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Tidningskris Mejeriet sviker ungdoinarna 
Rolf Nilson blir ny skribent och 
rikskommentator. Bör Lunds kommun och politiker utredning på socialförvaltningen. meningsfull fritid för Lunds yngre 

Sven-Bertil Persson, vänsterns göra mer för ungdomarna var bl a Oroande var dock att man upp- invånare, främst i åldrarna 16- 25 
nye partiföreträdare i Lund, en av många frågor som ställdes i fattade det som att det finns mer år. 
kommenterar varje vecka kom- senaste Lundaliv i anslutning till narkotika ute på skolorna nu. 
munalpolitiken . tidningens reprortage om den Ungdomssektionen menade att 

För en knapp månad sedan glömda generationen. tyngdpunkten i deras verksamhet 
uppstod en akut personalkris i och Brist på ställen att gå till är ska ligga på det förebyggande 
medattThomasSchlyterblevsjuk. största problemet för ungdomar i arbetet. 
Thomas behöver trappa ner sitt ålder 13- 18 år, kunde man utläsa En viktig förebyggande insats 
arbete med VB. A ven Kajsa av artikeln. anser jag då vara, att se till att det 
Theander har under hösten tyckt finns lokaler med vuxentillsyn för 
att det är alltför arbetsamt att vara Ungdomssektionens syn ungdomar som söker sig till 
redaktör varannan vecka. Situa- Med den insikten i bakhuvudet centrum på kvällarna. 
tionen löstes genom att Rune deltog jag i veckan i sociala 
Liljekvist erbjöd sig arbeta mer distriktsnämndens Centrum sam-
regelbundet med VB tillsammans manträdet 
med Thomas, och att antalet Där presenterade socialförvalt-
redaktioner ökas med en tredje ningens ungdomssektion sitt 
med Rolf Nilson som redaktör. arbete under det gångna året. 

Behovetavskribenteräralltjämt Socialsekreterarna hade en mer 
stort. Tidningen blirtråkig om det positiv syn på Lunds ungdom än 
är för få som skriver i den. Det vadLundalivsreportageuttryckte. 
behövs mer material från personer De höll med om att det är oroligt i 
somharvaritpåintressantamöien, centrum under helgerna men 
från människor som är arga och menade att med tanke på att det rör 
uppretade på något som händer i sig om nästan 10 000 personer i 
Lund, eller på något som inte åldersgruppen 13 - 20 år, så är det 
händer. Det behövs inlägg från trots allt ett litet antal som ställer 
personer som vill diskutera och till problem. A v dessa l O 000 är 
debattera och från dem som bara 275 ungdomar föremål för utred-
vill meddela något. Det finns också ni ng hos polisen och 125 finns för 

Politikernas syn 
Kulturmejeriet var tidigare en 
träffpunkt för yngre tonåringar. I 
våras beviljade ditriktsnämnd 
Centrum restaurang Mejeriet 
serveringstillstånd för öl och vin. 
Jag yrkade avslag med motive
ringen att Kulturmejeriet var ett 
ungdomsställe. Nu anordnar Kul
turmejeriet inte längre några disco 
för högstadieelever och ung
domarna har förlorat ytterligare 
ett ställe att vara på. 

Kommunens ansvar 
Föreningen ska verka för med
lemmarnas personliga utveckling 
till självständiga kritiskt tänkande 
individer. Därtill bidraga till 
medlemmarnas självförverklig
ande såväl intellektuellt som 
praktiskt" Den enda verksamhet 
som redovisas för utredaren var 
ett cafe som nu skulle kompletteras 
med 6 flipperspel. I samma 
fastighet finns en spelhall med 15 
st automatspel. Jag var ensam i 
nämnden om att yrka avslag på 
ansökan. Jag tror inte att varken 
kritiskt tänkande eller självför
verkligande främjas av flipper
spel. 

Det går inte att tjäna några stora 
pengar på åldersgruppen 13-16 år 
därför måste kommunen ta ett 
ansvar för de som söker sig till 
centrum på kvällarna. Det vikti
gaste tycks då vara att det finns 
lokaler att vara i. 

Anna-Stina Löven 

ett visst behov av medarbetare, -----------------------------------------
framför allt till Rolfs redaktion, 

Kulturföreningen Ung i Lund 
hade anökt om tillstånd att anordna 
6 st automatspel. Föreningens syfte 
enligt stad-garna är att "främja en 

som är intresserade av att hand
gripligen framställa tidningen. 

De akuta problemen är lösta. 
Däremot kvarstår den ekonomiska 
krisen . Antalet prenumeranter 
minskar stadigt sedan många år 
tillbaka. De ekonomiska reserver 
som tidningen haft är tömda. När 
året började var läget sådant att 
tidningen skulle komma att läggas 
ner om det inte gick bra för 
vänsterpartiet i valet. Med ut
gången av valet förbättrades 
partiets ekonomi, och Vecko
bladets överlevnad säkrades för 
tillfället . 

