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Utkommer fredagar 1994 20:e årg. Lösnummer 2 kr 5 
ABF i Lund startar 
Kvinnocafe' 
för svenska och invandrarkvinnor 
påLaurentiigatans Dagcentral, S:t 
Laurentiigat. 18, Lund, första 
torsdagen i varje månad. 

Ett misskött företag 
Den 3 mars talar Ulla Persson 

om Kvinnojouren i Lund. Alla 
kvinnor välkomna! Gratis entre'. 

Kulturförståelse 
och kulturkonflikter ur ett social
antropologiskt perspektiv. 
Kajsa-Friedman, socialantropolog 
föreläser kl 19.00 på Miljöbib
lioteket, Winstrupsgatan 3, Lund. 
Gratis entre'. 

Varannan damernas 
Detta veckoblad har producerats 
av en kvinnoredaktion. Vi kommer 
att arbeta med vartannat veckoblad 
under våren och avser att bredda 
innehållet. Vi tar gärnaemotbidrag 
från nya och gamla skribenter och 
tecknare. 1.. 

~ 
Under parabolen 
Middagstillagningen 
Denna klippa jag 
buklandar på 
klockan fem 
Bland pannor och 
karotter besudlas 
min begåvning 
Med slevar rör jag 
ner min talang 
Tankarnajag tänker 
dras med oset 
upp i fläkten 
Drömmarna 
strös ut som peppar och salt 
och sen så äter vi upp dom 

Mätt som en gris 
ser jag på TV 
Verkligheten trängs 
med såpa i kanalerna 

Maken sitter som en kung 
i bästa fåtöljen 
Han trycker på 
kontrollen 
Jag, jag bara glor 

Sen vaknar jag upp 
lite senare på natten 
undrande storögt 
vad det är jag vill 

"Glesbygdsbo i kommunen" 

Åkerlund & Rausing ansöker som 
bekant om slutliga villkor för sina 
giftutsläpp. Den offentliga utfråg
ningen av bolaget i tisdags kväll 
artade sig till en fars. Företaget 
tilläts bre ut sig över den knappt 
utmätta tiden medan utfrågning 
och kritiska synpunkterfick hållas 
mycket kort om frågorna ens tilläts 
att ställas. 

Från kl 19 och framåt en vanlig 
vardagskväll var det meningen att 
företaget skulle presentera sin 
ansökan för länsstyrelsen, läns
styrelsen skulle nagelfara den med 
kritiska frågor, och alla de som i 
det regelrätta remissförfarandet 
inte kommer till tals skulle få yttra 
sig 

Dessutom räknade länssty
relsen med, eller uppgav sig läns
styrelsen räkna med att det skulle 
finnas tid över att gå syn i fabriken. 

Det sprack naturligtvis, så 
eftertryckligt att många av de 
klostergårdsbor som kommit till 
mötet undrade om inte arrangö
rerna med !lit räknat med att det 
skulle gå så. 

Efter att ha kallats till en för 
liten lokal, därefter fått mötet 

uppskjutet en timme och flyttat till 
Svaneskolans aula, trots att det 
fanns en stor matsal i fabriken, tröt 
tålamodet bland åhörarna. Då hade 
bolagets representanteri en timme 
presenterat obegripliga overhead
bilder. 

Å&R är ett stort tryckeri och en 
färgfabrik. Företaget begär skam
löst att få släppa ut en del av sina 
utsläpp orenade. 200 ton lösnings
medel ska gå ut i luften orenade. 
Reningsutrustning skulle kosta 
4-5 milj kr. Det ansåg bolaget 
vara oacceptabelt mycket, efter
som man "enligt vedertagen 
praxis" vill skriva av hela kost
naden på ett år. 

Å&R har en årsomsättning på 
l ,5 miljarder kronor, men vinsten 
är noll och nu säljer ägaren Stora 
(Kopparberg) företaget till en 
hälften så stor finländsk konkur
rent. En bild av Å&R, helt an
norlunda de lovtal lokalsidorna i 
dagspressen brukar fodra oss med, 
är den av ett många år misskött 
företag, med ålderdomlig tryckeri
utrustning, där man lappat och 
lagat, ljugitoch spjärnat emot, men 
pressad av allt mer miljövänlig 

lagstiftning tvingats lägga 60 milj 
kr på tvi v elaktig reningsutrustning, 
trots att det endast skulle ha kostat 
l 00 milj kr att byta alla fem 
pressarna. 

