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Vad vill vänstern? 
Flera av VBs läsare har 

frågat mig vad vänsterpartiet 
egentligen säger om krisen 
och krispaketen. Det kan 
därför finnas anledning att 
referera vad Lars Werner 
sa i partiledardebaten i Riks
dagen i onsdags. 

Han pekade på hur borgarnas 
nya start för Sverige längs deras 
enda politiska väg, Europavägen, 
har lett till dynamiska effekter i 
form av ett gigantiskt budget
underskott, rekordräntor, och stor 
arbetslöshet Han erkände att det 
behövdes en sanering av statens 
fmanser efter den optimistiska 
skattesänkningsyranmen hävdade 
att den ska göras med fördel
ningspolitiska hänsyn. 

Vänsterpartiet har lagt en rad 
realistiska förslag till en rättVis 
sanering av statsfmanserna Han 
exemplifierar med karensdagen, 
som hårdast drabbar de som har 
ohälsosamma arbetsmiljöer eller 
sådanajobb där man inte kan vara 
förkyld, exempelvis i vården eller 
livsmedelsindustrin. 

' 
Vänsterpartiet har föreslagit att 

man ska sänka taket i sjukför
säkringen till en ersättningsnivå 
sommotsvararfem basbelopp. Det 
betyder att de höga v lönade vid 
sjukdom får klara sig på samma 
ersättning som en medelinkomst
tagare. 

Vänsterpartiet har föreslagit att 
man ska slopa grundavdraget för 
inkomster öve't brytpunkten. Det 
betyder att höginkomstagare och 
inte låginkomstagare får dra åt 
svångremmen. 

Det är inte lönekostnaderna utan 
kapitalkostnadernasom är det stora 
problemet för företagarna idag. I 
stället för att slopa semesterdagar 
borde åtgärderna sättas in mot 
dessa. 

Lars Werner pekade också på 
vad han ansåg vara bra i krispa
keten, nämligen att man slår vakt 
om handikappreformens förslag, 
och att det sker besparingar inom 
försvaret. Han skulle gärna sett 
ännu mer besparingar i försvaret 
det hade ju tidigare fåttsju miljarder 
extra och tänker fortfarande köpa 
stridsvagnar. 

För att få veta mer om Vänster
partiets politik hänsvisas läsarna 
till en liten folder somjust kommit 
ut, "Vänsterpartiet på löntagarnas 
sida" . I den redovisas partiets 
hållning strax före krispaketen. 
Bland de förslag som framförs 
finns en tillfållig solidaritetsskatt 
på inkomster över 180 000 kronor 
för att skapa nya jobb, ett tak på 
ränteavdrag med 100 000 kronor 
om året, en 30-procentig statsskatt 
för årsinkomster över 250 000 
kronor, ett återställande av förmö
genhetsbeskattningen till tidigare 
nivå. 

Både kortsiktiga och långsiktiga 
åtgärder måste vidtas mot arbets
lösheten. Vuxenstudiestödetmåste 
förbättras . På sikt innebär en 
kortare arbetstid att man delar på 
jobben. Ökad pensionsålder skapar 
inga nya jobb. 

Det har gått ut många press
medelanden om innehållet i 
Vänsterpartiets politik, men för att 
få något i tidningen får partiet ta 
till betald armonsplats . Ni såg 
kanske rutan i Aftonbladet i 
måndags? Där påpekas att krisen 
inte har orsakats av för lång 
semester och för billig mat och att 
de orättvisa neddragningarna 
minskar köpkraften och riskerar 
att öka arbetslösheten. Ett slopande 
av utlandslånenormen hade sänkt 
budgetunderskottet med 15 -20 
miljarder och sänkt räntenivån. 
Krav framförs på att det kommu
nala skattestoppet slopas och att 
kommuner och landsting stärks. 

Vänsterpartiet är idag i praktiken 
det enda oppositionspartiet i 
riksdagen. Det behöver inte vara 
en svår roll . Det är faktiskt lätt att 
häckla den enda vägen som blivit 
den gemensamma vägen. Men det 
är också ansvarsfullt att kunna 
fördjupa en kritisk analys av de 
häftigaförändringar vi tvingas åse. 
J ag har refererat några av Vänster
partiets konkreta förslag i krisen, 
för att markera partiets vilja att 
varamedochgörapolitik. Vänster
partiet vill faktiskt inte vara ett 
oppositionsparti. Inför nästa val 
måste väljarna ha möjlighet att 
rösta fram ett regeringsunderlag, 
för en annan än den enda, nu 
gemensamma vägen. 