Men prenumerationsprisetkom
mer att höjas, trots att priset höjdes 
förra året. Antalet prenumeranter 
måste öka om tidningen ska 
överleva. Tre olika prenumera
tionskampanjer planeras. Ta fasta 
på vår uppmaning att ge bort VB 
som julklapp. 

Vi tror att Veckobladet kommer 
att bli mycket läsvärd för dem som 
är intresserade av att få följa 
vänsterpolitiken i Lund bakom 
kulisserna, och i landet och hur 
samarbetet inom vänstern sätts på 
prov: 

Läs oss! 

Redaktionen 

M-Landstingets budget 
':Herr ordförande, fru landshöv
ding, fru länsråd, fullmäktige
ledamöter". Så inleddes budget
debatten i M -landstinget den 21.11 
kl 9.30. Kl 18.30 dagen efter var 
mötet slut och ledamöterna kunde 
ge sig hemåt. Då hade man klarat 
av en budget på 6 miljarder, åtta 
motioner, reviderat miljöprogram 
och dessutom hyllat årets kultur-, 

. miljö-,ungdomsledarstipendia
ter.Fruarna landshövding och 
länsråd gav sig iv äg redan vid lunch 
den första dagen. Budgetmötet 
innebar också vänsterrna joritetoch 
att vänsterpartiet var tillbaka i 
landstinget efter tre år. 

Olika alternativ 
Fullmäktige hade att ta ställning 
till två budgetalternativ:Detsocial
demokratiska,med stöd av vänster
partiet och miljöpartiet, och ett 
gemensamt borgerligt förslag. 
Vänsterförslaget innebär att v år den 
får ett tillskott på något mer än 400 
miljonerper år fr.o.m. 1995 och att 
de borgerliga sparförslagen av
visas. Bakgrunden är att borgarna 
tappat kontrollen över ekonomin. 
Det beror på flera saker, som 
befolkningstillväxt, miss-lyckade 
sparprogram men också att för
söken med "marknadsinslag" i 
vården, fri etableringsrätt för 

J ulklapps bekymmer? 
Svårt att hitta rätt julklapp, eller varför inte satsa på en nyårspresen t. 

Låt oss ge ett förslag : 
GE NÅGON EN PRENUMERATION PÅ VECKOBLADET 

1995. 
Du får nu chansen att ge bort en prenumeration till reducerat pris. Skicka 
in det bifogade inbetalningskortet till oss före årsskiftet så ser vi till att 
tidningen kommer fr o m nummer l 1995. 

specialister m.m. gjort kontrollen 
omöjlig. Prognoserna pekar på ett 
underskott för 1994 på mer än 300 
miljoner kronor. Med vänster
budgeten anpassas anslagen till 
sjukvårdsdistrikten till de verkliga 
sjukvårds- och omsorgskost
naderna .. Det går tyvärr inte att 
komma undan ytterligare be
sparingar, så i budgeten ingår ett 
årligt effektiviserings- och ratio
naliseringskrav på 2 procent. Det 
är vad facken och landstings
förbundet tillsammans bedömt 
möjligt. Forskning och utveckling 
samt psykiatrin, för 1995, är 
undantagna från sparkrav. Patient
avgifterna höjs inte och tanken är 
att de investeringar, som är 
nödvändiga skall göras nu under 
den svaga byggkonjunkturen. 

Parkeringshus och valfrihet 
Resonemanget bakom budgeten är 
allmänt förnuftigtoch ans v ars-fullt 
så vi i vänstergruppen valde att 
acceptera den utan egna änd
ringsförslag. Vi betonade i debatten 
att, vi inte kunde ~ölJla effekterna 

forts sid 4 



~KOMMENTAR 
Hyckleri om folk
omröstning 

Tove Klette (fp) och modera
temas Christine Jönsson samlar 
namn på Mårtenstorget för en 
folkomröstning som ska stoppa 
kommundelsnärrmdema i Lund. 

Annika Annerby Jansson gick 
så hårt fram som hon var mäktig 
när kommunalskatten behandlades 
i fullmäktige nyligen. 

Den nya borgerligaoppositionen 
visar att den kommer att driva en 
hårdför och aggressiv opposition. 
Det välkomnar vi. Det är oppo
sitionens uppgift. 

Man måste vara klar över att 
Tove Klettes och Christine ]örts
sons namninsamling på torget inte 
har ett dugg med en önskan om 
förd ju p ad demokrati att skaffa. Det 
är en fråga om borgerlig obstruk
tion, och ingenting annat. 

