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AD-dom 
drabbar 
Lunds nya 
förvaltningar 
Onsdagens dom i arbetsdomstolen 
ger snävaramar förfacketskrav pä 
"sist in- sist ut" vid av skedanden. 
AD :s dom innebär att varje 
kommunal förvaltning ska betrak
tas som den arbetsplats som 
omfattas av principen, inte att hela 
kommunen är arbetsgivare som 
facket krävt. Det betyder för Lunds 
kommun att personer som nyligen 
bytt förvaltning, men i övrigt jobbat 
länge i kommunen, ligger löst till 
när personalnedskärningar disku
teras. Det kan drabba exempelvis 
kommundelsnämnderna, som säle
des kanbetraktassom "nyaförvalt
ningar". Den som jobbat tjugo är 
pliexempelvis stadsbiblioteket och 
under de senaste ären flyttat över 
till samma jobb inom kommundels
nämnd Norr, kan fä sparken. 

Dethärdrabbar inteminst stads
arkitektkontoret, som till följd av 
minskat byggande kan komma att 
varslasex tjänsterom uppsägning. 
Tjänsterna är grupperade i olika 
yrkesgrupper - arkitekter för sig, 
civilingenjörer för sig, gymnasie
ingenjörer för sig, kanslister för 
sig osv. VB har berättat om de här 
hoten i ett tidigare numm.er. 

Christine Jönsson (m), bygg
nadsnämndens ordförande är, 
liksom nämndens övriga leda
möter, bekymrad över situationen. 
En omorganisation har nyligen 
genomförts som syftar till att 
effektivisera verksamhetenoch pä 
sikt införa resultatenheter inom 
kontoret. Men minskar byggandet, 
s ä minskar också jobben, och dl!. är 
det s värt att komma till bra resultat. 
Frågan om vilka som ska sägas 
upp kan komma upp i byggnads
nämnden redan före jul. 

Principen "sistin-förstut"luck
ras alltmer upp. Nyligen har SIF 
centralt gett sina klubbar direktiv 
att inte ta sä lätt pä principen, 
eftersom det drabbar unga nyan
ställda härdas t. Och de har det sv ärt 
nog pä arbetsmarknaden. Blir det 
nu de äldre spm fär gä först, sä är 
det en ny princip som gäller pä de 
svenska jobben. 

T ho 

Lunds riksdagsmandat 
gödslar Söderslätt 

Fyrstadskretsen försvinner redan 
till valet 1994. Tre nya valkretsar 
skapas i Malmöhus län, varav 
Malmö kommun blir en egen. Det 
har en kommitte beslutat föreslå 
riksdagen - endast vänsterpartiets 
Rolf L. Nilson var emot. Skälen är 
inte personliga, även om de berör 
Rolfs mandat: 

- En ny länsindelning diskuteras 
just nu, och dessa frågor borde 
lösas samtidigt för attdet ska passa 
ihop, säger Rolf. 

-Malmö och Lund hör ju faktiskt 
ihop i en s k storstadsregion, även 
om Malmö idag är pä deken och 
det är Lund som är centrum i denna 
region. Det är väl det malmöpoli
tikerna inte vill erkänna, utan vill 
slå vakt om sitt revir. 

- Sossarna i Malmö har alltid 
värnat om "sitt Malmö". Inte har 
man varit med i landstinget, man 
har spelat storebror i SSK, och i 
Kommunförbundet Malmöhus 
som äger läns trafiken, intar Malmö 
en dominerande roll. 

Det här betyder att Lund hamnar 
tillsammans med Trelleborg och 
exempelvis Sjöbo i valkretsen 
Malmöhus Södra, medan Lands
krona och Helsingborg m fl bildar 
valkretsen Malmöhus Norra. Fyr
stadskretsen, som är en historisk 
ochliteovanlig urban konstruktion, 
känns trots allt naturligare än att 
liera sig med bönderna pä söder
slätt. 

T ho 

en ny tid, C} 
erl ny ·viinster .. 

Tradition och 
förnyelse 
Efter uppmaning ger vi här en 
samlad redovisning av vilka skå
ningar som reser till vänsterpartiets 
kongress i januari. 
Ombud är: 
Viimer Andersen, Malmö 
Roland Andersson, Lund 
Greta-S tina Engelbert, Kristianstad 
Gun Hammar, Simrishamn 
Elisabeth Hellman, Malmö 
Eva Ludvigsson, Bjuv 
Karin Läng, Helsingborg 
Olof Norborg, Lund 
Annelie Philipsson, Malmö 
Kurt Sjöström, Malmö 
Henrik Smith, Lund 
Gunlög Stenfelt, Lund 
Örjan Svedberg, Malmö 
Kajsa Theander, Lund 
Hans W ah! gren, Ängelholm 
Hans W ende!, Hässleholm 

Förstasuppleant är för Lundm.fl. 
Gunnar Sandin, för Malmö m.fl. 
Mats Åstrand (Trelleborg) och för 
övriga Seppo Laine, Bjuv. 