Ann Schlyter 

Det är inte ofta man hör Inter
nationalen nu för tiden. Men Tome
lilla blåsorkester fegade inte. I 
tisdags ekade arbetarrörelsensklas
siker över Stortorget när mötes
deltagarna (de som kunde texten) 
klämde i och sjöng. 

Det var inledningen på avslut
ningen av "Rättvisedagen" i 
Lund.-Densedanetthalvårplane
rade rikstäckande massaktionen 
mot den borgerligaregeringen och 
till stöd för det socialdemokratiska 
partiet. 

Borgarna skulle bl a hudflängas 
för sin ide att införa karensdagar, 
vårdnadsbidrag och försämringar 
i sjukförsäkring och pensioner. 

Nu kom liksom protestema av 
sig då sossetoppen gick och gjorde 
upp med Carl Bildt om bl a två 
karensdagar! 

Den representant för facket, 
Handels Alf Göran Persson, som 
talade inför ca 500 åhörare (arran
görernas uppgift) hade det inte lätt. 
Han löste sin delikata uppgift ge
nom att svälja krispaket nr l men 
spottautnr2. Taletvarföredömligt 
kort och slutade med uppmaningen 
till socialdemokraterna att inte sätta 
sig i Carl Bildts knä (en gång till?). 

Demonstrationen utformades 
som ett fackeltåg och utgick från 
Clemenstorget. Tyvärr en tinune 
senare än armonserat pga en 
arrangörsmiss. Ett tiotal fackföre
ningsfanorprydde tågetochmånga 
plakat med krav på arbete åt alla 
och kritik av paketen syntes i 
halvmörkret. Det var påfallande 
mångakvinnor å tågetintekonstigt 
egentligen eftersom "krisen" 
främst drabbar dem vid neddrag
ningar av den gemensamma 
sektorn. 

r l 



~KOMMENTAR 
Kollektivtrafik i kris 
I dessa tider, när offentlig verksam
het nagelfars och skärs ner, och 
många låglönegrupper får det ännu 
särnre,dåbordemansa~apåbilliga 
lösningar för persontransporter. 
Tidenbordenuvaramogenanställa 
bilen, inte minst när bensinskanen 
ökar med en krona Men vad gör 
Lunds kommun? 

Jo man skär ner budgetramarna 
för den kollektivtra!lk man har 
rådighet över, nämligen stadsbus
sarna, från 57,7 till 52,9 Mkr. För 
an uppnå detta, föreslog gatukon
toret till gatunämndens senaste 
sammanträde ytterligare försäm
ringar. Valet stod mellan att skära 
ner på turtätheten på en del linjer, 
aninföralågtraflknätunder somma
ren, i alla fall i juli, an skjuta upp 
införandet av nästa servicelinje 11 
och an höja priserna på period
korten. Egentligen ville gatukon
toret genomföra alla dessa åtgärder 
för att uppnå sparmålet, vilket 
ansågs nödvändigt. 

Men gatunämnden tyckte uppen
barligen det var alltför känsligt att 
diskutera så kraftiga försämringar. 
Alla v ar eniga om an avslå samtliga 
gatukontorets förslag. Borgarna 
beslöt ändå att ramarna måste 
hållas, och det blir fullmäktige som 
slutligen får ta ställning till hur 
stora dessa ska vara. 

Väns terpartiets linje är att 
kollektivtraflkenskostnader till stor 
del bör bäras av skattebetalama -
därför att alla medborgare får nytta 
av en god kollektivtra!lk, inte bara 
dom som åker med den. Upp till 
60% skattefinansiering är då inte 
orimligt för att fotgängare och 
cyklister ska slippa alltför mycket 
bilar i staden. 

len väs~venskkommunharman 
sänkt busstaxan tillnärmare hälften. 
Man räknar med att resandet ska 
öka så pass mycket, an det lönar sig 
på sikt. Ty det är ju allom bekant, 
an ständigt höjda busstaxor bara 
bidrar till ytterligare minskat 
resande. Och sådan osthyvling kan 
man i längden inte ägna sig åt. Det 
blir bara en oätlig skalk kvar. 

