Nu har hon tagit ett steg till 
och det är beklagligt, men det är 
lite onödigt att skapa uppmärk
samhetkring ett av hopp två gånger. 

- Ianalysenavhurettmodemt 
vänsterparti borde se ut delar jag 
hennes uppfattning. Däremot 
ogillar jag, liksom andra i riksdags
gruppen som jag själv vill kalla 
förnyare, Ylvas tal om partiets 
förnyelsesom "Potemkinkulisser". 
Detta skulle ju förutsätta att det 
finns en stark partiledning som i 
verklighetsförfalskande syfte sätter 
upp sädana kulisser. I själva verket 
är bäde förnyareoch traditionalister 
delar av partiets verklighet - ja, 
merparten av de senare uppfattar 
sej säkert som förnyare även de, 
fastän jag inte kan hålla med om 
den beteckningen. 

EG-debatten efter Danmark 
Rolf tillhör ju de vänsterpartister 
som,bl agenominlägghäriVB, 
har deklarerat en positivare syn pä 
svensk EG-anslutning än parti-

Ylva 

- att driften av verksamheten sker 
genom i första hand fritidsnämn
dens driftsbudget, men i den män 
fritidsnämndens nedskärningar 
förverkligas, ska driften i ökad ut
sträckning ske genom ett utvecklat 
förenings- och föräldraansvar; 
- att den befintliga fritidsgärden pä 
Nyvängskolan samtidigt avvec~
las och att lokalerna överförs till 
skolan som behöver dem. 

Företrädare frän samtliga poli
tiska partier i Lund, de flestadalby
bor, förklarade sig vid ett möte i 
DalbyTingshus den 12 maj stödja 
projektet. Det är allts ä väl förankrat 
i partiorganisationerna i Dal by, och 
de begär därför att de kommunala 
partierna uttalar sitt stöd och agerar 
för att visa allvaret i detta 

T ho 

majoriteten. Stärker inte de EG
fientliga traditionalisterna sin 
ställning i partiet nu efter utfallet i 
den danska folkomröstningen? 

- Jo. Men det är inget som 
säger att EG-motständ är nägon 
kungsväg till ökade väljarsym
patier förvänsterpartie t. I Danmark 
har de båda viktigaste EU-mot
ständarpartierna, Socialistisk 
Folkeparti och Fremskridtspartiet, 
inte ökat annat än marginellt i 
opinionsundersökningarna hittills. 
Och samtidigt som EG-motständet 
har ökat starkt i Sverige under 
senare tid har vänsterpartiet backat. 
Det kan man visserligen förklara 
med den negativa uppmärksamhet 
som bråken hos oss har skapat, . 
men inte heller miljöpartiet har 
fätt nägot genombrott trots det 
positiv a intrycksom deras kongress 
gav opinionen. 

- Antingen ser inte väljama 
EG!EU-frägan som viktig nog för 
att överge sitt gamla parti, eller så 
uppfattar de att den tillhör en annan 
dimension. 

Snart ska v-riksdagsgruppen 
skriva en motion om EES-avtalet. 
Partiledningen är kritisk till avtalet 
men stämningarna är blandade i 
gruppen. Rolfhäller inte för troligt 
att han för egen del kan ställa upp 
pä ett nej. 

Gr 

Nästa byggnadsnämnd 
I nästa vecka har byggnadsnämn
den vårens sista sammanträde. 43 
ärenden s tär pä dagordningen, fler 
kan det bli. 

En viktig fråga som dröjt länge 
är hurdet blirmedkvarteret Galten. 
Dengamlabusstationenflyttasnäs
ta sommar bort, och striden har 
länge stätt om det ska vara bara 
park eller park och bostäder för
utom Vårfruskolan och dess skol-
gärd. . 

Nu lägger stadsarkitektkontoret 
fram ett förslag till planpro gram, 
och vad som s tär där emotses med 
spänning. Sannolikt blir det i stora 
drag som vänsterpartiets före-
trädare i nämnden länge krävt. 

Det finns fyra klara intressen i 
Galten: 
*Utrymme för V ärfruskolan- skyd
dad skolgärd och ev. utbyggnad, 
* Park för allmänheten - ett åter
skapande av Carlssons trädgård, 
* Bostäder med butiker i botten
väningen mot gatorna, och 
* Parkering - men det har majo
riteten i byggnadsnämnden avvisat. 

Tre av dessa g är alldeles utmärkt 
att kombinera: En park i kvarterets 
inre. I östra delen övergår den till 
skolgård, och sä inramas detta av 
bostadshus längs Bankgatan och 
Lilla Tvärgatan. Gatuhusennärmast 
Vårfruskolan kan användas för 
skolans behov. 

stadsarkitektkontoret anser attett 
parkeringsanläggning ska byggas i 
Galten, men det finns det som sagt 
inte politisk majoriet för. 

