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I stort sett alla politiska kommen
tatorer av någorlunda format har 
utmålat Göran Perssons första bud
get som något slags sanningens 
minut. Man har gjort det nästan 
lika mycket förvänsterpartiet som 
förregering en. Manharvisserligen 
varit lätt förvånad över hur partiet 
gång på gång lyckats träffa 
uppgörelser med socialdemokra
terna om budgetförstärkningar och 
i viktiga politiska frågor. Man har 
varit fast övertygad om att vänster
partiet snart skulle krokna inför 
den övermäktiga uppgiften att ta 
ansvar förimpopulära åtgärder. Allt 
eftersom tiden har gått och upp
görelserna blivit flera har ledar
skribentemas förvåningenövergått 
till oro. Det har hjälpligt gått att 
dölja oron med att besluten främst 
gällt skattehöjningar, vänsterpar
tiets specialdistans . I budgeten 
kommer de skarpa besparingarna 
och då blir det något helt annat, har 
man sagt. Nu är vi där. Göran 
Persson försöker sig på den svåra 
konsten att gå balansgång mellan 
nödvändiga mycket skarpa bespa
ringar och risken att med dessa 
knäcka den pågående konjunktur
uppgången. Det är naturligt att 
budgeten innehåller mycket som 
är svårt att smältaoch som givetvis 
måste vara oerhört smärtsamt för 
en socialdemokratisk regering. 

Lycka till 
Sänkta barnbidrag, sjukersättningar 
ochU-hjälp och besparingar över i 
stort sett hela linjen är ingen social
demokratisk önskepolitik! Försla
gen läggs därför att man är nödd 
och tvungen. Jag tycker att Gudrun 
Schymans kommentarer i riksdags
debatten i tisdags byggde på den 
insikten och de var utmärkta! Hon 
betonade att vänsterpartiet i stort 
sett var överens med regeringen 
om imiktningen och målet för den 
ekonomiska politiken. Huvudbud-
skapet var att hon önskar en 
helhetslösning och ett långsiktigt 
och stabilt samarbete mellan rege
ringen och vänsterpartiet. Idealet 
är en uppgörelse om den ekono
miska politiken som håller hela 
valperioden. Hon sa också att det 
genom samtal borde vara möjligt 
att uppnå detta. Kritiken av rege
ringens budget var måttlig och 
uttrycktes som önskemål om högre 
ambitioner för arbetslöshetsbe
kämpningen - men hon betonade 
också sitt gillande av imiktningen 
på aktivajobbskapande åtgärder-

önskan om bättre miljö- och jäm
ställdhetsprofiL Hon sa dessutom 
att även om dem övervägandedelen 
av de nya jobben måste komma 
inom den privata sektorn, så måste 
kommuner och landsting få ett v is st 
stöd . Det var egentligen bara 
minskad U-hjälp och en generell 
sänkning av barnbidragen, som 
avvisades helt. Den direkta upp
maningen till regeringen v ar: "Und
vik tu v hoppning i den ekonomiska 
politiken! Vänstern vann valetoch 
har mandat att regera just för att 
pressa ner arbetslösheten och 
underskotten! 

Hade inte uttrycket varit så 
belastat, så hade min kommentar 
varit given: "Lycka till"! 

Mandat för nedskärning 
Det är helt rätt att v änstems mandat 
är att pressa ner arbetslösheten och 
underskotten. Detta måste sägas 
om och om igen till det blir 
självklart för alla! Socialdemo
kraterna begärde och fick ett öppet 
mandat av väljama att vidta de 
åtgärder, som behövs men också 
vänsterpartiet talade om att det inte 
går att komma ur krisen utan rejäla 
besparingar och de breda löntagar
gruppemas medverkan. Det bygger 
på den gemensamma insikten att 
minskade underskott och skulder 
är det enda sättet att återupprätta 
politiken och erövra makten från 
storfinansen. 

Höstens svenska politik harvisat 
att det idag bara finns tv å partier, 
som tar ekonomiskt och politiskt 
ansvar. Det är de två vänster
partierna. Spekulationerna om att 
vänsterpartiet inte skulle klara sv åra 
beslut har inte varit obefogade , 
men fyra eller fem uppgörelser av 
stigande svårighetsgrad har gjort 
intryck också på de mest inbitna 
tvivlarna. 

Förvånad partisekreterare 
Man är förvånad långt in i vän
sterpartiets egna led. Den nye 
partisekreteraren Lars Oh ly verkar 
minst sagt övmaskad över det 
svaga ime motståndet mot sådant 
som medverkan till ED-avgiftens 
finansiering . Det framgick av en 
Eko-intervju med honom i helgen. 
Förklaringarna till detta är säkert 
flera . Den överraskande valfram
gången har säkert stärkt samman
hållningen i vänsterpartietochgett 
nyttsjälvförtroende till partiledning 
och riksdagsgrupp. Gamla interna 
låsningar har luckrats upp och 

många av partiets stränga recen
senter bland medlemmarna ute i 
landet har hamnat i ansvarsfulla 
beslutspositioner i sina hemkom
muner och landsting och påverkats 
av detta. Det är också troligt attden 
mera verklighetsanknutna synen på 
de ekonomiska och politiska sam
manhangen som utvecklats under 
de senaste 4-5 åren nu har slagit 
igenom på bredden. 

