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Den nya majoriteten om budgeten: 
Varför skatte
höjning? (s) , 

Kommunens budget för 1995-
99 stannade efter kommunfull
mäktiges novembersammanträde 
för 1995 på -158 Mkr (utan av
skrivningar mm på -7,5 Mkr) och 
för 1996 -230 Mkr (utan avskriv
ningar mm på -75 Mkr). 

Om inte skatten höjts skulle 
låneskulden ha ökat från 400 Mkr 
till nästan 600 Mkr. 

Därtill kommer en pensions
skuld till kommunens anställda på 
ytterligare 600 Mkr som på 
femårsperioden kommer att för
dubblas. En skattehöjning på en 
krona ger nästan l 00 Mkr/år. 

De borgerliga partierna 
hoppas i detta läge på att stats
bidragen skall förändras så att de 
blir "rättvisare" mellan kommu
nerna, dvs Lund får mer. 

strukturkostnadsutredningens 
förslag skulle ge Lund ca 75 Mkr 
extra 1996 vilket ökar upp till ca 
130 Mkr 1999. Men s, c, m, kds 
och v har reserverat sig mot 
förslaget och Göran Persson lär ha 
en mycket klar uppfattning om 
vad han vill göra. 

Ä ven i detta gynnsamma läge 
kvarstår upplåningsbehovet! 
Skattemedlen går till ränta på nya 
lån i stället för till välfärd. 

En kärna för samverkan 
Efter valet förhandlade socialde
mokraterna med vänsterpartiet och 
miljöpartiet för att få en stabil och 
trygg plattform för att leda Lund. 
Förhandlingarna blev ingående 
och där gavs klara besked om vilka 
hinder och möjligheter som fanns 
hos de olika partierna för att lösa 
konfliktfrågorna. Förhandlingarna 
ledde till att vi fick ökad förståelse 
och förtroende för varandra. Jag 
fick en ny syn på vänsterpar,tiets 
ekonomiska medvetenhet. A ven 
miljöpartiet har - trots sin stor
skaligt(!) annorlunda miljösyn
en realistisk inställning till kom
munens ekonomiska läge. Vårt 
samverkansdokument visar på 
denna medvetenhet. Agerandet 
under budgetdagarna likaså. 

(forts. s. 4) 

Detta nummer går ut till alla 
vänsterpartiets medlemmar i 
Skåne. Se mittuppslaget! 

Tre dygn i Vi ska allt visa 
'november (v) dom! (mp) 

Det tar ett tag att hämta sig efter tre 
dygn i Lunds kommunala parla
ment. Fast jag tillhör inte dom 
som beklagar mej över längden på 
sammanträdet. Många ledamöter 
deltar i debatten, skiljelinjerna 
(men också likheterna) mellan par
tier och block klargörs, och sak
frågorna, som annars i huvudsak 
avhandlas i de slutna nämnderna, 
lyfts fram och diskuteras. 

Fast visst kan man förundras 
över hur dåligt debatternas längd 
står i proportion till ämnenas bety
delse. Mötet ägnade ungefär tre 
timmar totalt åt barnomsorg, äld
reomsorg, handikappfrågor, soci
albidrag, arbetsmarknadspolitiska 
frågor och liknande. Lika lång tid 
behövdes för att konstatera att 
kommunen fortfarande är intres
serad av att härbärgera en danstea
ter - fast det definitiva beslutet 
togs inte under detta möte utan tas 
först när man säkert vet vad det 
hela kommer att kosta. Så är det i 
Ii vet, som Simon, 3 år, brukar säga. 

Hela mötet blev, tyckte jag, ett 
bevis på hur seriösa de tre majori
tetspartierna är, i sin politik och i 
sina samarbetssträvanden. Vi är 
inte överens i alla frågor, vi har 
inte förbundit oss att driva samma 
politik rakt igenom, men vi är 
överens i tillräckligt många frågor 
för att man denna gång, till skillnad 
från 1988, verkligen kan tala om 
en ny majoritet. Vi är överens i att 
driva en offensiv miljöpolitik, en 
politik för fördjupad demokrati, 
ett försvar av den offentliga sek
torn, och dessutom med en lång
siktigt stark ekonomi. Och j ag tyc
ker att detta präglade mötet. 

Desto mer upprörd blev jag när 
förra kommunstyrelseordföranden 
Annika Annerby-Jansson, mode
rat, efter att vi fattat beslut om 
skatten föraktfullt krävde att de 
pengar som under 1995 inte an- · 
vänds till den löpande verksamhe
ten skall låsas i en extern fond 
därför att vi, den nya majoriteten, 
skulle vara oförmögen att hålla i 
pengarna, vi låter domrinnamellan 
fingrarna. Detta sagt av en repre
sentant för ett parti som aktivt 
medverkat till en skyhög arbetslös
het och urusla statsfinanser. 

Ilskan mot detta förakt tänker 
jag behålla mandatperioden ut! 

