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Gudrun Schyman i Malmö 
I måndags besökte vänsterpartiets 
ordförande Gudrun Schyman 
Malmö. På förmiddagen talade hon 
på de arbetslösas måndagsmöte 
utanför stadshuset. Ca 150 per
soner lyssnade, vilket får anses 
vara rätt mycket, eftersom Torgny 
Mogren åkte 3-milen samtidigt. 
Gudrun verkade ha publiken med 
sig, särskilt när hon betonade att 
vänsterpartiet står fast vid 90% a
kasseersättning. 

Efter lunch besökte Gudrun den 
vänsterpartiet närstående Kvarn
byskolan, där hon diskuterade 
politik med l 00-talet elever. Sam
talet kom bl a in på politikerförakt 

och att många människor har en 
bristande delaktighet i den poli
tiska processen. Gudrun berättade 
bl a personligt om sin egen väg in 
i politiken. 

Sent på eftermiddagen mötte 
Gudrun Schyman Sydsvenskans 
chefredaktör Per T. Ohlson i en 
debatt om EU på restaurang Möllan 
vid Möllevångstorget. Arrange
manget var mycket välbesökt. 
Krogdebattformen är trevlig, och 
något som fler borde ta efter! 

Till sist kan nämnas att Gudruns 
malmöbesök fick stor uppmärk
samhet i pressen. 

Olof Norborg 

Botulfsgatan alltför smal 
Trots att kommunen satsar stora 
pengar på att bygga om Botulfs
platsen för stadsbussarna, med 
rivning av paviljongerna och nya 
hållplatser, så lyckas man inte få 
en tillräckligt bred gångbana på 
norra sidan av Botulfsgatan. Det 
är många trafikanter som ska 
samsas om gatubredden norr om 
Saluhallen- fotgängare, cyklister 
och bussar i bägge riktningarna. 

Ty norr om Saluhallen planeras 
en uteservering i hallens och det 
stora trädets skugga, med en bred 
gångbana från Hamburgerstället 
till Lundins parfymaffär. Själva 
gatan måste vara nio meter bred 
för att inte cyklister ska behöva 
hotas av påträngande bussar. Sedan 
blir det bara fem meter av bredden 
kvartill gångbanan utefter Botulfs
huset på norra sidan! 

Ingen veranda! 
Det betyder att Restaurang 5:ans 
veranda aldrig kan komma upp 
igen, inte ens till sommareniDen 
gamla var tre meter bred, och det 
behövs minsttre meterförfotgäng-

arna. Sex meter skulle gångbanan 
behöva vara. 

Det föreslog Lars-Arne Norborg 
i gatu- och trafiknämnden i ons
dags, men fick inget gehör för det. 
Och det är ju lite synd, när man nu 
tar bort den provisoriska trägång
banan och gör det snyggt. Visst 
hade det varit trevligt att kunna 
sitta där till sommaren i soligt läge! 

Egentligen vill restaurangen 
bygga en permanent veranda, men 
det vill varken gatunämnden eller 
byggnadsnämnden. Frågan är om 
man nöjer sig med en ny uteser
vering som bara är två meter bred. 
Där kan bli rätt trångt. 

För Boklådan är förslaget dock 
inte helt oävet, eftersom man 
tycker att bokhandeln hamnat i 
skymundan bakom verandan, och 
helst inte vill ha någon sådan där. 

Som så ofta skett, kommer 
säkert många att beklaga sig över 
att man inte gjorde norra gångba
nan bredare, när man ändå höll på 
och byggde om. Och över att väns
terpartiet fick rätt än en gång ... 

Thomas S 

Restaurang 5:ans veranda t. h. får vi kanske aldrig uppleva igen .. . 

Lunds enda framträdande i Lillehammer 
Lund kommer att ha två officiella förerädare i Lillehammer vid OS. 
Det är kommunfullmäktiges ordförande Lennart Ryde (m) och 
kanslichefen Åke Lindblad, som är gäster till Lunds vänort Hamar. 

Tecknaren hoppas att Ryde ej gör någon rova på isen, som han 
ibland har gjort politiskt här hemma! ... k . G .. B .. 

1ec nmg: ote ergstrom 

Högteknologiskt samhälle uthålligt 
Förra Agenda 21-mötet på 
Djingis Khan tog upp kemi
kalier och materialhantering 
som miljöproblem. 
Björn Wahlgren, ledamot av Mil
jövårdsberedningen och Krets
loppsdelegationen samt avdel
ningsdirektör vid Naturvårds
verket, inledde med att konstatera 
vad som är viktigast:" Att begränsa 
uttaget av materialet från naturen." 
Eftersom industrisamhällets livs
stil är så resurskrävande kan det 
vara svårt att veta var man skall 
börja. Björn redogjorde förde vik
tigaste skälen för hushållning med 
olika material: vad gäller järn och 
aluminium är själva utvinningen 
skadlig. För tungmetalleroch and
rasällsynta grundämnen, samt olja, 
kol och gas gäller att materialet i 
sig självt är skadligt och slutligen 
gäller för fosfor, biomassa och 
vatten att materialet är knappt. 