Väljarbasen ökar 
Det som håller på att hända nu är 

oerhört intressant av flera skäl. Den 
politiska verkligheten i Sverige 
håller på att förändras radikalt. 
Vänsterpartiet har från att ha till
bringat hela förra v al perioden i s.k 
"mediaskugga" nu hamnat i ramp
ljuset. Vad vi tycker och tänker är 
politiskt intressant och måste 
behandlas seriöst. Uppmärksam
heten och den kritiska granskning 
som partiet alltmer utsätts för är 
stimulerande och utvecklande för 
politiken och med ökat inflytande 
följer . också ökat ansvarstagande. 
Sakta förändras härmed den bild 
av partiet, som opportunistiskt, 
opålitligt, "alla goda gåvors 
givare", en plats för missnöjes
röster, som vi delvis självförvållat 
fått dras med i många år, till bilden 
av ett parti, som det kan löna sig att 
rösta på för attdetkan åstadkomma 
något och som man kan lita på 
även när det gäller svåra beslut. 
Härmed ökar också väljarbasen. 
V år t ans v arstagande kommer alltid 
att ifrågasättas av v åra motståndare, 
men det finns faktiskt gränser för 
vad press och andra media kan 
förtiga och förvränga, även om det 
skulle vara i deras uppdragsgivares 
intresse. Jag kan bara hänvisa till 
P erT Ohlsson politisk chefredaktör 
i sydsvenskan, som lyft fram att 
vänsterpartiet verkligen respek
terade utslaget i folkomröstningen 
och röstade för E U-medlemskapet 
i riksdagen och att v dessutom 
medverkade till finansieringen. 
Samtidigt som vänsterpartiet har 
fått allt mer uppmärksamhet har de 
borgerliga oppositionspartierna 
marginaliserats. De verkar hittills 
ha varit förlamade av v alnederlaget 
och av egna ime problem. Oppo
sitionen visar inga tecken på att 
kunna samla sig till ett gemensamt 
alternativ till vänsterpolitiken ellP.r 
till att vilja bryta upp blocken och 
söka konstruktivt samarbete med 
regerin~n. Det är möjligt att läget 
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Zambia 
narrnare 
Lund än 
Uppsala 
I höstas började jag ett nytt jobb i 
Uppsala. Det är ett stort steg att 

. lämnaden lokala politiken och följa 
den på avstånd . Som pendlare blir 
man inte hemma tillräckligt varken 
här eller där, för att riktigt kunna 
hänga med. Dessutom var jag en 
månad i Zambia, och då blir man 
alienerad från rikspolitiken också. 
Två partistyrelsemöten missade 
jag, men fann vid hemkomsten till 
jul att partiet skött sig fint. 

I Zambia finns faktiskt ett 
Veckoblad- Weekly Post. Det är 
den bästa tidningen i landet, och 
därför är den nu hotad. Weekly 
Post rapporterade att presidenten 
reste till Sverige med ett sällskap 
på trettio personer på zambiska 
statens bekostnad för attprivatdelta 
i ett väckelsemöte . De övriga, 
statskontrollerade medierna kal
lade resan officiell, vilket svenska 
ambassaden bestämt förnekade att 
den var. 

Denna och andra obekväma 
uppgifter har nu lett till att 
redaktörerna på detta zambiska 
Veckoblad står åtalade för förräderi 
och uppvigling. 

Yttrandefriheten har inte högt i 
taket där liksom på många andra 
håll i världen. Men även makt kan 
korrumperade mest kritiska media. 
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Välkommen till en 
ny vår. 
Det politiska läget är intressant. 
Vinden har vänt. På riksnivå har 
vänstern harpåbörjatett samarbete 
med regeringen. Lokalt har social
demokraterna, miljöpartiet och 
vänsterpartiet bildat regering och 
även inom landstinget har s och v 
nära kontakter. VB följer utveck
lingen och kritiserar vasst precis 
som vi gjort med de borgerliga 
makthavarna. 

I år firar VB jubileum. 20-
årsjubileum. I 20 är har vänster
partiet försett Lundaborna med en 
veckotidning som granskar politi
ken från ett vänsterperspektiv. 
Jubileet kommer att firas i höst. 

Redaktionen 

hemma
Rectangle
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Think big! 
Åter kan vi efter ny är konstatera att 
Lund har haft en kraftig befolk
ningsökning. Och detta trots att det 
nästan inte har byggts några nya 
bostäder. Det har uppenbarligen 
blivitendel "compactliving". Och 
inget fel i det, i de stora lägenhets
ytornas Sverige finns det vissa 
marginaler. 

Men vi fårräknamed att folkök
ningen fortsätter. Högskolan växer, 
Ericsson bygger ut. Framför allt 
har Lundett (bara delvis välförtjänt) 
rykte att vara en trevlig stad ditt 
människor söker sej även om de 
jobbar på annat håll. Följden är au 
vi får räkna med att Lund även 
framöver fårnågot ellernågra tusen 
nyainvånare varje år, särskiltsedan 
bostadsbyggandet tagit fart igen. 
Snartär vi över hundratusen i kom
munen. 