Som veteran reser Göte Berg
ström, Lund och som funktionär 
Mary-Ann Börje. Distriktets ord
förande Jesper Krenchel, Höganäs, 
deltar som aktiv åhörare. Ann 
Schlyter, Lund, finns p ä plats i 
egenskapavavgäendepartistyrelse
ledamot, liksom riksdagsman Rolf 
L. NilsonochKarinSvenssonSmith 
som är ordförande i det miljö- och 
energipolitiska utskottet. De bäda 
senare fungerar dessutom som 
suppleanter för Lundadelegaterna. 

Tredje spåret till Staffanstorp 
Flera spärärenden kommer upp i 
byggnadsnämnden pä onsdag. 
Banverket verkar ha tagit till sig 
de fem "trattkommunernas" för
slag om ett nytt godstågspär 
utanför tätorterna, som lanserades 
i samband med ärendena om 
Riksbangärd Syd, om Västkust
banans breddning samt om ett 
tredje spär Malmö - Lund. 

Atrninstone har det figurerat pä 
kartor i Systemplan för Skäne som 
banverket har visat. Några pengar 
finns förstås inte avsatta. Ty det är 

kärvt med satsningarna pä infra
struktur. Det verkar som om det 
mest är ett spel för gallerierna- och 
för att skaffa fram pengar till 
motorvägar. Sen skiterman i spär
utbyggnaderna. 

Malmöhusförhandlingarna har 
ocksåkört fast. Detfinns inga peng
ar till Citytunneln i Malmö p g a 
det statsfinansiella läget, och ingen 
kapitalist är ännu beredd att satsa. 

NärdetgällerLundsegensnabb
spärvägsutredning, sä verkar 
länstrafiken måttligt intresserad av 

annat än forbindelsen över Staf
fanstorp till Malmö. Den kan ju 
tillsammans med godsspåret ses 
som "det tredje spåret" till Malmö 
som gör det onödigt att bredda 
"armaturkurvan" och riskera 
Armaturfabriken. ML T synes vara 
införstådd med att eventuella 
spärvagnar via Staffanstorp måste 
vara av tvåströmstyp för att bäde 
kunna köra pä Lunds och Staffans
torps gator och kunna köra ner i 
Citytunneln i Malmö. 

T ho 



~KOMMENTAR 
30 november 
Den 30 november är över för den 
här gången. Olust och oro inför ett 
av press och polis upphetsat 
scenario har förbytts i segerns 
sötma, en känsla av "v ad skönt att 
det gick så bra!" 

Men gjorde det verkligen det? 
Det finns en besk eftersmak. som 
inte vill släppa taget. Den beror 
sannolikt på flera saker. 

Rasisterna anser sig ha segrat, 
antirasisterna anser sig ha segrat 
och polisen anser sig, om inte ha 
segrat, så i alla fall ha av v är j t en 
konfrontation. Polismästare Sixten 
Månsson har svårt att dölja hur 
nöjd han är. 

Men rasisterna och fascisterna 
finns kvar i Lund, i vårt land. De 
kommer inte att försvinna till nästa 
30 november. Vi kommer att 
tvingas åse en växandevåg av illdåd 
mot medmänniskor som fascisterna 
inte anservaradet Detinger fortsatt 
oro ochmanar oss att gå från ord till 
handling, inte våldshandling utan 
med den styrka som är kunskap och 
solidaritet. 

Även om rasisterna fick genom
föra sina ritualer på universitetets 
trappa, så nådde de inte sitt mål, 
Katedralskolan. Kommer de attnöja 
sig med det i framtiden? Och kom
mer lundaborna, universitetets stu
denter och lärare att godta att uni
versitetets och Akademiska Före
ningens mark en gång om året 
avspärras och nyttjas för mörka 
syften? 

N ej det kan aldrig få bli en lösning 
som accepteras för framtiden. En 
slags borgfred, där "parterna" 
accepterar sina av polisen givna 
revir, och där rasister och anti
rasister får hålla på för sig själva. 

