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Vänstern på torget 
Pålördagkl.ll-12blirdetappell
möte på Mårtenstorget, med vän
sterpartiets Roland Andersson och 
Röda Kapellet. Det blir politiska 
budskap, men med viss kulturell 
färgning, eftersom Kulturnatten 
förestår senare samma dygn, då 
Röda Kapellet ska vara i elden 
med ett annat program - se annan 
plats. 

Appellmötena fortsätter, åtmin
stone tvålördagar ytterligare. Nästa 
gång, den 25 september, medverkar 
vänsterpartiets vice ordförande, 
tillika riksdagsmannen, Johan 
Lönnroth från Göteborg. 

Ett 
helvetes liv 
hade August Strindberg under sina 
närmare tre år i Lund. Märkliga 
och skrämmande ting hände hela 
tiden kring honom. 

Om detta har Maria Sundqvist 
satt samman ett textcollage (ur 
Strindbergsroman "Legender" och 
hans brev till dottern Kerstin) med 
tillhörande musikvinjetter. Det 
framförs av Erik Hammar från 
Strindbergsteatern och Gustaf 
AppelbergfrånTeater23,ochRö
da Kapellet spelar under Birgit 
Stares ledning. 

Premiären blir på Kulrumalten 
kl. 22.15 och 22.30 (programmet 
tar ca 40 minuter), på Fakiren -
samma tomt där Strindberg drack 
ett och annat glas punsch, Bred
gatan 5 ipg. 

Vänstern och EG 
Debatt mellan 

riksdagsmännen 
Johan Lönnroth, Göteborg 

och Rolf L Nilson, Lund 
torsdag 23 september kl19.30 
på Fakiren, Bredgatan 5 (ipg) 

ohan Lönnroth är vice ordf i vänsterpartiet och 
motståndare till svenskt inträde i EG / EU. 
Rolf L Nilson är vänsterpartiets representant i 
näringsutskottet och anhängare till svenskt inträde i 
EG / EU. 

Mötet är främst tillkommet för att ge dem som 
ännu inte tagit ställning i frågan möjlighet att lyssna 
iii vänsterargument för och emot samt att ställa 
rågor. 

Arrangör för debatten är vänsterpartiet i Lund. 
Det är emellertid ett öppet möte för alla intresserade 
och särskild inbjudna är organisationerna Nej till EG 
· Lund och Lundavänster för EG. 

Välkomna 

19:e årg. Lösnummer 2 kr 

Senaste partzstyrelsen: 

V satsar på solidaritetsval 
Vänsterpartiet är tidigt ute med 

sina valförberedelser. Partistyrelse
mötet nu i helgen beslöt om 
kampanjtemat "solidaritet", med 
människor i och utanför Sverige 
och med miljön. Frågor kring 
arbete och välfärd blir en huvud
grupp, motståndet mot EG en 
annan. 

-Jag försökte få det senare 
breddat till internationell solidaritet 
men fick ingen enda med mej i 
debatten, berättar Ann Schlyter. 

Misslyckad arbetsgrupp 
Trots avvikande röster och trots 
varningar (från bl.a. Bohus
distriktet) mot att satsa för ensidigt 
påEG-motståndetharnogvänster
partiet en enhetligare uppfattning i 
den frågan än när det gäller arbete 
och välfärd, åtminstone i analysen 
av läget och om vad som konkret 
bör göras. Efter kongressen i 
januari beslöt den nya parti
styrelsen att inrätta en stor arbets
grupp (EEV A -ekonomi, ekologi, 
välfärd, arbete) med deltagande 
även av riksdagsrepresentanter för 
att diskutera detta komplex. Den 
gången uttryckte Ann i en VB
intervju farhågan att gruppen var 
för otymplig för att kunna fungera 
väl. Hon fick rätt: i samband med 
partistyrelsemötet beslöt gruppen 
att upplösa sej själv. 

Ett viktigtavseendedär gruppen 
ansåg sej ha misslyckats var att få 
partistyrelse och riksdagsgrupp att 
"snacka ihop sej" om centrala 
frågor innan partiets ståndpunkt 
offentliggjörs. Lars Bäckströms 
offentliga presentation av sin rap
port om arbetslösheten (se VB nr 
24) sades vittna om misslyckan
det. Men i grunden ligger nog olika 
analyser. Bäckström med flera har 
en mörk syn på den svenska (och 
europeiska) ekonomins närmaste 
utsikter, medan det finns de i 
partistyrelsen som snarast tycks se 
den nuvarande krisen som resuJ
tatelav enarbetarfientlig konspira
tion. 

