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Miljödebatt 
i stadshallen 
Karin Svensson Smith och Lennart 
Daleus drabbade samman i en 
miljödebatt i stadshallen i mån
dags . Arrangörer var Nej till EU, 
Vuxenskolan samt Grönt Europa 
(som är för EU). Debatten fick 
krydda av att båda debattörerna 
varit med på höga poster inom 
linje 3 vid kärnkraftsomröst
ningen. 

Debattledare var Martin Lundin, 
studentkårens ordf, som började 
med att ta reda på att bara 6-7 av 
de 30 närvarande inte hade bestämt 
sig för hur de skulle rösta. 

De stora linjerna i debatten 
visade sig i inledningsanföran
dena. 

Lennart pekade på utsläppens 
internationella spridning och 
menade att EU var rätt forum, 
eftersom det kan ta beslut med 
kvalificerad majoritet i miljöfrågor 
och tillämpa sanktioner. Sverige 
måste gå med för att påverka. 
Utsläppsreglerna är i vilket fall 
miniroiregler som vi får skärpa. 
När det gäller varor måste vi 
anpassa oss (fast EU har för första 
gången också lovat att anpassa 
sig), men detta ligger redan i EES
avtalet. 

Karin framhöll att EU var på 
väg åt fel håll, då det prioriterar en 
tillväxt som enligt deras egen 
rapport ger 30-50% mer utsläpp. 
Vi kan påverka genom att gå före 
med gott exempel. När det gäller 
varor har det ojämlika EES-avtalet 
tagit från oss rätten att hindra 
import av miljöskadliga varor, men 
vi ska omförhandla det i stället för 
att gå in i ett EU-avtal som binder 
oss definitivt. EU är för litet för 
miljöfrågorna, det är FN som är 
rätt forum. 

En viktig delfråga var lagring 
av utländskt kärnavfall. Karin 
menade att Preussen Elektra köpt 
in sig i Sydkraft för att få in en fot 
i våra lager, och detta med pengar 
just ur deras fond för avfalls-

lagring. Lennart menade att vi har 
full rätt att stoppa kärnavfall och 
Preussen Elektras köp har inte med 
EU att göra. Men Karin framhöll 
att det blir hårt tryck: inget land 
har hittat en idealisk lagring och 
Sverige verkar relativt bäst. 

Betr jordbruk hade Lennart ett 
intressant nytt argument: om vi 
inte gick med nu måste vi öka våra 
jordbrukssubventioner, eftersom 
EU kommer att öka sina och vi 
inte får höja tullarna pga GA TI. 
Några andra bra argument: Ett 
svenskt nej minskar inte EU:s 
trafik . EU kommer att hjälpa 
Östeuropa med dess miljöproblem. 
Det blir svårt för 3-4 länder att 
omförhandla EES. 

Karin fick in en fullträff, när 
Lennart sagt att svenska lagar inte 
stoppar surt regn. Det mest positiva 
som har hänt beträffande surt regn 
är den katalytiska avgasreningen. 
Där kunde Sverige haka på 
Californien och driva på, just 
därför att vi inte var med i EU, som 
bromsade i det längsta. 

Jag förstår inte Lennarts iver att 
snacka ner Sverige i alla lägen: 
Sverige byggerockså motorvägar; 
Sverige dömer för få miljöbovar; 
vi ligger efter på retur av förpack
ningar; vi har lobbyister och 
hemliga utskott, etc. Om Sverige 
inte är ett föregångsland på miljö, 
vad blir då kvar av ja-sidans 
huvudargument, att vi ska gå med 
för att påverka? 

Fårenkommun i en upphandling 
av t.ex. skolmat ställa hårdare 
miljökrav än EU:s direktiv? Nej 
sade Karin, medan Lennart tyckte 
det var ett otroligt scenario att 
domstolen skulle ingripa. Samma 
oenighet i sak fanns om rätten att 
utträda ur EU. Oberoende av åsikt 
är det djupt oroande att vi går till 
folkomröstning på ett svårtolkat 
avtal och utan att ha sådana här 
sakfrågor utredda. 

IngemarDahlstrand 

Reseafton på Boklådan 
Tisdagen den 8 november kl. 19.00 berättar författaren och filmaren 
Kristian Petri om sin senaste bok "Den sista ön". Välkommen till 
Boklådan, Botulfsgatan 5! 

