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~KOMMENTAR 
Särskilt i de södra 
delarna 
Troligen kommer ni från många 
håll att höra att höstens val är ett 
ödesval som avgör Sveriges väg 
för inte bara fyra år framåt. 

Det är knappast riktigt. Antingen 
sitter den borgerliga regeringen 
kvar och då blir det kraftfulla 
besparingar för att blidka Markna
den, det har de lovat. Eller också, 
och troligare, tar socialdemokra
ternaöveroch då blirdetkraftfulla 
besparingar för att blidka Markna
den, för det lovar de också. 

Vänsterpartiet kommer inte att 
bilda regering, det är det ingen 
som tror (däremot tycks alla man 
talar med tro att partiet klarar 
fyraprocentsspärren) . Men även 
om så skedde kunde v-regeringen 
inte bortse från de ramar som den 
internationella storfinansen sätter 
upp. Alltsedan Karl Marx dagar 
har ju vänstern en större kunskap 
om, och respekt för, det kapita
listiska systemet än vad andra 
ideologiska strömningar har. 

Så bered er på besparingar och 
nedskärningar, oavsett hur valet 
går. Men det kan sparas på olika 
sätt, med skilda tyngdpunkter och 
hänsyn. Ju starkare vänstern är, 
desto bättre blir rättvise- och 
miljöprofilen. 

En sak till. Den engelske förfat
taren Stephen Potter gav för många 
år sen ett recept för hur man kunde 
flyta ovanpå i allsköns diskus
sioner. Det var bara att på lämpligt 
ställe skjuta in ett "Men inte i de 
södra delarna", något som gjorde 
motparten osäker. 

För att travestera Potter tycker 
vi att det finns skäl att rösta vänster 
särskilt i de södra delarna av landet, 
dvs. här i Skåne. 

l . Skåne har en gammal, dyster 
historia av högerpopulism och 
högerextremism. Under senare år 
är det här som vi har haft centrum
demokraterna, Sjöbopartiet, skå
nepartiet och Kenneth Sandberg. 
Och det var i en skånsk kommun, 
nämligen Höör, som ett rent fas
cistiskt parti kom in i fullmäktige 
vid förra valet. Som en markering 
mot allt detta är det bra om 

landsändan även kan visa pa en 
förstärkt vänster. 

2. Socialdemokraterna i Skåne 
tillhör inte de mest radikala. Om 
det kan många vänsterpolitiker 
medkommunalpolitisk erfarenhet 
vittna. Och det räcker med att 
jämföra Arbetet, alltifrån ledar
och börssidan till insändarna, med 
en socialdemokratisk tidning från 
uppåt landet för att märka skillna
den. Detärnyttigtomdenslagsidan 
åt höger kan vägas upp. 

3. Just. ~kåne berörs av ett par 
tunga politiska frågordär en radikal 
opinion behöver göra sej påmind. 
Det gäller "Sveriges sämst lokali
serade kärnkraftverk", det gäller 
Oresundsbron och det gäller den 
allmänna belastningen på miljön 
som enligt flera forskningsrap
porterärsärsk.iltstori västraSkåne. 

Så även om det inte är något 
ödesval tycker vi att du ska rösta, 
och lägga din röst till vänster. Och 
inte bara det: om du inte redan är 
engagerad så ta kontakt med v
organisationen på din ort (om det 
finns någon, det är tyvärr inte alltid 
fallet) . Dela ut flygblad, ta ett 
handtag med affischerna, tänk på 
val fonden. 

Från redaktionen 
Vi startar igen efter sommar
uppehållet med ett lite lättare 
nummer! Detta är en uppvärmning 
till höstens VB där vi naturligtvis 
kommer att följa de stora händel
serna som tex valet och EV
omröstningen. Detta VB är också 
ett distriktsnummer som distri
bueras till alla medlemmar i Skåne. 

En liten bok om Lund 
De närmaste veckorna får alla 
lundabor en liten bok om Lund i 
sin brevlåda. Det är lundavänsterns 
valmaterial som i år är en 16-sidig 
"bok" i format som passar hand
väskan eller bakfickan. 