Och det är vänstern som under 
den närmaste perioden ska planera 
f?r och organisera denna expan
siOn. 

Det är inte problemfritt. Detfinns 
framför allt i miljöpartiet men också 
i vänsterpartiet starka opinioner 
som säger ''hit men inte längre", 
Lund är stort nog, miljön tål inte 
mer. Och de är säkertrepresentativa 
för många vanliga, opolitiska 
lundabor som älskar bilden av den 
"lilla storstaden". 

Problemet är då att det inte lär bli 
någon bra planering för expansio
nen om den sker motvilligt, utan 
hjärta för de nya invånarna och för 
de nya stadsdelar som behövs för 
att hysa dem. Likaså finns en risk 
att man tar till de centrala instituti
onerna för smått. Det finns gott om 
exempel: den futtiga stadsteatern, 
det snåla Högevallsbadet, det 
sprickfärdiga stadsbiblioteket. 

Jo, vi vetatt detinte finns pengar 
till några storslagna kommunala 
anläggningar just nu. Men v ad vi är 
ute efter är, att de politiska partierna 
och lundaborna i gemen ska inse 
att Lund håller på att bli en stor stad 
och att det inte finns någraegentliga 
medel att v ända på utvecklingen så 
länge som människor från andra 
orteraktivtvill komma hit. (l gamla 
DDR försökte de reglera inflytt
ningen till somliga städer men det 
gick inte så bra.) 

Var fosterländsk! 

På marknaden visar man sitt 
ogillande genom att rösta med 
fötterna. I vissa sammanhang kan 
det vara en bra markering. VB vill 
därför gärna gärna vidarbefordra 
Biger Schlaugs uppmaning till oss 
alla att visa folsterlandssinne. Till 
dem det berör: Byt försäkrings
bolag om du är kund i Skandia! 
Bojkottar Skandia Sverige - Så 
bojkottar vi svenskar Skandia! 

Vaif!j~ sviker vänstern Bosnien? 
Jag v1ll ta tillfallet 1 akt att n va 1 ett på allvar att det var fel att erkänna ovidkommande hänsyn nu när det 
gammalt sår. Jag tror att det är Bosnien och Kroatien och hon är i kalla kriget är slut! 
nödvändigt för vänsterpartiets konsekvens med detta motståndare I den komplicerade världen efter 
utveckling. J ag svarar samtidigt på till att FN skall få försvara Bosnien berlinmurens fall måste man ändå 
~pp~aning~n i VänsterPress, par- med vapenmakt och till att vapen- kunna tillämpa folkrättsliga prin
tlets mterntldrung att debattera den embargot mot Bosnien skall hävas ciper. 
internationella solidariteten . så att landet kan försvara sig själv! 

Vänsterpartiets inställning till Detta är för övrigt också parti-
seberoas överfall på Bosnien , styrelsens uppfattning. 
oviljan att peka ut skurkarna och 
oförmågan att hävda folkrättsliga 
principer oroar mig mycket. Jag 
tycker mig dessutom se en utveck
ling till det sämre. Enligt uppgift 
klarade partistyrelsen sent i höstas 
inte av att ens i milda ordalag 
kritisera de serbiska banditerna. Ett 
uttalande med i huvudsak huma
nitärt innehåll föll på en mening 
som var kritisk mot serberna. 

Mörkrädd 
Partistyrelsens internationella 
taleskvinna Birgitta Sevefjord 
säger saker i ett samtal om 
internationell politik i VänsterPress 
somgörmig mörkrädd. Honhävdar 

Vad anständigheten kräver 
Jag anser att anständigheten kräver 
av vänstern att vi visar medkänsla 
med offren, ger dem stöd och 
fristad, att vi fördömer brotts
lingama och medverkar till att de 
straffas. 

Anständigheten kräver också att 
vi ställer upp och - genom FN -
försvarar erkända stater, FN
medlemmar , eller att vi ger dem 
rätten att själv försvara sig, allt i 
enlighet med FN-stadgans artikel 
51. Det finns ingen anledning att 
sväva på målet när det gäller detta. 
Det finns ingen ursäkt för taktiska 
undanflykter eller någon plats för 

Sanningens minut ... 
kommer att förändras men Dagens 
Nyheters ledarskribent verkar 
nästan desperat den 9 .1 i sin 
uppmaning till oppositionen att 
återkommamedkraft efter juluppe
hållet. Om den förblir tunn ,eller 
enbart kverulantisk och malande 
är "risken" enligt DN att dess 
påverkan på den politiska utveck
lingen övertas av andra, dvs främst 
av vänsterpartiet och LO. DNs 
ledare är värd att citera:" Ett 
självupptaget folkparti, ett center
parti som går in för kärnkraftstrid, 
ett moderatparti som återgår till 
ideologiska floskler med en parti
ledare som absorberas av utrikes
politik . Så ser en tänkbar bild av 
värens opposition ut." Lägg märke 
till att det är det förra regerings
organet som skriver så. Det är klart 
att detta är ett skrämmande 
perspektiv för en borgerlig ledar
skribent, men för vänstersympati
sören är det ingen dum utveckling. 
Ledaren är också ett slags mätare 
på vad vänsterpartiet faktiskt har 
lyckats ås tadkomma under tre 
mycket framgångsrika höstmåna
der. 