Tecknarrapportfrån Stadshallen av Göte Bergström 

Vänsterforum 
Föreningen Vänsterforum inbju
der till seminarium och årsmöte i 
helgen den 19-20 november 1994. 

Seminariet genomförs under 
lördagseftermiddagen kl. 13.30-
18.00. Vi inleder med en diskus
sion om vänsterns läge och upp
gifter efter val och folkomröstning. 

Kl.15 återupptas den diskussion 
som synen på arbetsrätt som star
tades på det senaste Vänster
forumseminariet i Södertälje. 
Sociologiprofessorn Boel Berner 
inleder med att tala på temat arbete 
och kunskap. 

Söndagen ägnas åt årsmötes
förhandlingar. Vi startar klockan 
l O.OOoch räknarmed attvaraklara 
senast klockan 14. 

Lokal båda dagarna är Höge
vallsbadet, ca l O minuters gångväg 
från Lunds centralstation. 

Välkomna hälsar Vänsterforum 
genom 

Olof Norborg 

PÅ SÖNDAG ÄR DET BARA 

EN VECKA KVAR! 

HELDAGSGALA MOT EU 
SÖNDAGEN DEN 6:e NOVEMBER 

RESTAURANG KUNGSPARKEN · 

14.30 Föredrag av Per Gahrton 
15.15 Panikorkestern 
16.00 Christer Lundh 
17.00 Debatt med Gudrun 

Schyman , Jonas Sjöstedt frön 
Nej-sidan och Olle Schmidt, 
Pör Granstedt frön Ja-sidan 

Kvö.llstid 19 - 01 
Anastasia 

Ola Magnell 
Johnnie & the J obs 

Dan Hylander 
Stefan Sundström med Apache 

Mikael Rickfors 

·Under dagen underhöller öven Monica 
och Åke Arenhill , och pö kvöllen 

Fredrik Ekelund, Lasse Söderberg. Juan 
Cameron, Susanna Roxman m .fl ! 

Dogtid fri rntro 
KvOllsarrangemang 150 ir.I. Min.lllder 181lr 

Forkop, Folk & Roå., NeJ till EU 

Arr. Foll<rllrelsen mot W 

,. 
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Sedan förra veckans VB, då utgången av de långdragna förhandlingama 
mellan s, v och rnp (svornp) gick i lås, har bilden av svornp ytterligare 
klarnat. Vänsterpartiet har på grundval av förhandlingsresultatet vad 
avser olika presidieposter nu utsett sina kandidater. Några väljs redan 
denna veckan, och resten på fullmäktiges decernbersamrnanträde. 

Det står nu klart att Roland Andersson och Cecilia Wadenbäck blir 
vänsterpartiets företrädare i kommunstyrelsen. Cecilia blir också 
personalutvecklingsutskottets (PUU) ordförande. 

Tre nämnder får vänsterpartistiska ordförande: 
-fastighetsnämnden: Mårten Duner, arkitekt, 
-fritidsnämnden: Göran Fries, datalog, 
-socialnämnden: Sven-Bertil Persson, förskollärare, 
Ersättare för Mårten som ledarnot i fastighetsnämnden blir Marie 

Olsson, arkeolog. 
Tre nämnder får vänsterpartisliska vice ordförande: 
-byggnadsnämnden: Thomas Schlyter, arkitekt, 
-kulturnämnden: Kitten Anderberg, biblioteksassistent, 
-valnämnden: Tomas Peterson, sociolog. 
I styrelsen för Lunds Energi AB kornmer Bo Nylander att sitta, och i 

SSK:s förbundsfullmäktige återkornmer Thomas Schlyter efter nio år. 
Vänsterpartiets representant i kommunrevisionen blirOlofNorborg med 
Lars Borgström som personlig ersättare. Olofblir också vice ordförande 
i komrnunrevisionen. 

Som utlovades i förra numret , publicerar Veckobladet hela 
samverkansdokumentet härintill ink! kommentarer. 