Kåseri - inte vallöften 
Trots det lilla formatet spänner 
innehållet över kultur, demokrati , 
skola, barnomsorg, miljö, ekonomi 
trafik och stadens utbyggnad. Det 
är många ämnen men ändå saknas 
det som skulle göra partiet att
raktivtförungdomsväljarna. Stilen 
är den trevligt, lättsamma, kåse
rande som Veckobladets läsare är 
vana vid. Den innehåller inte 
många konkreta vallöften utan 
visar mer vilken grundinställning 
vänsterpartiet har i aktuella frågor. 
Den som vill ha vallöften hänvisas 
till de program som finns för de 
olika områdena. 

Inga socialistiska friskolor 
Ett helt uppslag handlar om Gamla 
Seminariet, som man tycker ger 
karaktär, omväxling och historisk 
dimension åt det högexploaterade 
lasarettsområdet och som i stället 
för att rivas kan användas för 
moderna verksamheter. Stor 
uppmärksamhet ägnas åt social
demokraterna som röstade för att 
seminariet skulle rivas. 

En annan sida ägnas den nya 
skolan där elevernas föräldrar är 
kunder och det fria valet av skola 
ska vara universalmedicin mot alla 
problem. De religiösa sektskolorna 
kritiseras och vänsterpartiet lovar 
att man inte tänker skapa några 
. skolor för socialistiska barn. 

Risig ekonomi 
Kommunens ekonomi behandlas 
också. Roland Anderssons spar
samma linje kommenteras. Men 
Roland själv får också komma till 

tals och förklara varför kommu
nens ekonomi är så risig. Höjd 
kommunalskatt är en tänkbar 
lösning om inte staten ingriper. 
Det moderna samhället kräver en 
stor offentlig sektor för att fungera 
bra. Lundaborna är beredda att 
betala högre kommunalskatt om 
det ger dem god service. Det finns 
det utfrågningar som bekräftar, 
argumenterar man i boken. 

Kulturnatten i Lund beskrivs • 
som en smått genial uppfinning 
där amatörerna dominerar. Men 
kulturlivet måste innehålla både 
amatörer och proffessionella. 

Därför stöder vänstern tillkoms
ten av en fastdansensamble i Lund. 

Handboll i riksdagen 
Flera av kandidaterna till kom
munfullmäktige presenteras i ord 
och bild, liksom de första kandi
daterna på riksdagslistan. Vi fär 
veta att Myttil Peters tycker att 
politik är svårt men attdet är viktigt 
att man kan kombinera politik , 
barn och arbete. Man får veta att 
Lars-Arne Norborg i kommun
fullmäktige undervisar unga 
nyliberala moderater om de 
kulturkonservativa värderingarna 
så att de rodnar om örsnibbarna 



Vänsterpartiets skånska valrörelse 
Fem veckor kvar till valet. Ingen 
anledning till panik men dags att ta 
itu med valarbetet på allvar. Här 
kommer en överblick av läget. 

V ar ställer vi upp? I riksdagsvalet 
förstås , där det nu för första gången 
finns fyra kretsar i Skåne (och där 
det på alla ställena finns en särskild 
ungdomslista som alternativ). I de 
båda landstingen. Och i följande 
kommuner: 

B j uv 
Bromölla 
Eslöv 
Helsingborg 
Hässleholm 
Kristianstad 
Landskrona 
Lund 
Malmö 
Os by 
Perstorp 
Simrishamn 
Sjöbo 
Trelleborg 
Ystad 
Ängelholm 
Östra Göinge 
Det innebär att det inte har funnits 

villiga kandidater i Burlöv, Höga
näs, Klippan och Kävlinge, kom
muner där vi har varit represen
terade under den gångna perioden. 
Det är förstås beklagligt med tanke 
på det stöd som vi har bland väl-

jam~, l gengäld innebär Perstorp 
och Angelholm en återkomst efter 
flera valperioder, och i Sjöbo lär 
vänstern aldrig tidigare ha ställt 
upp. 

Gudrun Schyman 
Gudrun Schyman besöker Skåne i 
månadsskiftet augusti-september. 
Onsdag 31 augusti är hon i Hel
singborg och i Lund, där det kl. 17 
blir möte på stortorget med bl. a. 
Röda Kapellet. Följande dag är hon 
i Malmö, med möte på Gustav 
Adolfs torg kl. 17 och valfest på 
kvällen. Fredag 2.9 beger hon sig 
norrut. Först besöker hon Perstorp 
och sedan Hässleholm, där hon talar 
på torget kl. 12. I ett möte på Lilla 
Torg i Kristianstad kl. 14 deltar 
även Hans Wahlgren, första namn 
på riksdagslistan i L län, och 
sångerskan Kaya Ålander. Den som 
inte har möjlighet att gå på mötet 
kan slå på Radio Kristianstad där 
Gudruns tal kommer att direkt
sändas. 

