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Hem till Skåne 
Gudrun Schyman blir parti
styrelsens representant på v
distriktets årskonferens i mars. 
Det kan bli ett intressant åter
seende eftersom hon inledde 
sin partikarriär här i land
skapet. Åtskilliga skåningar, 
inte minst från hennes gamla 
lokalorganisation Simrishamn 
och från Lund, uttalade sej 
skeptiskt om henne inför parti
ledarvalet och reaktionerna är 
fortfarande splittrade, men flera 
tycks vara nöjda över den nya 
möjligheten till menings
utbyte. 

Smektid 
med förbehåll? 
I en motion till vänsterpartiets 
lokala årsmöte om drygt två 
veckor menar författaren, till
lika medlem av den avgående 
styrelsen, att resultatet av den 
gångna partikongressen är 
motsägelsefullt. "Det finns 
ingen anledning att ropa hej 
över partiets förnyelse, men 
heller ingen riktig anledning 
att säga att nu är det nog." 

Därför bör det, säger mo
tionären, vara en öppen fråga 
om vänsterpartiets avdelning i 
Lund ska delta i partiets val
rörelse 1994 eller köra en egen 
i någon form. Och han förordar 
att den nya partiledaren ska ges 
en viss "smektid" efter vilken 
man kan bedöma resultatet. För 
att en reell valfrihet ska finnas 
kvar föreslås att lokalorganisa
tionen fram till årsmötet 1994 
fonderar den del av det kom
munala partistödet som brukar 
sändas till högre partiinstans. 

Carl Ossietzsky 
den tyske fredspristagaren som 
spiondömdes redan före nazi
sternas makttillträde, en dom 
som har förklarats äga giltig
het ännu, har nyligen fått sitt 
fall uppmärksammat av Jan 
Myrdal. En annan som har 
studerat fallet är jur kand Erik 
Göthe, som nästa onsdag (den 
27) kl. 19 talar under rubriken 
Stdr Tyskland över internatio
nell lag? Fib -juristerna 
arrangerar. 

VB ringde upp 
Roland Andersson 
vars långa interpellation om 
borgamas planer på kommunal 
omorganisation vi publicerade 
före jul. På nästa fullmäktige
möte ska han få den besvarad. 

Hur blir det då med förny
elsen, den borgerliga? Roland 
konstaterar att det inte alls 
tycks bli så extrema varianter 
som i Linköping eller Helsing
borg. Någon form av "skol
peng" har moderatema visser
ligen bundit sej for men det blir 
en försiktig sort. Och "bestäl
lar-utförarmodellens" problem 
på andra orter gör att borgama i 
Lund drar öronen åt sej. Vad 
gäller de tekniska förvaltning 
arna är vänsterpartiet f.ö . posi
tivt till en modell av det slaget. 

-Med tanke på hur lite som 
kommer ut av det är det emeller
tid barockt att organisations
utredningen kostar 450 000 kr 
i konsultarvode. Claes Göran 
Jönsson (s) gjorde för ett par år 
sen en liknande utredning hem
ma vid sitt skrivbord, utan 
någon extra kostnad alls. 

- Vad anser då vänsterpartiet 
om ramarna för kommunens 
budget för 1994? 

- Vi tror inte att de är till
räckligt hårda och snäva om 
borgarna, som de säger, verk
ligen vill förbättra Lunds usla 
ekonomi. Flera av de tänkta 
besparingarna under 1993 är 
nämligen osäkra och vi vet 
heller inte vilka nya statliga 
beslut som kan påverka ekono
min lokalt hos oss. Vi får 
komma ihåg att Lund hittills 
har förlorat på både skatte
omläggning och ändrade bi
dragsregler. Jag blir alltså inte 
överraskad om det i höst kom
mer larmrapporter om kommu
nens ekonomi. 

Vi vet ännu inte om riks
dagen förlänger det kommunala 
skattestoppet. Om inte vill vi 
höja kommunalskatten för att 
klara väsentliga kommunala 
åtaganden och förstärka eko
nomin. Borgama är säkert inte 
mogna för detta 1994 men året 
därpå har nog verkligheten 
hunnit ifatt dem. 