Se en sund skola i verkligheten! 
V än s terpartiet ordnar på onsdag en visning av Gunnesboskolan, som 
du kunde läsa om i förra numret av Veckobladet. Det är fastighets
kontorets byggchef Johan Hallbergson som den 9 november kll9.30 
berättar om principerna för skolans planering och materialval med 
åtföljande rundvandring . 

Pågatåg avgår från Lund C kl 19.15, första tåg tillbaka går 20.37, 
nästa 22.10. 

Alla intresserade är hjärtligt välkomna! 

Från Titanie till Estonia 
Walter Nilsson är en fin skånsk romanförfattare, inte minst som 
arbets skildrare. Men framför allt är han sjöfartsexpert, med ett suveränt 
kunnande om båtar, och medverkar regelbundet i pressen. I höst har 
han skrivit flera engagerade artiklar om sjösäkerhet och inte minst 
kritiserat redarnas utflaggning. 

På tisdag den 8 nov. kl. 19 kornmer Walter Nilsson till stadsbiblio
tekets hörsal och talar under rubriken "Sjökatastrofer från Titanie till 
Estonia". Lunds Föreläsningsinstitut arrangerar. 

Sanaverkansdokunaent 
V år samverkan tillåter mångfald i verksamheten, men en 
mångfald som tar hänsyn till den kommunala ekonomin. En 
samstämmighet finns om kommunens uppgifter, organisa
tion och inriktning enligt nedan. 

Denna samverkan bygger på en gemensam medvetenhet 
om: 

l) behovet av att VÄRNA VÄLFÄRDEN i barnomsorg, äldre
omsorg och skola. 

Politiken måste syfta till att skapa arbete och att göra investeringar 
på dessa områden, så al/ välfärden kan bevaras, och när utrymme ges, 
utvecklas. Denna "mjuka" sektor bör därför prioriteras i en krympande 
kommunal ekonomi. Kvaliteten skallföljas upp. Kostsamma privati
seringsförsök stoppas. 

Kommentar: Inga minskade resurser för "den mjuka sektorn" 
barnomsorg, skola, äldreomsorg. 

Resursfördelning med hänsyn till behov. 
Förstärkning till grundskolan (t ex läromedel, klasstorlek, vikarier). 
Om ekonomiskt utrymme ges- återhämtning och nysatsning. 
Huvudansvaret för vård, omsorg och skola åligger kommunen, men 

driften kan vid behov ske i alternativa former. 
Konstlade marknadslösningara v typen barnomsorgs- och skolcheckar 

skall uteslutas. 
Kvaliteten i verksamheten skall följas upp och utvärderas. 

2)J>eh~yet av demokratisering, dvs ÖKA T INFLYTANDE ÖVER 
VALFARDEN. 

Demokratin måste nyskapas och bli en ständigt pågående process 
där människor är med och taransvaroch bestämmeröver sill vardagsliv, 
sill arbete, sill bostadsområde, sin skola, sitt dagis osv. 

Det aktiva medborgarskapet underlättas av en decentraliserad 
kommunalförvaltning och av lokala nämnder, som gör beslutsfattare 
och utövare lokalt förankrade . Där kan individerna gemensamt ta 
ansvar och påverka besluten. 

Fler skall ha möjlighet att vara med och bestämma, därför vill vi 
införa kommundelsnämnder och ökat brukarinflytande i barnomsorg/ 
äldreomsorg/skola. 

Kommentar: Ett genomförande av förnyelsedelegationens 
omorganisationsförslag till 1/1-96 

Detaljutformning i samverkan med anställda. 
Brukarinflytande införs över hela barnomsorgen, skolan och 

äldreomsorgen. 

3) behovet av att MINSKA ARBETSLÖSHETEN i kommunen 
genom aktiva åtgärder. 

Politiken måste syfta till al/ öka antalet människor i arbete, praktik 
eller utbildning, passivt bidragsberoende skall motverkas. Kommunen 
verkar aktivt för arbete, praktik eller utbildning till alla under 25 år. 