Meningsmotsättningar finns 
bl.a. om socialförsäkringarnas 
framtida utseende: lika för allaeller 
kompensation förinkomstbortfall? 
Vänsterpartiet står i princip på den 
senare linjen men vill ha olika 
former av tak ("inget barnbidrag åt 
miljonärer"). Och eftersom det 
kräver höga grundnivåer finns det 
kanske inget utrymme för gra
dering därutöver. Partiets ekono
mer ska räkna på detta, och frågan 
övergår kanske därmed från att 
vara politisk till att bli teknisk. 

Flammanintresset falnar 
När det gäller valkampanjens 
organisatoriska uppläggning är 
Ann Schlyter allmänt nöjd. Men 
hon framhåller att det är ett relativt 
resurssvagt parti som ska genom
föra den, både när det gäller 
medlemmar och pengar. 

Ett särskilt svagt område är 
mediesidan efter Ny Dags ned
läggning. En ambitiös rapport som 
presenterades på mötet föreslog 
större satsning på medlemstid
ningen Vänsterpress med bl.a. 
tätare utgivning - med nuvarande 
månadsintervall lämpar den sej 
dåligt för debatt. Men resurser 
skulle i så fall behöva tas från det 
teoretiska organet Socialistisk 
Debatt. Ann försvarade den senare 
och resultatet blev att olika alter
nativ ska utredas vidare till nästa 
möte. 

När det gällerVänsterpress srun
dar f.ö . redaktörsbyte. Veteranen 
Brit Rundberg ska ha en längre 
tjänstledighet. 

Det kan i sammanhanget konsta
teras att enrusiasmen för att sluta 
upp bakom Norrskensflamman 
som ett gemensamt organ för hela 
v änstem tycks hasvalnat betydligt 
bland ledamöterna, säkert delvis 
p.g.a. de nya avslöjandena om tid
ningens externa finansiering . Ett 
förslag till försiktigt positivt ut
talande om Flamman fick bara fyra 
röster. 

Klumpigt 
Ett efterspel till förra partistyrelse
mötet blev en kris i partiets in
vandrar- och flyktingpolitiska ut
skott som protesterade över hur 
deras programförslag hade behand
lats. Några medlemmar avgick i 
protest (bl.a. Elsie Fromberg från 
Skåne, se tidigare VB-notis) medan 
andra tycks ha fortsatt arbetet. 

PartisekreterareMaggi Mikaels
son tar på se j skulden för det in
träffade och säger sej ha agerat 
klumpigt. Hon hade inte klargjort 
för utskottet att de anteckningar 
som hon överlämnade inte var be
slut från partistyrelsen utan bara 
diskussionsreferat. 

Glädjandenog ärrnotsättningar
na inte särskilt stora i partistyrelsen, 
säger Ann Schlyter. Men hon be
klagar att man inte har haft mer 
tillfålle att diskutera de stora och 
svåra frågorna kring arbete och 
välfärd innan valrörelsen börjar så 
småttoch partiets ståndpunkter t.v. 
blir låsta. 

Gr 



K~inri~Pe~spektivet 
måste överordnas 
Sedan 1967 lär mänskligheten ha förbrukat lika ~ycket ene r~~ .~om under ~el~ si~. tidigare 
existens. Det finns gränser för vad jorden kan bara. FNs mtiJokonferens 1 R1o f~rra år~t 
pekade på en rad åtgärder som, om de genomförs i alla fall är ett steg mo~ en. bar.~raft.•g 
utveckling. Vänsterpartiet har i dagarna givit ut e~t d.okumen~.med ~åd och hps hll hJalp fo~ 
dem som i sitt dagliga politiska arbete nu ska forsoka omsatta Riokonferensens beslut • 
praktiken. 
För en bärkraftig utveckling krävs 
många förändringar i den rika 
världens konsumtion och livsstil, 
men det krävs också en dämpning 
av den fattiga världens befolk
ningsökning. Nästa års stora FN
konferens kommer att handla om 
befolkningsfrågan. Förvänsterpar
tietsitter jag i dennationalkommitte 
som ska förbereda Sveriges age
rande på konferensen och som 
också har fått i uppgift att föreslå 
en långsiktig politik i befolknings
frågan. 