Såg ni den lysande sexualpolitiska 
tolkningen av krisuppgörelsen på 
Aftonblade~ kultursida i tisdags? 
Jag kan inte göra den rättvisa här 
men kan försäkra att både Freud 
och Lacan åberopades. Det var så 
man skulle ha velat komma på det 
själv: Den borgerliga pressens 
ledare som i samma anda som 
svävar över småannonserna under 
"Personligt" talar om hur krisen 
ska driv a oss samman. Dennis som 
den äldre herren som med riset i 
näven uppfostrar de båda finniga 
ynglingarna Carlsson och Bildt 
("Olydiga ungdomar söker sträng 
garnmaldags uppfostran"). 

Måttlös depravation 
Så har vi det egendomliga SIM
förhållandet mellan (m) och (s) 
där Carlsson bara alltför villigt går 
in i den undergivna rollen medan 
Bildt med piskan bakom ryggen 
och oefterhärmlig arrogans slår 
fastsina teser. Såkommerplö~liga 
rollbyten som när Carlsson till
fälligt vänder upp och ner på det 
hela genom att förklara den 
borgerliga regeringens politik i 
bankrutt. Och så harmonin, lyckan, 
den örnsesidigahänryckningen, när 
de pekar ut Bryssel och den Euro
peiska Unionen som !ande~ rädd
ning. 

Ja, med den läsningen blir 
tidningarnas ledarsidornärmasten 
avancerad form av pornografi. 
Själv tänker jag på den klassiska 
fula historien (Masochisten:"Slå 
mig!" Sadisten:"Nej!"). 

Rapport från ledet 
Minmedlemsskap i LO inskränker 
sig till några månader i Sjöfolks
förbundet på 1950-talet, men när 
LO kallade till protestdag i tisdags 
mot arbe~löshet och orättvisor 
tyckte jag inte det var något att 
tveka om. Vi var väl 400 som 
ställde upp vilket väl bör vara så 

där en av tjugo av LO-distriktets 
medlemmar i Lund, dvs. ungefår 
som förstama j . Schabbel med tider 
underlättade inte deltagandet: i 
tidningarna stod det kl 17, men 
samlingen var kl 18 och vi gick 
först halv sju. Bland plakaten 
noterade jag främst en man med 
dethemgjorda "Bildtror, Carlsson 
styr", vilket kan tolkas på flera 
intressanta sätt 

I arbetarrörelsens egen tidning, 
Arbetet, nämndes på onsdagen 
inget om evenemanget i del l och 
i lokaldelen fick vi en tvåspaltig 
notis, aningen kortare än en som 
berättade om att en mindre traflk-

razziafrån polisen! Lund inteledde 
till några ingripanden. Tur att 
Skånska Dagbladet finns - deras 
.löpsedel på onsdagsmorgonen 
talade om en Massiv Protest. 

Beredskapen inom rörelsen 
verkar all~å inte vara den bästa. 
Men jag ska kanske inte säga för 
mycketfrånmitt glashus. Jag tillhör 
ett parti och en lokalavdelning som 
lugnt tiger sig förbi krispaketen 
och som reserverar sina mest 
energiska insatser för att slåss 
internt. Mest brukar vi till Lund 
bjuda in sådana partimedlemmar 
som-har för avsikt att snarast lämna 
partiet. 

Musiken 
Jo en sak till vad gäller LO
demonstrationen. För musiken stod 
Tornelilla ungdomsorkester som 
livaktigt och kompetent spelade 
obestämda regementsmarscher. 
Jag vet att det är lite påfluget, men 
vet LO-sektionens ledning att det i 
Lund fmns en orkester med bety
dande demonstrationserfarenhet, 
ekumeniskt sinne ·och en bred 
kännedom om arbetarrörelsens 
musiktradition? 

Lucifer 

En prestation 
!förra numret av VB upplyste jag 
om den årligastöddemonstrationen 
för kurderna. Här följer en kort 
rapport. 

I lördags samlades ett hundratal 
människor för att gå den 3 mil 
långa vägensomstöd förkurdernas 
kamp. Det var betydligt fler än 
förra året då 37 demonstrerade. 

Avmarschen blev lite försenad 
och vi kom inte iväg förrän 9.15. I 
täten bars banderollen "Kurdistan 
solidaritet", därefter kom en mängd 
PKK och Kurdistan fanor, sedan 
kom banderollen med "erkänn 
PKK" på. Vi från Ung Vänster ( 9 
st) gick omedelbart bakom den 
banderollen, och med oss hade vi 
två stycken röda fanor. 