Sven-Bertil Persson (v) 

Såhar dåden nyalundamajoriteten 
debuterat på allvar, under kom
munfullmäktiges 36 timmar långa 
budgetmangling, 22-24 november. 
Så här efteråt kan jag som miljö
partist konstatera att vi fick igenom 
en stor del av det vi hade med i vår 
reservation i kommunstyrelsen: 
Nästan åtta miljoner extra till 
skolan (plus ytterligare en knapp 
miljon fördelad på grundskolan i 
Veberöd och på Norr), ytterligare 
en tjänst till kommunala musik
skolan från och med 1996, en tjänst 
som miljöinspektör i stället för tre 
års projektanställning, och ett 
konsumentombud. 

Tyvärr ville inte v och s stödja 
vår föreslagna besparing på tolv 
miljoner på vägunderhåll, det blev 
bara en miljon. Vi hade hamnat på 
plus totalt sett med hjälp av dessa 
tolv miljoner, och vi tror fortfara
nde att de är möjliga att spara- om 
än till priset av försämringar av 
vägnätets standard. Men som läget 
är nu, efter skattehöjningen på en 
krona, hamnar vi ju rejält på 
plussidan i alla fall. 

Två starkt oönskade poster i 
investeringsbudgeten försvann, 
den ena för gott (förhoppningsvis), 
den andra för tillfället- jag talar 
naturligtvis om Ostra ringen och 
sydöstra vägen. 

Annikas hugskott 
Allt det ovan relaterade gick 
igenom utan problem, det var ju 
också noga överenskommet i 
förväg. Annat var det med skatte
höjningen och då framför allt 
Annika Annerby J anssons osmak
liga hugskott i debattens skälvande 
slutskede: Vi i majoriteten hade ju 
sagt att vi skulle använda det 
överskott skatteökningen skulle ge 
till att sanerakommunens finanser, 

Åtta laxarfår Veckobladets trogne 
illustratör Göte Bergström som 
stipendium ur Frida och Otto 
Janssons Fond! 

Göte är en av fem stipendiater 
som får ta emot 8000 kr var på 
torsdag den 8 december. 

VB gratulerar och erinrar om att 
Göte som erkänd lundakonstnär 
haft flera utställningar varje år. 

och bland annat nämnt pensions
skulden. Vad vore då lämpligare 
än att sätta av 85 miljoner i en 
extern fond att förvaltas och 
förmeras för att kunna bidra till att 
sänka pensionsskulden, menade 
hon. 

En av de våra kom genast till 
mig och sa att det kanske inte vore 
så dumt, menjag var tveksam. Det 
var nog ändå en fålla, ett försök att 
slå in en kil i vårt samarbete och 
triumfatoriskt få det att spricka 
redan vid första testtillfället Och 
snart avslöjade Annika Annerby 
sitt verkliga syfte: Det handlade 
inte om pensionsskulden, utan om 
ett till förakt gränsande misstro
ende mot oss i mp, v och s och vår 
förmåga att handskas med skatte
betalarnas pengar; och dessa skulle 
därför placeras utom räckhåll för 
oss. 

Den tydlighet med vilken hon, 
uppenbarligen sig själv ovetande, 
visade sitt egentliga ärende, hade 
motsatt effekt mot den avsedda. 
Vi blev förbannade och åtminstone 
jag kände en än starkare samhö
righet och tänkte: Vi ska allt visa 
dom djävlarna! 

Med 33 röster mot 32 hade vi 
höjt skatten med en krona, med 33 
röster mot 32 avvisade vi Annika 
Arrnerbys försåtliga förslag. Det 
kändes skönt - i båda fallen . 

Hopp om gott samarbete 
När det gäller skattehöjningen är 
det ju uppenbart så att vi har en 
högre ambitionsill v å än de borger
liga partierna både vad gäller 
kvaliteten på den kommunala 
servicen och saneringen av kom
munens dåliga ekonomi. 

Viss om gott samarbete också 
framgent 

Matz Hammarström (mp) 



Många nya poster 
Valre~ultatet har fått till konsekvens att vänsterpartiet i en 
r~dskanska kommunergenom uppgörelser med andra partier 
fatt platser i nämnder och styrelser. 

Burlöv 
- I. Burlöv har s som har egen 
~aJ ontet delat med sig av posterna 
t1~l oss och miljöpartiet, berättar 
L1sbeth Persson, kommunfullmäk
tigeledamot (v). Vi har fått en ordi
narie .i skolstyrelsen och en supp
leant 1 kultur- och fritidsnämnden . 
Ev får vi ytterligare en plats, vi för 
JUSt. nu diskussioner med miljö
~artJet om det. I fullmäktige har vi 
hksom förra perioden ett mandat. 

B ju v 
- S var beroende av oss för att få 
majoritet i arbetsutskotten, säger 
Seppo Laine, v-Bjuv. Tack vare 
d~t fick vi ordinarieplatser i tek
mska nämnden och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. I valet höll 
vi vårt enda fulmäktigemandat 

Bromölla 
- I Bromölla snuvade vi borgama 
på stolar genom en valkartell v-s
mp, säger Sture Ljungkvist, v
Bromölla. Med fyra mandat i 
fullmäktige ( +2) har v fått ordi
narie- och suppleantplatser i kom
munstyrelsen, individ- och om
sorgsnämnden, barn- och utbild
nin~~~ämnden samt suppleantplats 
1 ITiliJO- och hälsoskyddsnämnden. 