Arvet från Ottar 
Sveriges bidrag till konferensen 
kommer dels atthandla om svenska 
erfarenheter, dels om befolknings
frågan i ett bis tändsperspektiv. Tv å 
svenska erfarenheter kommer att 
lyftas fram. Det ena är arvet .från 
Ottar och den folkrörelsetrad!l!On 
som RFSU står för med krav på 
sexualupplysning och preventiv
medel. Det andra gäller barnmors
kans viktiga roll inom det som nu 
kallas reproduktiv hälsa. Det är 
motiverat att framhålla att de 
viktigaste politiska besluten, de 
som haft direkt inflytande på kvin
nors sexualitet och fruktsamhet, 
oftast initierades och drevs av 
kvinnliga politiker. 

Under trettiotalet diskuterades 
''kris i befolkningsfrågan" men i 
Sverige har befolkningspolitik inte 
etablerats som ett eget område i 
politiken. I stället talades om famil
jepolitik och välfärd. Med välfär
den kom en minskning av barnan
talet på köpet, och det är också en 
erfarenhet som finns i botten på 
den syn på bistånd som kommitten 
enats om. Att svenskt bistånd har 
ökad välfärd, eller minskad fattig
dom, som målsättning dikteras 
naturligtvis inte i första hand av en 

förhoppning om att befolknings
ökningenskaminska, men omvänt 
gäller att åtgärder för att dämpa 
befolkningsutvecklingen måste ha 
ett välfärdsperspektiv. 

Globalt gubbvälde 
A v de starka internationella aktörer 
som försökerpåverkakonferensens 
utgång, finns naturligtvis Vati
kanen. Vatikanen talar gärna om 
helhet, välfärd och familjeplane
ring, men inte om preventivmedel 
och absolut inte om abort. USA 
som är en annan viktig aktör har 
tidigare enbart kört med preventiv
medel och vägrat se några sociala 
sammanhang. Men med Clinton
administrationen har en radikal 
förändring skett. Nu talades om 
såväl sociala och ekonomiska för
hållanden som om kvinnors makt 
ochrätten till abort. Det är en viktig 
förändring, men gubbväldet i 
världen och också på FN kon
ferenser är massivt och kvinna
perspektivet kommer att få svårt 
att tränga igenom. Religion och 
kultur är viktiga v a pen som 
gubbarna använder sig av i köns
kampen. K vinnaorganisationer 
kommer att spela en stor roll.i den 
icke-officiella konferensen. Aven 
bland dem finns olika linjer, men 
om det en annan gång. 

Abortmotståndarna mobiliserar, 
nu till exempel med demonstration 
i Malmö på lördag. Inom den 
svenska nationalkommitten är dock 
enigheten stor, till och i abort
frågan, trots en kristdemokratisk 
ordförande. De fakta som finns om 
aborter är övertygande. Idag räknar 
man med att varje dag dör fem 
hundra kvinnor i samband med 
illegala aborter. Och hundratusen
tals kvinnor överlever och belastar 
en redan ansträngd sjukvård. Det 

Facket kräver stoppa 
Postens bolagisering! 

statsanställdas LO-förbund har 
hållit sin 6:e och sista kongress. 
Kongressen beslöt nämlige~. att 
avskaffa sig själv för att ersattas 
med årliga förbundsmöten. 

Det är sv ärt att anlägga ett Lunda
perspektiv på kongressen, men.väl 
ett V -perspektiv . Kongressen :VIm
lade väl inte av vänsterparuster, 
men flera deltog engagerat och 
kunnigt i debatterna. P-0 No~?löf 
och Lars O hl y är kändanamn aven 

på vänsterpartiets kongresser. 
Kongressen tog en hel del radi

kala inriktningar som förbunds
styrelsen skall verka för. .således 
skall FS verka för 6-ummars 
arbetsdag med bibehållen lön, 
genomfört före år 2000. Kravet är 

väl orealistiskt att få genomfört 
men visar en viljeinriktning. Att 
den solidariska lönepolitiken skall 
stå fast är viktigt i en tid med 
arbetsgivamas krav på individuella 

har visat sig i länder som infört 
abortförbud att aborterna miTtskar 
endast under en kort period. Snart 
nog är antalet aborter lika stort 
som förut, fast illegala. 

Uppifrån syn blir lätt felsyn 
Miljöperspektivet på befolknings
frågan visar på nödvändigheten av 
att dämpa befolkningsökningen, 
men det ger ingen vägledning till 
hur man ska göra. Ett uppifrån
perspektiv som i första hand ser till 
balans mellan resurser och befolk
ning kan lätt leda fel. Det måste 
kombineras med ett underifrån 
perspektiv. Inom miljöbiståndet är 
det nu accepterat att få miljöåtgär
der fungerar på sikt om de inte 
bygger på vilja och beslut tagna av 
den lokala befolkningen. När det 
gäller fråganom antalet barn borde 
en motsvarande insikt vara själv
klar. Men historiskt har många 
försök gjorts att kontrollera kvin
nors fruktsamhet. 