Varförkaninte ni, närTetraPak 
kan, undrades i publiken. Och 
företrädaren för Å&R tillstod 
skamset att bortsett från att 
produkterna skiljer sig har Tetra 
Pak hunnit längre. 

Om två år är hela rasket nedlagt, 
ansåg en näringslivsjournalist i 
korridoren. 

Den här veckan ut tar läns
styrelsens miljövårdsenhet emot 
skriftliga synpunkter från alla som 
vill yttra sig i ärendet. Sedan får 
man avvakta utslaget. Men det 
finns skäl att inte göra sig några 
illusioner. En del av tjänstemärmen 
i länsstyrelsen verkade du och 
bundis med bolaget. Och om det 
är på detta sätt länsstyrelsen anser 
att andra synpunkter än företagets 
ska komma till tals, har de som bor 
på Klostergården inte mycket att 
vänta sig. 



Filosofi på torget 
I onsdags anordnade Boklådan i 
samarbete med AF:s studentafton
utskott ett möte med två av höstens 
mycket omtalade författare: 
norrmannen Jostein Gaarder som 
skrivit Sofies värld och dansken 
Tor Nörretranders som skrivit 
Märk världen - en bok om veten
skap och intuition. Själv hade jag 
endast möjlighet att lyssna till 
Jostein Gaarder då han berättade 
om varför han börjat skriva böcker 
om filosofi för barn och därmed 
också för oss alla. 

Filosofins två rötter 
F i losofin har tv å rötter eller 
härstammar från två källor. Den 
uppstod på torget i Grekland och 
den uppstår ständigt på dagis. Dvs 
för barn är det helt naturligt att tala 
om livets uppkomst eller andra 
grundläggande frågor. Vuxna 
däremot måste hitta tillbaka till 
förmågan att kunna fundera på 
och kunna prata om dessa frågor 
med varandra. 

Jostein Gaarder berättade om 
sin tidigare bok Spelkortmysteriet 
som även den är skriven för barn 
men intressant för alla. Den handlar 
om Hans Thomas och hans far 
som är på resa genom Europa till 
Grekland för att leta reda på hans 
mor som varit försvunnen i 8 år. 

Pappan som är intresserad av 
filosofi samlar även på jokrar i 
spelkort. Hela boken är byggd som 
kinesiska askar dvs berättelserna 
går in i varandra. Den innersta 
berättelsen handlar om en sjöman, 
Frode som efter ett skeppsbrott 
1790 hamnar på en öde ö. Där 
tillbringar han 52 år ensam, men 
han har med sig en kortlek som 
han lägger patiens med. Korten 
blir hans sällskap och han ser dem 
som dvärgar från 4 familjer. 
Plötsligt ser han två figurer. Han 
tror att det äntligen kommit 
människor till ön, men det är ruter 
knekt och ruter kung som blivit 
levande. Alla i kortleken har blivit 
figurer även Jokern. Och Joker är 
den som ställer frågorna: Vem är 
jag? Var kommer jag ifrån? 

Jokern- det eviga barnet 
Alla människor är födda som 
jokern med alla frågor, men man 
blir som de andra. Jokern är det 
eviga barnet som undraröver Ii vet. 
Sokrates uttryckte det så här: Aten 
är en slö gammal häst och j ag är en 
broms som försöker väcka den. 
Det finns två sätt att komma undan 
frågorna. Antingen låtsas man 
förstå eller så stänger man ögonen 
och låter det vara! Antingen tillhör 
man de röda korten eller de svarta 
korten när man sorterar korten i 
två högar. Men jokernstickerfram 
bland korten. Han vet bara att han 
inget vet! Han är alltså filosofen 
som letar efter insikt. 

Vi kommer från jokerns ätt 
allesammans. En gång var vi helt 
nya och ställde alla frågor innan vi 
blev vana vid hur vi skulle förhålla 

oss till världen. Därför angår oss 
alla barndomen. Jostein hade ett 
exempel på tvååringen som följt 
med på en föreställning med en 
fantastisk trollkonstnär. Barnet är 
inte alls imponerat av alla tricksen 
som han får se, för vad har man för 
glädje av att se naturlagarna 
upphävas innan man har lärt sig att 
de finns? Vi vuxna har avlägsnat 
oss från det fantastiska som faktiskt 
verkligheten är. 