VB ringde upp 
Rolf L. Nilson 
- Det viktigaste som sker i 
riksdagen just nu är preludierna 
till Sveriges förhandlingar med 
EU. För vänsterpartiets del be
gär vi i forsta hand att Sveriges 
ansökan ska återtas, helt en
kelt därför att det EG som den 
en gång riktades till inte finns 
längre. Men intressantare är 
vårt andrahandskrav, ursprung
ligen formulerat av mej, att 
ansökan ska förklaras vilande 
till år 2000, varefter vi kan 
värdera unionens utveckling 
och Sveriges erfarenheter av 
EES-samarbetet. 

- Men kongressen beslöt 
väl efter omröstning att vän
sterpartiet ska verka för att 
Sverige lämnar EES? 

- Gudrun Schyrnan förklara
de på riksdagsgruppens diskus
sion att det beslutet inte be
hövde .. tolkas som helt tving
ande. Aven Carl Bildt har f.ö . 
uppfattat detta som en upp
mjukning av vänsterpartiets 
hållning och gett ett försiktigt 
beröm. 

F.ö. gläder jag mej som 
unionsvän åt att Eurofacket ska 
göra en gemensam aktion mot 
arbetslösheten, i insikt om att 
det inte finns några nationella 
lösningar, och att LO över
väger att ansluta sej till den. 
Det ser jag som mer fruktbart 
än en politisk storstrejk. 

Inga fler avhopp tycks vara 
aktuella i riksdagsgruppen, 
som ju efter vanligheten så här 
års är hårt sysselsatt med mo
tionsskrivande. Själv håller 
jag på med en näringspolitisk 
motion, och jag får beklaga att 
det inte har kommit fram så 
många konkreta eller regionala 
förslag. Däremot uppvaktas vi 
flitigt just nu om bevarandet av 
Lv4 i Y stad. Preliminärt vill 
jag dock fortfarande stödja be
slutet att flytta förbandet. 

Eva Wigforss 
har lämnat vänsterpartiet efter 
tjugo års medlemskap. Hon -:'ar 
länge andra namn på partiets 
riksdagslista och gjorde under 
förra perioden en uppmärksam
mad insats som landstings
ledamot. Hennes motivering 
till utträdet finns på sidan 2. 

VB ringde upp 
Peter Björling 
(mp) och frågade hur hans parti 
ser på de nya kommunala bud
getramarna. Han lovar att ge 
närmare besked efter den l 
februari när den kommunala 
gruppen har diskuterat frågan, 
men konstaterar att det ser 
mycket kärvt ut för skolan, där 
mp var de som hårdast bekäm
pade nedskärn~garna från 
1992 till 1993. Aven kollek
tivtrafiken får det svårt, och 
han tycker att vänsterpartiet 
var inkonsekventa på fullmäk
tiges budgetmöte när man höll 
brandtal för stadsbussarna och 
inte ville höja biljettaxan utan 
att samtidigt kräva ökade 
anslag . 

Några rop-initiativ att vänt.a? 
Peter nämner Oresundsförbin
delsema. Skulle man inte åter 
kunna samla alla partier i Lund, 
utom moderaterna, till en ge
mensam opinionsyttring mot 
bron? Just i detta läget, i sam
band med koncessionsnämn
dens beslut, kunde den göra 
nytta. 

Apropå ingenting undrar Pe
ter slutligen vad "förnyelse" 
egentligen innebär när vän
sterpartister, inte minst från 
Lund, talar om det. Innebär det 
något annat än resultatpolitik? 
Han verkar belåten när vi 
därutöver nämner de i sin tyd
lighet nya miljöpolitiska mar
keringarna på v-kongressen, i 
både tal och programtexter, 
och när vi lovar att på nytt 
publicera kongressuttalandet 
när det föreligger i sin defi
nitiv a form, till hans och and
ras uppbyggelse. 
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Ann Schlyter 
står i tur att fylla 50. På lördag 
kl. 19 är det fest på Oster
vångsvägen 32. Det kommer 
att finnas massor med mat men 
det är lämpligt att ta med en 
flaska vin. 



~KOMMENTAR 
Inga experiment 
för Hulterström 
Så har då regeringen beslutat 
om de statliga trafiksatsning
arna i storstadsregionerna, för 
våra trakters vidkommande en
ligt "Hulterströmöverenskom
melsen". Vårt allmänna om
döme är att det är en alltför för
siktig satsning i flera av ordets 
bemärkelser, och att mycken 
tanke- och utredningsmöda i re
gionen har varit fön~äves. 