Full återvinning inte möjlig 
Återvinning och kretsloppstänkan
de har blivit modeord som många 
använder utan att närmare ha 
reflekterat över vad de innebär. 
Återvinning kan inte bli l OO%ig 
och innebär därför att vi inte 
hindrar utan endast fördröjer att 
material förr eller senare hamnar i 
avfallet eller sprids till miljön. 
Många gånger är inte ämnena ens 
teoretiskt återvinnings bara; exem
pelvis bly i bensin och hagel, zink 
på galvaniserade plåttak, tenn i 
båtfårger. I bland är ämnena så 
uppblandade att återvinning inte 
är praktiskt möjlig; exempelvis 
koppar- krom- arsenik i tryckim
pregnerat trä, metallföreningar i 
målarfärger och många metall
föremål i byggnader. Att återvinna 
bly och kadmium ur plast lär vara 
ekonomiskt omöjligt. 

(forts. s. 2) 
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Provvalet 
i Stockholm 
en ljuspunkt 
Vänsterpartiets kongress 1993 
inföll i en tid när den kommu
nistiska modellen i Östeuropa totalt 
havererat och den socialdemo
kratiska modellen var allvarligt 
naggad i kanten av den ekonomiska 
och politiska utvecklingen i Väst
europa. Detta påverkade också 
vänsterpartiet. A vskaffandet av 
partiprogrammet kongressen innan 
hade lämnat partiet i ett läge där en 
kraftig förnyelse av partiets politik 
behövdes. 

De klaraste kraven på förnyelse 
fördes fram i uppropet "En ny tid 
kräver en ny vänster". Uppropet 
undertecknades a v en lång rad per
soner, bl a från Lund. Genom att 
det också skrevs under av en rad 
riksdagsledamöter, bl aRolfNilson 
och Eva Zetterberg, fick det tyngd 
i debatten. I uppropet fördes det 
bl a fram krav på att partiet skulle 
stå för en radikal reformism, ägna 
sig åt resultatpolitik, förespråka en 
reglerad marknadsekonomi och 
arbeta för en uthållig tillväxt. 

Uttalandet blev föremål för en 
mycket hetsig debatt, men kom 
trots detta att till stor del prägla 
kongressens huvuduttalande "En 
ny tid -en ny vänster"; på detta sätt 
innebar kongressen en förnyelse. 

De personer som undertecknat 
uppropet blev däremot utsatta för 
mycket häftig kritik. Genom val
beredningens agerande tvingades 
de flesta undertecknare bort från 
partistyrelsen. Detta innebar ett 
allvarligt hot mot partiets vidare 
förnyelse och utveckling. 

Under senare tid har kampanjen 
mot undertecknarna av uppropet 
fortsatt och framför allt koncent
rerats på Eva Zetterberg, som fått 
utstå personangrepp i Stockholms 
interbulletin. Valet av valberedning 
i Stockholm och dennas klumpiga 
agerande, när det gäller en enkät 
(läs lojalitetsförklaring) som 
skickades ut till kandidater, fick 
oss att frukta det värsta. 

Provvalen i Stockholm måste 
därför betraktas som en mycket 
stor framgång för partiets förnyare. 
Bland de fyra första namnen i 
provalet till riksdagslistan finns, 
förutom Gudrun Schyman, två av 
de mest namnkunniga underteck
narna av uppropet. I provvalet till 
fullmäktigelistan återfinns tre 
namnkunniga undertecknare bland 
de fyra första namnen. Det är alltså 
helt entydigt att medlemmarna i 
vänsterpartiet i Stockholm vill 
fortsätta den förnyelse som påbör
jats. Vi gratulerar Stockholms 
partimedlemmar till ett klokt val! 

En förutsättning för en vänster
seger i riksdagsvalet är ett bra val 
för vänsterpartiet. Med fortsatta 
utrensningar av förnyare hade en 
katastrof inte kunnat undvikas. D 

Vänsterpartiets årsmöte: 
Vill ha Rolf N kvar i riksdagen 
Rolf L. Nilson nominerades enhälligt till första namn på 
riksdagslistan när vänsterpartiet i Lund höll sitt årsmöte i 
lördags. Därmed torde utgången vara given av distriktets 
valkonferens den 12 mars som fastställer valsedlarna. 
En ny riksdagssejour är dock mind
re given eftersom det på grund av 
den nya valkretsindelningen be
hövs en mycket kraftig röstökning 
för ett mandat. A lit kan dock hända 
i den postmoderna politiken anser 
partiorganisationen och satsar 
friskt. 