Eslöv 
- I Eslöv har v två mandat efter 
valet ( + l). Socialdemokraterna har 
egen majoritet och har dragit ner 
antalet platser i nämnderna. Genom 
valkartell med miljöpartiet har v 
fått ordninarie platser i kommun
styrelsen, socialnämnden och barn
och utbildningsnämnden, berättar 
LottaPagmert-Svensson fullmäk-
tigeledamot (v) . ' 

Helsingborg 
-I Helsingborg med s-v-majoritet 
har s gett v suppleantplats i kultur
styrelsen, gymnasienämnden, mil
jönämnden, tekniska nämnden 
räddningsnämnden, arbetslöshets~ 
nämnden samt i sex servicenämn
d.er, berättar Karin Lång, v-Hel
smgborg. I kommunvalet gick vi 
fram röstmässigt men tappade ändå 
ett av våra tidigare två mandat på 
grund av ändrad valkretsindelning, 

Hässleholm 
-Vi kom tillbaka till fullmäktige 
med två mandat efter att ha varit 
ute en period, berättar Hans W ende! 
i v-Hässleholm. S behövde våra 
röster för att förstärka sin majoritet 
ide nämndersomhar l l ledamöter. 
Tack vare det fick vi i gengäld 
suppleantplatser i skolstyrelsen, 
kulturnämnden och socialnämn
den. Om ett år delas socialnämnden 
och då får vi en ordinarie i den ena 
av de nya nämnderna och en 
suppleant i den andra. 

Höganäs 
Efter överläggningar med s, fp och 

mp. har vi fått en ordinarieplats i 
fnuds- och kulturnämnden och en 
suppleantplats i fritids- och kultur
nämnden, berättar Lars Bolin i v
Höganäs. 

Kristianstad 
-I Kristianstad har s egen majoritet 
och de var inte intresserade av att 
dela med sig av posterna till oss 
säger Greta-Stina Engelbert, full~ 
mäktigeledamot (v). V kom åter in 
i fullmäktige med två mandat efter 
att ha varit utanför en period. 
Gen.om valsamverkan med miljö
partiet har v1 fått en ordinarieplats 
i socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. Dessutom 
har vi fått en nämndemannapost 

Lund 
I Lund har s, v och mp utöver att 
göra upp om posterna antagit ett 
dokument till grund för politisk 
samverkan den kommande perio
den. I dokumentet ingår bl a åtgär
der för att värna välfärden i barn
omsorg, äldreomsorg och skola, 
för att minska arbetslösheten samt 
för att skapa en miljövänligarekom
mun. V (som höll sina fem mandat 
i fullmäktige) är liksom tidigare 
representerat i alla nämnder och 
styrelser. Uppgörelsen innebär att 
tre nämnderfår v-ordföranden: fas
tighetsnämnden (Mårten Duner) , 
fritidsnämnden (Göran Fries) och 
socialnämnden (Sven-Bertil Pers
son). I tre nämnder får v vice-ordfö
randeposten: byggnadsnämnden, 
kulturnämnden och valnämnden. 

Perstorp 
- I Perstorp kom v in i fullmäktge 
med två mandat efter att ha varit 
ute ett par perioder. S och v har nu 
tillsammans majoritet. V har ordi
narie- och suppleantplats i kom
munstyrelsen, miljönämnden, 
sko la-k u l tur-fritidsnämnden 
räddningsnämnden, Perstorpsbyg~ 
gen, och småindustrifastighetsbola
get samt suppleantplatser i social
nämnden och byggnadsnämnden, 
berättar Sven-Erik Sjöstrand, V

Perstorp. 

Simrishamn 
-Vi tog två mandat(+ l) i full 
mäktige, berättar Anders Arenhag 
v-Sirnrisharnn. Kommunen kom~ 
mer framöver att ledas av en s-c
koalition och de har gått i valteknisk 
samverkan med oss och mp. För
~elningen mellan oss och mp är 
m te helt klar, men troligen blir vår 
utdelning ordinarie- och supple
antplats i kommunstyrelsen och so
cialnämnden samt en ordinarie plats 
i barn- och utbildningsnämnden. 

Sjöbo 
- I Sjöbo där v för första gången 
tog ett mandat bildade vi valkartell 
med s och mp, säger Lucas Len
nartsson, fullmäktigeledarnot (v). 

V ÄN~'J):RPA~~TSSKÅNEDISTRIKT 
svarar for mformabonen pa denna sida och en del av nästa 
sida. Detta .nu~mer går ut till alla vänsterpartiets 
medlemmar 1 Skane, som efter valet glädjande nog ökat i 
antal! 

Det gav oss en ordinarie i kultur
nämnden och en suppleantplats i 
skolstyrelsen. 