Det enda inslaget som direkt 
tycks beröra Lund är pengarna 
till dubbelspåret mot Kävlinge. 
Det innebär att det inte blir 
något av med det särskilda 
godstågsspår väster om stan 
som en grupp sydvästskånska 
Jkommuner ville ha i stället. 
Tecken tyder trots allt på att 
departementet ändå övervägde 
det förslaget. Kanske föll det 
!tillsammans med rikshangår
Jrlen som inte längre tycks vara 
!aktuell, åtminstone i sitt stor
istilade utförande. Detta innebär 
:att tanken på ett tredje spår 
1Lund-Malmö kommer att 
:hållas lev ande i debatt och 
'planering även om ett 
förverkligande verkar mycket 
avlägset. Dubbel-spåret till 
Kävlinge kommer att nagga 
några villaträdgårdar i kanten 
men det har vi svårt att bli 
upprörda över. 

Tågen Malmö-Ystad ska bli 
elektriska. Det beslutet har fått 
vänta skandalöst länge, och 
hänger dessutom i luften tills 
alla berörda kommuner har sagt 
sitt. Och säg inte att utveck
lingen går framåt: tre år vill 
man ha på sej för att hänga upp 
tråd och byta räls på sex mil 
järnväg. Vi påminner om att 
1931 var det också ekonomisk 
kris och stor arbetslöshet i 
Sverige. I februari det året 
beslöt riksdagen om elektrifi
ering av Malmölinjerna, sam
manlagt cirka sexti mil järn
väg. I juli samma år restes den 
första kontaktledningsstolpen, 
i början av december inleddes 
elektrisk drift på hela sträckan 
Stockholm-Malmö. 

Det snackas mycket om 
snabba investeringar i infra
strukturen för att skapa jobb 
och utnyttja låga priser. Just 
så: det snackas. 

Allt tal om spårvägar kan 
man också glömma. Vad de nya 
investeringarna handlar om 
utöver järnvägar är angörings
platser för motorvägsbussar, 
bussfiler, trafikledningssystem 
m.m., alltsammans i eller in
riktat på Malmö. Kollektiv
trafiken blir en krumelur i kan
ten på leder som har anlagts till 
fromma för biltrafiken. 

Citytunneln i Malmö ryms 
inte i överenskommelsen och 

Om socialismen i vår tid 
Människor på 1900-talet har än så 
länge, trots omfattande tekno
logiska och kulturella framsteg, 
misslyckats med att lösa de tre 
viktigaste politiska problemen. 

- Att konstruera ett system som 
kansättastopp förattinternationella 
och nationella konflikter leder till 
krig och våld. 

-Att använda världens mänsk
liga och fysiska resurser på ett 
livsbejakande sätt. 

-Att skapa fördelningsprinciper 
för jordens resurser, som bygger på 
rättvisa och solidaritet mellan 
jordens folk, både nationellt och 
globalt. 

Endast genom socialism kan 
detta projekt lyckas under 20-
hundratalet (fritt översatt från 
Douglas Jay, Socialism in theNew 
Society. 1962). 

Tillbaka till1800-talet 
I den betydelsen att socialism står 
för varje människas lika rätt till 
lycka och välbefumande behöver 
vi kanske gå 200 år tillbaka i tiden 
- till 1800-talet då begreppet 
socialism först skapades. Till en 
tid, decennier för Marx' och Engels 
Kommunistiska manifest (1848), 
då utopierna om ett bättre samhälle 
lade grunden för den moderna 

Tilbaka tiD 1930-talet 
Är Vänsterpartiet ett socialistiskt 
alternativ och en sådan motkraft 
idag? 

Nej. Låt mig gå tillbaka till den 
ekonomiska och politiska krisen 
under början av 1930-talet. På 
samma sätt stod då diskussionen 
mellan olika politiska vägar för de 
progressiva politiska krafterna 
marxismen kontra ekonomisk 
liberalism. Vägvalet hade av
göraride betydelse för den fortsatta 
politiska kampens längsiktiga och 
korts~tiga mål. E~ namne till mig 
sade v1d SAPs partikongress i mars 
1932 ''hela vårt partis historia har 
lett oss fram till ett läge, där vi har 
svårt att komma fram till positiva 
riktlinjer". Jag skulleviljaapplicera 
detta uttalande på Vänsterpartiets 
dilemma idag. 