Vi behöver filosofin från början. 
Precis som den lilla babyn kan 
simma från början och egentligen 
inte behöver vänta med att lära sig 
detta så ska man inte vänta med 
filosofin. Det är något vi kan från 
början! 

Den vita kaninen 
Jostein beskrev oss som att vi alla 
sitter i pälsen på den stora vita 
kaninen. De flesta kryper långt ner 
i pälsen men en och en annan joker 
klamrar sig fast ytterst i håren. 
Jokern säger: vi svävar i den tomma 
rymden!, men alla de andra 
fortsätter att leva som om inget 
hänt nere i pälsen. Vi tycker att 
barndomen är en väg till vuxenlivet 
men kanske är det egentligen 
tvärtom! Det bor ingen vuxen i 
barnet men det bor faktiskt ett 
barn i den vuxne. 

Hans Thomas i boken ville låna 
en filosofi bok, men bibliotekarien 
hade ingen att låna ut till ett barn. 
Jostein Gaarder bestämde sig för 
att försöka skriva en filosofibok, 
fågelperspektiv på Europas filo
sofi, filosofi för alla. Han menade 
att vi behöver komma tillbaka till 
torget, dvs att filosofin behöver 
komma i centrum för alla. Men 
varför blev det inte en fackbok 
utan en roman? Boken själv är en 
filosofisk gåta. Den har sprängt 
ramarna för en vanlig bok. Så 
svaret på om den är en fackbok 
eller en roman är Ja! Detta är min 
gåva till mänskligheten, säger 
Jostein, men den blev enjättesucce 
så egentligen blev den också en 
gåva till Jostein själv! 

Längtan efter att läsa en sådan 
bok är ett fenomen för denna tid. 
Filosofin är 1990-talets rock' n roll! 
Alla har behov av inte bara ett eget 
livutanattfåettkällperspektiv. Vi 
vadar i mosaikbitar, men vi 
behöver också kunna sätta ihop 
bitarna till en helhet. Vi vadar i 
kultur men orkar inte förtöja den. 
Torget i Grekland ersattes av radio 
och TV, då det fortfarande bara 
fanns en kanal och alla lyssnade 
till eller såg samma program. Men 
idag har vi förlorat torget att mötas 
på. Var är filosoferna idag? De 
borde tillbaka till torget eftersom 
det angår oss alla. 

Efter denna oerhört livfulla och 
intressanta presentation var det nog 
många av oss som köpt~ bok~n 
Sofies värld för att återvanda till 
torget igen! Tack till Lena Lund
gren som sett till att detta arran
gemang kunde bli av! 

Karin Blom 

Lärare om sko/politiken: 

Lund en snålare skolstad 
Trots att Lunds skolor redan tvingats till förödande 

nedskärningar fortsätter man snåla in på pengarna till 
skolorna. Utom till borgarnas friskolor som gynnas på de 
vanliga skolornas bekostnad! 

Den salvan levereras av Gunnar 
Stensson, till vardags lärare i 
Malmö och vänsterpartist i Lunds 
skolstyrelse. 

I sin rapport till vänsterpartiets 
årsmöte om skolans situation 
skriver Gunnar Stensson bl a att 
nedskärningarna lett till ökad 
klasstorlek, färre lärartimmar och 
sämre elevvård. Som exempel kan 
visas att klasserna i gymnasiesko
lans yrkesförberedande linjer har 
ökat med nära 25 %.Elevernas 
tillgång till vårdpersonal har 
minskat med 10%. 

Genom att det växande antalet 
elever (+ 283) inte motsvaras av 
mer pengar har varje elev fått 5500 
kr mindre till sin undervisning. 

Men det blir värre 
De styrande politikerna har gått ut 
med direktiv till skolförvaltningen 
om ytterligare nedskärningar. 
Skolbudgeten skall minskas med 
antingen 15,5 eller 28,3 miljoner 
kronor! Oavsett vilket så kommer 
en så stor bantning att drabba 
undervisningen hårt, säger Gunnar 
Stensson till VB. 

Fast, fortsätter han, EN kostnad 
tillåts stiga; de av borgamainrättade 
friskoloma som kostade kommu
nen 6 miljoner förra året innebär en 
24-faldig ökning! Vi kan räkna med 
att kostnaderna för friskolorna 
kommer att växa ännu mer, tror 
Stensson. 