Arbetet varnar 
Det är inte bara på Dagens Nyheter 
som man är orolig i andra borger
liga tidningarskriverman liknande 
saker. Oron finns också inom vissa 
delar av socialdemokratin. Arbe
tets chefredaktör, Anders Ferm 
varnar i sin tidning socialdemo-

kralerna för att de genom upp
görelser med v ocksåhjälper till att 
göra partiet "rumsrent" ochmöjligt 
att rösta på för den socialdemokra
tiskadelen av vänstern. Han befarar 
att socialdemokraterna på detta sätt 
farligt minskar sin egen väljarbas. 
Han ser de två partierna som 
kommunicerande kärl: Blirvänster
partiet större minskar social 
demokraterna automatiskt. Dess
utom blockeraruppgörelsermellan 
v och s detnärmande till folkpartiet 
som han önskar för att bryta block
politiken och skapa långsiktigt 
hållbara socialliberala regerings
underlag . Om jag uppfattat honom 
rätt artser han sedan länge att en 
blocköverskridande regering skulle 
vara den enda möjl igheten att 
komrna tillrättamed Sveriges stora 
ekonomiska och politiska problem. 

Inget pris för högt 
J ag har tidigare varit benägen att 
hålla med honom, men nu tycker 
jag att det finns andra realistiska 
lösningar. Om vänsterpartiet 
fortsätter på den nya framgångsrika 
vägen att utan att ställa ultimarum, 
kräva fördelningspolitisk rättvisa 
och hävda en tydlig miljöprofil och 
klarar nya uppgörelser med rege
nngen så ökar också det rena 
värtsteralternativets trovärdighet att 
klara svåra framtidsuppgifter. 
Sannolikheten för en stabil förut
sägbar politik ökar och social
demokraterna bör genom detta 

Bosniens rätt att försvara sig 
Den riksdagsgrupp som satt mellan 
1991 och I 994 hade bra diskus
sioner och gjorde analyser som 
ledde rätt . Vi erkände Bosnien, 
accepterade Sveriges medverkan i 
FN-styrkorna och deras freds
framtvingande mandat. Vi hävdade 
Bosniens rätt att försvara sig och 
deltog i solidaritetsmöten på 
Nomnalmstorg i Stockholm. Vi 
stod på oss trots partistyrelsens 
kritik. 

Det är viktigt att vi nu fortsätter 
tillsammans med de ungdomar i 
Ung Vänster som är missnöjda 
med partiets passivitet och till
sammans med fria debattörer som 
Jesus Alcala, Wilhelm Agrell , 
Anders Ehnmark m.fl. att hävda 
internationell solidaritet byggd på 
folkrätten! 

Rolf L Nitson 
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kunna kompensera förluster till 
v än s ter genom nya tidigare borger
liga röster och för vänsterpartiets 
del bör det inte vara orimligt att 
sikta på regeringsmedverkan redan 
under nästa valperiod. Sanno
likheten för en ny lång vänster
period i svenskpolitik ökar givetvis 
också. Detta är för mig en mycket 
tilltalande bild. Det är därförviktigt 
att partiledningen och riksdags
gruppen får en stark uppbackning 
från medlemmar och väljare för 
den förda politiken. Det finns så 
oerhört mycket att vinna på den. 
Men de omedelbara reaktionerna 
får inte v ara av görande. Missnöjes
yttringar, frågor, förvirring ja till 
och med drastiskt sänkta opinions
siffror får inte vara ett hinder. Vi 
skall komma ihåg att partiet klarade , 
extremt låga väljarsympatier, kring 
3,5 %, under hela förra v al perioden 
och ändå gjorde ett mycket bra val. 
Den fyraråriga valperioden ger 
dessutom den tid som eventuellt 
kan behövas för att förklara och 
förankra den politiska linjen! 
Möjligheternaharplötsligt öppnats 
för att vänsterpartiet skall lyckas 
med det som systerpartiet SF i 
Darunark så hett har eftersträvat, 
men !nte lyckats uppnå, nämligen 
att bh en respekterad och trovärdig 
kraft i politiken och därmed skapa 
förutsättningar för ett robust 
"arbetarflertal"i svensk politik. Jag 
är nästan beredd attskriva under på 
att: Inget pris kan vara för högt för 
detta! 