Kommentar: Kommunen skall satsa på 
ROT-projekt, 
rniljöprojekt, 
friställningsstopp -95, (skall kunnna flyttas till andra arb inom 

kommunen) 
riktade insatser till utomnordiska invandrare 

4) behovet av EN MILJÖVÄNLIGARE KOMMUN 
Politiken måste leda till ett långsiktigt hållbart samhälle. Arbete 

med en kommunal Agenda 21, som betonar en fördjupad miljöhänsyn 
i all planering, verksamhet och förändring, blir en viktig faktor i 
kommunens framtida utveckling. Kommunens egna insatser måste 
stärkas medförslag till åtgärder inom viktiga områden som exempelvis 
energi och trafik. Lokala organisationer och enskilda bör aktiveras i 
arbetet och kommundelsnämnderna bör samordna det lokala Agenda 
21- arbetet. 

Kommentar: 
ÖPL. Gemensamt arbete med ny översiktsplan. Målet är att Lunds 
kornmun skall fortsätta att utvecklas och förnyas, dock inte mer än vad 
kommunen långsiktigt tål. Värdefulla miljöer och naturområden skall 
bevaras och täktverksamheten i kommunen skall begränsas. Frågan 
om hur mycket utbyggnad Lund tål studeras särskilt, t ex bör olika 
scenarios för befolkningsutvecklingen konsekvensbeskrivas. 



(forts.) 

.. Milj?konsekvensbeskrivningar skall omfatta också långsiktiga och 
overgnpande aspekter, t ex total effekt på utsläpp av koldioxid och 
forsurande amnen. Kommunen skall som bidrag till Agenda 21-
arbetet formulera f?rsla.g till r:nål för minskningen av dessa utsläpp. 
. . Planen bor ha ett langsiktigt tidsperspektiv, eftersom bl a investeringar 
1 mfrastuktur har mycket lång livslängd. Den skall även omfatta en 
tidsperiod på l O år och en på 20 år. Planeringen bör inledas med en 
nulägesheskrivning av planberedskap, kommande infrastruktur
utbY,ggnad, bef~lkningsprognoser, miljösituation m m. Därefter görs 
en forstudie av VIlka omraden som är tänkbara som utbyggnadsområden 
konsekvenser av olika utbyggnadsalternativ, samt vad som krävs för 
att dessa områden skall bli attraktiva för framtida invånare. 

Planarbetet skall pröva olika utbyggnadsaltemativ. Därvid skall 
utredningsom~åden för framtida utbyggnad i riktning Dalby-Veberöd 
som en motvikt mot utbyggnaden norr om Lund prövas. I detta 
sammanhang skall möjligheterna att anlägga ett spårburet system 
Lund-Dalby-Veberöd analyseras särskilt, bl a med hänsyn till miljö
vmster och ur företags- och samhällsekonomiska synpunkter. 

Alternativa spårlägen bör redovisas. Innan spåret är byggt bör ett 
högklassigt busstråk med prioriterad framkomlighet komma till stånd . 

Kollektivtrafiken skall vid all utbyggnad och i översiktsplaneringen 
prioriteras på biltrafikens bekostnad. 
Miljövård. En kraftfull satsning på kretsloppstänkande i kommunen 

Okad satsning på rening av avlopp 
Qbligatorisk källsortering i flera fraktioner skall införas i hela Lund 
Okad satsning på landskapsvård t ex Nöbbelövs mosse 

Energi. Satsning på energieffektivisering, i syfte att minska energi
förbrukningen. 

Geotermi behålles och vindkraften byggs ut med minst de 5 redan 
beslutade vindkraftverken. 

Rötningsanläggning anläggs under mandatperioden och försök med 
biogas påbörjas 
Byggande. Prowam för su~da hus. Bostads- och annan byggnation, 
liksom renovenng av befintligt bestånd, skall följaekologiska principer 
Kv Galten skall avsättas för skolans behov och som park.Inga nya 
stormarknader skall byggas. 
Vägar. Nya vägar skall inte byggas om det inte kan visas att det står 
1 överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden inom 
miljöområdet Därför skall nya vägar prövas noga ur miljö- och 
nat,urresurssynpunkt. 

OstraRingen skall inte byggas. Det innebär att ingen ringväg eller 
genomfartsled. byggs österom Lund. När en ny OPL tas fram skall det 
vägreservat som finns ned till Dalbyvägen omprövas. 

Ingen ny väg i Råbyholms alle. 
Kollektivtrafik. En miljövänligare kollektivtrafik. 