Inför årets 30 november upp
manadealla politiska partier lunda
bomaattstannahemmapåkvällen. 
Ändå var det mycket folk på stan, 
så många att de blott genom sin 
mängd kunde lugnt hindra rasis
tema attkommafram i Stora Söder
gatan. De är värda respekt för sitt 
antivåldsagerande. 

Vad hade hänt om polisen hade 
släppt fram rasisternas fackeltåg 
motdennamänniskopropp? Sanno
likthadedetblivitbråk. Intemellan 
rasisterochantirasister, utanmellan 
poliser och antrasister, eftersom den 
sköldbärande ordningsmakten hade 
gått i tätenochskyddatderenrakade 
fackelbärarna. Sädetvarväl braatt 
denna konfrontation omöjliggjor
des. 

Trots polisens styrka att denna 
gången lyckas avvärja bråk- vilket 
man inte gjorde i Stockholm - så är 
ändå dess massiva närvaro ytterst 
provocerande. 600 beväpnade 
poliser, i skyddsdräktoch marsche
rande med mullrande stöveltramp 
höjer adrenalinnivån hos de flesta. 
30 sandfyllda containrar vid 
Lundagårds alla mynningar retar 
också lundaborna - vad fan ska 
dom skyddas av barrikader som 

Frukost för gentlemän: 

Kontinentalt 
Ni vet hur det är i storstäderna 
söderut. På morgonen fylls kafeer 
och barer av män (huvudsakligen) 
som på väg tilljobbet äter en mycket 
enkel frukost, mycket ofta bestå
ende av kaffe, croissant och ett par 
cigaretter. Till detta ögnar de 
igenom den morgontidning som 
man har köpt på vägen hemifrån, 
eftersom det inte finns några 
Tidnings bärare. För det mesta sköts 
ämingen och läsningen stående. 

Även i Lund finns nu vissa för
utsätmingar för denna ceremoni . 
Jag avser kafeet Frappe i hörnet av 
Västra Mårrensgatan och Stora 
Södergatan. De öppnar numera 7.30 
(enligt anslag, i praktiken stundom 
något senare, men vad gör det en 
gentleman med fria tider?), de har 
höga bord som man kan stå vid om 
man inte klättrar upp på de höga 
barstolarna, och massiv rökning är 
tillåten nästan överallt - det gäller 
att man inte har något emot passiv 
rökning. Och i den morgontidiga, 
välsorterade tobaksaffären tvärs 

Mer dövteater! 
Österv ängsskolans teatergrupp 
spelade EG-teater, när Sveriges 
Dövas Riksförbund öppnade sin 
kongress här i Lund i förra veckan. 
Det var verkligen en härlig före
ställning, och jag som represen
terade vänsterpartiet vid öppnings
ceremonin, kan bara hoppas att 
ungdomarna spelar vid flera 
tillfällen så att lundaborna också 
får se den! 

Ann Schlyter 

Rättelse 
I förra veckans krönika nämndes 
en person kallad "Douglas". Det 
var fel, densom avsågs var Dennis, 
Bengt, riksbankschef. 

Lucifer 

samhället dessutom bjuder på? Det 
bidrar till den beska eftersmaken, 
förutom kosmaderna för alltihopa. 

Maningen att stanna hemma var 
föranledd av allaryktenom planerat 
våld. Därav blev denna gång intet. 
Nästa gång rasisterna ska inta vår 
stad bör vi inte stanna hemma. Om 
alla lundabor bara samlas och står 
stilla eller sitter ner på stortorget 
eller i Stora Södergatan, så kommer 
inga andra fram. Det kan bli en stor 
och varm folkfest, och vi kan slippa 
merparten av poliserna och alla 
barrikader de skyddar sig med. 

Men låt oss inte vänta ett helt år! 
Förbered dig på att varje dag möta 
demsomhotardemokratin.TaLars
Arne Norborgs tre maningar på 
orden och handla därefter! 

över gatan kan manköpaLe M onde 
eller La Repubblica, även om 
tidningen har någon dag på nacken. 
Inte undra på att det finns ett 
markant inslag av invandrare i 
morgonpubliken. De känner sej 
uppenbarligen hemma. 

Den som är hungrig och/eller har 
sunda vanor väljer frukostbuffen 
för 45 kronor. Bara fyra kronor 
spar den som väljer vår favorit
kombination kaffe, ostsmörgås och 
wienerbröd. 41 kr alltså, ett belopp 
som avhåller från alltför täta besök 
trots ställets kontinentala charm. 
Och trots att kaffet är gott, ost
mackan varm (egentligen en liten 
baguette) och wienerbrödet sött, 
fett och smakrikt, om än litet. 