T ho 
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Karin Bl om 
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Envar sin egen fakir 
Veckan inleddes med chockerande 
rubriker i tidningen Arbetet om 
förestående ond bråd död för 
Vänsterpartiet, levererad av riks
dagsman Rolf Nilson. Dock bör 
den danska folkomröstningen i 
onsdags givitsåväl svenska social
demokrater som RolfNilson något 
att tänka på. Med tanke på svenska 
opinionsmätningar lär det i alla 
fall bli svårt att kalla EG-mot
ståndare "extremister", som det lät 
för ett år sen här i Veckobladet. 

Vänsterpartiet är per definition 
redan ett ''brett vänsterparti", vars 
politik och stadgar liknar t ex 
danska SF och norska SV. Även 
dessa bägge partier har under sin 
e_xistens varit nere i vågdalar 
liknande den Vänsterpartiet nu 
befinner sig i. Men tyvärr har Rolf 
Nilsens och andras profetior om 
splittring och tillbakagång hittills 
haft en tendens att vara självupp
fyllande p g a den enorma mass
mediala uppmärksamhet deras 
utspel fått . Manmålarvärlden efter 
sitt eget beläte. Det är i förstahand 
detta som skapar "partiets kris", 
inte bristen på förnyelse. 

Förnya gör vi ju så fort vi tar 
initiativ till att vrida politiken till 
vänster, blir språkrör för breda, 
glömda gruppers åsikter och 
intressen och söker skapa största 
möjliga politiska uppslutning 
bakom denna politik. Det är så att 
säga bara att sätta igång. Partiet 
har också satt som sitt strategiska 
mål enröd-grön allians, som skulle 
vara ett realistiskt alternativ till 
Bildt & Co. 

Under femtio år, ända fram till 
70-talet, var det arbetarrörelsen 
som formulerade vilka samhälls
P!oblem som måste lösas, pen
siOner, trygghet, etc och var där
med på offensiven. Under 80-talet 
och början av 90-talet har högern 
gjort detsamma; för stor offentlig 
sektor, för höga skatter, etc och 
därmed bestämt på vilken plan
halva vi ska spela. Men alla deras 
"problem" är i själva verket myter, 
och alla deras "lösningar" mynnar 
ut i att marknaden skall styra. 
Därför vänder sig folket nu emot 
dem och söker efter andra lös
ningar. 

Vänsterpartiet har en bra och 
utvecklingsbar linje i de viktigaste 
politiska frågorna, rättvise- och 
solidaritetsfrågor, miljöfrågor, 
gemensamma sektorn, EG o s v. 
Det enda som kan hindra partiet 

från att växa är fortsattnavelskåderi 
med åtföljande politisk fakir
verksamhet. 

Mats Olsson 

Nödvändig blodsmak? 
Sommar och sommarvandring i 
Grekland. Härligt! 

Men. Reseledningen borde ta en 
funderare på hur vandringarna ska 
bedrivas. Det gamla gänget är väl 
ingånget, både i Skåne och i fjärran. 
Ibland deltar familjer med barn 
och då blir målkonflikterna alltför 
tydliga. Detgamla "hårda" gänget, 
marschvant och med ideologin att 
detska smaka blod i munnen, innan 
det får sköljas ned med traktens 
vinnärman äntligenhållervila vid 
dagens slut. 

l motsats därtill barnfamiljer och 
nyväckta gångare med kanske inte 
alltför storvana vid tung packning, 
skavsår och långa dagsetapper. 
Barn och ungdomar tycker inte 
självklart att själva gåendet är 
huvudsaken på en semester i 
främmande land. Detta gäller 
vanligtvis även nytillkomna vuxna, 
ja, även jag som v an v andrare har 
även andra syften med utfärden. 

Jag tyckernämligen att "hårda" 
gänget missar någonting i sitt 
enträgna gående från morgon till 
kväll. I ett främmande land finns 
det kanske spännande saker att se 
längs rutten, kanske träffar man på 
spännande människor och före
teelser som vore värda en längre 
paus. (Då får man naturligtvis inte 
ha den fascistoida inställningen att 
aldrig fråga lokal befolkningen, för 
dom vet ju ingenting!) Ibland när 
jag vankat dagen lång utan att 
stanna vid intressanta företeelser 
längs vägenhar jag fått den hädiska 
tanken, att "hårda gänget" ju lika 
välhadekunnat vandraLund-Eslöv 
ToR under en vecka, köpt lite mat 
och vin och hyrten turistvideo från 
det aktuella landet. 

Och då känns det inte särskilt 
semesteraktigt att behöva driva på 
sig till utmattning för att inte riskera 
snubbor från de duktigaste. Sedan 
kan ju inte en resa med dagens 
deltagare få styras av diverse 
underförstådda (av reseledningen) 
tabun som det egendomliga attman 
inte får åka buss eller tåg under 
vandringen. 

Nej, ska vandringarna vända sig 
till alla, inte minst barn och 
ungdomar, då måste man nog ta 
sann hänsyn även till de svagaste 
och framförallt fundera över vad 
meningen med vandringen egent
ligen är. Västerlänningens ständiga 
prestationsbegär eller en måttfull 
prestation i kombination med sanna 
kulturupplevelser i värdlandet? 