Östr,a Göinge 
- I Ostra Göinge kornmun har s 
egen majoritet, berättar Christer 
Andersson, v-Östra Göinge. Men 
genom valsamverkan s-v har v fått 
poster som annars skulle tillfallit 
de borgerliga. Utöver de två 
mandaten i fullmäktige ( + l) har vi 
nu en ordinarie och en suppleant i 
kommunstyrelsen, socialnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden 
samt suppleanter i barn- och 
utbildningsnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Vänsterpartiet har även oföränd
rat ett mandat i Landskrona, Os by 
och Y stad. I dessa kommuner har 
partiet inte några nämndsposter. I 
~alm ö (oför. 2) är fördelningen av 
namndsposter ännu inte klar. 

Organisationsutredning 
Vänsterpartiets partistyrelse har 
enli~t kongressbeslut (till följd av 
motJOner bl a från Skåne) tillsatt en 
utredning som ska se över partiets 
9.rganisation. En av ledamöterna är 
Orjan Svedberg, politisk sekrete
rare i Vänsterpartiet Malmö. Örjan 
vill nu ha in så mycket synpunkter 
so'!l möjligt på vilka organisa
tonska förändringar som är önsk
värda i partiet. Han kommer gärna 
ut på möten och diskuterar. Hör av 
er till honom på 040-966467, 
säkrast måndagar samt onsdagar
fredagar l 0-12. 

skånedistriktets 
årskonferens 1995 
kommer att genomföras en helg i 
mars. Vilken är ännu ej spikad. 
Detta års årskonferens kommer att 
bli extra viktig. Vid eftervalskonfe
rensen som distriktet genomförde 

I Eslöv beslöts den 16 oktober 
rekommendera att distriktets 
regionalpolitiska funktion bör för
stärkas. Vidare underströks i dis
kussionen vikten av att utnyttja de 
ökade resurser valresultatet inne
~är för att stärka svaga organisa
tJoner och bygga nya i de kom
muner där partiet idag inte finns. 

Distriktsstyrelsen arbetar för 
närvarande med förslag på dels hur 
ett regionalt programarbete ska dras 
igång, dels hur det organisatoriska 
arbetet ska läggas upp. Förslagen 
behandlas av distriktsstyrelsen den 
4.12 och går därefter på remiss till 
lokalorganisationerna. Närremiss
svaren kommit in utarbetar dist
riktssyreisen på grundval av dessa 
ett förslag till verksamhetsplan som 
föreläggs årskonferensen. 

Uppgörelse s-v i M
landstinget 
Socialdemokraterna och vänster
partiet i M-landstinget har ingått 

en överenskommande som innebär 
dels valsarnverkan till nämnderoch 
styrelser, dels att partierna ska 
"samarbeta kring en politik som 
klart avviker från den gångna 
borgerliga perioden". 

Uppgörelsen innebär att v tar 
ordinarieplatser i direktionerna för 
L.unds och Helsingborgs sjukvårds
distrikt, miljönämnden och revisio
~en. Vid.are får v suppleantplatser 
1 landstmgsstyrelsen, regionala 
beredningen, kulturnämnden , 
personalnämnden och Skånestyrel
sen. V får även ordinarieplatser i 
länsstyrelsen, kommunalförbundet 
för kollektivtrafiken och vid 
landstingsförbundets kongress . 
Dessutom tillkommer nämnde
mannaposter i hovrätt, länsrätt och 
kammarrätt samt skattenämnds
platser i Lund och Malmö. Partiets 
företrädare på samtliga dessa poster 
utses av distriktsstyrelsen den 4.12. 

Samverkan i 
södra Sverige. 
Den 17 oktober var representanter 
för de sydsvenska partidistrikten 
inbjudna till distriktsexpeditionen 
i Växjö förattdiskutera samverkan. 
Utöver värddistriktet Kronoberg 
var lönköpings län, Kalmar län, 
Blekinge och Skåne represente
rade. Från Skåne deltog Olof 
Norborg. 

Vänsterpartiet Kronobergs om
budsman Lennart Värrnby talade 
inledningsvis om nödvändigheten 
av att använda partiets samlade 
resurser vad gäller ekonomi, per
sonal, teknik, medlemmar och 
arbetsmetoder effektivtSom ge
mensamma områden för samarbete 
nämndes i den följande diskus
sionen bl a utbildning av kornmun
och landstingspolitiker, stöd och 
sarnarbete i kommun-, landstings
och rikspolitiken samt arbetet för 
att bilda partiorganisalianer i 
kommuner som saknar sådan. 

Diskussionerna kommer att 
fortsätta vid en ny sydsvensk träff 
i Hässleholm nu på måndag den 5 
december kl l 0.30-17 på Hässle
holmsgården. Företrädare för 
lokalorganisationer som är intres
serade av att delta är mycket väl
komna. 

Möllevången ut ur EU 
Det finns inte mycket att glädja sig 
åt vad gäller folkomröstningsresul
tatet i Skåne. Dock blev det nej
rnajoriteti två kommuner, Bromöl
la och Os by. Bromölla är för övrigt 
också v:s starkaste fäste i Skåne 
efter senaste valet med 9.5% av 
rösterna. I v- och rnp-fästet Mö lie
vången 5 i centrala Malmö blev det 
också nej-majoritet. Möllevången 
ut ur EU, står det numera att läsa 
lite varstans på väggarna i kvarteren 
nära vänsterpartiets expedition. 