Rolf L Ni/son 

l Gynna denna tidnings annonsörer j 



Vicka mera på tårna .. . 
Att lata sig är en skön konst, men upp sommarstugan till tandema, t1dmngar. Nar hon hade hunrut så 

vijagasständigtavvårtinneboende måla båten, tj~ra ekan, styll_l:pa l~g.t ll_l:ärkte hon _att klockan har 
tvång att Göranåtvettigt Distink- grönska eller J aga försvarslasa b~ Vit for mycket f?.r att hon skulle 
tionen mellan nöje och vettighet är fiskar. hmna gå på den d_ ar avkopplande 
hårfin, och det krävs mångårig Småbarnsmamma G. - ensam- filn;ten_ hon hade tank t se, _så då var 
forskning innan man säkert kan stående vuxen med två små barn. detjuhkabraatthontogkallarkon-
skilja mellan kategorierna. Forsk- "Gud, vad jag är trött", sa hon toret också. Och ~ar h<_:m kom upp 
ning, förövrigt, är Vettig. Mångårig och trevade efter sina ögon. "Den fick h_on se a~t s~ap_et 1 ha,llen såg 
är rentav tjusig. minste vaknar klockan fem, och konstigt ut nar t1drungshogen var 

Står man och pratar med nån på den stora lyckas jag aldrig få i säng borta, så då började hon möblera 
stanärdetlntevettigt,sittermanpå före tio." om. 
kafe är det Intevettigt-bjuder man En vänlig släkting ryckte in och Vid tretiden på natten stupade 
hem jämna par på middag är det befriade henne från barnen i tv~ hon i säng för att hinna sova lite 
Umgänge.Läggerman uppföttema nätter... vad hände? Dåsade~- 1 innandetblevdagsattgåpåjobbet. 
på skri v bordet för att fundera är det badkaret med en deckare? G1ck Andra kvällen? T j a, hon tapet-
Inte vettigt, sitter man framåtböjd hon ut och åt på restaurang? Lade serade om ungamas rum. 
över samma skrivbord och håller hon upp fötterna på soffbordet och Men när jag frågade henne vad 
ett papper i handen är det Arbete. räknade fingrarna för_att !åta själen hon helst av allt ville göra, då 
Gosar man med sina barn för nöjes hinnaikapp sina ständigtlikasnabbt svarade hon trosvisst: "Jag skulle 
skull är det Interiktigtvettigt, gosar framrusande mockasiner? Gick hon vilja gå barfota på en sandstrand 
man av pedagogiska skäl är det ut och klappade snön? . med palmer och inte göra någon-
Fostran. Äter man sparris för att Nej , nej . Nu hade hon plötsligt ting alls ." 
det är gott är det Intevettigt, gör tid att Göranåtvettigt - så första "Men när vilar du dig?" 
man det för att det är nyttigt är det kvällen började hon storstäda. Hon "Vilar? Det gör jag på bussen 
Medveten Kosthållning. Teater är tvättade "äntligen!" de därplaggen till och från jobbet. Det är pest när 
Kultur, en film på TV är Intevettig. längst ner i tvättkorgen so~ alltid det kommer någonjag känner; de 
En ansiktsbehandling hos en blir liggande för att tvättmstruk- därtjugo minuterna om dagen vill 
kosmetologärlntevettig-massage tionen är konstig, hon sanerade jag få sitta alldeles själv och vara 
hos en sjukgymnast är Medicinskt garderoberna, hon ströp damm- alldeles tyst och inte göra någon-
Motiverad, i synnerhet om den råttor med ena handen och sågtan- ting alls. Fastdet är klart, jag brukar 
beror på stressnacke och värkande dade mjölbaggar med den andra, tänka ut kvällsmaten och göra en 
axlar. tog ner gardinerna- "Det är hundra inköpslista när jag ändå sitter där 

Åker vi på solsemester till ÅR sedan de blev tvättade!"- och och inte kan göra något vettigt." 
Soliga Södern rusar vi upp i ottan kastade gamla matrester som har 
för att gå på vattengymnastik, legat i kylen och morrat åt henne, 
stannar vi hemma i Sverige ägnar och bar ut ett halvt ton gamla 
vi de lediga veckorna åt att rusta 

Ludvig 
(ledamot i styrelsenför Lättjans 

Vänner) 

Zambia närmare Lund ... 
Fortsfrån sid l 

Det gäller även nu for v~t eget 
Veckoblad att kritiskt granska 
lokalpolitiken och inte hemfalla åt 
att bli en megafon för den nya 
majoritetens förträfflighet! 

Zambia prisades för sin fredliga 
övergång till flerpartisystem för ett 
par år sedan. Men det parti som 
heter Movement for Multi Party 
Democracy agerar ibland som om 
man gör sitt bästa för att upprätt
hålla enpartiväldet. 

I regeringen sitter förresten en 
lundadoktor i sociologi, Kabunda 
Kayango. Hon bodde i många år på 
Norra Fäladen och har döttrarkvar 
i Sverige. Kabundaärnästanensarn 
kvinna bland de styrande och har 
klarat sig kvarnärnästan allaandra 
i regeringen blivit utbytta efter 
diverse anklagelserom korruption. 

I Zambia finns också "South 
Development", en lundabaserad 
organisation för utveckling genom 
företagsbistånd. Skårtska bagare, 
tryckare och andra småföretagare 
stödjer på praktisk nivå syster
företag i Zambia. Sånär jag hade 
förmånen att bo i deras gästhem i 
Lusaka, fick jag också förmånen 
att till frukost träffa Claes-Göran 
Jönsson, känd lundapolitiker (s), 
som är ordförande i South Develop
ment. 

Så Zambia känns faktiskt när
mare Lund än Uppsala! 