Friskolor segregerar 
Om friskolorna säger han att det 
allvarligaste är den segregering de 
alstrar. Särskilt allvarligt ser han 
på uppkomsten av konfessionella 

skolor, som i realiteten innebär att 
man stänger in barn i ideologiskt 
enhetliga miljöer och hindrar dem 
från att komma i kontakt med 
omvärlden. 

Samhällets viktigaste uppgift är 
att skapa en bra, likvärdig skola för 
alla. Friskolor motverkardet syftet. 
För dem som vill ha alternativa 
lösningar i skolfrågan har vi i 
vänsterpartiet verkat för att erbjuda 
pedagogiska alternativ inom 
grundskolans _ram, säger Gunnar 
Stensson. På Ostra Torn förekom
mer Montessari-inspirerad under
visning. Försöket med en Waldorf
skola på Klostergården lades ned. I 
stället skapades Kulturskolan, en 
friskoJa som kostade mer men låg 
i linje med den borgerliga privatise
ringsideologin. 

Nytt lönesystem 
diskriminerar 
En ny läroplan och ett nytt be
tygsystem håller på att genomföras. 
Uppbyggnaden av gymnasiepro
grammen pågår. Dessutom prövas 
ett kursinriktat system som än så 
länge omgärdas av en rad fråge
tecken säger Gunnar Stensson. 
Mycket talar också för att ett nytt 
lönesystem med individuella löner 
är på väg. 

Risken är då stor att de kvinnliga 
lärarna utsätts för en lönediskri
minering som knappast före
kommer med det nuvarande syst
emet. 

Bästa sättet att stoppa denna 
utveckling, anser (naturligtvis) 
Gunnar Stensson, är att stödja 
vänstern i nästa val. 

r/ 

Rolf L. Ni/son, riksdagsman (v): 

-Vi tycker som Helmut Ko hl . 
i Öresundsbr~frågan. Den tyska reg«;_ringen har .. Ju 

protesterat mot Oresundsbrokonsortie~ b.~adsk~ .. och kravt 
fördjupade studier av konsekvenserna for <?stersJ?ns vatten. 
Vänsterpartiet har för sin del upprepat. sm ~ollon ?m en 
ordentlig utredning av ett tunnelalternabv. Va anser hksom 
Greenpeace att någon sådan inte har gjorts. 

Allmänna motionstiden är över aktuell utvärdering har visat att 
sedan någon veckan tillbaka och statliga insatser för mindre under
Rolfsummerar vilka initiativ han leverantöreråtbilindustrinharvarit 
och vänsterpartiet har tagit som mycket framgångsrika. Rolf har 
berör Skåne och Sydsverige. nu motionerat om ett liknande 
Annars är han ingen stor vän av utvecklingstöd för livsmedels
"hembygdsmotioner" som normalt industrin. 
inte får någon seriös behandling - Mitt hjärta blöder inte för 
och mest är ett spel för det lokala Nestle, Unilever och de andra 
galleriet. Flertalet lokala och jättarna som är inne i den skånska 
regionala frågor avgörs bäst på livsmedelsbanschen, men den 
andra nivåer, i kommuner, län och omfattar också många små och 

medelstora företag med stor landsting. · D 
Vänsterpartiet har på senare år betydelse för sysselsättnmgen. e 

blivit tämligen småföretagar- kan behöva stöd inför den hård
vänligt, en linje som Rolf Nils~n nande internationella konkurrens 
har varit med att utveckla från sm som väntar. Danskarna satsar 
Position i näringsutskottet. En exempelvis mycket målmedvetet. 

Fots. pä sid. 4. 



Kan vänstern bygga välfärd? 
-Ska vänstern bara bromsa eller ta itu med framtiden mera offensivt? frågade docent Hans Glimeli på Vänsterforums 

seminarium i södertälje i lördags. 
-Den fria kapitalrörligheten är i grunden bra och nödvändig, ansåg Rolf L Nilson i sin inledning. 

J a, det var raka rör och hårda puckar 
när Vänsterforum samlade 30-talet 
deltagare i Luna-huset i Södertälje 
för att diskutera "Kan vänstern 
bygga välfärd?" 

Ardetnågotområdedärvänster
partiet är trovärdigt så gäller det 
förmågan och viljan att fördela 
rättvist (eller åtminstone lika). 
Däremot är v: s trovärdighet snarast 
minus vad gäller förmåga att bygga 
välfärd dvs få fart på näringsliv 
och produktion. 