Visserligen har vi ett nytt 
partiprogram, en n y partiledare och 
många nya fräscha frågor, som t ex 
EG-motständet Men något vägval 
har vi inte gjort, vill jag påstå. Man 
låtsas i stället som om det räcker 
med att säga att vi inte varit 
kornmunisterpåriktigt, att vi aldrig 
velat revolution etc. 

V utan kompassriktning 
Ett grundläggande krav på ett 
socialistiskt parti är att man klart 
kan redogöra för sitt politiska 
slutmål-hur det samhälle ska v ara 
organiserat som man kämpar för. 
Min uppfattning är att partiet idag 
saknar kompassriktning och att 
nålen slår än mot höger och mot 
öster och norr- men inte vänster 
och syd för då hamnar vi kanske i 
EG. 

Eftersomjag alltidkämpat förett 
socialistisktsamhälleoch under alla 
mina år i partiet aktivt kämpat mot 
avarter i Sovjet etc har jag inte 
ändrat uppfattning om hur jag vill 
arbeta politiskt, men att ständigt 
behöv a finna sig på kollisionskurs 
med partiledningen är faktiskt 
ganska tröttsamt. Jag har inte lust 
att lägga ner mer tid på intern 
partikamp och då jag på grund av 
att jag djupt misstror Gudrun 
Schyman som partiledare, p g.a att 
jag är EG-anhängare och för att jag 
varken vill varamed i ettmiljöparti 
eller kvinnoparti, finner jag det bäst 
förmig själv ( ochkanske ocksåför 
partiet) att jag nu begär mitt utträde 
ur Vänsterpartiet 

Forts. på sid 4. 
socialistiskaideologinochdärmed ------------------------
också bäddade för dess avarter. 

Om man nu ändå under vår tid, 
med de ··ma-marknadskrafterna i ' 
spel, anser den socialistiska utopin 
vara värd att kämpa för och då man 
kanske anser att detta är enda 
möJligheten att förhindraden totala 
utsugningen av människor och 
resurser, är det av avgörande 
betydelsehuruvidadetfinnsenstark 
progressiv motkraft som förmår att 
mobilisera mänskliga strävanden, 
dvs som kan utgöra ett moraliskt 
och ideologiskt alternativ till 
konkurrens- och utslagningsideo
login. 

är t.v. en öppen fråga liksom 
formellt även Öresundsbron. 
De flesta tecknen tyder nu på 
att tunneln verkligen blir 
byggd. Om den inte blir det så 
finns det inga utsikter att 
motsvarande pengar skulle stå 
till förfogande för spårvägar. 
Så tro inte på vad Barbro 
Melander i Aktion Skånemiljö 
och andra tunnelmotståndare 
säger! 

Investeringarna i kollektiv
trafiken förtjänar omdömet "för 
lite och för sent" men något 
händer i alla fall. Fast det är 
risk för att kossan dör medan 
gräset växer. För nu talas det 
om indragna turer och nedlagda 
stadsbusslinjer i Lund. Den 
krisen lär bestå så länge bensin 
och p-avgifter är billigare än 
tåg- och bussbiljetter. Och det 
är de fortfarande, trots den se
naste skattehöjningen. 

På nyåret 
Irak ligger på andra sidar! Höjeå, 
och är därmed inget primärt ämne 
för denna tidning, men det är svårt 
att hålla masken inför svenska me
dias behandling av de förnyade ame
rikanska bombningarna. 

Ex l: I Rapport sitter ankar
mannen, Claes Elfsberg och ser oss 
allvarligt in i ögonen och talar om 
de irakiskaprovokationerna mot de 
amerikanska stridskrafterna. Irake
ma har haft fräckheten att placera ut 
luftvärn och radarstationer i de 
zoner i norra och södra Irak där 
amerikanerna vill ha luftrummet för 
sig själva. 