Annars dominerades diskussio
nerna av konkreta kommunalpoli
tiska spörsmål. 

llardebergaspåretigen 
-Det är för sorgligt att vi ska ägna 
en massa tid åt att igen diskutera en 
bagatell som asfalt på Hardeberga
spåret, suckade någon efter mötet. 
Men ärendet har förvisso sina 
principiella aspekter utöver själva 
sakfrågan. Hur balansera mellan 
två motstridiga intressen som man 
i och för sej sympatiserar med? 

Vänsterpartiet har i fullmäktige 
föreslagit en "maximalistisk" lös
ning i form av ett särskiltcykelspår 
utmed Sandbyvägen. Det är dock 
tveksamt om Vägverket vill vara 
med och betala och på egen hand 
sägs kommunen inte ha råd. Men 
det finns andra invändningar. Det 

Agenda 21 (forts. fr. s. l) 

Björn avslutade med att säga att 
även om kretsloppsanpassningen 
kommer att stöta på många hinder, 
så är den nödvändig för att ut
vecklingen ska vara uthållig på lång 
sikt. Anpassningen kommer inga
lunda att innebära en återgång till 
ett mer primitivt livssätt Tvärtom 
- det uthålliga samhället blir ett i 
ordets bästa mening högtekno
logiskt samhälle. 

Mycket att göra i kommunen 
Anna Wilhelmsson-Göthe från mil
jöförvaltningen i Lund redogjorde 
för hur kommunens kemikalie
arbete hittills har bedrivits. En blyg
sam användning av substitutions
( ersättnings-)principen i lagen om 
kemiska produkter har redan lett 
till positiva resultat, miljödiesel i 
stället för vanlig diesel osv. Väldigt 
mycket återstår dock. Med en kom
bination av upplysning och lagtill
lämpning kan en rejäl insatsgöras. 

Diskussionen efter inledningar
na blev livlig om dessa svåra ting. 
A v veckling av fossila bränslen står 
högt upp på dagordningen med tan
ke på den roll de spelar för växt
huseffekten, försurningen, den häl~ 
sovådliga luften i städerna m m. 
Sverige importerar motsvarande 
240 TWh fossila bränslen årligen. 
A v detta går ca hälften till transpor
ter. Att fortsätta som hittills men 
med biobränslen i stället fungerar 
inte. Eftersom den samlade inhems
ka biomassans tillväxt är 270 TWh 
lär vi få dra ner på bilåkandet rejält, 
lite biomassa måste ju bli mat, 
papper, byggmaterial också. 

Karin Svensson Smith 

befintliga spåret är överlägset ge
nom sin relativa planhet och den 
vindskyddande vegetationen, fram
hölls det. 

I diskussionen skymtade en mot
sättning mellan dem som vill hålla 
fast vid partiets traditionella trafik
och miljöpolitiska mål och andra 
som anser att verkligheten fram
tvingar ett partiellt omtänkande. 
Kanske behövs det en Östra Ring 
för att kunna minska biltrafiken på 
Thulehemsvägen, sades det t.ex. 

Parker, skolor och 
spelautomater 
Parkerna vållade också debatt, dock 
inte Henrik Smiths (v-representant 
i nämnden) förord för privata, bill i
gare entreprenörer. Däremot om 
man i vissa fall kan bygga bostäder 
i parkerna. Några tyckte att det 
t. ex. kunde göras på Norra Fäladen 
där stora grönytor är ödsliga, föga 
inbjudande och heller inte mycket 
utnyttjade. Andra menade att det 
har förtätats nog. Parkmark behövs 
bl. a. för anläggning av öppna dag
vattenmagasin, en miljövänlig 
lösning. 

Bygg höghuset 
i stället för på Villa Sunnatomten! 

Efter att ha tagit del av den in
flammerade debatten kring byg
gandet av höghus vid Villa Sunna 
vill jag komma med ett förslag. 

För några år sedan fick vi i bya
laget ett förslag om att bygga ett 
höghus för äldreboende omedel
bart väster om Östanväg och norr 
om Sunnanväg 2. Marken ägs av 
Lunds kommun och rymmer en P
plats som kommunens fastighets
bolag disponerar. 

Fördelen med detta förslag är att 
många äldre på Klostergården kun
de flytta till detta nya äldreboende 
i stället för att bo kvar i stora svår
skötta lägenheter. De skulle då ha 
fördelen av att få bo kvar inom det 
område där de känner sig hemma. 

Dessutom frigörs ett antal stora 
lägenheter för yngre familjer . 
Klostergårdens befolkning förnyas 
och området förblir levande. 