När vi har normaliserat våra 
relationer med EU kan man kanske 
även få en liten bitter till kaffet. Det 
kanman på kontinenten. Tills vidare 
får vi glädjas åt attdetnumera finns 
flera frukostställen att välja på i 
Lund. Sä var det inte för bara några 
år sen. 
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Bokanmälan 

Gr 

I ansluming till anmälan av V and
ringssektionens skrift i förra VB 
finns det anledning att uppmärk
samma vandringsintresserade 
läsare för ytterligare en ny skrift i 
ämnet: Pettson tältar, av Sven 
Nordqvist (Opal förlag 1992). Det 
har visat sig, att även ganska 
bildade personer i kretsar när
stående VB: s läsekrets är okunniga 
om den pettsonska bildnings
traditionen, och när han nu ägnar 
sig åt vandrande bör ingen intres
serad missa tillfåll et. På ettmycket 
pedagogiskt sätt (både kraftfullt 
visuellt och textmässigt) ges här 
tips för att lösa olika aspekter av 
vandringsproblematik, utan pek
pinnar, men full av kreativ a 
lösningar. Hur gör man egentligen 
när man sätter upp ett tält? och 
ännu viktigare, var skall man sätta 
upp det? Se där frågor som varje 
vandrare ju måste konfronteras 
med förr eller senare. Boken tar 
också upp frågor av mer speciali
serat slag, kanske inte aktuellt i 
alla lägen, men ändå av intresse: 
vad gör man när hönsen insisterar 
på att följa med på vandring? 
Intressanta utvikelser görs också 
ur fiskesynpunkt-nyfiskad abborre 
är tydligen vad man bör äta på 
vandring. Kan det passa med Des
sert? Sammanfatmingsvis en bok 
fylld av nyttiga råd och till och 
med ett visst klasskampspers
pektiv: ''Turer över vidderna- iiue 
hade vi råd med sånt. Inte tid 
heller." 

Chloe 

Pinsamt språkbruk 
Det tycks som om den 30november 
lockll!. fram dåligt omdöme på alla 
håll. Aven Veckobladet drabbades 
uppenbarligen. Rubriker som 
"Huliganer från Tyskland väntas 
till Lund" verkar lånade från gamla 
Kvällsposten och återgivande om 
rykten om vilka mössor som säljs 
på bokhandeln Wapitikundevivarit 
utan. "Starka rykten gör gällande 
att grupper från Danmark och 
Tysklund väntas hit" Vad är det 
om inte en spekulation i främlings
rädsla? 

Och till råga på detta kommer så 
Vänsterpartiets ledare i förranumret 
där det talas om att Lunds barrikad
byggare ska fä "professionellt bi
stånd av hitresta BZ". Menar skri
benten att det finns människor i 
BZ-grupperna som försörjer sig, är 
yrkesmässigt verksamma med att 
bygga barrikader? Naturligtvis inte, 
vadmanhar gjort är anfallainiden 
gamla klichen "yrkesdemonstran
ter", en glosa som kastades motoss 
som gick i rätt många Vietnam
demonstrationer på 70-talet. V ad 
pinsamt att möta detta språkbruk i 
VB! 

StenH 

Respit 
Barsebäcksverker får nu fått till
stånd att starta på nytt. Härmed en 
hypotetisk berättelse: 

Det är en dag med hård vind som 
i dag, kanske tjugo sekundmeter, 
från västnordväst. Duslår på radion 
och får höra att en reaktor just har 
havererat i Barsebäck och att 
härdsmältan är ett faktum. 

Nu gäller det först och främst att 
inte gripas av panik. Lund är inte 
Barsebäck. Du har en viss respit 

Men begränsad, så det gäller att 
handla metodiskt Du kollar adres
sen. Lyckligtvis ligger den centralt 
i stan så du hinner även om du bor 
i en utkant. Du låser upp cykeln, 
fåster hammaren på pakethållaren, 
och så iväg. 

Man tänker inte så mycket i såna 
lägen. Men du kan inte låta bli att 
undraöver folkomröstningen 1980. 
Om valet hade stått mellan Ja och 
Nej så hade det säkert blivit ja Då 
hade kärnkraften varit avvecklad 
nu. Men så enkelt var inte valet. 

Du är framme och ställer ifrån 
dej cykeln, men det är naturligtvis 
onödigt att låsa den. Du går in, 
ringer på. Han öppnar. Du frågar, 
för säkerhets skull: 

-Det var väl du som ledde kam
panjen för Linje 2 här i Lund? 

-Ja. 
Nu gäller det att inte gripas av 

panik. Du har minst en minut på 
dej . 