Hans Glimell, docent från Lin
köpings universitet, inledde med 
en bakgrund av hur och varför den 
moderna välfärdsstaten växt fram. 
De första sociala skyddsnäten av 
format bär den tyske järnkanslern 
Otto von Bismareks stämpel och 
infördes under 1800-talets senare 
del. De var ett försök att lösa de 
problem som växte fram i takt med 
industrialism och kapitalism. Den 
framväxande fackliga och politiska 
arbetarrörelsen måste också blidkas 
och hållas tillbaka. En hake med 
denna "försäkringsteknik" var att 
den var beroende av den ekonomis
ka sfärens svängningar - djup 
lågkonjunktur med stor arbetslös
het gav små inbetalningar och 
därmed låg trygghet. Med Keynes 
teorier om statligt offensivt sat
sande under kapitalistiska låg
konjunkturer fick emellertid sys-

temet både stadga och en rejäl 
skjuts. 

Social ingenjörskonst 
Denna "välfärdskapitalism" växte 
fram med smärre variabler i alla 
högindustriella länder efter andra 
världskriget oberoende av politiska 
majoriteter. I Sverige och de 
nordiska länderna med lite extra 
tyngd genom socialdemokratins 
styrka och kryddat med solidarisk 
lönepolitik och en social ingenjörs
konst som kom att helt ta över 
vänstern. Ägande, teknik, veten
skap, industripolitik och kultur 
hamnade vid sidan om arbetar
rörelsens huvudfåra, samtidigt som 
de sociala trygghetssystemen bör
jade växa av sigsjäl va. Ja, de växte 
så till den milda grad att systemet 
inte längre kunde betala för sig. 
Detta kopplat med en anda av 
"staten/samhället tar hand om ... " 
öppnade för kritik från både vänster 
och höger. 

Ekonomisk kris och höger
offensiv leder till dagens sönder
vittring och trendbrott. Välfärds
statens uppgift att integrera alla 
medborgargrupper byts nu mot att 
allt fler marginaliseras. 

Vänsterns ryggmärgsreflex är att 
försvara de gamla skyddsnäten, att 
anse att samhället/staten ska ta hand 
om både nya och gamla grupper i 

marginalerna och få in dem i 
systemen. (Lite elakt kunde man 
säga att vänstern 1994 försvarar 
Bismarck från 1894!). 

-Men, frågade Hans Glimell, 
borde det inte viktigare att resonera 
om hur man ska ta uti med det nya 
samhälle vi lever i, med sina till 
stora delar nya strukturer? Att bara 
bromsa och försvara är inte någon 
bra strategi att lösa nya problem. 

För fritt kapital 
Rolf L Nilson, v-riksdagsledamot 
från Lund, drog mot denna bak
grund fram näringspolitikens 
problem och spetsade fråge
ställningarna på sin trygga skånska 
med raka formuleringar. 

Han slog fast att planekono
mierna, som vi sett dem, var 
underlägsna på alla för vänsterns 
väsentliga områden; miljö, veten
skap, kreativitet, kvalite etc. 

Sveriges situation med närhet 
till Baltikum och det gamla Öst
europa är utsatt pga den relativt 
välutbildade men lågavlönade 
arbetskraft som finns där. De nya 
snabbt växande ekonomierna i 
Asien är inte barakonkurrenterutan 
också marknader. Vietnam är ett 
exempel på en stat, där Sverige har 
mycket gott anseende, som borde 
utnyttjas för handelsförbindelser. 
Frihandel och internationalisering 

är bra och bör bejakas. Likaså fria 
kapitalrörelser, även om det finns 
anledning att försöka nå inter
nationella överenskommelser mot 
vissa alltför spekulativa företeelser. 
Den gamla typen av valutareg
leringar är ingen väg framåt. 

Främja konkurrensen 
Miljöproblemen tvingar fram en 
omställning av produktionen och 
här bör Sverige satsa rejält för att 
hålla sig framme. En hållbar 
utveckling kräver en annorlunda 
struktur, en ny produktinriktning 
och ett nytt tänkande. Denna 
utveckling måste vänstern driva på. 
Miljöinriktad industri finns redan i 
Sverige, men kan utvecklas ytter
ligare. Miljöanpassade produkter 
är en framtidsbransch och vi kan 
bidra till att skapa marknader med 
politiska beslut om regler, miljö
krav och miljöavgifter. Lika viktigt 
är emellertid att bidra till en stark 
miljöopinion, som ställer kundkrav 
som exempelvis klorfritt papper. 