För det tredje behöver inte äng
arna vid Höje å och parken vid 
Sankt Lars bebyggas. Undantag 
måste emellertid göras för ung
domskliniken som rivs för att ge 
plats åt ny bostadsbebyggelse. 

V åra grönområden som vi så väl 
behöver, bevaras och våra vilda 
djur får en fristad i Lunds närmiljö. 

Redan på 70-talet uppgick Klos
tergårdens grönyta till endast 22 
kvm per invånare mot Norra Fäla
dens 40 kvm. Sedan dess har det 
stora bostadsområdet Regnbågen 
byggts på detta grönområde söder 
om Sunnan väg. Det gör att vi idag 
är ännu fattigare på grönområde. 

Göte Bergström 
Klostergårdens byalag 

Lund är en mycket alkoholliberal 
kommun, rapporterade represen
tantemaj socialadistriktsnämnden 
Centrum. I princip alla som söker 
får tillstånd till vin, starköl och 
spelautomater, och vänsterpartiet 
har förgäves försökt att hålla emot. 

Vänsterpartiet var delvis tvek
samt till decentraliseringen inom 
skolväsendet. Det visar sej emel
lertid att skoloma har kunnat göra 
mycket stora rationaliserings
vinster, och Roland Andersson såg 
utvecklingen som en bekräftelse 
av riktigheten i partiets principella 
linje: demokratisering och decent
ralisering av den offentliga sektorn. 
Klart är dock att det snart behövs 
en mycket kraftig utbyggnad av 
Lunds skolor p.g.a. elevökningen. 

Nygammal styrelse 
Vänsterpartiets medlemsantal i 

Lund hade fortsatt att minska under 
1993 och det vittnades om trötthet 
inom organisationen. Den tillhör 
dock fortfarande partiets starkare 
och behåller sitt rykte som ideolo
giskt pådrivande. Rolf L. Nilson 
hälsade från riksdagsgruppen som 
såg positivt på Lunds förnyelse
insatser, även om det var tveksamt 
om det gällde hela gruppen. 

Nya eller nygamla i styrelsen 
blev Kent Nilsson, Gunnar Sandin, 
Ann Schlyter, Per Schiiller och 
Cecilia Wadenbäck. 

Gr 

Nytt blåsrekord 
Blåsorkestern Röda Kapellet har 
haft ett välbesökt årsmöte. 

1992 var ett rekordår för orkes
tern i antal spelningar. Lika många 
blev det inte l 993 men däremot var 
ett rekordartat antal personer enga
gerade i orkesterns övningar och 
offentliga framträdanden. 

Kanske slås detta nya rekord 
redan 1994 eftersom orkestern sat
sar för att fira sitt tjugoårsjubileum. 
Det blir en jubileumskonsert (den 
26 mars) och en rad extra arran
gemang kring första maj. Röda 
Kapellet arrangerar också årets blå
sarläger veckan efter midsommar, 
i en liten sydtjeckisk stad - alla 
blåsareoch trummare är välkomna. 
Och sen blir det valrörelse. 

Till ny ledningsgrupp valdes 
Sten Henriksson, Erik Kågström 
och Gunnar Sandin. I den avgående 
avtackades särskilt den mångårige 
kassören Rune Liljekvist som dock 
blir kvar som notans varig. 

Nominera! 
På distriktets valkonferens den 12.3 
spikas riksdagslistorna för valkret
sarna Malmöhus län södra (Burlöv, 
Kävlinge, Lomma, Lund, Skurup, 
Sjöbo, Staffanstorp, Svedala, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad), 
M-län norra (B ju v, Eslöv, Helsing
borg, Höganäs , Hörby, Höör, 
Landskrona och Svalöv) samt Kri
stianstads län. Vidare spikas lands
tingsvalsedlarna i L och M län. 

Har du förslag på lämpliga kan
didater, så skri v eller ring till Väns
terpartiet Skåne, Nobelvägen 5 l , 
214 33 Malmö, te! 040- 192787. 
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Nej till EU planerar för ett hektiskt år. "1994 blir förmodligen 
ett avgörande år''. Så inleds den verksamhetsplan för året 
som organisationen Nej till EU-Lund presenterar inför sitt 
kommande årsmöte. Det kan bli folkomröstning redan i juni. 
Om inte blir det ett riksdagsval där frågan om medlemskap 
blir en viktig opinionsuppgift. Eller också blir folkom
röstningen efter valet under en okänd regering. 
Dessutom står Lundaorganisatio
nen inför uppgiften att arrangera 
rikskongress i mitten av maj. VB 
har tagit del av förslaget till 
verksamhetsplan för Lundaorga
nisationen. 