Ann 

Inga gratis p-platser 
Kommunens anställda vid olika till kommuninnevånare och besö
förvaltningar har länge haft fri kare i Lund, avseende trafik
tillgång till p-platser för sina privata politiken. 
bilar. I relativ tysthet fastställde Genom att erbjuda en mycket 
kommunstyrelsen i slutet av förra stor del av sin anställda personal 
året en ny policy som innebär att tillgång till tri parkeringsplats ger 
kommunens personal inte längre Lundskommunheltandrasignaler. 
ska kunna åtnjuta denna förmån. En stor del av de anställda skulle 

Det var förre ordföranden i kunna använda kollektivtrafiken 
personal- och utvecklingsutskottet, eller cykeln för att ta sig till sitt 
tillika ledarnoten i gatu- och arbete, vilket de också gjort om de 
trafiknämnden Jan E G Andersson fått betala för sin parkeringsplats." 
(m), som själv i utskottet formule - Kommunstyrelsns beslut blev 
rade den policy, som varken enligt förslaget, 
personalförvaltningen eller gatu- att parkeringsplatserna ifråga 
kontoret vägade lägga fram, men överförs till och administreras av 
som kommunstyrelsen ställde sig kommunens pårkeringsbolag, 
bakom. att samtliga parkeringsplatser 

Det sommöjligenförvånar är att avgiftsbeläggs, 
denne helhjärtade bilist ändå inser att parkeringsplatserna reser
vikten av att dels begränsa biltrafi- v eras för besökare och nyanställda 
k en i Lund, och ciärför är beredd att under arbetstid, 
förorda ett ökat kollektivåkande. att parkeringsplatserna upplätes 
Att Jan Andersson därvid också till allmänheten under övrig tid, 
strävar efter samma villkor för och 
kommunens som andra anställda, att gemensamma övergripande 
länder honom till heder. regler utarbetas för anställdas 

Jan Andersson skriver i sitt tillgång till fri parkeringsplats, dvs 
förslagsomnumeraärkommunens som behövs för arbetet. 
policy: 

"På mänga sätt arbetar Lunds 
kommun aktivt med att minska 
motorfordonstrafiken. Det sker 
främst genom åtgärder ... i form av 
trafikregleringar, anläggande av 
parkeringsplatser, tid~gränsning-

. ar och parkeringsavgifter ... m m. 

. Dessa åtgärder ger klara signaler 

Det är nu tjugo år sedan riksdagen 
beslöt att staten genom dåvarande 
byggnadsstyrelsen skulle avgifts
belägga statligt anställdas p-platser, 
så det är på tiden att kommunens 
anställda nu fär motsvarande 
villkor. 

T ho 

Kommunal
politiskt 
Under denna rubrik kommer i 
fortsättningen (förhoppningsvis 
v ar je vecka )en spalt att breda ut sig 
som skall innehålla lite av varje, ur 
det kommunalpolitiska perspek
tivet. Exakt vad beror bl.a. på 
vänsterpartiets (och gärna även 
andra partiers) ledamöter och 
ersättare i kommunala styrelser och 
nämnder och deras bredvillighet 
att höra av sig till me j med intressant 
information. 

Denna vecka villjag slå ett slag 
för måndag kväll som en tidpunkt 
för livfullt och kreativt menings
utbyte kring kommunalpolitika 
frågor. Kommunalpolitik består av 
mer än kommunstyrelse- och 
kommunfullmäktigeförberedelser, 
möten som även de kan vara nog så 
intressanta. Ett antal temagrupper 
är på v äg att bildas och kommer att 
träffas just på måndagkvällar. 
Redan nu på måndag är förhopp
ningen att både miljöfrågor och 
barn- och ungdomsfrågor skall 
kunna penetreras i två grupper på 
parti lokalen. Ni som är intresserade 
av dessa frågor och har tid och lust 
att komma till vänsterpartiets 
partilokal, Bredgatan 28, på 
måndag den 16 januari kl. 19.30, 
gör det! Ni behöver inte vara 
partimedlemmar, det räcker att ni 
gillar vänsterpartiets politik ( åtmin
stone i stort). Om ni vill komma, 
men undrar (över något), ring 
Cecilia Wadenbäck, miljögrupps
ansvarig, 138181, eller mej, Sven
Bertil Persson, 138213. 

Följande måndagar är avsattaför 
temamöten under vintern/våren: 
16/1, 20/2, 6/3, 8/5. 

Lördagen den 4 februari avhåller 
vänsterpartiet sitt årsmöte (med 
åtföljande fest på kvällen). Ettantal 
nämndsrapporter har kommit in, 
men fortfarande fattas många. Ni 
som har något att rapportera till 
årsmötet, lämna rapportema på 
partilokalen senast söndag 15/1, 
gärna på diskett (Mae). 

Till sist en vädjan. Ni som vill 
komma i kontaktmedmej,ringhelst 
dagtid pä ovanstående telefon
nummer (vänsterpartiets parti
lokal). Mändagar och torsdagar 
konuner jag att finnas på parti
lokalen, och även då och då andra 
dagar Om jag inte svarar, lämna 
meddelande, så hör jag av mej (jag 
lyssnar av telefonsvararen regel
bundet). Det blir lätt lite många 
kvällssamtal hemma annars. 