Vänsterns framtida roll som 
trovärdig välfärdsgarant betyder 
också att konkurrens främjas och 
en mycket aktiv satsning sker på 
forskning och utveckling. En annan 
förbisedd välfärdsfaktor är kulturen 
i vid mening. Kommunernas 
musikskolor är en bra grund för de 

(forts. s. 4) 

Agenda 21 om hållbar konsu01tion 
Gäster på förra veckans Agenda 
21-möte på Djingis Khan varKen
neth Hermele, ekonom, och Bo 
Bernhardsson, riksdagsman från 
Lund för socialdemokraterna. 
Bernbardsson inledde med att tala 
om behovet av "uthållig tillväxt". 
Det avgörande för miljön, menade 
han, var inte tillväxtens storlek utan 
dess innehåll. Han trodde inte 
miljöfrågorna skulle kunna föras 
vidare utan tillväxt och en god 
fördelningspolitik. Han ville inte 
vara cynisk, men "vem bryr sig om 
att vattnet är smutsigtnär man håller 
på att drukna." Den socialdemo
kratiska tillväxtpolitik som ska 
ändra innehållet i tillväxten innebär 
dels integration med näringspoli
tiken, dels internationellt sam
arbete. 

Miljövänliga vägar? 
En kort EU-debatt avblåstes men 
frågan om de demokratiska orga
nens försvagning gentemot mark
naden var något som återkom i 
debatten. Bernbardsson menade 
att mycket hade ändå hänt i sättet 
att tänka på miljöfrågorna och att 
det också avspeglade sig i den 

budget socialdemokraterna lagt på 
riksplanet. På en fråga om man 
kan kalla den budgeten för miljö
vänlig när den innehåller så mycket 
vägar, svarade Bernhardsson, att 
han int~ trodde vägar~ något som 

motverkar en uthållig tillväxt. Så 
är det väl. Bara man inte använder 
dem till bilar. 

25 kg livsstil 
Hermele instämde att mycket har 
hänt i vårt tankesätt och i vad vi 
som enskilda människor är beredda 
att göra. Men den verklighet han 
sen målade upp ställer större krav. 
Han talade om livsstilar mätt i 
resursförbrukning. I USA har man 
52 kg livstil om dagen, i Sverige 
bara 25 kg. En fattig bonde i u-land 
har knappt två kilogram. Man kan 
också mäta skillnader i bidrag till 
växthuseffekten: 160 ton giftiga 
gaser per nordamerikan och sex 
ton per indier om man anlägger ett 
historiskt perspektiv och räknar på 
helanittonhundratalet Vi i Sverige 
är ungefår sextio gånger rikare än 
folk i fattiga länder. En klyfta som 
har fördubblats de senaste tjugo 
åren. 

Många var upprörda när USA:s 
president inför FN konferensen i 
Rio förklarade att den amerikanska 
livsstilen inte var förhandlingsbar. 
Men Hermele menade att vi inte 
var mycket bättre: Vi lovade att till 
år 2000 försöka gå tillbaka till1990 
års utsläppsnivå. A ven om alla 
beslut genomfördes med råge så 
går det åt fel håll fast lite långsam-

mare. Vi skulle behöva minska 
våra utsläpp med 80% för att sluta 
bidra till växthuseffekten. Med vår 
historiska skuld borde vi minska 
mer och låta u-länderna minska 
mindre. 

Skatteväxling? 
Vad är då ett rimligt förhållningsätt 
i praktisk politik? I dag pratar de 
politiska partierna om skatteväx
ling. Bra! Man prissätter olämp
liga saker och tar bort skatt på 
sådant man vill premiera. Prob
lemet är att om det olämpliga 
minskar, vilket ju var avsikten, så 
förlorar man sin skattebas. Staten 
måste då se till att ha kvar en stabil 
kärna av olämplig verksamhet. 

Men visst finns det mycket att 
göra. Man kan verka för ändring av 
de lagar och subventioner som gör 
kärnkraftenmöjlig. EttnyttGAlT
avtal med gröna handelshinder är 
viktigt. Men totalt sett var Hermele 
ganska pessimistisk. Vi är mycket 
ståndaktiga i att försvara vår Ii vssti L 
Samtidigt händer det mycket lokalt. 
Det är på kommunal nivå, som vi 
framgångsrikt kan jobba för att 
Agenda 21 förverkligas. 