Alla politiker visste att ett 
maktskifte skulle innebära att 
kommundelsreformen genomförs 
i Lund. Före valet hördes inte en 
ord från de borgerliga om en 
folkomröstning. Att börja driva 
frågan om en folkomröstning nu 
visar att de borgerliga vill förhal a 
frågan för att kunna riv a upp 
beslutet. De borgerliga förhalar p~ 
bekostnad av alla anställda 1 
kommunen, vilka oroligt väntar på 
besked om v ad som ska hända med 
deras jobb i den nya organisationen. 
Det har fattats ett beslut om en ny 
organisation av en majoritet. Det 
rimligaste och mest hänsynsfulla 
är att komma till skott, så fort det 
bara går. 

Moderater och folkpartister 
tycker säkert att de målat in 
socialdemokrater och vänster
partister i ett hörn. För vad kan väl 
dessa partier, demokratiskt för
pliktigade som de är, sätta emot ett 
krav på folkomröstning . Där har 
borgama naturligtvis alldeles rätt. 
Det blir svårt. Det kräver kurage. 

Men det är ingen omöjlig uppgift 
att förklara för lundaborna vad 
kommundelsnämnderna innebär 
och vad borgama syftar till med 
sitt agerande. Sedan får vi se, om 
lundaborna fortfarande vill ha 
folkomröstning . 

Sex år i skolstyrelsen 
Den svenska skolan, både grund
skola och gymnasium, har en hög 
ochjämn kvalitet, oavsett om den 
ligger i stad eller glesbygd, i vil
laområden eller höghusförorter. 
De f em procent bästa eleverna 
kan tävla med de bästa eleverna i 
världen, oavsett att dessa ofta är 
utbildade i elitskolor. 
Ungefar så formulerade sig OECD 
i sin rapportom den svenska skolan 
som publicerades 1992. 

Det är ointressant om denna sko
la var världens eller Europas bästa. 
Det var en bra skola som gav 
eleverna likvärdig utbildning. 

Kommunali
seringen 
VB ringde mig och ställde några 
frågor med anledning av att jag 
suttit i skolstyrelsen i sex år. Den 
första rörde kommunaliseringen. 
Den gjorde naturligtvis livet 
roligare för kommunpolitikema, 
kanske i första hand skolsty
relserna. Man fick mer att bestyra 
och man gladde sig över infly
tandet över ett mycket stort 
område. · 

Jag var emot kommunali
seringen när den infördes. Mina 
farhågor gällde bland annat risken 
för att skolomas likvärdighet skulle 
minska när de kom under infly
tande av mer eller mindre duktiga 
kommunpolitiker i mer eller 
mindre resursstarka kommuner 
eller för den delen kommundelar. 

Min andra oro gällde godtyck
ligheten i förhållande till lärarna. 
Där hade jag framför allt ett 
vänsterperspektiv . Obekväma 
lärare skulle lättare kunna placeras 
om osv. Och obekväm kan man 
lätt bli. Ibland är ens organisations
eller partitillhörighet i sig obe
kväm. 

Politiker i alla läger ville ha 
kommunaliseringen . Göran Pers
sons främsta motiv var, tror jag, 
ekonomiskt. Det är i kommunerna 
pengama finns, sa han. 

skolkonferenserna -
demkrati snarare än 
rektorsdiktatur 
Nu lever vi med kommunalise
ringen, den är oundviklig och kom~ 
mer aldrig att kunna avskaffas. V 1 
får anstränga oss att motverka de 
två nackdelar jag pekat på. I Lund 
är det ingen konst. Här finns 
resurser mer än på de flesta håll. 
Och lärarna i Lund försvarar nog 
utan svårigheter sin integritet. När 
det gäller landet som helhet vilar 
ett ansvar på oss som samhälls
medborgare. 

skolkonferenserna har nu över
tagit många av de beslut som tidi
gare togs i skolstyrelsen. Vi är 
stolta i Lund över att ha skapat ett 
system som är mer demokratiskt 
än på de flesta håll. Brukarna i 
form av elever och föräldrar har 
majoritet. Och besluten gäller 
skolans materiella liv och inte skit-

saker. Men det finns de som klagar. 
Lärarna påstår ibland att makten 
flyttats från skolstyrelsen till 
rektorerna. 

Uppenbart är att rektorernas 
arbetsuppgifter har förändrats och 
utökats. Det ställs nya krav som 
inte fanns när majoriteten av de 
nuvarande rektorerna tillträdde. 

Ekonomiskt har det nya styste
met varit framgångsrikt. Det fanns 
stora rationaliseringar att göra, och 
det var detta som gjorde den bor
gerliga sparpolitiken möjli g . 
Annars hade skadorna blivit så 
stora att den inte kunnat genom
föras. 