Vi gick utmed Bredgatan, 'förbi 
Kulturmejeriet och ut ur Lund. 
Några av kurderna hade med sig 
en bandspelare som de spelade 
kurdiskfolkrnusikmed. Vårtförsta 
stopp var vid en livsmedelsbutik i 
Burlöv, där några, däribland jag, 
provianterade. Efter uppehållet 
gick vi vidare till sydsvenska 
Dagbladets hus i Malmö. Där 
protesterade vi mot att SDS tar 
sina uppgifter om läget i Kur di stan 
från den sta~kontrollerade turkiska 
nyhe~byrån Anatolia. 

Demonstrationen foruatte sedan 
in i Malmö där vi möttes av 
sporadiska applåder när vi gick ett 
varv runt Möllevångstorget. 

Demonstrationen avslutades 
sedan med tal och kurdisk dans vid 
en fontän nära Möllevångstorget. 
Vi från Ung Vänster passade då på 
att smita iväg hem till några 
kamrater där varm mat väntade. 

slutligenkanjag sägaattdet var 
en upplevelse och i alla fall inte ett 
direkt lidande att gå, så jag upp
manar alla solidariska kamrater att 
gå nästa år. 

Karl Liljekvist 
Ung Vänster Lund 



Mårtenstorget 
I lördags var det kaos på 

Mårtenstor get. En av de sista 
fina höstlördagarna, tillika 
långlördag, hade lockat folk 
till torget, ävenså vänster
partiet. Det är inte så lätt att 
få torgplats, även om man är 
ute tidigt. Det hade vissa 
kramhandlare varit. 

Den fina talarstolen i olika stenslag 
kommer alldeles i skymundan, när 
saluhallsvaktmästaren säljer torg
platser alldeles framför den. Så 
varken vänsterpartiets talare eller 
dess musikanter kom till sin rätt i 
det kaos som rådde. 

Det är trots allt meningen att 
utrymmen framför konsthallens 
entre ska var fritt. Bilarna somolika 
torgare ställer ifrån sig här och där 
längs torgets norra sida och bakom 
Krognoshuset har VB tidigare 
skrivit om. Vänterpartiet har klagat 
på dem, bl a i en interpellation i 
fullmäktige av Sven-Hugo Matts
son. Jovisst, åtgärder utlovades. 

Fastighetsnämnden 
Men en skärpning tycks nu vara på 
gång, åtminstone i fastighets
nämnden. Fastighetskontoret hål
lert på att utarbeta nya nyttjande
rättsavtal med torgama, som är 
tänkta att gälla från årsskiftet. Det 
innebär skärpningar ifråga om tiden 
när torgplatser ska vara ianspråk-

tagna, hur bord och diskar ska få 
ställas upposv. Torghandelstiderna 
ändras också, och möjligheterna 
för torgama att ställa upp bilar 
begränsas. önskvärt vore att slippa 
se några bilar alls utefternorra sidan 
framför systemet och konsthallen. 

Gatunämnden 
Parkeringen på torget efter torg
handelns slutärenheltannan fråga, 
som handhas av gatu- och trafik
nämnden. Denna nämnd hanterar 
också upplåtelse av gatumark för 
saluvagnar för korv, bakad potatis 
och andra läckerheter, liksom 
tillstånd för sommarverandor hos 
krogar i husen vid torget. I 
gatunämnden i onsdags togs beslut 
om nya parkeringsbestämmelser för 
torget. Man vill anpassa avgifter 
till p-husens priser, men inte ta 
betalt på lördageftermiddagar och 
inte på söndagar. Som det nu är 
väl j er folk att söndagsköra till 
Mårtenstorget och handla på 
Domus för att det är gratis parke
ring, precis som på en del stor
marknader. 

Byggnadsnämnden 
En tredje nämnd som handhar 
Månenstorgets är byggnadsnämn
den. Den har gett stadsarkitekten i 
uppdrag att gestalta torgets framtid 
utformning. Detuppdraget fickhon 
efter kollapsen med Kirkeby
skulpturen för något år sedan. 

Kirkebys tegelmonument slapp vi 
se genom lite. schabblande från 
kulturpolitikernas sida. (Kirkeby 
har nu fått smälla upp en jätte
~)rulptur, ett kors i tegel vid Norra 
Alvstranden i Göteborg, så han är 
nog nöjd. Konstförståsigpåare i 
Göteborg säger sig vara omåttligt 
stoltaöver atthakunnatsnuvaLund 
på ett konstverk av denne inter
nationellt kände konstnär!) 