Försök med sänkt busstaxa 
. Kollektivtrafiken skall göras attraktivare på bekostnad av biltrafiken, 
1 syfte att åstadkomma en minskning av den senare. 
Parkering. Under mandatperioden skall innerstaden bli bilfriare genom 
att markparkeringar tas bort. Somalternativa parkeringar nära centrum 
byggs P-anläggningen Klosterhagen. P-husen Färgaren och 
Dammgården görs tillgängligare för fotgängare från centrum. 
Ytterligare P-hus beslutas inte under mandatperioden. 

Möjligheten att använda kv Blekhagen för bostäder och/eller 
verksamheter prövas i detaljplan . 
Upphandling. Kommunen skall endast köpa varor och tjänster i 
enlighet med substitionsprincipen. Tvingande regler skall utarbetas i 
samarbete mellan nämnder och miljöförvaltning. 

5) behovet av ÖKAD REGIONAL MILJÖPLANERING. 
Politikenmåste leda till att infrastrukturen i de skånska kommunerna 

stärks, men på ett miljömässigt acceptabelt sätt. Regional över
siktsplanering skall förstärkas. Miljö- och infrastrukturplanering, 
samordnas så att miljö- och resursskäl blir avgörandeför utvecklingen. 

Kommentar: Fördjupat samarbete med grannkommunerna inom i 
första hand SSK-området bl a i syfte att få till stånd en samordnad 
regional planering. 

Det bör t ex planeras för en grön infrastruktur bl a i form av 
sammanhängande gröna stråk. 

Miljön i och kring Höje å och Kävlingeån skall förbättras genom 
aktiva åtgärder. 

Kommunerna bör gemensamt slå vakt om almen - ett viktigt 
karaktärsträd i vår region - genom att aktivt bekämpa almsjukan . 

Lunds kommun skall i regionala organ verka för en utbyggnad av 
spårburen kollektivtrafik i Skåne. 

Kommunen skall aktivt medverka till bildandet av ettskånk t förbund 
på landskapsnivå-ett "enat Skåne"- bl a för att få till stånd en bättre 
regional planering. 

6) behQvet av satsningar på KUL TUR/FRITID OCH KUL TUR-
MILJO. . 
. P_olitiken måste syfta till att ge så många som möjligt av Lunds 
m~anare en chansatt skapa och uppleva levande kultur. Satsningar på 
jratdsakttvlleter for barn och ungdom är en viktig del av kommunens 
verksamhet. Lunds karaktär av kulturstad/kommun bevaras genom att 
värdefulla kulturmiljöer skyddas. 

Kommentar: Ökade öppettider på stadsbiblioteket 
Biblioteksfilialerna bevaras. 
satsningar på ungdomars möjlighet att själv skapa kultur, bl a 

genom stöd till kulturmejeriet 
Stöd till barn- och ungdomsidrott 
En ev satsning på en dansscen får inte inkräkta på kommunens 

övriga kultursatsningar. 
skjutsstallarna bevaras 

7) behovet av att TRYGGA EKONOMIN i kommunen. 
Politiken måste långsiktigt kombinera bibehållen välfärd med 

oförändrade eller minskade ommunala intäkter, genom att prioritera 
de centrala kommunala verksamheterna, genom att effektivisera 
verksamheterna och genom att rationalisera i administration och 
drift. 

Ekonomisk hushållning dvs spara, prioritera och omfördela på alla 
nivåer. 

Bibehållen välfärd för unga och äldre är viktigare än ökad privat 
konsumtion. 

Personalens insatser för effektivisering av verksamheten är centrala. 

Kommentar: Nu lånar kommunen för att betala sina räntekostnader. 
Det är en ohållbar situation. Kommunens ekonomi måste saneras och 
bli långsiktigt hållbar. Det betyderatt en ökande andel av investeringarna 
måste betalas med egna intäkter. 

För att det skall bli möjligt måste kommunens intäkter öka. Utan en 
väse~tlig ökning av statens bidra~ till kommunen, blir det nödvändigt 
att hoJa kommunalskatten. Alterat1 vet är stora nedskärningar i välfärden. 
Det alternativet är oacceptabelt. 

~tt .int~kterna ökar betyder inte att det finns utrymme för 
utg1ftsoknmgar. Det utrymmet är synnerligen begränsat. Förbättringar 
av kvaliteten måste grunda sig på hushållning, effektivisering och 
omfördelning. 