Friskolor 
Skolpeng 
segregation 
Resursslöseri 
Uppsplittringen av det svenska 
skolsystemet har förstärkts genom 
införandet av friskolor och skol
peng. Det har alltid funnits skolor 
som verkat utanför det offentliga 
skolsystemet. Själv var jag folk
högskolelärare i en socialde
mokratisk skola i Norrbotten större 
delen av 1960-talet. När den nya 
läroplanen för grundskolan inför
des 69 ville jag gärna vara med 
och förverkliga den. Jag anser 
fortfarande att den blev en stor 
succe. 

I Lunds kommun var de cirka 
sex miljonerna som utbetalades 
till friskoloma den enda egentliga 
ökningen av skolutgifterna 1988-
1994. Den finansierades med 
besparingar i alla andra samman
hang. Skolpengen beslutades 
uppgå till 85 procent av kostnaden 
i det offentliga skolväsendet. 
Beslutet kom ett parmånader innan 
den borgerligt tillsatta utredningen 
konstaterade att 75 procent hade 
varit den rimliga nivån. Därför 
talade Ylva Johansson om 75 
procent som ett tänkbart alternativ. 

De borgerliga politikerna be
tecknar skolpengen som en demo
kratisk framgång. Nu har alla 
möjlighet att gå i friskol or. Ingvar 
Carlsson brukar tala om den 
svenska grundskolan som den där 
arbetarens son och disponentens 
möts på samma villko~. Det är rätt. 

Jag accepterar existensen av 
skolor för pedagogiska alternativ, 
friskolori utkanten av detallmänna 
skolsystemet. De har naturligtv.is 
rätt att existera, det har de alltid 
haft. De kan också förtjäna 
kommunalt ekonomiskt stöd. 

Skolan som mötesplats 
För mig är det uppenbart att den 
svenska skolan, grundskolan och 
gymnasiet, är en av de viktigaste 
mötesplatserna för ungdomar från 
olika samhällsklasser, med olika 
etnisk bakgrund, olika politisk 
uppfattning, olika intressen, olika 

religiös uppfattning. Skolan ska 
vara som den ideala kommun
fullmäktigeförsamlingen eller 
riksdagen - en avspegling och 
mötesplats för vårt folk , eller om 
man så vill våra folk. 

Det finns inte så många sådana 
mötesplatser. Värnplikten är en 
för den manliga delen av folket. 
Idrotten är en annan. Den svenska 
kyrkan en tredje. Där finns inte 
jude eller grek, inte ma~ . ~ller 
kvinna, utan alla är ett. Mojhgen 
diskriminerar den rikt folk, som 
har lika svårt att komma till 
paradiset som en kamel att komll?a 
genom ett nålsöga. Men de kan JU 
alltid fräls as genom ruin . Och 
vakthållningen mot deras schack
rande inom kyrkan är knappast så 
intensiv att den kan kallas diskri 
minerande. 

Vi måste försvara våra få 
pluralistiska mötesplatser. Särskilt 
farligt är den uppslittring som sker 
på religiös och etnisk grund. I min 
dagliga verksamhet på Helene
holmsskolan i Malmö möter jag 
muslimska flickor som i sin klädsel 
visar sin trostillhörighet Vi har 
gett dem möjlighet att utöva sin 
religion på de bestämda böne
tidemai ettlitet grupprum. Hänsyn 
tas till deras speciella kost. Det är 
som det ska. Men de sitter i 
klassrummen med de andra elever
na- och försvarar sin tro genom att 
utöva den. Så skapas självtillit hos 
dem och tolerans hos dera s 
kamrater. 

Här i Lund har vi försvårat för 
invandrama genom att spara på 
hemspråksundervisningen. 

Den arabiska kulturskolan 
Nyligen avslogs av formella skäl 
en anhållan om att få bilda en 
arabisk kulturskola. Den var inte 
religiöst grundad. Den skulle bland 
annat ge arabiskt perspektiv på 
historien. 

Jag önskar att vi kunde göra 
rättvisa åt ett arabiskt perspektiv i 
vår ordinarie undervisning. Då 
skulle ju också de svenska eleverna 
bli delaktiga av det. De som 
planerar den arabiska skolan är 
personer som jag samarbetat ':led 
i solidaritetsarbetet för Palestma. 
Men jag tycker ändå det vore 
olyckligt om skolan kom till.stånd. 

Nu är det inte för m1g att 
bestämma, åtminstone inte i Lund. 
Ansökan avslogs på formella 
grunder och när de formella 
problemen lösts måste samma 
lagar naturligtvis gälla för denna 
friskoJa som alla andra. Till min 
stora glädje argumenterade en rad 
unga socialdemokrater med Ulrika 
Holgersson i spetsen mot frisko
loma i budgetdebatten. Det ger 
hopp för framtiden. 