Om enigheten i nationalkom
mitten är stor, så finns ändå olika 
åsikter om vad som är viktigast. 
Jag antar att när vi s~art. s~a 
konkretisera våra förslag 1 skriftlig 
form kommer det att bli diskus
sioner om ordval och betoning . 
Min lin je är att kvinnaperspektivet 
måstevara överordnat. Det innebär 
varje individs rätt att bestämma 
över sin egen sexualitet och frukt
samhet. Det innefattar också krav 
på allas välfärd med hälsa, ut
bildning och bostäder i god miljö. 
De viktigaste åtgärderna från ett 
kvinnaperspektiv blir att se till att 
detfinns information om preventiv
medel och även en bredare sexual
upplysning som ger grund för an
svarsfulla sexuella relationer. 

Ann Schlyter 

löner. Med klar mäjoritet krävde 
kongressen att förbundsstyrelsen 
skall försöka stoppa Postens 
bolagisering. Frågan kommer att 
avgöras av riksdagen i höst. 

En kraftig omorganisation kom
mer att ske i förbundet. Delar av 
de t centrala för hundskontoret kom
mer att decentraliseras ut i regionala 
branschkontor. Samtidigtskersam
manslagningar av avdelningar till 
regionala storavdelningar. Troli
gen gårde sex postavdelitingar som 
nu finns i Skåne samman i en stor- • 

Politikerna 
sparkar 
handikappade 
Till Skånska Dagbladet säger Per 
Hellmanpåfritidsförvaltrtingenatt 
Lundaföreningarna kan v ä! hyra in 
sig i tomma skolmatsalar eller i 
stadshallen nu när fatsighets 
nämnden säger upp hyreskontrak
tet med hantverksföreningen som 
äger Fakiren. Vad VB kunnaterfara 
står samtliga partier bakom beslutet 

I och med detta försvinner en av 
de sista möteslokalerna för van
liga fattiga Lundaföreningar. 

Nilla Bolding, kassör i Nej till 
EG menar att förlusten de senaste 
åren av sju föreningslokaler utgör 
en fara för demokratin. - Flera av 
de här föreningarna representerar 
de svaga i samhället. Därför är 
indragningarna extra tragiska, an
ser hon. Senast var det Svarvar
stugan som såldes och nu försvin
ner Fakiren som har tre lokaler för 
uthyrning samt ett antal fastahyres
gäster bland invandrar-och handi
kapporganisationer. 

UtrymmenapåFakirenärhandi
kappanpassade ochanvänds också 
dagtid. Nu återstår för fritidskon
toret att förklara hur dessa männis
kor skall använda skolmatsalarna i 
ställetför Fakiren. Skall skolbarnen 
äta på Mc Donalds? 

Inga dino
saurier mer 

r l 

Sverige (behöver göra) en radikal 
omprövning av säkerhetspolitikens 
mäl och medel. Vi måste förbereda 
oss för sannolika, inte imaginära, 
hot. Det finns inte längre utrymme 
för dinosarieartade topprustnings
projekt som JAS-planet. Väns.ter
partiet har som enda svenskt nks
dagsparti avvisat detta projekt, 
liksom för övrigt en svensk anslut
ning till EG och EU. Vi vill inte ha 
någon europeiskt, starkt rustad 
superstat utan ett solidariskt inter
nationellt sarnar bete med så mänga 
nationer som möjligt. 

Det är också viktigt att vi tillsam
mans med märiniskor av god vilja, 
o beroende av v är Idsåskådning och 
politisk ideologi, vänder oss mot 
alla former av rasism och nynatio
nalism, som på längre sikt kanske 
har den största fredshotande 
potentialen. 

Ur Lars-ArneNorborgs anföran
de på Östersjökonferensen i Stral
sund (se VB m 25) 

avdelning. Det innebär att gamla 
amika avd 4 av Postmannaför
bundet, eller 3004 av Statsanställ
das förbund som Lundaavdelning
en nu heter, försvinner. Bra eller 
dåligt får tiden utvisa. Se där en 
Lundaanknytrting. 

S-H Mattsson, observatör 



Daltas det med glesbygden? 
Är Sveriges glesbygd i all
mänhet och Norrland i syn
nerhet tärande t,?å det svenska 
samhället. Pågar det rent av 
en utsugning av de närande 
storstadsregionerna ror att 
göda ett hopplöst efterblivet 
och bidragsberoende om
land? Denna fråga väcks allt 
oftare i debatten i takt med 
krisens utbredning och för
djupning. 