Vi hälsar Gudrun välkommen 
åter till Skåne där hon inledde sin 
v-karriär. 

Fler möten 
Det blir naturligtvis fler möten, på 
andra orter och tider. Somliga 

l M-län södra talar Rolf L Nilson från riksdagslistan och Ulla 
Hansson som är landstingskandidat 
Lördag 20.8 Staffanstorp, torget 9-10 

Svedala, Stortorget 
Trelleborg 

Lördag 27.8 Sjöbo, torget 
Ystad 

l 0.30-11.30 
12-13 
9-10 

10.30-11.30 

Fredag 9.9 
Lördag 10.9 

Skurup, Stora Torggatan 
Vellinge, Stortorget 
Kävlinge 

12-13 
17-18 
9-10 

Burlöv, utanför Obs l 0.30- 11.30 

I M-län södra turnerar Jessica Alfredson och Mikael Persson. 
Fredag 2.9 Bjuv 17-18 
Lördag 3.9 Svalöv 10.30-11.30 

Höganäs, Konsum Extra 12-13 
Lördag 10.9 Höör 10.30-11.30 

Hörby 12-13 
Lördag 17.9 Eslöv 9-10 

I L-län talar Eva Wahlgren (landstingslistan) och Hans Wahlgren 
(riksdagskandidat) . 
Lördag 13.8 Hässleholm 9-9.45 

Perstorp 11-11.45 
Åstorp, kommuntorget 12.15- 13 

Lördag 10.9 Bromölla 9-9 .45 
Kristianstad 
Simrishamn 

10.15-11 
12-13 

Och så ungdomslistan, Annette Glimberg och andra. 
Lördag 13.8 Sjöbo, torget 9.30-10.30 

Simrishamn 11.30-12.30 
Lördag 27.8 Hässleholm 9-10 

Kristianstad 10.30-12.30 
Bromölla 12-13 

Lördag 3.9 Trelleborg 9-10 
Ystad 11-12 

ordnas direkt av lokalorganisatio
nerna och dem har vi inte fullt 
grepp över här - en del kommer 
man att kunna läsa om i Vecko
bladet längre fram. Andra arrange
ras av lokalorganisationerna i 
samverkan med partidistriktet, och 
av dem kommer en översikt här. 

Så här ser den samlade planen 
ut - se tablån härintilL 

är förstås aktuellt åtminstone fram 
till EV-omröstningen i november. 

EU,EU 
Andra temafoldrar för en krona 
heter respektive Välfärden , En 
skolaför alla, På barns villkor och 
Äldreomsorgen. För samma pris 
får man programmen En alternativ 
Europapolitik, Flyktingpolitiskt 
uttalande, Invandrarpolitik, Bo-
stadspolitikoch Fören radikal hög
skola. Den som t. ex. får till uppgift 
att representera vänsterpartiet i en 
debatt far här en summering av de 
aktuella ståndpunkterna. 

Vänsterpartiets centrala kvinna
utskott har iordningställt en 
artikelsamling ur 1994 års dags
press som handlar om kvinnorna i 
EU, på arbetsmarknaden osv. 

En skolpresentationstidning med 
det anslående namnet Valfläsk 
kostar 2 kr. 

Foldrar i all ära: ibland behövs 
'-----~---:----:---:--~ det utförligare texter. Ett steg till 

Vänsterpartiet behövs i lands i vänster heter ett studiehäfte om 
landstingen, både L och M. Här vänsterpartiets politik som kostar 
ett argument framfort av teckna- 30 kr. En femma merfår man betala 
ren Lars Westman, kanske mer för Solidaritet med kommande 
känd somfilmare och exmake. generationersom är vänsterpartiets 

miljödokument med utgångspunkt 
Muggar och foldrar från Riokonferensens beslut. Sist 
Det finns en mängd kampanj mate- men inte minst rekommenderar vi 
ria! att beställa från distrikts- kulturtidningen Bröd och rosor, 
expeditionen, för både lokalorga- lO kr. 
nisationer och enskilda. Vad sägs Allt detta är material från 
t.ex. om en porslinsmugg med v- vänsterpartiet. Men som underlag 
logo för 25 kr? Det finns partinålar för diskussioner om invandrings
och klistermärken där man får ett och flyktingpolitik kan man (via 
ark med åtta fören femma- populärt distriktet) även beställa foldrarna 
hos samlande ungar. Fakta om invandringen, Statistik 