Skolpengen i grundskolan 
Skolpeng och valfrihet gäller ju 
inte bara friskoloma utan också 
inom det kommunala skolsys
temet. Rätten att fritt välja vilken 
grundskola man vill gå i infördes 



Europas bästa skola? 
.. ----------~--~--.. --~ av socialdemokraterna. I realiteten 

är den ganska marginell: förut
sättningen är att alla som bor inom 
upptagningsområdet först fått sina 
platser garanterade. Finns det 
sedan någon plats över kan elever 
utanför området få dem. I princip 
är Lunds skolor redan fulla och 
kommer att bli än mer fulla när 
babyboomens barn drar igenom 
dem som en jättevåg. 

Vi har en sorts skolpeng här, 
fast vi kallar den rörligt bidrag. 
Jag har röstat för den. Den är 40 
procent av den totala kostnaden. 
De återstående 60 procenten 
tilldelas efter sociala och andra 
behov. Det slår rätt hyggligt, men 
det finns tecken som tyder på att 
skolpeng även i denna ytterst 
tuktade form fårnegativa effekter: 
rektorerna frestat att öka elev
antalet i klasserna. 

Profilskolor är ett begrepp som 
har med valfrihet att göra. De ska 
öka mångfalden. Förutsättningen 
är dock att det finns platser för 
dem som vill dit, vilket är långt 
ifrån säkert. Och profilskolor är 
också ett demokratiskt problem. 
Antag att grundskolan i mitt 
område har idrottsprofil och jag 
hellre som elev ville ge den en 
annan profil, hur går det då med 
elevinflytandet? Profilskolan blir 
en institution som man måste 
acceptera. 

Slutsatser? Skolpengen till 
friskolor vill jag slippa, vare sig 

den blir85 eller75 procent. Sådana 
stela tal blir en Prokustesbädd: 
den som är för stor får fötterna 
avhuggna och den som är för liten 
tänjs ut som i en sträckbänk. Jag 
vill bedöma vilka skolor som ska 
få bidrag och anpassa bidragets 
storlek efter behovet. Vilket ska 
ske i normal offentlig debatt och 
med politiskt ansvar. 

Jag tror vi borde avskaffa även 
vårt rörliga bidrag. 

Betygen 
Och nu till något helt annat: 
betygen. 

Vårt parti liksom elevorga
nisationerna har velat avskaffa 
dem, men har då haft en kompakt 
elev-och föräldraopinion emot sig. 
Jag tror det femgradiga relativa 
betygsystemet har varit mer till 
nytta än till skada. Det har gjort 
det omöjligt att förvägra elever 
som gjort goda prestationer goda 
betyg - åtminstone i majoriteten 
av fallen. Lärare har varit tvungna 
att motivera sina betyg, vare sig de 
är höga eller låga. Ett system med 
standard prov har garanterat 
jämförbarhet. I allmänhet har de 
fungerat rimligt som urvals
instrument till universiteten. 

Jag avstår att kommentera 
förslagen till betygssystem i 
grundskolan eftersom inget beslut 
tagits än. 

Gymnasieskolan prövar för 
första gången det nya betygs
systemet i höst. 

Beatrice Ask avskaffade 
betygen 
Jag brukar säga, att det var kul att 
det var Beatrice Ask som blev den 
som uppfyllde vänsterpartiets 
önskan att avskaffa betygs
systemet. 

Men innan jag kommenterar 
betygssystemet måste jag säga 
något om det skolsystem som det 
ska fungera i. Gymnasiet är nu 
systematiserat i program: natur
vetenskapligt, samhällsvetenskap
ligt, estetiskt osv. Alla program är 
treåriga. Inom alla program råder 
en relativt stor valfrihet att välja 
innehåll i form av val mellan olika 
kurser. Det blir alltså en väldig 
mängd olika elever som kan olika 
saker jämfört med varandra. Och 
det kan ju sägas vara positivt. Betyg 
sätts inte vid terminsslut utan vid 
kursslut En del kurser är kortare 
än en termin, andra kan gå över 
fyra terminer. Elever kan förstås 
få olika många betyg. Alla betyg 
kan omprövas. Man kan tentera ett 
obegränsat antal gånger _Här finns 
en ekonomisk spärr: en tentamen 
kostar en hel del. Jag tror att den i 
Malmö värderas till 300 kr i 
genomsnitt. Men det finns kom
muner som tarupp till tusen kronor. 
Det kan bli ett dyrt och orättvist 
system. 

Hur julen blev inställd 1997 
Det var en gång en nisse som inte 
tyckte om julen. Och det var ju 
trist, för han arbetade i tomtens 
verkstad, ocheftermånga års träget 
slitande med den rutiga färgen till 
schackbrädet hade han stigit i 
graderna och skulle få bli 
renskötare och pakethållare åt 
självaste Tomten. 

Tomten som arbetsgivare 
"Jag vill inte vara med längre", sa 
nissen surt och målade fel. 

"Han vill inte vara med" mum
lade de andra nissarna. "Han tycker 
inte om julen. Vad ska vi göra? Se 
bara till att inte Tomten får höra 
talas om det här, för då blir det 
oändliga föreläsningar om stj äman 
som skänker hopp och varma 
hjärtan ." 