FN-organiserade flerpartival i Angola och Mo9ambique 

- Först organiserar de vårt krig, och nu 
kontnter de och organiserar vår fred 
FN har på senare är fått en ny roll 
att spela- valövervakarens. Den är 
rädd klädsam - organisationen 
arbetar verkligen för fred och 
demokrati i världen. 

Den som för några är sedan ville 
kritisera FN för dess sätt att hand
lägga fredsprocessen i Angola fick 
gärna svaret att FN inte är mer än 
sina medlemmar. Just det. Knap
past mer än sitt säkerhetsråd. För
väntningarna på FN i den nya rollen 
måste stämmas därefter. 1 

Angolanerna är nu möjligen på 
väg att få fred i sitt sönderskjutna 
land. Inte tack vare FN, utan genom 
att kriga varandra sönder och 
samman, tills den ena parten nu 
börjarframstä som den militärt star
kare. Det krig som förts sedan 
hösten 1992 var inte oundvikligt. 
Men FN (läs säkerhetsrådet) säg 
inte till att det undveks. 

För trettio år sedan dödades Dag 
Hammarskjöld i detinternationella 
spelet om fd Belgiska Kongo. 
Spelet ledde till att Mobutu Sese 
Seko fick makten och möjligheten 
att i gigantisk skala_ förskingra 
landets naturresurser. Den som läst 
Naipauls "A bendin the river" har 
en kusligt tydlig skildring över 
inledningen till Mobutus bizarra 
diktatur. 

Fortsatt krig i Angola 
Spelet om Angola har ännu inte lett 
till samma resultat. Därför har 
kriget fortsatt, i trots av FN s löfte
så uppfattades det av mänga ango
laner- att om de genomförde valet 
1992 i god ordning skulle de också 
slippa en ätergång till krig. Men 
FN-organisationen UNA VEM säg 
inte till att de två armeerna upp
löstes, eller ens att de fick lämna 
ifrån sig sina tyngre vapen. FN 
visste vilka stridskrafter som fanns 
kvar i UNITAs händer, men lät 
ändå landet gå till val. Inte ens när 
UNITA-ledaren Savimbi vägrade 
acceptera valförlusten och började 
hota om krig över UNITA-radion 

vidtog FN åtgärder för att minska 
krigsrisken. I stället lät FN Syd
afrikas utrikesminister(!) Pik Botha 
(Sydafrika var UNITAs främsta 
uppbackare alla kategorier) agera 
medlare, med några lågprofilerade 
amerikaner i släptåg. 

Jag talade själv med en hög FN
tjänsteman på den civila sidan i 
Angola under valet. Han verkade 
helt uppriktig när han sade: "Det 
här valet hade aldrig kunnat äga 
rum, om inte både Sydafrika, USA 
och UNITA varit helt övertygade 
om att UNITAskulle vinna." Det 
fel angolanerna gjorde var att inte 
ta Savimbis hot på allvar och rösta 
på honom. Då hade han inte behövt 
fortsätta kriget, ty omMPLA-sidan 
velat ifrågasätta valutgången med 
militära medel hade Sydafrika och 
USA hade sett till att göra det 
omöjligt. sydafrikansk militär har 
lång erfarenhet från 1980-talets 
krigföring inne i Angola, och 
amerikanska trupper skulle få god 
övning ... 

Mo~ambique nästa 
1992, när kriget bröt ut igen i 
Angola, hade Moc;ambique just 
inlett sin vandring mot flerpartivaL 
Kriget låg som en skugga över den 
mocambikanska fredsprocessen, 
som ett ständigt närvarande hot om 
vart deras val kunde leda. Anders 
Ehnmark beskrev ny !igen i Arbetet 
Renamo som ett Frankensteins 
monster. Det är en organisation 
utan historia i landet, utan själ. Det 
är en skapelse av den rhodesiska 
säkerhetstjänsten, övertagen och 
förstärkt till nationell räckvidd av 
~partheidmilitären i Sydafrika. 
Anda fram till själva valdagen 
blandade dess ledare Dhlakama 
budskap om Renamo som demo
kratins förkämpe i Moc;ambique 
med hot om att äter ta till vapen. 

Vi har lyssnat på mänga röster 
frän Moc;ambique, vi ha~ börjat 
analysera valresultaten. Overallt 
där Renamo var starkast, i sitt 

Blixtbesök på Rögen 
Lennart Jönsson från Landskrona oss i Skåne. Intresset frän deras 
ochundertecknad KarinLångfrän sida är mycket stort, och de fram-
Helsingborg gjorde allhelgona- förde önskemål om att få komma 
dagen en snabbvisit på Riigen för till Skåne i vår. Dessutom fram-
politiska diskussioner med med- fördes önskemål om kontakt med 
lemmar av PDS där på ön. Vid ungdomar i Skåne, mer på allmän 
middagstid anlände vi till Sassnitz ni v ä då man ännu ej fått ungdomar 
där vi möttes av Jan Gottschling, på R ii gen att gå med i partiet även 
partiavdelningens kontaktman. Vi om fler och fler röstar på PDS. 
körde därefter till Binz am R ii gen, Efter lunchen och en kort 
en söt liten badortsstad där vi hade promenad i stan kördes vi till en 
ett lunchmöte med några parti- litenbyutanförBinzdärmanhåller 
medlemmar, bl. a. ombudsmannen. på med ett elbilsprojekt Medver-