Grr 



Vi mås e säga ifrån! 
Vi återger här Lars-Arne Nor
borgs tal på stortorget vid 
måndagens lunchmöte mot ra
sism, våld och främlingsfient
lighet. 

Det är på Karl Xll:s dödsdag 
som vi har samlats här för att pro
testera mot främlingsfientlighet, 
våld och rasism. Vi har väl inte, i 
varje fall inte de flesta av oss, 
kommit hit för att egentligen hylla 
minnet av den i och för sig 
fascinerande soldatkung, som en 
gång ett par år bodde här nere i 
Stora Södergatan, i professor 
Hegardts hus. 

Men vi har inte heller kommit 
för att i minsta mån skymfa detta 
minne. Till det har vi ingen 
anledning. Som många specialister 
på Karl XII:s tidevarv har vittnat 
om, senast professor Alf Åberg i 
TV -Aktuellt igår kväll, så var Karl 
XII inte alls någon rasist eller 
främlingshatare. I hans arme fanns 
det officerare och soldater av de 
mest skilda nationaliteter, och i sitt 
högkvarter här i Stora Södergatan 
omgavs han av en brokig skara av 
många folkslag, somhadeföljt med 
honom från Turkiet, bland annat 
för att bevaka sina fordringar. 

Karl XII vidsynt 
Då som nu fanns det en hel det gott 
folk i Lund som irriterade sig på de 
nya lundaborna. Så gjorde bland 
annat somliga professorer, när 
några turkar, enligt deras upp
fattning, bredde ut sig alltför mycket 
i universitetsbibliotekets läsrum, för 
att studera de orientaliska luntor 
som fanns där. Men Karl XII själv 
hörde inte till de lättirriterade. Han 
gjordetomsinaortodoxafåltpräster 
bekymrade genom att tala upp
skattande ord om islam och mus
limerna. I den modernaste biografm 
om Karl XII av den norskfödda 
brittiska historikern Ragnhild Hat
ten, framstår kungen som en för sin 
tid ovanligtvidsynt man, med breda 
vetenskapliga och humanistiska 
intressen. Ett barn av den tidiga 
upplysningen, alltså en tankevärld 
så fjärran som möjligt från rasis
mens grumliga mystik. 

Nej, hos Karl XII har rasister och 
främlingshatare inget som helst stöd 
att hämta! De har ingen rätt att 
använda honom som symbol. 

Karl XII:s olycka 
Däremotkanman säga, att Karl XII 
var en man förföljd av otur. Då 
tänker jag inte bara på den hårda 
vintern i Ukraina och skottskadan 
vid Vorskla och sådant, utan ärmu 
mer på att hans minne i efterhand 
inte sällan har kommit an utnyttjas 
för syften som var honom främ
mande. 

Vid den tid då seden att hylla 
honom med ett fackeltåg genom 
Lundscentraladelarden30novem
ber började- det var 1853- då var 
Karl Xll ärm u en symbol för natio
nalliberalismen. Han ansågs då 
företräda västerländsk frihet och 
rätt gentemot ryskt tsaristiskt för
tryck och godtycke. Men tiderna 
skulle förändras, och 1920 när Kar l 
Xll-frrandet efter en tids uppehåll 
återupptogs, så var det i regi av 
någonting som kallade sig Natio
nella Ungdomsförbundet. Det var 
en högerextremistisk organisation 
som ett decennium senare på det 
mörka trettiotalet under namnet 
Nationella Förbundet skulle helt 
lämna den demokratiska gemen
skapen. 

Karl XII:s minne användes nu 
för att legitimera diktatur och 
förtryck, och man föreföll omed
veten om attman därmed tillfogade 
den man man ville hylla den värsta 
tänkbara skymf. Under de senaste 
åren har dessa tendenser förstärkts 
på ett sätt som skulle vara löje
väckande om det inte vore så 
oroväckande. 

Det påstås att det i 30 november
föreningen fortfarande ska finnas 
kulturkonservativa, i garnmaldags 
mening patriotiska personer med 
demokratiskt sinnelag. Det är i så 
fall ofattbart hur de kan vilja liera 
sig med rörelser som Be v ara 
Sverige Svenskt, Sverigepartietoch 
Vitt Ariskt Motstånd, V AM. Till 
dessa medlemmar och till före
ningens ordförande skulle jag, till 
den verkan det hava kan, vilja rikta 

en sista allvarlig vädjan: Säg upp 
bekantskapen med hatets och 
våldets apostlar! Rensa bort lössen 
ur den blågula fanan! Sluta upp 
med att besudla Karl XII:s minne 
och vår svenska flagga! 