Norrlänning-dr som under decen
nier energiskt hävdat motsatsen, 
nämligen att storstadsområdena 
suger ut glesbygden, finner natur
ligtvis ovan<>tående analys minst 
sagt uppseendeväckande. 

för att någorlunda bringa ord
ning i denna debatt bör man givetvis 
1 första hand titta på sakfrågan. 
hnns det sakligt sett belägg för att 
glesbygden suger ut storstäderna 
eller vice versa'/ Det kan också 
vara av intresse att analysera 
debattklimatet Vartor seglar denna 
debatt upp just nu och varför blir 
den så polariserad? 

Norrland närande 
hirs! något om sakfrågan. Tradi
tionellt har det hävdats att Norr
lands naturtillgängar i form av 
malm, skog och vattenkraft exploa
terats på storstädernas villkor och 
att vinstema i första hand använts 
för att bygga upp dessa. Resultatet 
har blivit en omstrukturering av 
samhället med en koncentration 
av resurser till storstadsområdena 
och en motsvarande utarmning av 
glesbygdsregionerna som följd. 
Som jag uppfattar det är inte denna 
analys kontroversiell i sak även 
om man kan ha olika uppfattningar 
om utvecklingen varit positiv eller 
negativ. Somliga uppfattar den som 
olycklig och orätt v is medan andra 
betraktar den som naturlig och 
nödvändig. 

Det är lätt att hitta belägg för att 
Norrland dc facto är en mycket 
närande region. En studie av 
exportnettot för exempelvis skogs
industrin visar att denna näring är 
ytterst lönsam för Sverige som 

helhet. Det är v i dare enkelt att v isa 
att en )11erst liten del av vinstema 
från de li:insarnma näringar stannar 
kvar i de exploaterade regionerna. 

Vattenkraften är ett tydligt 
exempeL l J t byggnaden skapade 
arbetstillfällen under en mycket 
kort period. Det bestående värdet 
för den norrländska glesbygden är 
dock )1terst marginellt. De enstaka 
arbetstillfällena för att driva och 
förnita anläggningarna kan väga<; 
mot ingreppen i naturen och 
minskade utkomstmöjligheter i dc 
ariella näringarna. 

Däremot är kraftverken verkliga 
vinstmaskiner för dc stora kraft 
bolagen som exempelvis Sydkraft. 
Vinstema från ett enda kraftverk 
är i dag av samma storleksordning 
som hela det regionalpolitiska 
stödet till ett av norrlandslänen. 

Rent sakligt är det som jag ser 
det helt orimligt att påstå att 
Norrland är en tärande del av 
Sverige. Tvärtom är det uppenbart 
att storstäderna till stor del byggts 
upp och fortfarande lever på 
tillgängar f rån dc norrländska 
glesbygdsregionema. Om detta är 
rättvist eller inte kan man givetvis 
diskutera. 

Infekterat debattklimat 
Så något om debattklimatet. l en 
artikel med rubriken "Sluta slösa 
med bidrag till Norrland" (Dag
bladet I 7/8 I 9'J3) ondgör sig Karl
Gunnar Häck över norrlänningarna 
som med hjälp av en skicklig PR
kampanj lyckats sno åt sig så 
mycket bidrag att man nu lever 
gott med " ... v i a skattemedel 
nyrenoverade hus (ofta privatägda 
villor), nya Volvobilar och mycket 
fritid ." Som slutkläm hävdar Häck: 
"En tid kommer då Norrland må<;te 
börja betala tillbaka till tätorterna 
söderöver." 

Självmål 
Sakligt sett är Bäcks si utsats ett 
präktigt självmål. .Ä.r det någon 
som kan göra anspråk på äterlXiring 
så är (!et den norrländska glesbyg
den. Andä är det knappast någon 
seriös debattör som skulle uttrycka 
sig spå drastiskt som Bäck. Många 

hävdar dock att det kanske vore 
rimligt att någon procent av 
rinstema från vattenkraften finge 
stanna kvar i Norrland. Bara en 
sådan åtgärd skulle kunna täcka 
det regionalpolitiska stöd som Räck 
ondgör sig över. 