Ann 
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Partistyrelsen 
• om pensionerna 

Förra gången pensionssyste
met stod inför en stor föränd
ring, 1957, ansågs frågan mo
tivera en folkomröstning. Nu 
blir det bara en obegripligt 
"kort remissomgång". 

Det är ett mycket rimligt krav att 
förslaget ska ut på en bred remiss, 
och att inga riksdagsbeslut ska tas 
före valet. Men både borgare och · 
sossar är angelägna om att driva 
igenom sin kompromiss, så chan
serna är små. 

Ett sätt att minska kritiken har 
varit att hävda att alla missnöjda 
grupper är särintressen. Det krävs 
därför att många protesterar på alla 
nivåer. 

K vinnornas särintressen 
Särskilt påtagliga "särintressen" 
har kvinnorna. K vinnor har gynnats 
av dagens system, där de femton 
bästa av totalt trettio intjäningsår 
räknas. Mångakvinnormissgynnas 
av den föreslagna fyrtioårs gränsen. 
K vinnors förvärvsmönster beaktas 
inte. Dessutom missgynnas de som 
nu utsätts förungdomsarbetslöshet 
och förtidspension. Faktiskt pen-

PS-nytt 
Hans Andersson till VU ... 
Vänsterpartiets partistyrelse valde 
i helgen verkställande utskott. Lars 
Ohly hade avböjt omval och ersat
tes med Hans Andersson. Bitte 
Engzell nominerades mot Alice 
Åström, som påståtts ha motvilligt 
accepterat att stanna kvar. Men 
Alice blev återvald, liksom övriga 
VU-medlemmar: Brittis Bentzler 
och Sören Bergqvist. I VU sitter 
också ordföranden och vice ord
föranden samt partisekreteraren, 
som är Maggie Mikaelsson. 

... men inte som vice 
Hans Andersson nominerades 
också till vice partiledare, men 
ställde inte upp mot Johan Lönn
roth. Däremot skulle han ha 
accepterat en delad vice ord
förandepost. Men ett yrkande om 
"två vice ordförande utan inbördes 
rangordning" avslogs. 

De sista kommunisterna? 
A v en rapport från Kalmardistriktet 
till partistyrelsen framgick att man 
även där tänker byta namn till 
Vänsterpartiet. 

sioneras varannan metallarbetare 
före 55 års ålder idag. En annan 
missgynnad grupp är de med lång 
utbildning och låg lön - ofta 
kvinnor. 

Långsiktig hållbarhet 
Partistyrelsen diskuterade i helgen 
den reservation, som Ulla Hoffman, 
v:s representant i pensionsutred
ningen hade lagt, och instämde i 
principerna för kritiken. 

A v reservationen kan man få 
intrycket att vänsterpartiet tror att 
ATP-systemet kan behållas med 
vissa mindre förändringar. Så är 
det ju inte. 

ATP-systemet förutsätter en 
tillväxt på 2--4% per år och full 
sysselsättning. Frågan om tillväx
tens innehåll och användning måste 
därför diskuteras samtidigt med 
pensionssystemet. 

Naturligtvis är det inte riktigt att 
systemet går i konkurs i morgon, 
och att det skulle motivera att ett 
beslut forceras fram före valet. 
Partistyrelsen fann det istället 
motiverat att uttala att "ett nytt 
långsiktigt hållbart pensionssystem 
måste tas fram". Det är hög tid! 

Helmut Ko hl. .. 
Forts. från sid. 2. 

Ann 

En annan bransch som tidigare 
varitstark i Skåne är varvsindustrin. 
Det mesta är borta men ännu byggs 
och repareras det båtar i både 
Malmö och Landskrona. 

- Ä ven här finns det ett antal 
mindre företag i och utanför Skåne 
som har goda utsikter att kunna 
utvecklas på sikt men som just nu 
behöver statligt bistånd eftersom 
sådant förekommer i de närmaste 
konkurrentländerna. Sen finns det 
privata planer på ett nytt storvarv i 
Uddevalla, och där tycker vi att 
staten åtminstone ska vara med och 
betala utredningen. 