Sven-Bertil Persson 
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Svar till 
Anna-Stina Löven 
Hej, tråkigtatt du intekollade fakta 
innan du skrev din artikel i VB nr 
39. Men här kommer dom: 

Högstadiedisconaharalltid varit 
en av många aktiviteter på Meje
riet. Inte, som några har uppfattat 
det, ett slags alibi för husets 
existens. Icke desto mindre har 
stora resurser lagts ned på och 
personliga uppoffringar gjorts för 
discona. U n der förra vintern 
upplevde dock vi att skadegörelsen 
på huset och stöket i parken ökade 
markant på högstadiediscona. Det 
kom också rapporter om att det 
fanns ungdomar som inte längre 
vågade gå hit. Det blev "droppen" 
för de arrangerande musikföre
ningarna, som beslutade att upp
höra med högstadiediscona och 
försöka arbeta fram en lösning på 
problemen i lugn och ro. 

Påståendet att hela problemet 
emanerar från öl-och vintillståndet 
är helt taget ur luften. Tillståndet 
har lett till att vi kunnat öka och 
framför allt bredda vårt publik
underlag. Förvisso något som är 
nödvändigt ur ekonomisk syn
punkt, men också ett starkt önske
mål : Det måtte väl vara något högst 
önskvärt med ett hus där alla 
generationer trivs, och där man 
kan komma ifrån den totala 
ålderssegregation som annars är 
förhärskande i Sverige. 

Under året har det också startats 
en grupp på Mejeriet, kallad Ung
domsgruppen (UG!). Den består 
av yngre medlemmar som under 
handledning av två lite äldre 
arbetar med olika verksamheter; 
discon, marknadsundersökningar, 
målningsarbete mm mm. UG har 
tagit på sig ansvaret för discon, 
såväl de för högstadiet som de för 
gymnasiet. Under hösten har UG 
fört intensiva diskussioner om 
högstadiediscon med fältgruppen, 
polisen, föräldrar, social- _oc_h 
fritidsförvaltningarna. Men vtktt
gast av allt är ju att skapa en dialog 
med disco(park)besökarna själva! 
Så görs nu också, och man försöker 
nå alla skolor, bl a via elevråden. 

De ungdomsinriktade konsert
erna- ibland mixade med disco
har varit fler, och mycket välbe
sökta. Vidare är det massor av 
barn och ungdomar som spelar 
musik i replokaler och studiecirk
lar. Månteatern satsar för barn och 

ungdom, barnklubben fortsätter 
osv osv. 

Kan man sedan kyla ned de när
mast hysteriska förväntningarna 
på högstadiediscona, så tror jag 
det är lyckligt. -Förväntningar hos 
ungdomar, men också hos en del 
vuxna, vilka tycks tro att discon är 
den enda och slutgiltiga lösningen 
på ungdomc11s "alienation". 
Med vänlig hälsning 

På! Eriksson, administratör 
Föreningen Kulturmejeriet_ 

Röda Kapellet 
Nytt år, nya toner. 
Nya musikanter? 
Ja, det finns plats för fler medlem
mar i blåsorkestern Röda Kapellet. 
Erfarna musiker plockar vi in 
direkt. Nybörjare kan vi instruera, 
och övar de flitigt får de vara med 
och spela första maj. Kan du spela 
piano? I så fall kan du lätt hantera 
v år t klockspel och skulle verkligen 
behövas. 

Mendethändersakerinnandess: 
Lördag 4.2 framför vi ett 1930-

talsprogram med musik av Kurt 
Weil!. Ovningarna fram till dess 
koncentreras på den uppgiften. Vi 
håller till på musikskolan vid 
Clemenstorget och börjar 18.45. 

Söndag 5.2 har orkestern års
möte. 

Följande söndag, den 12.2 
inleder vi ett nytt projekt. Tonsät.
taren m.m. Håkan Carlsson skriver 
en svit direkt för Röda Kapellet 
och ska leda instuderingen dels ett 
antal söndagskvällar, dels på en 
weekendkurs den l 0-12 mars (plats 
ännu inte bestämd) . Den 31 mars 
ska den musiken framföras för 
fö rsta gången, i samband med att 
vänsterpartiets centrala kultur
utskolt ordnar ·ett seminarium i 
Lund. Men det blir troligen fler 
appellmöten under april. 

Sen drar det alltså ihop sej till 
första maj, ett evenemang som ger 
utrymme för både tradition och 
förnyelse. En särskild ungdoms
orkester vore en angeläget projekt 
och heller inte omöjligt. 

Maj brukar vara en av Röda 
Kapellets mest intensiva månader, 
med spel på bl.a. fester och karne
valer. I år planeras ett återupp
tagande av detgamla evenemanget 
Vänsterns vårpromenad. 

Veckan efter midsommar blir det 
som vanligt ett sommarläger. Det 
ordnas i år av vår systerorkester i 
Stockholm och är förlagt till Höga 
kusten i Ångermanland. Även i år 
kommer en sångkör att medverka 
och Håkan Carlsson är en av de 
tilltänkta lärarna. Mycket mer vet 
vi inte än, men när vi får yuerligare 
informativn kommer den här i VB. 