Vi vill ge personalen en positiv utmaning, nämligen att förbättra 
kvaliteten med i stort sett oförändrade resurser. 
Kom~un.ens budgetarbete måste förbättras . Det måste bli långsiktigt 

och mer mnktat på att sätta mål för den ekonomiska utvecklingen än 
på detaljfrågor. Miljötal i budgeten skall förverkligas. Arbetet med 
nästa EVP (Ekonomisk verksamhetsplan) skall inledas med en planering 
för detta. ~ 

Partierna som ingår i majoritetskonstellationen strävar efter att 
lämna ett gemensamt budgetförslag. Det parti som föreslår ut
giftsökningar i förhållande till detta, kommer att föreslå besparingar av 
motsvarande storlek. 

8) behovet av POLITISK KONTINUITET för att klara kommu
nens uppgifter 

i konjunktursvackor och i de kommande strukturförändringarna 
som t ex regionalisering och internationalisering medför för Lund, i 
smått också för att genomföra omorganisationen av kommunens 
förvaltningar och nämnder. 

Kommentar: Partierna samarbetar under mandatperioden för att 
genomföra det som överenskommits i detta dokument. 

K,ontakter mellan medverkande partier före nämndssamanträden 
Omsesictig information 
Samarbetsformer utvecklas 

Lund den 27 oktober 1994 

För Socialdemokraterna 

För Miljöpartiet 

För Vänsterpartiet 
Henrik Smith 



VECKOBLADET Bredgatan 28 22221 LUND. PrenuJ11era~oMonspris : 
k å 1 sätt Pi! p<;>stg(ro 1 74 59-9. Ansv. utgivare. mca ~~~d~fo~. Sä~nings och laY.·OUt VB-red . på Tidsl<rFittsv:erksta~ 

Svartbrödersg 3 Tel 046- 11 51 59 onsdagar e. 1<118. ax. 046-1 
65 82 Manus kan också lämnas på Bredg. 28 senast onsd. kl 17. 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Blld~r ä!:. upphovs.malannens 
egenäom. Red. förbehåller sig rätten att korta 1nsant maten . 
Tryck: KF-Sigma Sölvegatan 22 Lund Tel. 046-18 41 91. 

HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan). 

NYADRESS ................................... ................................................... . 

EU och Norrland 
EU-motståndet är som bekant 
särskilt utbrett i Norrland. Detta 
har fått ja-förespråkarna att komma 
med en mängd lugnande besked. 
Det hävdas att Norrland skulle 
vinna på en svensk anslutning. 

Fakta torde i stället vara: 
l. Norrland är faktiskt mycket 

rikare, har lägre arbetslöshet osv 
än stora och fattiga regioner i södra 
Europa. Därmed kan det inte i 
längden räkna med attfå lika starkt 
regionalstöd som nu. An värre blir 
det om EU utvidgas till Osteuropa 
och fler utkantsregioner ska dela 
på kakan. 

2. Det särskilda transportstödet 
till Norrland är troligen konkur
renshämmande och måste avveck
las. 

3. Stödformer som är speciellt 
inriktade på det norrländska jord
bruket är hotade. I Norrland hand
lar det på grund av klimatet till stor 
del om mjölkproduktion men EU 
sitter på ett enormt smörberg. 

4. Det är få trakter i det geo
logiskt relativt unga Europa som 
har en så gammal och stabil berg
grund som Sverige. Storuman har 
utpekats som en lämplig förv~
ingsplats för atomsopor. Det ar 
inte sannolikt att det i längden går 
att avvisa EU-krav på allmän depo
nering där. 

5. Regeringen aviserar nu e.n 
nedläggning av norrländska mJh
tärförband. Med en svensk asso
ciation till Västunionen blirofrån
komligen intresset för Norrlands 
försvar än mer uttunnat. 

6. Det har nyss lanserats stor
slaget projekt att stänga av Norra 
Kvarken med en damm, låta Bot
tenviken bli en sötvattenssjö och 
exportera dricksvatten till konti
nenten. Det skulle förvisso ge pen
gar, samtidigt som det utplån.ar 
unika biologiska bräckvattenmil
jöer vid den norrländska kusten. 
De naturvårdande argumenten 
torde dock i längden väga lätt mot 
kraven från ett EU som har allt 
svårare att tillgodose den växande 
befolkningens krav på rent vatten. 