Ex 2: Opinionsbildarna i London, 
Paris, Frankfurt och Kairo kanske 
tvekar inför den enda världsmakt
ens brutala demonstrationer av sina 
vapenarsenaler, men i Malmö är 
saken solklar. Där är det helt adek
vat att skicka 40 kryssningsmissiler' 
mot en verkstadsindustri utanför 
Bagdad. På Segevång finns det inte 
"några större invändningar mot den 
USA-ledda alliansens ansträng
ningar att tvinga Saddam till efter
levnad av FN: s resolutioner". 

Det förekommer inte så sällan i 
svenska media att man indignerat 
tar avstånd från den svenska 
eftergiftspolitiken och undfall
enheten gentemot Tyskland i början 
av 1940-talet. Sanningen är natur
ligtvis att det svenska etablisse
manget är lika redo nu som då att 
göraknäfall för den ledande militär
makten. 

Kårpolitik 
har med rätta dåligt rykte, och den 
som bott i den här stan tillräckligt 
länge borde inte vara förvånad över 
någonting i den vägen. Det är alltså 
närmast med igenkännandets bittra 
löje man hör om de senaste turerna 
på studentkåren, där höstens valse
ger för kulturradikaler och social
demokrater nu spelats bort i en 
personstrid. Upplösningen blev som 
i en fransk sängkammarfars med 
förväxlingsinslag: de mest osanno
lika par(tier) kombinerades med 
varandra varefter de bytte partner. 
Skulden till det inträffade vågar vi 
inte fördela, utan noterar bara att 
med frisare och socialdemokrater i 
koalition så är cirkeln sluten. Det 
var nämligen så ungefår studentpo
litik i Lund bedrevs frän 1940-talet 
till 1968: opolitiska dvs. allmän
borgerliga men oförargerliga stu
denter stod för trevlighet, spexeri 
och rektorsuppvaktningar medan 
socialdemokratiskadoldisar stodför 
politiken. 

En djävulsk hämnd 
Slutligen ska vi bara notera ett nytt 
inslag i ritualerna kring det bittra 
avtågande t frän ordföranderummet 
I ett sådant ingår numera att den 
avgångne på den persondator som 
tillhör ämbetettömmer hårdskivan i 
dess helhet! 

Lucifer 



Tips för kaffetörstiga bilister 
Det har kommit en ny, helt 
omarbetad upplaga av Kak
patrullens häfte Fik i Skåne, nu 
med tillägget "in the World" 
enligt den engelska titel-ver
sionen. Den påminner i atti
tyden så starkt om VB:s serie 
"Frukost för gentlemän" och 
behandlar i några fall samma 
kafeer, så en anmälan känns 
naturlig. 

Jämntjock betygsskala 
Ett av dem som även VB har 
besökt är Rarnklints. För att 
visa stilen citerar vi ur häftet: 
"Detta är egentligen ett rent 
conditori som man klämt in en 
fikadel i på nåder: Soffor på rad 
längs kortväggen med 7 små 
bord och 10 stolar. Åtminsto
ne på vinterhalvåret, på som
maren finns trottoarservering 
och då är det bättre, med utsikt 
över kommersen på Mårtens
torget . . . Fram till 1981 hade 
man engångskoppar i plast, 
men nu har man riktiga pors
linskoppar. Kaksortimentet är 
ganska stort på förmiddagen, 
men senare på dagen kan 
mycket vara uppköpt av den 
strida strömmen av kakköp
ande kunder. Inredningen är 
spartansk och saknar Lunda
gårds atmosfär." Såslutar man 
med att berömma Ramklints 
tämligen generösa öppettider. 

Ramklints tilldelas två stjär
nor enligt häftets fyrgradiga 
skala. Vid en summering flnner 
man att detta är standardbety
get, som delas bl.a. av Capra 
Getprodukter i Lönhult och 
Cafe Europa i Malmö. Av de 92 
betygsatta skånska fiken får 
bara ett (Sturups Flygplats) 
nöja sej med en stjärna medan 
fyra får det högsta betyget En 
mer differentierad skala hade 
inte varit så dumt 

Högsta betyg 
Till de fyrstjärniga hör Kafe 
Annorlunda vid Stenshuvud, 
Sjöbo Kaffestuga i Tågra och 
Thulins Conditori i Simris
hamn. Det fjärde är Lundagård. 
Man berömmer bl.a. äppel
marängtårtan och atmosfären. 