En grundlig debatt om regional
politiken är bra och nödvändig. 
Det är dock oroande med det 
infekterade debattklimatet. Ingen 
Jml är betjänt av att vulgära påhopp 
får ersätta en sansad analys. Karl
Gunnar Bäck är en erfaren journa
list och debattör. Andå genomsyras 
han~ artikel av in-;inuationer, grova 
förenklingar och överdrifter. 
Udden är riktad mot en hel region 
och i förlängningen mot en folk
grupp, nämligen norrlänningar. Dc 
är enligt Bäck bidragsberoende, 
arbetsskygga och oförmögna att ta 
egna initiativ men lever gott på 
bidrag från tätorterna söderöver. 

Också Gunnar Sandin 
Karl-Gunnar Bäck är tyvärr inte 
ensam om att föra debatten på 
denna nivil. Det finns likasinnade 
inom alla politiska läger från höger 
till vänster. I den lilla vänster
tidningen "Veckobladet" (9193) i 
Lund uttrycker redaktören Gunnar 
Sandin liknande ståndpunkter 
under rubriken 'Några norrländska 
sanningar". 

Livet är verkligen inte lätt i den 
norrländska g_lesbygden. Mycket 

av befolkmngens tid och kraft 
g dr dt till att jaga mygg. 

Norrlänningar underlägna 
Norrlänningar beskriv i svepande 
ordalag som notoriska bidragstaga
re som med snyftvalser förlett sam
vetsömma sörlänningar att pumpa 
in miljard efter miljard till en för
fulad och moraliskt förfallen lands
ända. I artikeln beskriv norrlän
ningar som fysiskt och mentalt 
underlägsna eller för att citera 
Sandin " . .. inte så konstigt då att 
ett oproportionerligt stort antal 
norrländska män underkänns vid 
vämplilru.tjäru.tgöringen pga insuf
ficiens . Superiet är utbrett och 
påfallande mänga omkommer se
dan de svårt berusade kört bil eller 
snöskoter . .. ". Som orsaker till 
norrlänningars fysiska och mentala 

underlägsenhet nämner Sandin det 
bistra klimatet och det fula 
landskapet. Kontentan av resone
manget är att Norrland bör avfol
kas. 

Allvaret i ovanstäende debat 
törers slarviga och vulgära argu
mentation ser man om man byter 
ut ordet norrlänning mot tlykting 
eller invandrare . Deras artiklar 
skulle då väl platsa bland den 
undervegetation av främlingsfient
liga kväden som stundtals fyller 
tidningarnas insändarspalter. 

Spänningarna ökar 
Jag tror tyvärr att den infekterade 
norrlandsdebatten i grunden kan 
härledas till samma fenomen som 
vad gäller konflikter med llyktingar 
och etniska minoriteter. l kristider 
slår man vakt om de egna intressena 
och den egna gruppen. Liksom 
llyktingfientlighet frodas i takt med 
den ökande arbetslösheten och den 
sociala nedrustningen så ökar även 
de regionala spänningarna. Jugo
slavien är ett skrämmande exempel 
hur det kan gå när man låter ut
vecklingen urarta. 

I stället för att underblåsa för
domar borde därför seriösa derutter 
ägna kraft åt att överbrygga mot
sättningar och finna konstruktiva 
lösningar. Norrland och södra 
Sverige är ömsesidigt beroende av 
varandra liksom städerna och 
landsbygden. 

Norrland har ett mycket exklu
sivt problem ur global synvinkel 
nämligen ett permanent befolk
ningsunderskott trots rika natur
tillgångar. Detta samtidigt som 
större delen av jorden är ut.'lrmad 
och överbefolkad . .Ä. ven de svenska 
storstäderna har blivit för ~tora och 
tränga medan glesbygden lider av 
avfolkning. Att diskutera dessa 
problem borde vara en mycket mer 
angelägen uppgift än att så splitt
ring mellan regioner och folk
grupper. 

I..ars-Åke Mi kaelsson 

Lars-Äke Mikaelsson är lektor i 
arbetsvetenskap vid Mitthögskolan i 
Sundsvall och projektledare för gles
hygdsprojektet 'Del nya navet" 
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POSTTIDNING A 

224?1 Llmcl 

Vandring i Cevennerna 3 Försvara den 
fria aborten 

Dubbla västkustbanan 
Thomas schlyters båda inlägg 
föranleder ett par kommentarer. 

Först en deklaration: J ag tillhör 
inte "tåg-gruppen", ochjag repre
senterar bara mej själv. 

TS: "ingen hittills klagat på 
befintligt buller". - Vi på Oscars
hem har alla flyttat hit i vetskap 
om järnvägen, och alltså accep
terat den som den är nu, men när 
man vill väsentligt öka trafiken 
och bullret, då har vi rätt att protes
tera. 