Men om denna vädjan klingar 
ohörd, vilket tyvärr ser ut att bli 
fallet, vad ska vi andra då göra? 

Vad kan vi göra? 
För fem år sedan skulle man kanske 
hakunnatsvaralngenting.Mennu, 
när som man trodde längesedan 
besegrademörkamakteränengång 
börjar öppet träda fram i Europa, 
när vi hör och läser om kors
bränningar, om skändade judiska 
kyrkogårdar, om överfall och mord 
påmärmiskor av annannationalitet 
än den enda godkända ariska, nu är 
ett sådant svar inte längre hållbart. 
Vi måste säga tydligt och klartifrån 
att vi inte kan acceptera våld, 
främlingsfientlighet rasism i någon 
form. På den punkten måste vi v ara 
kompromisslösa, säg gärna oför
sonliga. 

Men det räcker inte. Ord måste 
följas av handling . Vad kan vi mera 
göra. Jag ska närrma tre saker: 
O Vi kan sätta gränser. Vi kan inte, 
och ska inte, lagstifta mot åsikter, 
hur tokiga de än må vara. Men de 
lagar som vi faktiskt har, om t ex 
övergrepp mot person och egen
dom, måste tillämpas på ett 
konsekvent och kraftfullt sätt. 

Vi kan begära av våra myndig
heter, inteminst polismyndigheten, 
att så sker. Kanske är det också tid 
att pröva om manifestationer av ett 
slag som kan sätta märmiskoliv i 
fara, verkligen enligt nuvarande 
lagstiftning bör tillåtas. Det är inte 
säkert. Karl XII:s minne kan 
högtidlighållas i olika former, och 
många frågar sig säkert om det är 
värt kanske miljontals kronor i 
skattepengar att varje år inkalla den 
polisstyrka som krävs för att 
fackeltåget skakunna gå jus t genom 
Lundagård. 
ODen andra punkten: Vi är alla 
opinionsbildare i någon mening, 
och som sådana kan vi ta upp 
kampen mot den smygande främ
lingsfientliga propagandan som 

sprids i v ärt samhälle. Som Annika 
Annerby-Jansson nyss sa, så får 
inte alla dessa falska och halvsanna 
rykten som går runt, stå oemot
sagda. De måste bemötasmedfakta 
och argument. Men då måste vi 
också vara mer pålästa än vad vi 
hittills har varit. Det finns ganska 
mycket informationsmaterial lättill
gängligt, som t ex kan fås från 
statens invandrarverk. Låt oss 
skaffa det, låt oss rusta oss! 

Vi ska dock inte i kväll försöka 
agera privatpolis. Det ger ju rasis
terna just den publicitet som dem är 
ute efter. Det fanns i det gamla 
Grekland en man som hette Hero
stratas. Han törstade efter ära och 
ryktbarhet, och när han inte kunde 
få det på något armat sätt, så brände 
han ner gudinnan Dianas tempel 
ochförvärvadedärigenom vadsom 
sedan har kommit att kallas en 
herostratisk ryktbarhet. Denna 
herostratiska ryktbarhet ska vi inte 
ge rasisterna! Ge dom inte det! 
stannahemmaikväll och underlätta 
också därigenom polisens arbete. 
DAllra sist: Vi måste överallt, var 
vi befinner oss, hemma, i bostads
området, eller på arbetsplatsen, 
möta de nya svenskarna så som vi 
själva skulle vilja bli bemötta, om 
vi av en eller annan anledning -
kanske krig eller örlog, kanske en 
kärnkraftskatastrof - skulle bli 
tvungna an ta v år tillflykt till ett 
annat land. Den dagenkan komma. 
S å osäkra är tiderna nuförtiden. Den 
kan komma förr än vi anar. 

Jag ska sluta med att citera fritt 
ur minnet en dikt av den tyske 
prästenochfdkoncentrationsläger
fången Martin Niemöller: 

När de kom för att hämta 
kommunisterna 

brydde jag mig inte. 
Jag var ju inte kommunist. 
När de kom för att hämta judarna 

brydde jag mig inte. 
Jag var ju inte jude. 
När de kom för att hämta 

katolikerna 
brydde jag mig inte. 
Jag var ju inte katolik. 
När de kom för att hämta mig 
var det ingen som brydde sig. 
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Om rapportering från 
partistyrelse. Svar till 
Herman Schmid 
Herman Schmid gillar inte min 
rapportering från mötena med 
vänsterpartiets styrelse (PS). Några 
kommentarer. 