Men viktigare är kanske det 1993 samt Flyktingpolitiken och 
tryckta ordet. Partiprogrammetoch flyktingmottagande t. 
Medlemsvärvningsbroschyren 
måste finnas på varje valbyrå. 

l kr kostar valplattformen Det 
är du som avgör, Den mänskliga 
vägens politik och den Fackliga 
va/plattformen. För 50 öre styck 
får man Byt regering - Byt politik, 
6 timmars arbetsdag och Miljö för 
livet. Tjugofemöringar finns inte 
längre men för 25 öre får man ändå 
en folder om alternativ EV-politik 
och en om kvinna/familjepolitik. 
Alldeles gratis är enstaka rapporter 
från riksdagsgruppen: skatte
växling för miljön och Dela det 
goda, sikta på framtiden . Om 
vänsterpartiets ekonomiska politik 
-något som man ofta får frågor om. 
Riksdagsmotioner är ofta givande 
läsning och v-gruppen skriver 
många, så det är enklast att ringa 
distriktet och höra vad som finns . 

Mer EV-information fås i en
kronasfoldramaA/temativ Europa
politik, EV ochdemokrati samt EV 
som kapitalets projekt. Andra E U
foldrar till samma pris tar upp i tur 
och ordning demokratin, ekono
min , kvinnorna, neutraliteten och 
regionpolitiken. Det här materialet 

Alla beställningar och för
frågningar görs till vänster
partiets distriktsexpedition, te l. 
040-192787. 

Landstingspolitik 
ventileras den 14.8 kl. 12 på 
Kullagården i Kävlinge. Eva 
Wigforss inleder. 

Strasbourg 
är platsen för EV-parlamentet. Där 
är Socialistisk Folkeparti repre
senterat och dit ordnar de studie
resor som även svenskar kan delta 
i. De är mycket nyttiga oberoende 
var man står i frågan om svensk 
anslutning. 

Nästa resa blir 28.9-2.10 och 
intresserade måste anmäla sej 
omedelbart. Resa och logi kostar 
1825 danska kronor (billigt!) , 
anmälan är bindande och anmäl
ningsavgiften 1000 kronor (sven
ska). 

När du vill komma ihåg någon 
vid dop, vigsel, födelsedag , 
jordfästning m. m., tänk då på 

STIFTELSEN 
V ÄNSTERPARTIET, 

pg 38793-6. Stiftelsensändamål 
är att främja utbildning och 
forskning. 
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•• 
01 är vandrarens lott 

På en lång vandring i sydliga länder 
är man nästan alltid berusad. Man 
måste ju släcka törsten och då är 
flaskor med starköl den naturliga 
källan. 

Här ses 3/4 av årets distans
vandrare, någonstans i Slovenien, 
ta igen sig efter ett morgonpass. 
Det har varit några regniga dagar 
så Finn har plockat fram våta kläder 
ur ryggsäcken för torkning. Gun
nar har ylletröja för han har varit 
småkrasslig. Dagen innan gick han 
för övrigt vilse i en brant sluttning 
i skogen och vi andra var tvungna 
att slå läger i ett skogsparti, sätta 
upp ett meddelande på ett träd, 
och ta oss ner till det senast nyttjade 
ölcafeet i förhoppning att han 
skulle tänka i sammma banor. Det 
gjorde han. 

Det är den 10 juli 1994. Den 4 
juli ~rartade vi vår vandring från 
den Osterrikiska gränsorten Blei
burg. Vikommerattgåraktigenom 
Slovenien och den 14 juli anlända 
till Trieste. (Efter Ljubljana 
fuskade vi lite och åkte tåg ut ur 
stan för att slippa biltrafiken.) 

Liten skara i fd Jugoslavien 
Vi är en liten skara, även om 
Jonny,som tar bilden, ska läggas 
till. Det kan bero på att det funnit s 
en undermedveten rädsla för ett 
land som varit en del av Jugo-

slavien. Men i så fall var denna 
rädsla obefogad. Landet verkade 
mycket fredligt. Vi såg t. ex. aldrig 
någon militär.Det var som att 
vandra i Schweiz fast de riktiga 
Alperna saknades. Slovenien är 
ett skogsland där man ser sågverk 
överallt. Gedigna hus och präktiga 
trädgårdar är ett annat i n tryck man 
får . Språkkunnigheten är ganska 
stor, särskilt om man jämför med 
Tjeckien, varifrån tre av vandrama 
kommit, efter att ha varit på 
orkesterläger i Jindrichuv Hradac. 
En starköl kostar en svensk tia i 
Slovenien. 