Nej till EG-Lund 
bildades i maj för två år sedan. 
Man startade med ett tjugotal 
medlemmar. Nu har man närmare 
tre hundra betalande medlemmar 
och ytterligare tre hundra som får 
regelbunden information om 
verksamheten. Man har sedan I Il 
2 år egen lokal på Nygatan och 
sedan årskiftet an anställd kanslist. 

Nej till EU-Lund har starkt stöd 
bland Lunds studenter. Det innebär 
att man präglas av de ungas nya 
ideer om hur en organisation skall 
arbeta. Visserligen finns en styrelse 
på nio personer, men ingen ord
förande och alla styrelseledamöter 
har särskilda ansvarsområden; 
studier, materialrekvistition, skol
och ungdomsansvarig, talarför
medlare, lokalansvarig, bok
bordsansvarig, ansvarigföroffent
liga möten, propagandaansvarig 
mm. 

Två mer traditionella poster 
finns: kassör och sekreterare. I 
övrigt arbetar grupperna själv
ständigt och styrelsen har bara 
möten en gång i månaden. Med
lemsmöten är sällsynta, bara två 
har hållits. 

I stället har man varit desto mer 
utåtriktat aktiv. Fyra offentluga 
möten under våren 93, man har 
deltagit vid ett 25-tal tillfållen som 
föredragshållare på skolor, fack
föreningar och i andra sam
manhang. I höstas genomfördes en 
kampanj som ett led i trimningen 

av organisationen. Man delade ut 
I I 000 flygblad, ordnade debatt 
och demonstration och började ett 
grannskapsarbete som gick ut på 
att hjälpa grannkommunerna att 
starta egna lokal grupper. 

Ekonomin är inte stark men man 
klarar sig för tillfållet. stödfonden 
ger tillräckligt för att klara hyran 
på lokalen men något överflöd av 
pengar har man inte. Förra året fick 
man ett bidrag från UD på 40 000 
kr till tre projekt. En del av pengarna 
gick åt i höstas men huvudelen är 
orörda och sparas för kommande 
informationbroschyr och mötes
serie. 

Kongressen 
Att Nej till EU kongressar kommer 
antagligen att märkas 13-15 maj 
(veckan före karnevalen). Man 
planerar fest i stad parken, demon
stration och ytterligare något 
festligt på Sparta. 

Vårkampanj 
På temat ekonomi, arbetslöshet, 
handel, alternativ genomförs en 
vårkampanj 12-20 mars. Det blir 
en stor utåtriktad kampanej efter
som förhandlingsresultatet då 
förmodligen är klart . Planeingen 
inför en eventuell folkomröstning 
redan i juni måste klaras av i mars. 
Detta gäller både nationellt och 
lokalt. Samordning av admini
strativa resurser och information 
måste göras mellan de olika nej
organisationerna. Ett nejråd/nej
nätverk skapas. En politisk platt
form skrivs. 

Om det inte blir folkomröstning 
före valet inriktas i stället krafterna 
på att driva opinion i valrörelsen, 
som en egen organisation. 

r/ 

Rött ska vara rätt! 
I förra numrets referat från 
Vänsterforum i Södertälje hade 
redaktionen lättat upp texten med 
egna mellarubriker. En sådan på 
slutet blev tyvärr lite fel. Det står 
att "spränglistor'' diskuterades, men 
så var definitivt inte fallet. 

Vi tyckte i Södertälje precis som 
i Växjö i höstas att med tanke på 
Västra Storstockholms lednings 
sätt att hantera vallistorna inför 
valet I 991, så finns det all anled
ning att frukta det värsta. Det i sin 
tur gör att vi resonerade om det 
förnuftiga i att partiet i Stockholm 
går ut med två riksdagslistor. En 
med Gudrun Schyman och andra 
namn på som vill förnyelse och 
bred vänster, och en annan med 
dem som beklagar att k-et togs bort 

och egentligen vill ha tillbaka vpk 
men utan Sovjet. Sedan får folket 
avgöra i valet vilka som ska in i 
riksdagen. Ett sansat och vettigt 
sätt att avgöra interna strider på, 
tyckte vi. 

Nu har provvalet i Stockholm 
glädjande nog visat att medlem
marna vill ha Gudrun Schyman, 
Eva Zetterberg, Kenneth K vist, Per 
Sundgren, Gunnar Ågren och 

(forts. s. 4) 

Landstingspolitisk konferens: 
Kortare arbetstid 
vänsterinitiativ i Blekinge 
Förra veckan arrangerade vänsterpartiets Blekingedistrikt 
en landstingspolitisk konferens i Karlskrona. Hans Andersson, 
riksdagsledamot och nyvald i partistyrelsens verkställande 
utskott medverkade liksom Gunnar Agren, gruppledare för 
v i Stockholmslandstinget. Olof Norborg refererar. 