"Varför är det bara vi som ska 
slita så hårt dagarna före jul?" sa 
nissen surt. "Alla människorna 
bara latar sig och sitter vid varma 
brasor och vickar på tårna till
sammans med familjen." 

"Gör de?" undrade de andra 
nissarna. De hade aldrig funderat 

på vad målgruppen hade för sig 
dagarna före jul. 

"Visst. De sitter bekvämt till
bakalutade och .. . " 

"VAD ÄR DET SOM PÅ
GÅR ?"ljöd Tomtens dånande röst. 

"Nisse här säger att män
niskorna latar sig före jul, och då 
tycker han att vi också kunde få 
göra det", svarade en nisse för
siktigt. 

"Vi mås te no g ta upp det här på 
kvällsmötet", pep en annan nisse 
och lade ifrån sig dockarmen han 
höll på att montera. 

En riktig jul 
"HÖ HÖ HÖ!" sa tomten. "Ni har 
fel. Felare kan man knappt ha. Här 
ska ni fåse!"OcheftersomTomten 
är en blandning mellan trollkarl 
och god fe så trollade han snabbt 
fram en storbilds-TV. Sä riktade 
han en videokamera mot gatorna i 
städerna. 

Gatorna myllrade av folk som 
travade omkring med korta, snabba 
steg. De trängdes i affärerna, de 
kämpade mot blåsten på stor
gatorna, de kånkade på påsar, 

diskmedel, skurpulver, på jul
skinkor, omslagspapper,juldukar, 
korvar, saffransbröd, leverpastejer, 
döda kalkoner, tyg till julgardiner, 
kryddnejlikor, pepparkaksformar, 
böcker, filtar, praktiska hushålls
maskiner och mycket annat. Trötta, 
bleka föräldrar med tv å kassar i 
varje hand ropade uppgivet efter 
sin barn när de försvann i trängseln. 
trötta, irriteradeexpediter blandade 
bort kvitton och snäste minsann 
inte bara kassaapparaterna, trötta, 
förströdda parkeringsvakter gick 
ochhuttrade i kylan och fick säkert 
dubbelt så mycket skäll som de 
brukade få i maj månad . 

Kan man, vill man •... 
Tomten zoomade in på en 

mamma som stod i en kassakö 
tillsammans med sin lilla dotter. 

"Mamma, jag vill gåheeem",sa 
flickan. 

"Nej, vi kan inte gå hem nu, vi 
måste handla, du vill väl att vi ska 
ha en riktig jul?!" 

"Men här är så trångt! Jag 
behöver kissa. Jag är törstig." 

De två lägsta alternativen är Icke 
godkänt och Godkänt. Alla pro
gram ska läsa t ex samhälls
kunskap. Grundkursen, kurs A, ska 
vara gemensam för alla. Bara 
enstaka elever ska i undantagsfall 
underkännas. Om alla i en yrkes
linje ska få godkänt innebär det att 
kraven för godkänt blir så låga att 
det stora flertalet i t ex natur
vetenskapligt program kommer att 
få Väl godkänt eller Mycket väl 
godkänt, de två högsta alternativen. 

Det finns inga tydliga kriterier 
att följa utan dem måste lärarna 
själva utforma. I Malmö sitter 
betygsgrupper för hela stan och 
arbetar med kriterier. Här i Lund 
tycks det vara de enskilda skoloma 
som arbetar. Betygen ska vara 
kunskapsrelaterade, inte relativa. 
Arbetet med betygskriterier kan 
säkert vara utvecklande för lärarna. 
Själv har jag stort nöje av att sitta 
i en grupp historielärare. Men det 
kommer att läsas olika kurser i 
olika skolor och på olika orter och 
det kommer att sättas betyg på 
olika sätt. Och det går väl an - det 
är i princip den betygsfria skolan. 

Problemet uppstår vid intag
ningarna till högskola och univer
sitet. En grundprincip har varit att 
man inte får översätta bokstavs
betygen till sifferbetyg. Det är som 
att svära i kyrkan och spotta i 
nattvardsvinet. Men de första 
universiteten har gjort är att göra 
just detta. Vad ska de ta sig till? 

forts sid4 

Då hände något oväntat. Ja, det 
var så totaltoväntatatt tomtenhöll 
på att tappa kameran. 

Mamman ställde ifrån sig 
korgen med varor som hon hade 
pilat runt och hämtat. Så sa hon: 

"Du har rätt. Vi struntar i det 
här! Vi blir inteettdugg lyckligare 
av hemmagjord korv och fyra nya 
grytunderlägg. Nu går vi på 
pizzeria, och sen går vi hem och 
spelar yatzy!" 

Flickans ögon blev runda. 
"Kan vi det? Åh, så bra." 
De försvann i vimlet. 