Nåväl, stadsarkitektens förslag 
till Mårtenstorget har betydligt 
måttfullare proportioner. I stort sett 
inga nya attiraljer, utom möjligen 
en kandelaber mitt på torget, är v ad 
som föreslås. Samt lite snyggare 
kiosker, återvinningskärl och andra 
nöd-vändiga byggnader. En sådan 
är förresten på gång i torgets 
nordöstra hörn i form av en 
annonspelare av samma slag som 
redan rests på Clemenstorget. 

Samordning? 
Alla dessa beslut i olika nämnder 
om ordningen på torget, parke
ringen, gatubeläggningen, dassen 
och den framtida gestaltningen 
borde rimligen hanteras samfällt 
och i ett sammanhang. Men så är 
det alltså inte. Från vänsterpartiets 
sida kommer vi att agera för att så. 
ska ske. Risken är annars att oredan 
består. 

Och var ska man då kunna ställa 
sin cykel? 

T ho 

Ordningen på Mårtenstorget hanleras av minst tre olika nämnder- fastighetsnämnden, gal u- och trafik
nämnden och renhållningsstyrelsen. För framtiden har byggnadsnämnden synpunkter. En samordning av 
torgarnas, bilparkerarnas och vanliga månniskors önskemål verkar vara nödvändig. 

Osthyvel, tårtspade, 
multimixer eller 
gästkock? 
Det v ar rubriken på ett seminarium 
vid byggforskningsinstitutet i Gävle 
i förra veckan, som alltså handlade 
om vilka verktyg kommunerna an
v änder för att hantera krav på kom
munalanedskärningar.Självdeltog 
jag med erfarenheter från kommu
nalpolitiken bl a i Lund. 

Osthyveln är alltför välkänd i 
kommunala krissammanhang och 
leder på sikt till oanvändbara kom
munalanyttigheter. Med tårtspaden 
skär man bort hela sektorer inom 
kommunerna. Multimixern rör om 
ordentligt, och gästkocken är inget 
annatändenkonsultsomoftakallas 
in att lösa kommunernas problem 

De nedskärningar som kommu
nerna nu tvingas till slår hårt mot 
svagagrupper i samhället, förvilka 
kommunalt stöd borde vara än vik
tigare än tidigare. När det gäller 
byggnadsnämndernas verksam
hetsområde tillkommer krisen inom 
byggbranschen. Ändringar i kom
munallagen ger kommunerna nya 
möjligheter attorganiseranämnder 
på annat sätt än tidigare, något som 
många borgerligtstyrdakommuner 
nu också gör av ideologiska skäl
man vill "minska byråkrati och onö
digt krångel". 

I en del kommuner tar det här sig 
uttryck i mycket omfattande ornar
ganisationsförslag, somoftastsyftar 
tillenklaruppdelning i "beställare" 
och "utförare".NorrköpingochLin
köping är sådana kommuner, där 
kommunerna fått helt ny nämnd
uppsättning, och i Helsingborg och 
Uppsala är man på gång med lik
nande grepp. För byggnadsnämn
derna betyder det ibland att verk
samheten splittras upp på olika 
organ: I Norrköping har detaljpla
nering lagts under en "miljö- och 
stadsplanenärnnd" som en bered
ning till kommunstyrelsen, medan 
bygglov hanteras i en särskild 
myndighetsnärnnd, "bygglovs- och 
räddningsnämnden". Verksamhe
terna har t o m flyttat isär till olika 
byggnader. 

Vad har då detta med Lund att 
göra? För stadsarkitektkontoret 
finns sedan försommaren ett förslag 
till omorganisation, som dock inte 
går ut på en sådan uppsplittring av . 
verksamheten. Härinserman värdet 
av attdessaolikanivåeri byggandet 
hänger samman, från översikts
planering och stadsplanering till 
bygglov och inspektion. Istället 
föreslås dessa verksamheter slås 
samman, men delas upp på två 
distrikt. Värdet av detta är dock 
tveksamt i en så liten kommun som 
Lund. I Malmö har man genomfört 
en liknande omorganisation av sitt 
stadsbyggnadskontor, men minskat 
uppdelningen till två distrikt från 
tre och tidigare fyra. 