Ett tjugotal vänsterpartister från 
Götaland deltog. Landstingsrådet 
Erland Johansson (s) berättade om 
det förtroendefulla majoritetssam
arbetet i landstinget. Konferensen 
ägnades huvudsakligen åt två 
teman: 6-timmarsdagen och hus
läkarsystemet. 

Försök i Södertälje 
Birgitta Olsson inledde med en 
presentation av den avhandling som 
hon nyligen skrivit om försök med 
en timmes arbetstidförkortning 
inom långvården i Södertälje. 

Ett av resultaten av hennes 
undersökning är att det blev bil
ligare då man gick över till kortare 
arbetstid. Detta beroende på att 
personalens scheman lades smar
tare, skiften överlappade inte var
andra lika mycket som tidigare. En 
av förutsättningarna för försöket 
var att det inte skulle inrättas nya 
tjänster, så några nyajobb har inte 
tillkommit. Birgitta Olsson trodde 
att om man gått ner två timmar 
istället för en skulle nog kostnaden 
ha ökat initialt. Man hade då 
antagligen varit tvungen att anställa 
fler. 

V -initiativ i Blekinge 
I Blekinge ska på förslag av väns
terpartiet försöksverksamhet ge
nomföras på en psykegeriatrisk 
klinik och innebär två timmars 
arbetstidsförkortning. 65 anställda 
berörs och man räknar med ett 
tillskott på 5,5 tjänster. 60% av 
kostnaderna hoppas man att 
arbetslivsfonden ska bidra med. 

Varningsord 
Riksdagsman Hans Andersson 
talade bl a om vänsterpartiets 
förslag att inrätta en fond på en 
miljard kronor för försöksverk
samhet med kortare arbetstid . Han 
varnade också vänstern för för
enklade resonemang om att "dela 
på jobben". Det danska exemplet 
där fyra personer delar på tre löner 
plus arbetslöshetsersättning inne
bär att a-kassedelen betalas av 
statens lånade pengar och måste 
ses som en mycket tidsbegränsad 
lösning. Vad vänstern ska under
stryka är att kortare arbetstid ger 
sysselsättningseffekter på ett annat 
sätt: genom att den tvingar fram en 
serie produktivitets- och effek
tivitetsvinster som höjer konkur
renskraften och på sikt ger fler 
arbetstimmar totalt i samhället. 

Prenumerera på 
VECKOIII..ADET 

Husläkarsystemet synades 
Den andra dagen ägnades framför 
allt åt husläkarsystemet. Gunnar 
Ågren redogjorde för vänsterns 
argument mot husläkarsystemet. 
För det första att primärvården bör 
varainriktad på ett definierat socialt 
område, inte enbart på individer, 
för att kunna arbeta förebyggande. 

För det andra att systemet leder 
till höga marknadsföringskostna
der, samtidigt som medicinska ar
gument inte kan användas i mark
nadsföringen. 

För det tredje att läkarfixeringen 
i systemet bryter sönder tendenser 
till lagarbete. I flertalet landsting 
blir anställningen av andra perso
nalkategorier beroende av antalet 
läkare. 

För det fjärde att systemet är 
utbildningsfientligt Läkare i ut
bildning får svårt att få patienter 
och fortbildning i arbetsgruppen 
försvåras när var och en har ansvar 
för sin patientlista. 

Fördetfemte, slutligen, att syste
met är kostnadsdri vande. Med den 
ersättningsform man oftast valt, 
prestationsersättning efter åtgärder, 
blirdet extremt lönsamt med många 
snabba besök. 

V i riskerar att vara på väg mot en 
omprioritering från långvarig vård 
och omsorg tilllöpande band-vård 
av relativt friska. 

I stället för husläkare 
Som alternativ till husläkarsys
temet pläderar Gunnar Ågren för 
det han kallar bassjukvård, med 
basenheter av rimlig storlek 
(vårdcentralerna är en bra utgångs
punkt) som har ett klart områdes
ansvar och arbetar i lag. 

slutligen kom Ågren in på vad s 
och v ska göra med husläkarsyste
met när det nu finns. De som vill 
vara aktivt listade måste få fortsätta 
vara det menade Ågren. De bör 
integreras i en ny organisation. 
Däremot bör den passiva listningen 
upphöra, liksom tvånget att höra 
till en viss läkare. Man bör kunna 
få tillhöra en viss vårdcentraU 
basenhet istället, menade Ågren. 

Inget re_gionfullmäktige 
Gunnar Ågren arbetar också med 
den s k regionfrågan som vänster
partiets representant i Region
beredningen, som nyligen lagt ett 
förslag om bl a ett skånskt region
fullmäktige. Ågren trodde att det 
inte skulle bli något av med detta 
då majoriteten av remissinstanserna 
gjort tummen ned. 