Ja, Lundagårds bakverk är i 
regel mycket goda, men en 
annan bedömare kunde (som en 
gång VB:s utsände) mera kri
tiskt värdera personalens snor
kighet, det krångliga beställ
ningssystemet där man först 
ska köa framför kakdisken och 
sen beställa dryck av en fånigt 
uniformerad servitris, det o
fräscha urvalet av tidningar, 
samt komma fram till ett 
annat, lägre totalbetyg. 

Ett annat exempel från Lund 
där Kakpatrullens omdöme 
klart skiljer sej från VB:s är 
Cafe Kloster (som visst har 
hetat Dödbakat, åtminstone i 
en klassisk dikt av Karl Wit
ting). Där kan väntan framför 

serveringsdisken bli rätt på
frestande efter som den unga 
personalen är mer entusiastisk 
än direkt kompetent. 

Mygg och kameler 
Att meningarna och smaken 
går isär är inte så märkligt. Vad 
jag däremot uppriktigt retar 
mej på är Kakpatrullens snor
kiga anmärkningar om plast
muggar (se t.ex. ovan om Ram
klints) som uppenbarligen drar 
ner betyget för somliga ser
veringar. 

Patrullen har sitt ursprung i 
fågel- och andra naturskärlare 
som varit på jakt efter värme, 
näring och toalett på sina 
exkursioner. Dessa utflykter 
tycks uteslutande företas med 
bil, av vägbeskrivningarna att 
döma. Om jag rätt har tolkat 
Christer Perssons snåriga ab
straktioner så är det faktiskt ett 
problem med dessa natur
entusiaster vilkas kunskap 
borde leda dem till ett miljö
engagemang, även politiskt, 
men som egentligen bara är ute 
efter individuella kickar, t.ex. 
genom att notera sin två
hundrafemtielfte svenska 
fågelart. 

Vad de har är en ytlig jar
gong som bl.a. yttrar sej i kri
tik av engångsserviser, medan 
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de för nöjes skull kör sina bilar 
kors och tvärs över landska
pet. De sliar mygg och sväiJ.er 
kameler. Miljöhycklare är vad 
de är. 

Några tips 
Jag vill dock sluta i ett lugnare 
tonläge. 

Merparten av Skånes kaffe
serveringar saknas trots allt i 
häftet och Kakpatrullen efter
lyser i förordet tips om och 
bedömningar av andra. Här ett 
litet bidrag. 

Skånes häftigaste utsikt har 
man från Cafe Västkusten, 
särskilt över Båstad och La
holmsbukten. Cafe Västkusten 
är som bekant (?) namnet på 
serveringen i tågen till Göte
borg. Precis billigt är det inte 
även om flertalet stillastående 
fik håller på att komma ifatt 
prismässigt och sortimentet är 
torftigt men personalen vän
lig.**+ 

Nästan lika flnt är det att 
titta ut från försalongen på 
färjorna "Aurora" och 'Tycho 
Brahe". Här inser man att det 
som i Sverige går under beteck
ningen "danska wienerbröd" 
inte är äkta vara. Kaffet är inte 
mycket att hurra för men ingen 
höjer på ögon~en. om man 

sväljer ner sina wienerbröd 
med några pilsner och kommer 
i allt bättre stänming ju mer 
som EG-stranden närmar 
sej.*** 

Sortimentet på väg mot 
Stockholm är som det mot Gö
teborg, men vill man ha en 
behaglig omväxling tar man i 
stället "Kustpilen" mot Karls
krona. Man sitter mycket be
kvämt och efter en stund rullar 
konduktören fram en för
vånansvärt välutrustad serve
ringsvagn. Här kostar kaffet 
bara en tia (dock ingen på
fyllning) och pannbiffsmack
an för 18 kr är mycket 
prisvärd. Utsikten på sträckan 
Hässleholm-Önnestad drar ner 
omdömet.**+ 

Har man inte tid eller råd att 
resa så kan man i alla fall få en 
fläkt av den tillvaron på 
Pressbyråns servering i Lunds 
stationshus, efter årsskiftet 
helt rökfri. Priserna är dock i 
överkant i relation till kvali
teten och kyldisken brummar 
onödigt högt.**-