Han tycker inte om att jag inter
v ju as, eftersom han menar att mina 
uttalanden blir oförpliktigande. 
Menhan behöver inte oroa sig. J ag 
står för vad jag har sagt. 

Han undrar varför jag inte sade 
något om hur programkornmis
sionen föreslagit att motionerna 
från Lund skulle behandlas. Men 
den korta artikeln handlade om 
PS-rnötet, och PS behandlade ju 
tyvärr inte motionerna. Vad gäller 
PS hantering av partiprogrammet 
tycker jag fortfarande att det var 
svagt att inte våga ta i de motsätt
ningar som finns. 

Herman gör mig till representant 
för en minoritet och för en parti
opposition som bortser från de 
centrala programpunktema och 
skjuter in sig på rent ideologiska 
markeringar. Det är svårt att förstå 
vad han menar. Vi hade en hård 
diskussion i gruppen om program
kornmissionens helt nya skrivning 
om skatter. Annars tycker jag 
snarast att programmets svaghet 
ligger i att det innehåller så lite av 
politiska ställningstaganden. Pro
grammet är ideologiskt och sym
boliskt, men oklart. På vad sätt 
skiljer sig dess självförvaltningside 
från syndikalismens -en fråga som 
inte fick vara med bland dem som 
PS ställde till kongressen i stället 
för att själv svara på motioner. 

Ändå ligger mycket av pro
grammets vikt just i symbolerna. 
Det gäller att peka på den förnyelse 
som partiet genomgått. Nog hade 
PS kunnat diskutera dem. Om det 
blir löjligt beror det väl på att det 
ligger latent i skrivningarna. 

Herman brukar alltid göra klart 
före varje ställningstagande han 
gör, att han varit runt och pratat 
med många många, och att hans 
ståndpunkt är en rimlig mitten
ståndpunkt. Samrna taktik använ
der han som prograrnkornrnis
sionär. Som Gud fader väger han 
alla åsikter i partietoch vet var den 
rätta mitten ligger. 

Antagligen har han rätt i att 
programmetkornmer att antas med 
god marginal. Tyvärr betyder inte 
det att programmet är bra. Men 
förhoppningsvis stryks några av 

de sämsta formuleringarna och vi 
får arbeta vidare. 

Pro grammet backar förvisso från 
de flesta gamla dogmatiska stånd
punkter, men som komplement 
behövs ettkongressdokument som 
tar ett politiskt steg framåt. Jag 
hoppas att kongressen är lika klok 
som PS i det avseendet. Det vill 
säga, ställer en rad frågetecken för 
programmet men antar kongress
dokumentet. 

Ann Schlyter 

Hädiska tankar om 
stadsbusstrafiken 
Vänsterpartiet och miljöpartiet 
brukar normalt föreslå lägre taxa 
på stadsbussarna än de andra 
partierna- de vill höja den medan 
vi vill ha den oförändrad. Ibland 
vill vi dessutom förb ättra tur
tätheten. 

-B ilisrnen minskar om fler åker 
buss, brukar vi säga. 

Det är ett mycket diskutabelt 
påstående. 

S ta d s bussarna konkurrerar 
främst med cykel- och gång
trafiken. Om fler tar stadsbussarna 
blir det färre cyklister och fot
gängare på gatorna. Antalet bilar 
påverkas inte särskilt mycket. 

Vi måste inse att stadsbussamas 
främsta funktion är att ge serv ice
inte att förbättra miljön. Det är inte 
särskilt miljövänligt att trans 
portera två personer från Kloster
gården till stan i en stor dieselbuss. 
Dyrt är det också. 

Om vi vill bidratill en minskning 
av bilismen är det bättre att satsa 
pengar på att förbättra kollek
tivtrafiken mellan t ex Lund och 
Kävlinge änrnellanBotulfsplatsen 
och Nils torp. 

En del stadsbusslinjer skulle 
kunna glesas ut eller läggas ner 
hel t utan att antalet bilar på gatorna 
skulle öka nämnvärt. Däremot 
skulle utsläppssiruationen förbätt
ras. 

Det gör att servicen blir sämre. 
Men Lund är en liten stad där man 
oftast klarar sig bra utan att vare 
sig köra bil eller åka buss. Narur
ligtvis finns det servicebehov också 
på t ex Nilstorp, som måste till
godoses för att folk inte skall bli 
isolerade. Frågan är bara om det 
kräver regelbundna, oftast nästan 
tornrna dieselbussrurer eller om det 
finns något billigare- och miljö
vänligare alternativ . 