Vi gick igenom de svenska och kande i detta projekt är det tyska 
tyska valresultaten och hade forskningsrådet och stora biltill-
diskussioner om framtida kon tak- verkare som Mercedes , Valks-
ter mellan PDS Mecklenburg- wagen, Opel etc. Vi fick en kort 
Vorpommern dit Riigen hör och teknisk genomgäng och en liten 

blodiga förtryck och i att hänga sig 
kvar, där vann Dhlakama och 
Renamo mänga röster. En paradox 
som inte har några enkla svar -
men ett svar som ofta dykt upp är 
just detta: röstar vi på den farligare 
låter han nog bli a!t slå oss mer. 
Moc;ambikanerna kan ha dragitjust 
den slutsatsen, Angola fanns ju hos 
dem alla som ett varnande exempel. 

Vita huset inte fiXerat 
Totalt sett gick det inte bättre för 
presidentkandidaten Dhlakama än 
för Savimbi, inte bättre för partiet 
Renamo än för UNIT A. Men myc
ket talar för att freden kan bevaras 
i Moc;ambique: Sydafrika har fått 
ny regim, frontstaterna har mer att 
förlora på fortsatt krig i Moc;am
bique än i det mer avlägsna Angola, 
och Vita huset har inte samma 
fixerat negativa uppfattning om 
Frelimo som de tycks ha bevarat i 
fråga om MPLA. 

I båda fallen arbetade USA och 
dess bundsförvanter för att partema 
skulle enas om något slags koali
tionsregering redan innan valresul
taten förelåg- i klartext att sätta de 
demokratiska spelreglerna ur spel i 
samma ögonblick de introduceras. 
I båda fallen vägrade regeringarna 
att acceptera. När Pik Botha efter 
Angolavalet gjort några vändor 
mellan Huambo och Luanda 
började konturerna av en gemen
sam regeringsstruktur ta form. Men 
Savimbi valde ändå kriget. Detnya 
avtal som nu lett till vapenvila 
påminner mycket om det som var 
på väg för två är sedan- enligt DN 
fyra ministerposter och tre guver
nörsposter åt UNIT A, samt något 
slags statuspost till Savimbi - men 
enligt avtalet kommer det att 
genomföras först när UNITA
militären avväpnats. 

Troligen ger processen i Moc;am
bique ett liknande resultat. Att inte 
dela makten kan, som Anders 
Ehnmark sagt det, bli att dela landet. 
Renamo-rösterna plockades främst 

större allmän, och sedan en kortare 
körtur innan det var dags att bege 
sig till färjan för hemfärd. 

Resan var trevlig och givande, 
och vi bör verkligen se till att ha 
fortsatta kontakter med PDS-arna 
på Riigen. Man poängterade speci
ellt att vi är välkomna att höra av 
oss även av som enskilda med
lemmar. På distriktet finns upp
gifter om kontaktpersoner. 

KarinLång 

Rolf L Nilson, Lund 
landstingssekreterare 
I uppgörelsen mellan v och s i M
landstinget får v en hel tjänst som 
landstingssekreterare. Distriktssty
relsen har efter samräd med lands
tingsgruppen beslutat att utse förre 
riksdagsledamoten Rolf L Nilson. 

från hela det centrala bältet, medan 
Frelimo vann stort i norr och i 
söder. Att bygga upp landet igen 
efter så många års förödande krig 
och ekonomiskt sammanbrott blir 
oerhört svårt. Sittande regering 
kommer att fä bära hela bördan av 
människors besvikelser över hur 
långsamt processen går, över alla 
de orättvisor som den nya ekono
miska politiken kommer att visa 
upp. Det kan vara bra att dela den 
bördan med det fd monstret, om 
inte annat så för att Renamo inte 
ska kunna vinna en lätt valseger 
om fem år som partiet inte klarar 
att förvalta i regeringsställning. 

Mo~ambique åter 
enpartistat? 
Samtidigt innehåller koalitionen i 
Moc;ambique fröet till en ny 
enpartisituation. Många av de civila 
som inkallats för att ge Renamo ett 
politiskt ansikte är avhoppare från 
Frelimo, med gamla personliga 
kontakter. Ett intimt samarbete 
både centralt och i provinsrege
ringarna ger möjligheter till en 
sammansmältning där Renamo 
gradvis förlorar den lilla civila 
identitet organisationen hittills 
lyckats skapa. 

Flerpartisystemet tog i Sverige 
många decennier att värka fram till 
en fungerande politisk struktur. I 
Angola och Mocambique är risken 
överhängande att partier hämtar sin 
legitimitet ur en etnisk bas -
UNIT A har i alla är utnyttjat 
Savimbis ärvda traditionella auk
toritet för att förstärka sin position. 
Kanske är en nationell samlings
regering ännu en tid den bästa 
möjligheten att hålla landet sam
man och försöka läka sprickorna i 
det ofärdiga nationsbygget Blirdet 
så, får vi inte omedelbart tolka det 
som en förlust för demokratin, utan 
ge båda nationerna allt det stöd vi 
är mäktiga. 