7. Orörda fritidsmiljöer är också 
en stor bristvara på kontinenten. I 
takt med flygtrafikens utveckling 
får vi räkna med en ökad kon
kurrens om de norrländska fritids
husen och tomterna, inte minst 
från tyska intressen. 

Det är faktiskt sant att en svensk 
EU-anslutning är ett hot mot 
Norrland. Därför röstar jag ja den 
13 november. 

Grr 

Pressgranne i exil 
I en bisats i Jan Mårtenssons 
politiska veckakrönika i syd
svenskan i lördags meddelar JM, 
med sedvanlig blygsel, att han 
kommer att lämna staden för en 
längre tid. Dock nämner han inte 
riktningen. 

VB har, med sedvanlig blygsel, 
lyckats knäcka denna oerhörda ~ö t 
och kan nu, inte utan en v1ss 
berättigad stolthet, presentera, med 
ensamrätt, följande sensationella 
nyhet, ett så kallat "skåp": 

Jan Mårtensson skall de när
maste två åren vara sydsvenska 
Dagbladet/Snällpostens utsände i 
Berlin! 

Vi önskar honom lycka till i 
denna kosmopolitiska miljö! Där 
torde hans obestridliga talanger 
att skri va initierat och personligt 
från de flesta av livets skiften 
komma väl till pass. Vi läste med 
nöje hans skildringar från livet i 
London, liksom så myckettrivsamt 
han producerat från Lund. 

Samtidigt gläds VI åt syd
svenskans Lundaredaktion och 
med oss läsare när ledarskapets 
tunga ok lyfts av JMs axlar. .. Nu 
hoppas vi attden nye ledare~ hattre 
kommer att kunna utnyttja den 
duktiga redaktionens hela k~pa
citet. Här finns så mycket Ogjort. 

Välinitierade VB vet berätta att 
den nye chefen inte bara är ett 
fynd, utan också är önskad av 
personalen! En mod.ärni t et a v 
hittills oskådat slag 1 tJdnmgs
branschen, där man gärna skriver 
om arbetsdemokrati, men sällan 
nyttjar den för eget bruk. 

Namnet? Nja, trogen murmel
branschens egna små fåniga kodex 
så håller vi den saken helt 
skråmässigt för oss själva. . 

Egentligen är det synd att mte 
tidningen kan informera om sådana 
här tilldragelser på ett rakare sätt 
än genom att lita till bisatser, rykten 
och mun-mot-mun-metoden . 
Dagstidningen, lokalsidan och inte 
minst en så personhg och arbets
diger person somJan M~rtensson 
är viktiga ingredienser 1 lasarens 
vardagsliv. Utan att förfalla tJil 
skryt och överdriven markn~ds
föring, vore det väl enkelt att 1 en 
rak artikel med ett par fotografier 
presentera av- och pågående chef. 
Redaktörerna ska väl vara proffs 
på nyhetsförmedling och alla är ju 
tyvärr inte prenumeranter på 
nyhetsorganet Vecko-Bladet! 

P On 

POSTTIDNING A 
B ler.~ i !:~::tri.rt 
Uöiii;jyägen 1): ;:;5 

z:;::A 71 L 1m d 

Om klasser, 
arbetsvärdeteori 
och annat 
J ag tycker att det är alldeles f ö~ 
tidigt att avfärda klassbegreppet 1 
den politiska diskussionen. M~n 
man ska väl försvara den av ratt 
orsaker. Marx arbetsvärdeteori 
tycker jag egentligen har rätt få 
förbindelser till själva klassbe
greppet Men fortfarande ser våra 
roller ut som de gör i förhållande 
till produktionsförhålla~dena. ~tt 
somliga företag funm t ~tt h. te 
smartare sätt att utnyttja s1tt 
humankapital förändrar inte den 
saken. 