Omorganisationsförslaget har 
bordlagts i Lunds byggnadsnämnd 
tre gånger, och det är inte uppskattat 
bland personalen. Men det kan bli 
frågan om ännu större ändringar 
om plan-och bygglagenändras näs
ta år. Så varför hasta? Beslut är 
annars tänkt att fattas nästa vecka. 

Thomas Schlyter 
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Bertil Egerö, hemkommenfrån Angola: 

-Valet har gått rätt till 
Bertil Egerö, lundabo och afrikaexpert, bar just kommit hem från Angola där ban deltagit som 
oberoende observatör av valet. Bertil tillhör de fem svenskar som inbjudits speciellt av 
presidenten Eduardo Dos Santos. De fem svenskarna har utsetts av Afrikagrupperna och 
resan bekostades av SIDA. 

VB fick tillfålle att fråga honom 
om v alet- hur det gått och v ad som 
kommer att hända efter valet. 

Benil erinrar först om bakgnm
den till att valet över huvud taget 
lemmat genomföras. Ettkrig pågick 
sedan 1975 mellan å ena sidan 
Unita, stödda av USA(CIA), Portu
gal och Sydafrika, och å andra sidan 
MPLA stödda med vapen från 
Sovjetoch trupperfrån Kuba Efter 
ett stort slag i norra Angola där 
Unita- och sydafrikanska trupper 
blev inneslutna tvingade MPLA 
fram fredsförhandlingar 1988-89. 
Förhandlingama godkändes även 
av de utifrån inblandade parterna. 

Vapen kvar 
Förhandlingama resulterade i ett 
avtal där förutom valet också ingick 
att de stridande parternas armeer 
skulle avväpnas alla tunga vapen. 
FN utsåg en grupp, UNA VEM 2, 
om ca 400 civila och lika många 
militärer till att övervaka avtalet 
och avväpningen. 

Bertil anser att man måste kriti
sera UNA VEM 2 för att inte tagit 
tillräckligt allvarligt på uppgiften 
att kontrollera att avväpningen 
verkligen genomfördes. Unita har 
grävt ner sina tunga vapen och 
endast lämnat in sina lätta vapen 
förklarar han. 

U nitastöds av Ovimbundu-folket 
den störstaetniskagruppen i Angola 
och Bertil menar att såväl USA 
som Portugal och Sydafrika var 
helt övertygade om att Jonas 
Sawimbi skulle vinna president
valet och att hans parti U nita också 
skulle segra i parti v alet. 

Många partier 
Det var totalt 18 partier som ställde 
upp i valet. FrärnstMPLAoch U nita 
som är de stora partierna. I norr 
finns också FNLA som har lokalt 
stöd liksom andra stambetonade 
lokala partier. 

Det finns ca 5 miljoner röst
berättigade i detta det första fria 
valet i Angelas historia. Samman
lagt 5800 vallokaler att rösta i. 

Glädje och allvar 
Bertil vittnar om den enorma gläd je 
och stora entusiasm som genom
syrat det angolanska folket inför 
v alet. Att få utse en regering, att få 
slut på inbördeskriget detvarnågot 
som var alldeles fantastiskt för de 
flesta angolaner han och de andra 
observatörernamötte och samtalade 
med. 

På VB:sfråga berättarBertilfrån 
besök i olika vallokaler i såväl 
MPLA- som Unita-områden. Över
allt ett stort all v ar från valförrättarna 
somhjälper de röstande genom den 
ovana proceduren; först får den 
röstande lämna sitt röstkort, som 
hanfått tidigarenär hanregistrerade 
sig som röstande. Därefter får han 
en valsedel med presidentkandida
ternas foton, namn och partiernas 
symboler(många är analfabeter). 
Därefter gårman in bakom en skärm 
och sätter en kryss eller tumavtryck 
för president- och partival. Att 
många är ovana och gör fel trots 
hjälpen visas av att 10% av de 
avgivnarösterna ärantingen blanka 
eller ogiltiga. 

Var valet fritt? 
Bertilhartalatmedmångaobserva
törer och är fullständigt övertygad 
om att valet har gått korrekt till. 
Självklart, säger han, har det före
kommit misstag och fel har begåtts 
här och var men absolut inget val
fusk. De bägge stora partierna hade 
egna representanter i samtliga 
vallokaler, säger Bertil. De kunde 
kontrollera att valsedlama behand
lades korrekt. Att röstkorten av
lämnades och att varje röstande 
doppade ett fmger i bläck som inte 
gick att tvätta bort. 