All kollektivtrafik borde plane
ras från ett regionalt perspektiv . 
Då kunde man väga stadstrafiken 
mot regionaltrafiken och lägga 
pengama där de gör störst nytta. 
stadstrafiken kunde anpassas så, 
att den bättre servade P ågatåg och 
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regionalbussar-det skUlle bidra 
till en minskning av biltrafiken. 
Många av regionalbussarna skulle 
kunna utnyttjas för stadstrafik och 
en del kanske kunde ta en extra 
sväng när de ändå kör genom stan. 

Roland Andersson 

Fräckt mot 
cyklisterna 
Cykelbron, dvs den gamla järn
vägsbron över Autostradan vid 
Vipeholrn har monterats ner, och 
ingen ny kornmer på plats förrän 
om flera månader. Undertiden får 
cyklister från öster söka sig nya 
vägar mot stan. 

Inte hade man gjort så om det 
gällt en bilbro? Nej, då hade garu
kontoret eller vägverket eller bägge 
jobbat häcken av sig för att få upp 
den nya bron som man givetvis 
hade tillverkat i förväg och hade 
liggande beredd innan den gamla 
skars ner. Eller så hade ingenjörs
trupperna slagit en ny bro intill, så 
att man aldrig behövde riskera 
avbrott i trafiken. Så gjordernanju 
över Hö je å förra vintern. 

Men cyklister som inte betalar 
cykelskatt skiter man i. Det är ett 
typiskt cyniskt beteende - av 
sarnrnaartsomnärdetgällerunder
håll och snöröjning av cykelvägar. 

Varför så bråttom att ta ner den 
gamla bron? Det var inte mer än tio 
år sen den lyftes några decimeter 
för att öka den fria höjden - för 
bilisterna då också. Sen dess har 
väl inte kommunen underhållit sin 
bro, som bordehållahur länge som 
helst. 

V ar god inkallagenastingenjörs
trupperna som får öva sig att slå en 
bro över Autostradan! 

T ho 

Ingrid Marie 
heter ett litet danskt äpple som 
U f fe, Danmarks utrikesminister ni 
vet, överlämnade till John, Eng
lands premiärminister ni vet, vid 
EGs toppmöte i Birrningham. Det 
skulle vara en protest mot EG
kornrnissionens direktiv att äpplen 
som är mindre än 65 mm inte får 
kallas äpple. De skall krossas till 
mos. 

Det blev fina bilder i press och 
TV; ett litet land och ett litet äpple 
i kläm, mosat mellan EGs byrå
krater, ville Uffe säga. 

Vad Uffe dock inte sa var att 
danska regeringen i ministerrådet 
röstat för direktiven! 

Uppgiften hämtat ur senaste 
numret av Kritiska Europafalaa 

~'-'·-· 

POSTTIDNING 

Greenpeace 
till Smålands 
Söndag 6 dec kl 17.15 kornmer 
Annetre Fredman från Greenpeace 
till Smålands nation. Honkornmer 
att ta upp en mängd aktuella ämnen 
som ex vad öresundsbron kan 
kornrna att innebära för miljön, 
Barsebäcks kärnkraftverk och 
valfisket i Norge. Dessutom korn
rner hon att tala om miljögifter och 
hur man handlar miljövänligt 

Calles cafe har öppet kl 15-20, 
med billig fika, smörgås mm. 

För mer information: Smålands 
Nation, Kastanjeg. 7, T.12 06 80 

Marita Blomberg T. 14 08 07/ 
13 79 14, Inge Eriksson 14 08 07. 
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Cykel säljes 
Ny mörkblå herrcykel DBS, 5 
växlar, 28 tum. Säljes för 2.200:
(nypris 3.500:-) Ring 0413/23144 

KOMPO~. har möte hos Gunlög kl19.00 
Må 7.12 Arende: KS och KF 

RÖDA KAPELLET 
Spelning på Lilla teatern enl. schema: 
4.12, 5.12, 6,12, 11 .12, 12.12, 13.12 kl 
19.30. Samling 19.00! 
Sö 6.12 kl 18.45 rep på Kapellsalen, 
Odeum. Rep inför nyårsfesten reper
toar: 43, 72, 110, 117, 11 8, 138, 143, 
199.209,218,245,253 (Metsäkukkia) , 
254 (Sonya). 267(Tvärdrag) samt 
Pärleporten (fr Nödenspelningen) . 
Beställ noter (i tid) av Rune T 115069. 

VECKOBLADET 
Dena nummer gjordes helt på dator av 
Rune Liljekvist och Thomas Schlyter. 

Tel. red.onsd e 18: 
046·11 51 59 
Fax : 046-14 65 82 

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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