Bertil Egerö 
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Vad döljer skägget, 
Gunnar? 
Inte ens efter två läsningar av 
Gunnars Sandins eftermäle i förra 
numret av Veckobladet om sitt 
arbete fören EV-anslutning förstår 
jag vad han vill uppnå. Kanske 
döljer han flera bottnar bakom sin 
rätt seriösa fasad? Småler han en 
smula åt den Nej-sida som inte 
klarade av Ja-sidans enorma resur
ser? Vill han rättfärdiga sitt arbete 
för Ja-sidans räkning? 

Endera är Gunnar aningslös eller 
också är han cynisk om medlen att 
nå sitt mål (EV-anslutning), när 
han berättar om hur väl denna väns
tergrupp för EU utnyttjats av den 
borgerliga Ja-sidan. Ar det i detta 
sammanhangenmeritattfåpositiv 
publicitet i den borgerliga pressen? 
DN s ja-kampanj var väl knappast 
sämre än Svenska Dagbladets, och 
en vänstergupp för EU måste ha 
varit gefundenes fressen för båda 
två. För att inte tala om de unga 
liberaler som såg chansen att via 
denna vänstergrupps material öka 
den förvirring Gunnar tydligen 
ville åstadkomma, och få fler av 
de osäkra på vänsterkanten att välja 
deras sida. 

Är man så lockande för den 
borgerliga sidan, behövs det inte 
så mycket egna resurser för att få 
publicitet. Som bekant fick inte 
Nej-organisationen mycket ut
rymme för sin argumentering i 
borgerliga massmedia. Om Gun
nar läste KritiskaEV-fakta vet han 
hur saklig och noggrann den 
kritiken ofta var- hade de som satt 
på kassakistorna alls varit intres
serade av en demokratisk och 
förutsättningslös diskussion av vad 
de två alternativen kommer att 
betyda för Sverige, då hade de 
också kunnat bidra till att sådan 
kritik nådde ut. 

Nu blev det inte så. Självklart 
inte, eftersom valet hade en så 
klart politisk prägel och våra egna 
representanter i staten, regeringen 
och s-partiets ledning, redan tagit 
ställning och aldrig avsåg att få en 
öppen diskussion till stånd. Det 
blir ännu tydligare om man be
tänker att den hade övertagit Bildt
regeringens (dåliga) förhandlings
resultat, utan att någonsin längs 
vägen ha formulerat sina villkor 
på EU-avtalet för att med det som 
grund satsa på medlemskap. 

Jersild beskrev i en DN-artikel i 
somras mycket bra det dilemma 
många måste ha känt inför valet: 
röstar vi in en socialdemokratisk 
regering blir det med stor sanno
likhet ja till EU - en borgerlig 
regering skulle troligen medföra 
ett nej. Javisst, med Ja-sidans 
enorma övertag i resurser och med 
Carlsson-regeringens skickliga 
spelande på auktoriteter och auk
toritetstro, hade det väl varit 
märkligt om de inte rott hem 
segern. Det varinte sakargumenten 
de vann på, när de t.o.m vågade sig 
på att hota med mer arbetslöshet i 
ett Sverige där politiken utformas 
nationellt än i ett Sverige med 
unionens kroniskt höga arbets
löshet som ofrånkomlig ingrediens 
i sin ekonomiska politik. 

Det kan ses som en bisak i sam
manhanget, menjag blev upprik
tigt ledsen över att läsa att vi 
numera har Röda Kapellet I och II 
i Lund. Kanske hölls en gemensam 
diskussion i förväg om den saken, 
med ett beslut som gått mig förbi? 
Som prejudikat är det inte helt 
ofarligt. Logiken i Ja-vänsterns 
ståndpunkt kan också leda den att 
arbeta för att Öresundsbron byggs. 
Då kan vi få se två Röda Kapell, ett 
på varje sida om frontlinjen. 
Kommer Kapellet att överlevaden 
splittringen? 

Bertil Egerö 

VarfOr skattehöjning 
(forts. fr. s. l) 

Vi vill 
värna välfärden, trygga ekonomin, 
ansvara för miljön. I valet mellan 
sämre välfärd och ökad privat 
konsumtion försvarar vi välfärden 
i barnomsorg, äldreomsorg och 
skola genom en skattehöjning. 

Ökade kostnader 
Dennyamajoritetenökadepåkost
nadema med nästan 7 Mkr för 
grundskolan, 0,8 för de frivilliga 
skolformerna och 0,7 för kom
mundelarna. Vi återinförde konsu
mentsekreterartjänsten, men med 
den innovationen att den kopplades 
till Medborgamas informations
kontorpå stadsdelsbiblioteken. En 
ny tjänst för hushållsekonomisk 
rådgivning, skuldsanering mm 
inrättades på socialförvaltningen. 