Den förstarösträkningen gjordes 
i valllokalen under överinseende 
av valförrättarna och partirepre
sentanterna. Därefter faxades resul
tatet till huvudstaden där två obe
roende datasystem användes för 
inmatning av resultatet. De måste 
bägge överensstämma för att resul
tatet skulle godkärmas.Ocksådetta 

nogaövervakat av såväl FN-perso
nal som partirepresentanter. 

Hur gick det i valet? 
Hela valresultatet är nu samman
ställt men man har stoppat publi
ceringen av det for att ge Unita 
tillfålle att smälta nederlaget. För 
ett nederlag blev det säger Bertil. 
MPLA har fått ca 56% av rösterna 
och Eduardo Dos Sanros har fått 
51-52% av rösterna i presidentvalet. 
Unita har fått 33% och Jonas 
Sawirnbi 37%. FNLA fick 3% i 
norr. Resten av partierna fick 
mycket låga siffror. 

Vad bänder nu frågar vi? 
USA, Portugal och Sydafrika har 
tvingats godta valresultatet och 
uppmanar nu Jonas Sawimbi att 
göradetsamma Formellthar Unita 
bett att få järnföravalresultatet från 
alla valkretsar med sina egna 
uppgifter. Det kan dom gärna göra 
menar Bertil för de har fått samma 
kopior på valsammanräkningen 
som alla andra fått. Man kan utgå 
ifrån att Sawimbi utsätts för 
påtryckningar från sina bunds
förvanter, säger Bertil. Men man 
tar det lugnt ett tag nu och troligen 
pågårförhandlingarom vadSawim
bi skall få i utbyte för att erkärma 
sig besegrad. Någon hög post åt 
Sawimbi, måhända vicepresident, 
kan få honom attsvälja förtreten av 
att falla på eget grepp. 

På frågan vad som kommer att 
hända i regeringsfrågan, säger Benil 
att troligen bildar MPLA regering 
med egen majoritet. Men förts 
måste man reformera partiet. De 
s.k. "hardliners" från krigets dagar 
måste lämna ifrån sig sina platser 
till de unga reformivrarna som nu 
väntar på sin tur. 

Jag tror det var bra för det 
angolanska folket att MPLA varm, 
summerar Bertil. Partierna har 
ganska likvärdiga program men 
MPLA har stöd av fackförenings
rörelsen och är nog inte fullt ut lika 
marknadsliberala som U nita. 

r l 

POSTTIDNING 

Uttalande 
Det v ar tidigt på morgonen 3 
september, som tre svenska ingen
jörer, vilka arbetade på Ericsson, 
begav sig från Kuwait City för att 
utföra ett arbete vid gränsen till 
Irak. Då svenskarna försökte ta en 
genväg råkade de komma in på 
irakiskt territorium. 

För överträdelsen med några 
hundra meter, blev de den 20 
september dömda till sju års 
fångelse.(Liknande händelser har · 
tidigare skett utan någon påföljd.) 
Strax efter domen kom en skarp 
protest från den svenskaregeringen 
och UD. Ävenmångaandra länder 
riktade skarp kritik mot den 
irakiska domen. 

Vi i '1rakiska Insamlingen" 
fördömer den irakiska regeringen 
och sympatiserarmed svenskarna. 
Vi kräver att de omgående försätts 
på fri fot. Vi fördömer också 
diktaturensom utsätterdenirakiska 
befolkningen för blodbad och 
tortyr och vädjar till omvärlden att 
soldarisera sig med den irakiska 
befolkningen i kampen mot Sad
dam Hussein, som gör ett enda 
stort fängelse av hela Irak. 

Irakiska Insamlingen i Södra 
Sverige, Lurui. 

KOMPOL möte Må 12.10 kl 19.15 på 
partilokalen.Tema:Budget 

RÖDA KAPELLET Spelning i Stadstea
tern enl. schema.Lö. appellmötesspel· 
ning Mårtenstorget 11-12. Samling för 
rep. 9.45 i kulturförvaltningens lokal vid 
Krognoshuset, Mårtenstorget Reper
toar: samma som förra veckan. 
Sö 11 .1 O kl 18.45 rep på Kapellsalen, 
Odeum.Rep. med Birgit. 
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