... men bara i är 
Tomten stängde av kameran. 
Nissarna såg generat på varandra. 
Vad skulle de säga ... ? 

Tomten harklade sig. 
"Vi ställer in julen i år. Kvittera 

ut en ask choklad och fem tärningar 
vid utgången ... Men nästa år kör vi 
på som vanligt igen! GLÖM INTE 
DET!" 

Ludvig 
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F å r n 
Täppan 

Detlackar motjul och man börjar 
få fjärilar i magen. De riktiga 
fjärilarna har slagit ihop sina spröda 
vingar och reinkarnerat sig till 
larver eller någon annan exi
stensform. 

I kolonitäppan i S:t Måns rör sig 
fåglarna obekymrat på marken .så 
här års, eftersom det är ganska 
folktomt i området. En spräcklig 
katt, som brukar jaga här, vistas 
numera utanför badhuset, där den 
tigger uppmärksamhet. 

Jag ser mig omkring och finner 
allt gott. Marken Skåne är redan 
dräktig med våren, känns det som. 
På rabatterna ligger massor med 
löv, som daggmaskar ska få dra ner 
och förvandla till mylla; 

Grenar från äppelträden är 
avsågade och de blöda icke av sav 
där snitten lagts; Syrenbuskarna 
blottar redan små gröna knoppar. I 
kolonistugan ligger på soffan ett 
lager äpplen under gamla tidningar, 
att ätas under den mörka årstiden. 
bet luktar skarpta v mögel i stugan. 

Ny status 
Jag har ju detta år blivit ägare av en 
riktig kolonilott, men jag har inte 
övergivit mitt friland (Finnland) 
utmed järnvägen. Det fungerar 
numera som genbank för en massa 
örter som jag klyver och bär över 
till det föreningsarrenderade 
området. 

"Driv ut naturen med tjuga- den 
kommer tillbaka", sa Horatius. Jag 
har denna höst varit måttlig i min 
kamp mot ogräs, men jag har 
upptäckt att smultron är en bra 
marktäckare som kan hålla maskros 
och kirskål stången. Så min täppa 
har blivit ett riktigt smultronland. 

För några veckor sedan hittade 
jag en uppgrävd växtklump i 
Botaniska trädgården, som jag tog 
med till täppan och planterade. Det 
blir förstås roligt att se vad som 
kommer upp till våren. Sen dess 
går jag till Botan då och då för att 
se om jag kan hitta mer, men det 
har bara blivit några små enkla 
fynd, som i värsta fall kan visa sig 
vara ogräs . 

Sambon oroar sig vid denna 
·årstid för att mössen även detta år 
ska äta upp äpplen och textilier i 
hennes stuga. Men man ska ju inte" 
oroa sig för morgondagen, i 
övermorgon är den över, tänker jag 
och biter i ett kallt äpple med lätt 
mögel smak. 

Finn 

Sex år i skol.. .. 
forts från sid 3 
Kaos gynnar den starke 
Nu kan det också kvitta. När det 
gäller tillträde till högskolor och 
universitet råder totalt kaos. 
Kriterierna är olika från det ena 
universitetet till det andra, kurserna 
har olika namn och det kan var 
svårt att se vad det innebär. Många 
satsar på högskoleprovet i stället 
för betygen. Det sägs att kaos är 
granne med Gud. 

Jag säger att kaos gynnar dem 
med bättre resurser. Jag kan råda 
personer som är mig angelägna 
hur de ska välja, vilka smällar de 
ska stå för, uppmana dem till en 
ralativt dyrbar rörlighet och på så 
sätt få in dem i en högre utbildning. 
Akademiker kan alltid finna 
luckorna i systemet och få in sina 
barn. Och den som har pengar kan 
alltid betala misslyckandena. För 
andra råder det totala godtycket, 
nästan. Ett betygssystem som gör 
jämförelser praktiskt taget omöj
liga, ett högskolesystem där allt 
flyter. Valfrihet alltså. 

Nu arbetas det både med betygen 
och högskolesystemet. Sverige är 
ju trots allt fullt av rationella 
människor. Det kommer nog att 
fungera bra något decennium in 
på 2000-talet. 

Med betygssystemet arbetar inte 
skolstyrelsen. Mina åsikter väger 
inte tyngre än någon annans. Det 
fårräcka med mina idiosynkrasier 
och fixa ideer. 