Jag vill gärna ta upp e~ diskus
sion om arbetsvärdeteonn, efter
som jag fann en del svagheter vid 
läsningen av Johan Lönnroths 
"Politisk ekonomi" i kritiken han 
anförde. Svagheter alltså i mina 
ögon och det efter att inte ha läst 
hela boken. Hans räkneexempel 
menar jag förevisar endast det 
anarkistiska i kapitalismen. Kapi
talisten kan aldrig vara säker på att 
den verksamhet har börjar är den 
som är den mest lönsammajämfört 
med en annan verksamhet. Det är 
väl en av orsakerna till själva 
dynamiken i kapitalis!'Ilen •. man 
driver varandra ständ1gt tJI! att 
förmera sitt kapital och hitta nya 
produkteroch minskaanvändning
en av både variabelt och konstant 
kapital. . .. .. 

Vad arbetsvärdeteonn sager ar 
ju att arbetsinnehållet i en vara är 
jämförligt med dess bytesvarde. 
Betydelsen av detta blir väl ~gent
ligen inte väsentlig anna~ an for 
kapitalister som tJIIverkar liknan~e 
varor. Ar man ensam om sm 
produkt eller med andra ord kan 
prestera ett u~ikt .b~tes~är?e, ~tår 
kapitalisten fnare 1 sm pnssattmng. 
Marx lär ha antytt att själva 
prisbildningen påverkas av andra 
faktorer än det nedlagda arbetet 1 
varan, som tillgång, efterfrågan, 
monopolisering etc. Därför måste 
det vara svårt att hitta en enkel 
transformeringsmodell av värdet 
av det nedlagda arbetet i formen 
av pengar. Men det går ju att tänka 
sig ett samhälle där endast arbe.ts
tiden mäts och alla varor pnssatts 
med arbetstid. 

Arbetsvärdeteorin har sin för
tjänst i att beskriva vari kapita
listens vinst uppstår. 

Det är verkligen beklagligt om 
ledande fackliga företrädare svalt 
SAF-modellen med närande och 
tärande sektor i samhället. Det är 
mer givande att försöka ut~eckla 
diskussionen kring produktiV och 
reproduktiv sektor. 

Till sist, ve de kamrater som 
försöker konspirera bort Johan 
Lönnroth en nationalekonom som 
kan räkn; rätt på plus och minus är 
en väsentlig tillgång för partie~ . 

SeppoLame 

Harry och Nie ense: 
Byråkratstyre bäst! 
"Jag menar, att det kan vara mer 
demokratiskt att lämna över den 
politiska makten till en byråkrat i 
Bryssel ( ... ) .. 

Han behöver inte fnaska for 
väljarna. Jag tycker helt enkelt inte 
att folk i allmänhet är mogna att 
fatta beslut i vissa frågor. ( ... ) 

Det finns ett tryck här i landet 
att människor skall vara med och 
bestämma. Men de är kloka nog 
att föredra att umgås med sina 
vänner istället för att dras in i en 
massa föreningsliv." 

(Harry Schein, Pockettidningen 
R, nr 5/93, sid 60-61) 

"En genomgång av de olika 
länderna i Europa visar att den 
representativa demokratin är sjuk 
( ... ) Det unika med Europa
unionens konstruktion är att 
regeringsmaktens förs lagsrätt har 
ersatts av en byråkratis exklusiva 
förslagsmakt - en byrä!crati som 
kan agera utifrån en stor mtegntet, 
stor sakkunskap." 

(Nie Grönwall, DN 1415 1994) 

Till ny ledamot i vänsterpartiets 
Lunds styrelse har invalts 
Margaretha Björnsson. 

MÖTE~ _C MÖTE 

~ 
OBS! Alla intresserade välkomna till 
KOMPOL möte Må 7 nov kl 19.30 på 
part ilokalen. Ämnen: Agenda 21, 
Kommunstyrelsen 10 nov, Förbereda 
kommunful lm: s budgetsammmantrade. 
OBS! Heldagsmöte inför budgeten To 
H nov. kl 9 på parti lokalen. 
RÖDA KAPELLET Sö 6/11 Kl 18.4~. 
Rep med Birgit på Musikskolan mfor 
Böökprojektet: nr 101 , 103, 143 + 
Regntunga skyar. 
HASSES SLÄKT (Storbandet)repeterar 
onsd. 9 nov kl 19 på Regnbågen , 
Sunnanväg 237. Ta med notställ! 
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