Olof Norborg 
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Information fr[m \'iinsteqntrtiets distril\tsexpedition 

Rött ska vara rätt ... 
(forts. fr. s. 3) 
Margareta Olofsson i topp! Med 
undantag för Kvist så visar det på 
ett tydligt stöd för förnyelse. 

Tyvärr är det ingen garanti- det 
visar 91 års valkonferens och de 
krafter som manövrerar i Stock
holm inför årets val. Det finns 
därför all anledning att fortsätta 
att argumentera för flera listor i 
Stockholm. Det är alltså inte fråga 
om "spränglistor", utan helt enkelt 
listor med olika politiska förtec
k.en, men med samma partinam. 
Okad möjlighet till personval kan 
man också se det som, men kopplat 
till olika sätt att arbeta politiskt. 

Vi som villlämna vpk:s gamla 
roll som dörrmatta åt socialdemo
kratin och som filial åt den reellt 
konkursade kommunismen, som 
vill knyta samman en god röd ide
ologi med feminism och grönt 
miljömedvetande - vi är med 
förlov sagt trötta på bromsandet, 
förhalningarna, nostalgiideologin 
och introvert navelskådande. Det 
finns en verklighet och i den sitter 
Bildt statsminister. Det är val i 
september i år, sedan får vi dras 
med resultatet i fyra långa år. På 
många platser får vi inte ens ihop 
en kommunal lista, om vi då i 
Stockholm har överflöd på kandi
dater-låt väljarna avgöra vilka de 
vill ha ! 

LennartVärmby 

Kommentar 
Förlåt en okunnig men om några 
personer i ett parti är missnöjda 
mednamnen på en valsedel och av 
t ex politiska skäl sätter upp en 
lista med andra namn är det inte att 
betrakta som "spränglista". Om 
inte upplys den i blindo famlande 
som använde uttrycket utan bak
tanke. 

r/ 

Sommarvandring 
Vandringssektionen planerar för 
sin traditionella sommartur. Tiden 
blir preliminärt vecka 27 och 28, 
3/7-16/7, och trakten Slovenien, 
den lugna lilla operettrepubliken 
söder om Österrike. Den är inte 
större än att vi kan genomkorsa 
den, från Alperna i norr förbi 
huvudstaden Ljubljana till Medel
havets kust i söder. För infor
mationer och synpunkter ring 
Gunnar Sandin, 135899. 

Bona folkhögskola tio 
Bona som fyller tio år har just 
kommit ut med en långkurskatalog 
och snart är också sommar
kursprogrammet fårdigt. 

Vänsterpartiet har sommarläger 
på Bona från 26 juni till 2 juli. 
Veckan efter skall Bonas stöd
arbetsbrigad sätta igång med att 
måla fönster, sy gardiner och göra 
annat nödvändigt för att fräscha 
upp skolan. 

Skolan behöver partimedlem
mars stöd framför allt när det gäller 
rekrytering. Det går an med pengar 
också. Skolans postgironummer 
är 139 80-8. 

Långkurskatalogen kan rekvi
reras från distriktsexpeditionen i 
Malmö te!. 040-19 27 87. 

Årskonferens 12 mars 
Distriktets årskonferens hålls den 
12 mars på solhällans servicehus 
i Eslöv. På sitt möte söndagen 13 
februari beslöt distriktsstyrelsen 
att såväl årskonferens som val
konferens skall hållas den 12 mars. 

Med ett målmedvetet presidium 
och "raka puckar" i delegaternas 
inlägg skall det kunna gå att 
slutföra årsmötesförhandlingarna 
under morgon- och förmiddags
timmarna och därefter låta valkon
ferensen ta vid. 

De lokalorganisationer som än
nu inte anmält ombud till års
konferensen ombeds göra det 
snarast. Årsmöteshandlingarna 
sänds från DX 3 mars och det är 
bra att då kunna skicka direkt till 
ombuden. Det blir bättre med tid 
för genomläsning då. 

Riksdagsmotioner 
Från riksdagsgruppen har DX fått 
en förteckning över motioner som 
partiet lagt under allmänna mo
tionstiden. 

Rolf L Nilson har undertecknat 
en motion om avskaffande av 
vuxencensuren, en om svensk 
varvsindustri (tillsammans med 
Lars Bäckström), en om Ölands 
natur, en om FoU-program för 
sydsvensk livsmedelsindustri, en 
omFormDesignCenter(iMalmö), 
en om statsbidrag till våtmarker 
mm. 

Där finns också en förteckning 
över flerpartimotioner som väns
terpartiet har undertecknat: ett 
Nobelprismuseum i Karlskoga, 
Nobelbanan, Utbildningscentrum 
för yrkesförare, Forskning om 
älgsjukan, Hällristningar i Bohus
län. Andra motioner gäller Turkiet 
och de mänskliga rättigheterna, 
Barnarbete, Barn vars föräldrar 
avlidit i hiv/aids , Säkerhetsbe-

greppets internationella föränd
ring. 