- En gammal hjärtefråga som 
jag motionerat och som inte minst 
är en skånsk angelägenhet gäller 
skyddet för våtmarkerna. Och jag 
vill stödja Form Design Center i 
Malmö som behövs för både 
konsthantverkets och industrins 
skull. Däremot har det denna gång 
inte behövts några nya initiativ för 
en av mina omhuldade institutioner, 
nämligen Helsingborgssymfo
nikerna som har fått förbättrade 
anslag. Jag vill förresten uppmana 
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många artister i världsklass som 
faktiskt drar in en hel del pengar till 
Sverige! Den nya tekniken befriar 
och ökar möjligheterna för ex. 
kvinnor att göra i stort sett allt. 
Avståndens betydelse minskar när 
man kan placera telefonväxlar, 
datacentraler m.m. snart sagt var 
som helst. 

Ägandet en praktisk fråga 
Slutligen berörde Rolf ägandet och 
den klas~_iska frågan om statliga 
banker. Agandet var, ansåg han, 
till största delen en praktisk fråga. 
Det viktiga är en engagerad och 
ans varsfull ägare som satsar 
långsiktigt. Småföretagandet bör 
stimuleras ty det ger en flexibilitet 
som är viktig. 

skatteväxling intressant 
Efter denna dos näringspolitik fick 
vi av Lars Bäckström, v-märkt 
skattepolitiker veta att ur skatte
synpunkt var Sverige mycket 
företags vänligt. Skatteväxling, det 
senaste modeordet på skattefron
ten, är av intresse, men bör utredas 
ordentligt. 

Sedan svepte diskussionen över 
stora ytor och politiska djup; från 
företagsamhet i skärgården , de 
anställdas inflytande och lön
tagarfonder, utbildning och inte
gration, kulturdefinitioner, bistånd 
och statsskuld till balans i budgetar 
och om (v) skulle kunna åstad
komma några krispaket. 

Spränglistor diskuterades 
En gemensam oro - helt vi sidan 
om näringspolitikens stimulerande 
frågest ällningar och välfärds
systemens överlevnad-kom också 
upp inför de många turerna i 
stockholmsdistriktet om vallis
torna. Denna oro gällde vänster
partiets överlevnad. Precis som vi 
Vänsterforum i Växjö i november 
var man ense om att enda lösningen, 
om det absolut inte går att enas om 
riksdagslistorna, är att gå ut med 
två listor -ja, kanske tre om den 
unga vänstern vill ha en ungdoms
lista. 

Vänsterforum är en stimulerande 
träffpunkt under enkla former. Fick 
man önska något vore det fler 
deltagare från utanför vänsterpar
tiet. En bredare och ny vänster 
måste bli som en regnbåge. 

Lennart Vännby 

VB-läsarna att gå och lyssna på 
dem när de besöker Lund. De är 
bra! 

Gr 

Gudrun möter Per T 
på krogen . 
Pä mändag den 14 februan 
kommer Gudrun Schyman till 
Malmö. Kl16 .30-18.00debatterar 
hon EG/EU med sydsvenskans 
chefredaktör Per T Ohlsson. 
Debatten hälls pä Restaurang 
Möllan, Bergsgatan 37 (vid 
Möllevångstorget). 

Tidigare pä dagen, kl 11, talar 
Gudrun pä de arbetslösas möte 
utanför Malmö stadshus. 
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Februarivandring 
19-20/2. Vindskydd. Kallt menfrisktoch 
skönt. Ring Gunnar Sandin, 135899. 

MOTEfi MOTE 
_ .. e ..... p..__ 
KOMPOL möte Må 14/2 kl 19.30 på 
partilokalen.Tema:Förberedelser inför 
kommunfullmäktige. Öppna tema
möten. 

Vänsterpartiets årsmöte Lö 12/2 kl1 0.00 
på Fakiren. 

RÖDA KAPELLET Sö 13/2 Kl 18.00 
Obs tiden!. Rep med Birgit på Kapell
salen, Odeum.KI 19.00 årsmöte enligt 
utsända h~ndlingar. Beräknas avslutat 
ca 21.30. 01 och mackor. 

STORBANDET (Hasses Släkt) repar 
onsd. 16/2 kl19 hos Bengt Hall, ta med 
notställ och noter och 20 kr. Aterbud till 
Hasse 25 05 30. 
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l Theander, Hillevi Andersson, Karin l 
rlom m III. lir : 
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