POSTTIDNING A 
BlomKar1n 
UardavagenD: 85 
224 71 Lund 

Tomten 
slog 
mamma 
Finns det några snälla tomtar, 
kommer kanske lilla Sandra au 
undra, efter mötet med julens 
tomte. 

"Tomten slog mamma", berättar 
Sandra första dagen på dagis efter 
julhelgen. "Var pappa hemma, när 
tomten kom", frågar dagisfröken. 
"Neej, han var ute och köpte 
cigaretter till farmor. storebror 
sparkade tomten", fortsätter Sand
ra. Någon förklaring till varför det 
hände, har inte Sandra och nu vill 
hon leka i mysen och inte prata 
mer om julen. 

Robin, 5 och Kim 3 år leker med 
byggklotsar. Full av lustoch glädje 
kastar Kim en kloss rakt ut i 
rummet som olyckligtvis träffar 
Robin i ryggen. Robin tänder på 
alla stubiner och ger sig på Kim 
med knytnävarna. Det blir för 
mycket för Kim. När han blir varse 
sina tårar går han undan till ett 
hörn, vänder ansiktet mot väggen 
och snyftar förtvivlat. Dagisfröken 
Lena pratar med Robin och säger 
att Kim menade inte att göra dig 
illa. Orden gör intryck på Robin, 
men då kommer Kim fortfarande 
gråtande tillbaka från sitt hörn. 
Robin gör sig beredd att fortsätta 
puckla på, men när han ser Kim, 
förstår han, att Kim är mer ledsen 
än vad han är. Robin blir stilla, 
sträcker fram sina handflator och 
säger till Kim: "Slå mig"! Försik
tigt klatschar Kim till Robins 
händer. Robin gör en rolig grimas, 
slår en volt bakåt. Kim skrattar, 
jämvikten är återställd, leken 
fortsätter och ett barn har sagt förlåt 
på sitt språk. 

A-SL 

Bland stjärnor och 
syndabockar 
Kvarnby folkhögskola ordnar 
seminarium den 14/1 i Röda Huset 
påindustrigatan4icentralaMalmö. 
Amnet är: 
Bland stjärnor och syndabockar. 

Hur skapas goda relationer i 
klassrummet? Hur vänder man ett 
dåligt gruppklimat när konflikter 
och dålig stämning hotar att förstöra 
arbetsglädjen? Karin Åberg, skol
kurator, medverkar. Hon har under 
många år arbetat tillsammans med 
lärare ute i klasser i grundskolan 
fö r att skapa harmoniska och 
fungerande klassrumsmiljöer. 
Kursledare Kerstin Eldh. Kostnad 
50 kr. 

Program för 
Vänsterpartiets och 
Ung vänsters 
ideologiska kurs 
helgen den 21-22 januari i Malmö 
på Kvarnbyskolan, Röda huset, 
Industrigatan 4. 

Anmälan sker till Vänsterpartiet 
Skåne 040-19 27 87 eller Ung 
vänster Skåne 040-92 14 11 senast 
fred 20 jan. kl12.00. 

Lördag:10.30-11.00 Fika. Kl 
11-14 Vilka visioner har dagens 
vänsterrörelse behov av - vad 
menar vi med socialism? Inled
ningar av Rolf L Nilson, och 
Elisabeth Hellman. Gruppdiskus
sioner och avslutande diskus
sion.14.00-15.00 Lunch. 15.00-
18.00 Hur åstadkommer vi sam
hällsförändring? Hur bör vårt 
politiska arbete se ut? Inledningar 
av Lars-Arne Norborg, kom
munalpolitiker från Lund och 
Mikael Persson, ledamot av Ung 
vänsters förbundsstyrelse. Grupp
diskussioner och sarnrnanfattande 
diskussioner. 

Middag, kvällsaktiviteter, över
nattningpåNobelvägen51 fördem 
som så önskar. 

Söndag 
Frukost på Nobelvägen för dem 
som övernattat. Kl 10.00-14.00 
Låter sig marxism och miljö
medvetande respektive marxism 
och kvinnornedvetande förenas? 
Inledning av Karin Svensson 
Smith, miljöpolitiker, Lund samt 
av någon kvinnapolitiskt aktiv 
vänsterpartist. Gruppdiskussion. 
12.15-13.00 Lunch. 13-14 Avslu
tande diskussion och utvärdering. 

KOMPOL möte Må 16.1 kl 19.30 på 
partilokalen .T ema:Miljöibarn-och ung
domsfrågor.(Se kommunala spalten). 

HASSES SLÄKT Rep onsd 18/1 kl 
19.00-21.30 hos Essie. Gå in via 
Svanegatan 3. 

rvicKoii"Aöir, 
l Detta nummer gjordes av Monica l 
l Bondessa n, Karin Blom, Rolf Nilson l 
:och Kajsa 2ft : 
l För manus se redaktionsrutan l 

överst på denna stda. 

l T el e fon till redaktörerna: l 1 Rolf L Nilson 046-129044. l 
Kajsa Theandar 046-13 28 40. l Thomas Schlyter 046-14 75 05. l 

l Vid utebliven tidning ring: l 
1 Sven-Bertil Person 046-13 82 13 . .J --------
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