På en vandring händer normalt 
inte särskilt mycket: Ingrid fick en 
fästing och Jonny kunde ta fram 
sin fåstingsborttagare . Finn blev 
matförgiftad och spydde på en 
äng några kilometer in i Italien. Vi 
såg en hjord av de mycket intelli
genta Lippizanerhästama och ett 
par av oss besökte de berömda 
grottorna i Postojna. 

Kängor eller sandaler? 
Gunnar, det ser vi på bilden,hade 
sandaler. Jonny grova vandrings
kängor, Ingrid joggingskor och 
Finn väl ingångna vandrarskor i 
läder. Alla fötter klarade sig hyfsat 
så den stora striden om vilken 
fotbeklädnad som är den bästa för 
vandrare fortsätter. 

Finn 
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Apropå ... 
det här med EU och vacklandet hit 
och dit å ena sidan och å andra 
sidan, så har äntligen kvinna
redaktionen fått ett starkt argument 
för : utbudet av män på den 
utvidgade marknaden kommer 
definitivt att öka! 

Miljöpartiet 
F.d. lundabon Kjell Dahlström, 
partisekreterare (m p), lanserade i 
veckan det djärvaförslaget att slå 
samman sitt parti med centern till 
ett "grönt block". Av de fåtaliga 
kommentarer som hörtsfrån båda 
partierna lär det dock inte bli så 
mycket av med projektet. Vi minns 
Kjell Dahlström som en mycket 
sympatisk person men kanske inte 
så vass tänkare, vilket VB-teckna
ren Manne uttryckte på sitt eget 
sätt. F.ö. har vi andra uppfatt
ningar om var ett seriöst miljöparti 
bör söka sina partners. 

Valstugan öppnar 
I morgon, lördag, öppnar väns

terpartiets valstuga på stortorget. 
Rolf Nilsontalar på torget utanför 
mellan k112 och kl13. I valstugan 
finns det än så länge mest material 
om vänsterpartiets rikspolitik. Det 
lokala materialet kommer lite 
senare. Valstugan kommer att vara 
öppen vardagar kl 10-18 och lör
dagar kil 0-12 utom långlördagen 
då det blir utsträckt tid. 

Dert går bra att komma in och 
fika och prata. 

Vår dotter 

Matildas , Amandas, Emilias , 
Mårtens och Agnes syster 

Cecilia Wadenbäck 
Ola Hagring 

Lund den 2517 1994 

MÖTE Ö .. 
M TE MOTE 

~ 
KOMPOL Må. 15.8 kl. 19.30valupptakt 
v-lokalen. ' 
RÖDA KAPELLET. Ingen spelning lö. 
13.8. Sö. 14.8 kl. 18.45terminensförsta 
repetition, denna gång på Kapellsalen 
(senare i höst troligen på Stadshallen) . 
Vi övar valda delar av valmötes
repertoaren, nr 8 (med intro), 12, 15, 23, 
25,39,84, 131 , 166, 180,210,224,225 
227, 246 (utan sång), 267, 271 , 274: 
275, 281, 283 och 288. l pausen 
diskussion om våra insatser i valrörelsen 
på kulturnatten och ev. Tysklandsresa: 
Fredag-söndag 19-21 .8 sensommar
Internat i. badvänliga Löderup (se 
utskick) . Rmg och anmäl ertiii intematet 
om ni ir.te kommer på söndag. 

:Vimöiiiiir 1 
l 

Detta nummer gjordes av Kajsa l 
Theander, Karin Blom, Gunnar San-

rnm.fl. tll : 
l Manus sands per post tiii :Vecko- l 
l bladet, Bredg. 28, 222 21 Lund 1 

Onsdag e. 18 till tax 046-14 65 82. 

l Telefon till redaktörerna: l 1 Thomas Schly1er 046-14 75 05. 1 
Kajsa Theandar 046-13 28 40. l Vid utebliven tidning ring: l 

L
Rune liljakvist 046-11 50 69. ..J -------
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