Om någon vill ha förteckningen 
så kopierar vi den på DX. Sen går 
det att från riksdagskansliet begära 
den eller de motioner som intres
serar. 

Prata pensioner! 
I Veckobladet nr 5 skrev Ann 
Schlyter om Partistyrelsen och 
pensionerna. Vänsterpartiets 
remissvar, undertecknat av Ulla 
Hoffman, finns att rekvirera från 
DX. Ett par sidor långt, förnuftigt 
och ger ett bra kunskapsunderlag 
när man skall prata pension, vilket 
tycks vara samtalsämnet för dagen. 

Fri lunch på St 
Gertro d 
SYSA V -uttytt Sydvästra Skånes 
AvfallsAB-inbjuder till semina
rium i Bagersalen, Sankta Gertrud, 
Malmö torsdagen 3 mars med bör
jan kl 8:30. 

Seminariet kallas A vfallshan
tering i snabb utveckling - vilka är 
våra mål? Inledare är Lennart 
Ryde,AgnetaMelin, Kjell Nilsson 
och Jörgen Schultz. 

Seminariet avslutas efter ge
mensam lunch kl 12. 

Ingen avgift. Lunch och kaffe 
ingår. 

Den som är intresserad av att 
vara med - ring omedelbart till 
DX - anmälningstiden går ut 
samma dag som Veckobladet 
kommer ut. Denna fredag alltså! 

Fackligt aktiva 
eller du som vill aktivera dig. Mats 
Åstrand , Trelleborg, samman
kallande i Malmös fackliga utskott, 
vill att fackligt aktiva tar kontakt 
med honom; gärna såna som vill 
bli fackligt aktiva också. 

Tel. till Mats är 040-42 34 81. 

Kan Saf- kan (v) 
Safbekostar lärarresor till Bryssel 
för att undervisa i hur man säger ja 
till EU. 

Vänsterpartiets skånedistrikt 
subventionerar nej-sägares resor 
till Strasbourg med 500 kr. 

Researrangör är SF Köpenhamn 
och en resa går till Strasbourg 20 
april. Vi kan räkna med att få 
disponera mellan fem och tio 
platser. Resan kostar utan sub
vention omkring 2000. I priset 
ingår tågresa T o R, Köpenhamn, 
hotellrum med frukost i Stras
bourg. Återkomst 24 april. 

Ring DX och be Mary-Anne 
skicka prospekt och reservera 
plats. Tel. 040-19 27 87. 

8 mars i Malmö 
Internationella kvinnadagen firas 
i Malmö med fackeltåg och fest. 
Det är samling vid Stadshuset 
17.45. Vid samlingen framförs 
korta tal och musikinslag. Bl a 
medverkar tjugoåringen Röda 
Kapellet 

Avmarsch 18.15. Fackeltåg till 
Folkets Hus där en kvinnofest med 
mat, dryck, tal ochkulturaktiviteter 
startar vid 19-tiden. 

Bl a medverkar Inga-Lisa 
Sangregorio, Barbro Melander, 
Agneta Engström och s-kvin
nornas sånggrupp Prima Donnor. 

Förra året var intresset så stort 
att det var svårt att komma in på 
festen, men i årutlovas större plats. 

8:e marsfirandet i Malmö 
samarrangeras av kvinnorfrån bl a 
s, v och mp. Malmökvinnorna 
hälsar deltagare från övriga Skåne 
välkomna. 

Sjön 
CHINO 
New York State 
- ett landskap 
- ett kriminalfall 
Henrik Teleman 
galleri konstnärscentrum 
i Lejonpassagen 
stortorget 8, Malmö 
T i- F re 12-17, Lö 12-16, Sö 13-16 

~ 
KOMPOL har inget möte Måndag 21/2 
HÅKAN CARLSSONS Harmonicirkel 
Sö 20/2 kl 17 i Kapellsalen. 
RÖDA KAPELLET Sö 20/2 18.45. Rep 
i Kapellsalen. Rep inför spe18,11, 13 
och 26/3. Jubelrepetoaren: (obs ändring) 
8, 39,113,128,132,155:2,194:2,219, 
223,226,237, 239,250,253,257, 261, 
269, 270, 287 samt 166 för 11/3. 
l mars är följande spelningar inbokade: 
8:e (int kvinnodagen) i Malmö 17.45 vid 
stadshuset. Fre. 11/3 personalfest för 
KDN Norr, Fäladsgården 19·20, därefter 
färd till veckoslutshelg i Skåne Tranås, 
vid hemfärd sö em 13/3 spel i Tomeliila 
15.00. 26/3 jubileumskonsert med fest 

r;-------~ 
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