Grr 

Fik i Skåne, andra uppl., 
1992. Fås enklast om man 
sätter in 30 kr på pg 6381394-
3, Erling Jirle. 
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Är socialismen död? 
Den politiska "vilden" Annika 
Åhnberg (förra årets l-maj
talare i Lund) funderar pä att 
övergå till socialdemokrater
na. Det förvånar inte Wlder
tecknad. Rolf Nilson och vissa 
andra vänsterpartister fortsät
ter att älta om partiets tidigare 
östkontakter till högerns stora 
skadeglädje. Jag tror faktiskt 
inte en sekund att dessa 
regimer hade påverkats till det 
bättre om dessa kontakter hade 
avbrutits. Dessutom tillhör jag 
dem som anser att det fanns en 
del positivt i dessa länders 
politik. 

Jag är i varje fall inte beredd 
att instämma i Timbrehögerns 
analys, vilket man nästan tyc
ker somliga av vänsterpartiets 
riksdagsmän är. De nu för
gångna öststatema ödslar man 
sitt krut pä men aldrig ett ont 
ord om nu bestående militär
diktaturer eller skendemokra
tier i Latinamerika. Kritik mot 
det enda socialistiska landet -
Kuba hörs dock ibland. All
mänheten vet snart inte var 
partiet står i olika frågor när 
medlemmar av riksdagsgrup
pen ställer upp vid intervjuer i 
massmedia och kritiserar sön
der och samman det som ett so
cialistiskt parti borde försvara. 

Under sädana omständigheter 
är det inte sä märkligt att vän
sterpartiet får låga opinions
siffror. Visst är det ganska trist 
när varje moderat eller 
gråsosse med självaktning kan 
instämma när vissa av 
vänsterpartiets riksdagsmän 
hänfört talar om Marknadens 
alla fördelar. Ä ven beträffande 
EG-medlemskap tycks man 
vara rörande överens. 

V ar står vänsterpartiet i LWld 
idag i politiken - till höger 
eller till vänster? Inget hindrar 
väl att partiet gör överens
kommelser med sossarna, utan 
att därför avstå frän den so
cialistiska ideologin. 

Efter ett 80-tal med fastig
hets- och valutaspekulation 
och därav följande arbetslöshet 
ifrågasätter jag om marknads
ekonomin alltid är det enda 
saliggörande. 

Bernl Lundin 

Nyhetsvärdering 
Nu har den stora draken, med 
sina trots allt begränsade re
surser, med journalistisk nit 
värdigt en rival i trakten av 
Hjo och Skövde, lyckats pro
ducera en kvarts sida retur
information om Knutsgillets 
Knuts bal. 

Den knappa resursen journa
listen har ansat sitt språk och 
gett sig i kast med att för 
läsekretsen producera en läng 
text om det läsvärda i att ett 
antal av samhällets s.m.s. 
toppar träffas i frack, medal
jerar varandra och festar om. 

Nu väntar läsekretsen and
löst på ett spatiöst reportage 
om Kommunalarbetareförbun
dets årsfest. 

P On 

Nattred:s anm. 
Det var förra onsdagen som 
Knutsbalen hölls. Pä väg hem 
frän VB säg jag en syn som 
han dittills bara hade sett i 
OA:s m.fl. skämtteckningar: 
en hög hatt som rullade (Pa
radis)gatan fram i den hårda 
stormen. Allt går igen! 

Till Göteborg 
frän Lund kommer man pä tre 
timmar och sju minuter enligt 
den nya tågtidtabellen. Det 
gäller en nyinsatt "City Ex
press" (tägnr 70) som lämnar 
Lund kl. 6.13. Återresan pä 
eftermiddagen är rentav fem 
minuter kortare - man är till
baka i Lund 19.02. sittplats
biljetten i "City Epress" kostar 
visserligen 50 kr, men det kan 
det vara värt att fä åka med 
historiens snabbaste tåg på 
Västkustbanan, tillika det för
sta som inte stannar i Halm
stad. I och med det nya tågparet 
äterupptas också persontrafi
ken pä den delvis skånska 
järnvägslinjen Hässleholm
Markaryd-Veinge, vilket torde 
uppskattas av finsmakaren, 
även om tågen inte gör något 
uppehäll pä sträckan. 