TS: "varför använder inte fler 
pågatåget?" - Motfråga: hur ofta 
stannarettpågatågvidGmmesbo? 
Bussarna går bokstavligen stup i 
kvarten. 

Allmänt sett delar delar järn v äg
ama på ett olyckligt sätt Lund i tre 
delar, särskilt kännbart för den 
smala remsan Sliparelyckan -
Nöbbelöv. Det vore en v älgärrring 
att eliminera en av dessa jäm
(vägs)ridåer. 

Och ändå har nog Thomas och 
B arrverket alltför starka argument, 
vi kan räkna med att nuvarande 
spår dubbleras. Fastighetsägare 
som är "i vägen" har vår varma 
sympati, men vi kan inte hjälpa 
dem. En tröst för oss andra är att i 
planerna tydligen ingår rejäla 
bullerskydd- man får bara hoppas 
att de inte ser för jäkliga ut för 
närboende. 

Självklart försvinner då över
gångsstället vid Oscarshem. Lika 
självklart är att det måste ersättas 
av en undergång, lämpligen längre 
norrut, där nivåskillnaden är 
gynnsammare. 

Ingemar Hast 

Skall sossarna få 
chansen att riva upp 
rätten att välja skola? 
Nu har vi fått chansen att välja 
skola för vår lille Ronald. Det var 
roligt men tog lite tid att hitta en 
bra skola att flytta honom till. Nu 
slipper han "svartingarna" i sin 
gamla skola som han själv säger. 

Måtte skolpengen bli kvar 
-åtminstone här i Trollhättan. 

Moderaterna 
Gunnar Stensson, vänsterpartiets 
representant i skolstyrelsen har sänt 
oss följande förslag till moderatannons. 
Redaktionen har ännu inte tagit 
ställning till om vi skall publicera det. 

Natten i Les Vignes blev kall . GS 
ångrar att han inte haft en ylletröja 
med sig. SS har drabbats av 
migrän.MenidagärdetFrankrikes 
nationaldag och då skall alla v ara 
glada. Vi går därför en ganska 
kort sträcka för att kunna tvätta 
oss och bli fina innan raketema 
börjar smälla. 

Vi hittar en camping vid en 
biflod till Tam nedanför en 
gammal stad. Vi spelar stenkrock 
på stranden och badar. Sen gäller 
det att hitta ett genuint ställe där 
fransmännen samlas för att fira 14 
juli. N ågraav oss hittar ett garnmalt 
värdshus, nära det dansställe där 
firandet ska äga rum. Det äts anka 
och det lokala vinet avsmakas. En 
hund vid namn Pompom uppvak
tar oss för att få ett ankben. 

Klockan 22 börjar en vild och 
delvis kollektiv dans, som når sin 
kulmen när fyrverkeriet tänds uppe 
i det gamla kärn tornet. Nära dans
banan pågår en bouletävling som 
handlar om att krossa tomma flas
kor. Tar man tre flaskor på fyra 
klot vinner man en vinflaska. En 
boulemästare som infunnit sig 
radar upp vunna flaskor vid sidan 
av sig och ser lätt uttråkad ut. 
Trots festligheterna går v andrama 
och lägger sig ganska tidigt efter
som starten planerats till kl 08 
dagen därpå. 

Påfågel och fallskärmar 
Det är en fmfm morgon. Och under 
förmiddagen kan vi vandra på 
v ägarna under bästa tänkbara för
hållanden. Fransmännen vilar för
stås ut och biltrafiken är icke stö
rande, men värmen tilltar och det 
börjar bli svårt att uppträtthålla 
vätskebalansen. Asfalten klibbar 
under skorna. När vi vid ett tillfåll e 
pausar invid en som vanligt tom 
kyrka undrar BH vart Gud har 
tagit vägen? Då uppenbarar sig 
plötsligt på en mur intill en grann 
påfågel med utspärrade fjädrar. 
Några timmar senare sitter vi på 
ett cafe nära en cementfabrik och 
FH frågar lite gäckande om Gud 
möjligen kan finnas här. Då, bara 
någrahundrameter därifrån, seglar 
en fallskärm ner med två pas
sagerare. 

stutetappen 
Under dagens lopp har vi delat 
upp oss i tre grupper som gått med 
olika hastigheter och ätit på skilda 
ställen. Nu på kvällen återförenas 
vi igen i Millau på en camping vid 
floden Tam. De flesta vill fira 
sista vandringsdagen med ett 
ordentligt restaurangbesök men 
några väljer att köpa vedeldsba-

kade pizzor och äta dem vid tälten. 
Under nattimmarna hör vi gro
dorna överrösta ljudet från det 
forsande vattnet. 