Allt nödvändiga utgifter som en 
följd av borgamas besparingar nu 
och tidigare. Men majoriteten 
behärskade sig i sina krav. Här 
fanns ingen "återställarvåg" utan 
en stramhet på alla områden, som 
vittnar om medvetenhet om kom
munens ekonomi. På vägar och 
vägunderhåll och parkering spara
cles ett par miljoner samtidigt som 
OstraRingen och Sydöstra vägen 
ströks ur femårsplanen. 

Fler cykelvägar på Klostergården? 
I förra veckan träffade Kloster- att på detta sätt separera cykel-
gårdens byalags förtroenderåd och gångtrafiken. Anna Karlsson 
Anna Karlsson, tjänsteman från från gatukotoret tyckte att, efter-
gatukontoret. som cykelvägen är klassad som en 

Anledningen till träffen var att sekundär c y kel väg borde parkför-
kontoret gjort en utredning av valtniogen också ha ett ord med i 
byalagets förslag till samlad laget. 
lösning av problemen med cykel- När det gällde undergången un-
och gångtrafiken på Kloster- derstambanan vidÅ&Rgickåsik-
gården. tema isär. Byalaget ville att ha en 

Gatukontoret var i princip ny sträckning av vägen motunder-
positivt inställda till byalagets gången från östra sidan. Detta för 
förslag Så t. ex. kommer utrymme att man skulle komma bort från 
att tas från körbanorna på de tre dagens 90' -sväng som innebär så 
mittersta U-gatorna för att bygga dåligsiktvidmötenigångenunder 
cykelvägar. Däremot var man mer stambanan. 
tveksam till byalagets önskan att Här ville emellertid gatukonto-
också U-gatan längst i väster, lik- retbaragöra en mindre förbättring 
somdetremittersta,skullebreddas genom att bredda cykelbanan på 
"i toppen". Byalagets motivering bekostnad av trottoarerna. 
var bl. a. att den utgör rakaste vägen Eftersom det fanns flera punkter 
från bostadsområdet till daghem- där åsikterna gick isär enades 
met "Väderleken" partema om att träffas igen inom 

Vidare gick byalagets förslag ut tre veckor för att Anna Karlsson 
på att dela upp den stora gång- och skulle kunna diskutera mötets 
cykelvägen längs Klostergårdsfäl- förslag med sin chef. 
tets södra sida med en mittlinje för Göte Bergström 

Decembervandring 
mellan Perstorp och Klippan. Lördag-söndag 10-11/12. Vindskydd. 
Anmälan till Gunnar Sandin te!. 046-13 58 99. 

In i lånefållan 
Kommunen var på väg in i låne
fällan. Intäkterna räckte inte till 
drift och ränta på lån. Vi hade varit 
tvungna att ta nya lån för att betala 
ränta och amortering på de gamla. 
Vi skulle behövt göra stora 
nedskärningar för att klara ekono
min. Naturligtvis kunde vi liksom 
de borgerliga ha blundat och hop
pats på bättre statsbidrag och bättre 
tider. Men en dag ganska snart 
skulle vi ha vaknat upp och sett att 
vi satt fast i lånefällan och var 
tvungna till ytterligare välfärds
förändringar. 

Nu 
Därför måste vi stoppa ökningen 
av våra lån så att vi får utrymme att 
säkra välfärden i barnomsorg, 
äldreomsorg, skola och har möj
lighet att arbeta för en bättre miljö. 

Efter tre dagars diskussion i 
fullmäktige varde tre samverkande 
partierna överens. Allt annat är än 
en skattehöjning NU skulle vara 
att skjuta problemen framför sig. 

Nu skall vi ha möjlighet, med l 
kronas skattehöjning och ett posi
tivt utfall på statsbidraget, att offen
sivt möta kommunens behov av 
ekonomisk "grundtrygghet" och 
att för de kommande åren trygga 
välfärden. 

Lennart Prytz (s) 

~ 
V~NSTERPARTIET har MEDLEMS
MOTE på partilokalen på måndag den 5 
december kl 19.3D.På dagordningen: 
Nominering till nämnder, VB:s framtid 
m.m. 

KOMPOL ska också förbereda kom
munfullmäktiges decembersamman
träde. 

RÖDA KAPELLET. Sö. 4.12 kl. 18.45 
(insläpp även 19 och 19.15) rep. med 
Birgit på Musikskolan.Tolvskillings
sviten, ev. även 143 och 283. Obs. 
terminsavslutning i samband med rep. 
18.12. 

HASSES SLÄKT repar Onsd. 7 dec. kl. 
19.00 på Svansgatan 3 hos Essie. 

:Vi&öit1iiT 1 
l 

Detta nummer gjordes av Thomas l 
Schlyter och Rune Liljekvist. 

l ... l 
l ~ l 

l 1 Manus sänds per post tiii:Vecko
bladet, Bredg. 28, 222 21 Lund. 

lOnsdag e. 18 till lax 046-14 65 82. 1 
Manus mottas gärna på 3,5' diskett 

Ii Word ellerWP för Mae eller PC. l 
Telefon till redaktörerna: l Kajsa Theander 046-13 28 40. l 

•
Thomas Schlyter 046-14 75 05. 
Vid utebliven tidning ring: l 

1 Rune Liljakvist 046-11 50 69. .J 
~-------

hemma
Rectangle