Jag vill bara till sistpassa på och 
uttrycka min respekt för Lars 
Andraes kunnande och patos när 
det gäller utbildningsfrågor. Det 
är en förlust att han lämnar 
skolstyrelsen. Förhoppningsvis 
återkommer han till skol politiken. 
En annan sak är att hans sätt att 
polemisera i sin giftighet och 
blodtörst avviker från mitt. Den 
som oftastdrabbas av hans polemik 
är Ulf Nilsson, skolstyrelsens 
avgående ordförande. Han tycks 
inte mer besvärad än en björn av 
en bisvärm, även om han blir lite 
röd om öronen ibland. Han har 
gjortett braoch klokt arbete. Ibland 
har hans roll väl tvingat honom att 
försvara åtgärder som han inte helt 
hade velat stå för. Men utan hans 
insatser hade resultatet av den 
gångna treårsperiodens politik 
kunnat bli mycket värre. Mycket 
som har gjorts har faktiskt varit 
ganska bra. 

Gunnar Stensson 
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M-landstinget ... 
forts från sid l 

av sparbeting et, men att vi kommer 
att granska konse-kvenserna 
mycket noga och åter-komma i 
nästa budget. Vi varocksåfrågande 
till att det fanns två parkeringshus 
i Lund med bland de högst 
prioriterade s.k. strategiska in
vesteringarna. 

Borgarna ville sätta av 233 
miljoner 1995, i en pensions
stiftelse så att de blev oåtkomliga 
för politikerna. Avsikten är att 
reservera pengar till framtida 
pensionsbetalningar. Man ville 
spara, höja patientavgifter och slå 
vakt om sin valfrihetsrevolution. 

Heta frågor 
Debatten gav en ganska god bild 
av vilka frågor som kommer att 
v ara heta under de kommande åren. 
Pensionsfrågan kommer att dyka 
upp igen. Så länge man inte har 
kommit fram till en lösning som 
kan gälla för alla kommuner och 
landsting kommer de borgerliga 
partierna att utnyttja pensions
skulden som ett argument för att 
hålla tillbaka verksamheterna i 
kommuner och landsting. 

Den största striden kommer att 
stå kring sådant som offentligt -
privat, "köp och sälj" och fri 
etableringsrätt. Det är här borgarna 
verkligen är engagerade och det är 
på dessa frågor de fick storstryk i 
valet. De tappade alla landsting 
förutom Hallands län till vänstern. 
Moderaterna verkade visserligen 
mest deprimerade, men de kommer 

Kontaktnätet 
Den i mars startade kampanjen, 
där över 75 riksorganisationer 
uppmanade till att bli flyk
tingguide, går vidare. 

I Lund följdes kampanjen upp 
av Individuell Människohjälp, IM, 
och Röda Korset. 

Intresseanmälningar från 99 
blivande guider har inkommit. 
Förmedlade kontakter mellan 
guide och flykting berör idag totalt 
50 personer, 

KollJ:aktnätet anordnar en stu
diecil1cel för sina guider om 
flyktingmottagandeL Där går man 
igenom hur flyktingmottagandet 
går till i Lund samt tar upp 
attitydfrågor och olika fråge
ställningar som kan möta en som 
guide. 

Om du vill veta mer om Kon
taktnätet, ta kontakt med IM, tel: 
Il 79 80. 

att repa mod. Redan nu använde de 
uttryck som planekonomi och 
ofrihet när de beskrev vänster
politiken. 

Citytunneln och Seminariet 
Den regionala trafikpolitiken och 
finansieringen av Citytunneln 
debatterades kortmen återkommer 
säkert. Det var centerpartiet som 
nu ville ha in en skrivning i 
budgetdokumentet om att lands
tinget inte skulle medverka vid 
finansieringen av Citytunneln. De 
förlorade med 57- 14. Det varbara 
miljöpartiet som gav dem sitt stöd . 
Anmärkningsvärt var att 38 leda
möter, mest socialdemokrater lade 
ner sina röster. Frågan är varför. 
Vänstergruppen var mot att lands
tinget skulle låsa sig redan nu, men 
betonade för säkerhets skull sitt 
bromotstånd i debatten. Seminari'et 
i Lund debatterades också. Här 
följdes gamla kända mönster. 
Frågan återkommer säkert i olika 
skepnader. 

Mijönämnd 
En ganska kort debatt fördes om 
landstingets reviderade miljö 
program. Alla är överens om att det 
är ett bra program som nu blir ännu 
bättre, men det fanns ändå behov 
hos en delledarnöter att riktigt visa 
hur väl man ville miljön. Det 
reviderade miljöprogrammet samt 
det faktum att landstinget nu får en 
nämnd med ansvar för miljöfrågor 
och landstingsskogar kommer att 
ge ett bra underlag för kommande 
debatter. 
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RÖDA KAPELLET. Sö. 12.12 kl. 16.45 
(19, 19 .15) fortsatt rep . av Tolv
skillingssviten! Det behövs! Glöm inte att 
öva på solon och att andas djupt innan. 
Sö. 19.12 jubileumsårsavslutmng: spel 
halva tiden, sen glögg med vismng av 
gamla orkesterfoton (ta med sådana, 
helst uppfästa på kartong), allrasist öl på 
John Bull. 
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