Morgonen därpå är det lite små
regnigt. Vi tar ner våra tält i all 
hast och beger oss till station, men 
sen har vi några timmar på oss att 
göra stan. Millau visar sig vara en 
charmig stad med ett rikt uteliv. 
Här finns en saluhall och många 
små butiker med delikatesser av 
njutbaraste slag. Jag äter en saftig 
vetekrans med läsk i Vicomte de 
Bonaids park. I en annan park ser 
jag en bagladyrasta sin sköldpadda 
i en damm med röda näckrosor 
och guldfiskar. Det är jazzfestival 
på gång och på salutorget, där det 
säljs levande duvor, kaniner, 
kalkoner och höns, spelar ettdixie
landband. Någon säl j er små hand
formade ostar som om de vore 
konstverk (vi befinner oss nära de 
grottor där roquefortostarna kom
mer till) . 

Resan 
Nu är det bara resan hem som 
återstår. Vi tar först en välkondi
tionerad rälsbuss till Montpellier 
och vi ser första gången en bit av 
medelhav et. Tre timmar har vi på 
oss och jag tar en runda på stan 
och blir ganska imponerad av 
centrum bestående av ett stort torg 
och en mäktig alle. Enrockkonsert 
håller på att förberedas. Här och 
där stöter man på tiggare. Utanför 
järnvägsstationen finns en vacker 
klippstaty därvatten duschar över 
mörkgrön mossa. Driftiga små
företagare säljer papperskartonger 
till nattens uteliggare. 

Sen åker vi tåg och färja till 
Lund, där det varit regnigt hela 
tiden medan vi vandrat. 

Framtiden 
Nästa års vandring ska visst gå i 
Karpaterna om GS får som han 
vill. Det lär kunna bli en ganska 
billig semester. Till dess : Keep 
walking! (Även cyklar är lite 
störande i stadsbilden). 

Finn 
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Abortrnotståndama, Livets Ord 
och rörelsen Ja tilllivet med pastor 
Ekman i spetsen demonstrerar i 
Malmö på lördag, den 18 september 
alltså. Demonstrationen utgår från 
-Stadsteatem, går mot Triangeln, 
följer sedan gågatan S:a Förstads
gatan och slutar med tal av Ekman 
på Stortorget. Kvinnor i Malmö 
har bestämt sej för en tyst mot
demonstration. Den kommer att 
äga rum på gågatan. De som vill 
v ara med -och det bör v ara många 
-samlas vid gågatans myrmingvid 
Triangeln kl. 11.15 lördag för
middag. 

Demonstration 
i Malmö 
I förförraVeckobladet informera
de vi om världskampanjen för att 
försvara Dr Guzmans liv. 

Den 24 september kommer 
Nödkommitten för attförsvara Dr 
Abimael Guzmans liv att genom
föra en demonstration. Demon
strationen genomförs på årsdagen 
av diktatom Fujimoris uppvisande 
av Dr. Guzman för världspressen. 
Demonstrationen hålls som slut 
på en tolv dagar lång kampanj och 
skall påvisa de förvärrade förhål
landena i Peru. 

Samling till demonstrationen är 
på Möllevångstorget i Malmö 
klockan 16.45. Några av demon
strationens paroller är: "Försvara 
Dr. Guzmans liv!", "Ned med 
Fujimori!", "Nej till tortyr!" och 
"Nej till isoleringsstraff!". 

Nödkommitten i Malmö för alt 
försvara Dr Guzrnans liv . 

KOMPOL möte Må 20.9 kl 19.15 på 
partilokalen .Tema: diskussion om barn
omsorgen. Inbjuden gäst: Lena Leuf
stedt som år chef för barnomsorgen i 
kommunen. 

RÖDA KAPELLET 
Lö 18/9 10.00 samling VBs lokal vid 
Mårtenstorget, ingång Svartbrödersg. 3 
för rep. inför appellmöte på Mårtenst. 
11-12.Repertoar: 76, 166, 208, 222, 
225, 227, 253, 271. 
Kl 15.00: genrep på Fakiren inför 
kvällens föreställning Tag med notställ 
och notbelysnlng. Rune ordnar 
batterier men ej lampor. På kvällen 2 
föreställningar, se program i VB . 
Sö 19/918.45 rep på Odeum med Birgit 
inför appellmöten 10 26/9 o. 2/10 på 
Mårtenstorget 11-12. 
Sö 3/1 O 18.45 rep på Odeum inför 
Greifswaldsresan 8-10/10. Anm. till 
Christina T 14 33 42 
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