Om svaret inte självklart anses 
vara det senare, föreslår jag att 
man har vartannatårsvandringar. 
Blod i munnen ena året och kul
turell upplevelsevandring det 
andra. 

Håkan Olsson 

PS 
Skulle man inte kunna tänka sig att 
Bladet tar till sig senaste elek
troniska teknik och skaffar sig ett 
stavnings- och avstavningspro
gram, så s l uppe vi dessa irriterande 
korrekturfel som så stör VBs i 
övrigt så läsvärda texter? 

Kommentar 
Ofta har jag undrat vad de andra 
politiska partierna i Lund gör på 
sina semestrar. Varför är det bara 
det lilla vänsterpartiet som har en 
V andringssektion som promenerar 
i Europa på sommaren och i 
hemprovinsen övriga året. (Och 
varför har bara vänsterpartiet en 
blåsorkester och ett Veckoblad?) 

Om det hacfe funnits lika många 
vandringssektioner som partier 
hade det säkert funnits något 
passande för var och en. Vallfart 
med kds, lagomvandring med fp, 
~ torstadsvandring med m (portfölj 
1 stället för ryggsäck) osv. Nu är 
det i stället v som ska försöka 
tillgodose alla önskemål. Det går 
bara inte. 

Mallen för v-vandringarna har 
varit ungefär denna. Miljövänligt 
tåg till/från utgångs- och änd
punkten. Lätt packning. Tält -
billigt och flexibelt. Modifierad 
hygienstandard - klassiska vand
rare som Jesus eller Carl Linnaeus 
duschade inte dagligen. Gärna 
kuperade trakter som är vackra och 
intressanta. Dagsetapper om cirka 
två mil vilket alla (fysiskt) orkar 
med. Det ger tid till åtskilligt vid 
sidan om vandringen, om man så 
vill, fast erfarenheten visar att 
vandrandet automatiskt blir en 
huvudsak och är svårt att kombi
nera med vanlig turistisk verk
samhet. 

En viktig sak: eftersom man är 
en grupp med skiftande viljor är 
det viktigt attman försöker genom
föra den plan som man inled
ningsvis kommit överens om, t ex 
~.tt man faktiskt går från A till B. 
Ar man alltför öppen för impro
visationer (buss så fort det känns 
motigt!) bäddar man för ständiga 
konflikter. 

Det sista är, tycker jag, det 
viktigaste. Jag tror att många 
"hårdingar" till omväxling kunde 
tänka sej att gå bara tolv km om 
dagen, slå sej i slang med bybor 
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och t o m tvätta fötterna vid dagens 
slut, bara förutsättningarna är klara 
från början. 

Därmed har jag instämt i HOs 
avslutande, konstruktiva förslag. 

Årets v andring på Peloponnesos 
blir inte särskilt lång men det kan 
förstås bli påfrestande med värmen 
och backarna. För nästa år har det 
diskuterats Centralmassivet eller 
~arpaterna . Alla viljor kan nog 
mte förenas, men vi i sektionen 
tycker faktiskt det är positivt med 
både åsikts- och åldersmässig 
bredd. Så låt oss diskutera vill
koren. Fast hotell är inte aktuellt. 

Reseledningen 

PS 
Prov har visat att texter är fullt 
begripliga även om så mycket som 
15 procent av bokstäverna är fel. 
Så varför bråka? 

Grattis 
Danmark! 
Inte sedan Sven Tveskäggs dagar 
har danskarna skakat om Europa 
somkvällenden2:ajuni. Praktfullt. 

Jönsson 

KOMPOL m.(ite Ti 9.6 kl 19.15 på 
parulokalen.Amne kommunfullmäktige. 

Hannas Fläkt Ti 9.6 17.30. Samling 
Palaestra för spel samma kväll. Ta med 
alla noter. 

RÖDA KAPELLET Fr 5.6 spelning på 
kollekti vet Regnbågen, Sunnanväg 237. 
Samling 18.30. rep: 8, 73, 82, 84, 100, 
131,135,166,184,210,217,230,240, 
244,251 . 
Lö 6.6 spel med sång på folkfesten i 
Slonsparken, Malmö kl15·16. Samling 
14.45 vid möllan i slottsparken. För 
gemensam åkning samling Ciamens
torget kl 14 . rep: 39, 82, 131, 135, 136, 
158,164, 166,170,184,208,209,214, 
224,227,237, 244,247,251,253,254. 
Milosresenärer! ( se särskild artikel) 
samling Fr 12.6 kl 6.00 (prick!) på 
Ciamenstorget vid tullkammaren . Ge
mensam bussresa till Kastrup. Malmö
resenärerna samlas 6.30 vid 999-a."!s 
busshållplats på N Vallgatan snett emot 
Frans Suellstatyn . 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Finn Hag
berg , Rune Liljakvist och Thomas 
~hlyter. 

m Tel. red.onsd e 18: 
046/11 51 59 
Fax: 046/14 65 82 

Kontaktredaktör för nästa nummer:i 
aug . Gunnar Sandin, tel13 58 99. 
Vid utebliven tidning ring 
Rune Liljakvist 13 82 13 el. 11 50 69 

hemma
Rectangle