POSTTIDNING 
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Eftertankar till v-kongressen 
Vem ~äljer egentligen val- partisekreterare i någon form. 
berednJ?gen som föreslär val- Carin Högstedt från Växjö 
beredn!-Ilg som föreslår val- (klar förnyare) anses också 
be0ednm~? . vara gjuten, liksom Hans An-

e~. största b~sv1kelsen ef- dersson frän Ludvika trots att 
ter vans~erpart1et~ kongress hans aktier sjönk markant un
tycks gälla. partistyrelsens der kongressens gäng 
sammansättnmg. Vad hjälper G~ Sandin 
det att anta bra program om 
man får en ledning som inte 
vill och/eller kan genomföra 
dem med kraft? 

Kongressen väljer genom 
sluten röstning partistyrelse, 
en procedur som tar sin 
rundliga tid eftersom det i re
gel ska företas nytt val mel
lan kandidatema kring streck
et. När röken skingrats visade 
det sej emellertid att förslaget 
frän valberedningens majori
tet hade gått igenom sånär 
som en plats. Sä brukar det 
vara. Onda aningar blev 
besannade, eftersom man 
redan pä förra kongressen 
visste att de traditionalistiska 
krafterna var starka i den 
valberedning som då till
sattes. 

Emellertid tycks historien 
upprepas. Den enda med klar 
förnyelseprofil i den nya val
beredning som utsägs var Kaj
sa Theander frän LWld. (Nu har 
jag använt två beteckningar 
som Gudrun Schyman ville 
bannlysa frän partidiskussio
nen men sä lätt ändrar man 
inte verkligheten med ordens 
hjälp.) -

Den nya valberedningen ut
sägs pä förslag av en speciell 
liten beredning som kongres
sen inledningsvis tillsatte. 
Utan debatt och omröstning 
vilket var märkligt, eftersom 
redan detta förslag innehöll 
bemärkta traditionalister. 
Blev förnyarna överrumplade? 

Detta är alltså motiveringen 
till min inledande fråga. Vem 
formulerade förslaget till roi
nivalberedning och fick det 
antaget av kongresspresidiet, 
ett beslut som lär fä kon
sekvenser för partistyrelsens 
sammansättning sex är fram i 
tiden? 
En mer näraliggande fråga är 
vem som ska sitta i den nu 
valda partistyrelsens verkstäl
lande utskott, utöver parti
ledaren. Blir det en gruppering 
med "balanserad" sammansätt
ning eller med slagsida, och i 
sfi fall ät vilket häll? Allmänt 
utpekas Johan Lönnroth (en 
klar centrist om man får döma 
efter röstetalet) som förste 
vice ordförande och Maggi 
Mikaelsson frän Umeå som 

Om socialismen ... 
Forts.frdn sid. 2. 

Jag tycker också det är bäst att 
lämna partiet innan man också 
stryker bort Vänsterurpartinamnet, 
för jag tänker i varje fall fortsätta 
att vara socialist in i 2000-talet 

Tack, kamrater! 
Med dennakanske något länga text 
vill jag ändå avslutningsvis tacka 
alla vänner inom partiet (och 
nwnera också utanför partiet) för 
demånga årens politiska samarbete 
-vi har gjort ett bra jobb, fast man 
kan ju undra idag när man ser den 
snabba nedmonteringen av väl
fården i Sverige. 

Ett tackockså till allagamla ärliga 
och hederliga kommunister i 
Skåneorganisationema (och givet
vis också vännerna i andra 
partidistrikt) - men speciellt 
kamraterna i V pk-Lund, som alltid 
haft en korrekt politisk uppfattning 
tio är före partiledningen i Stock
holm. Lev väl och fortsätt kampen 
-en dag kommer ni att ta ledningen 
makten (åtminstone i partiet). 

Er f.d. partikamrat 
Eva Wigforsss 

KOMPOL möte Må 25.1 kl 19.15 på 
partllokalen.Tema: kritik och sjålvkrttik 
vad gäller rapporteringen t1ll VB:s 
mötesspalt samt övriga spontana 
rapporter till tidningen. 

RÖDAKAPELLETSö24.1 k118.45rep 
på Kapellsalen, Odeum.Rep inför 
spelningar 6.2 saml 16.00 (obs tiden) 
Star Hotel (betald spelning för Renhåll
nmgen), samt 12.2, dito för kommun
delsnämnd Norr. 
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