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Hästar och kolonitaxor tillhörde 
debattämnena när vänsterpartiet i 
Lund höll årsmöte den 4 februari. 
Diskussionen var livlig men 
motsättningarna små. Det är tydligt 
att den allmänt goda stämning som 
brett ut sej i partiet råder även i 
Lund. Mötet var väl besökt och 
det var för första gången på flera år 
inga stora svårigheter med att få 
ihop kandidater till styrelse och 
andra lediga uppdrag. 

De nya i styrelsen heter Fevzi El 
Huseini , Mari Jyrinki, Mats 
Olsson, Mayvi Rasmusson och In a 
Svennberg. Avgick (av tidsskäl) 
gjorde bl.a. Henrik Smith, en av 
arkitekterna bakom det samver
kansdokument som bestämmer 
Lunds kommunalpolitik några år 
framöver. 

Har vi råd med häst? 
Hästdebatten hade sin upprinnelse 
i den allmänpolitiska inledning 
som hölls av Rolf L. Nilson (och 
vars innehåll delvis återfinns i hans 
artikel på annan plats). Han citera
de Gudrun Schyman som i riks
dagsdebatten betonat att vi trots 
den nuvarande krisen måste tala 
om annat än ekonomi , och som 
refererat en tonårsflicka som sagt 

att hon inte ville ha någon bil men 
väl en häst när hon blev vuxen. 

Mot detta resonemang invändes 
att vänsterpartiet inte böruppmun
tra sådana tillbakablickande, indi
viduella lösningarutan plädera för 
moderna och kollektiva. Vi bör 
varken ta oss fram med bil eller 
häst utan ta oss fram med tåg och 
spårvagn. 

-J ag föredrar att gå till jobbet, 
trots att det är en individuell 
lösning, protesterade en debattör. 

En av partiets naturveten
skapliga tungviktare instämde i 
kritiken mot hästdrömmama. Den 
kommande globala resurskrisen 
till följd av folkökningen tvingar 
oss till drastiska omställningar av 
vår konsumtion. Hästar kommer 
världen inte att ha råd med. De är 
maskiner som förbrukar bränsle 
även när de står stilla. 

Det mesta i debatten handlade 
dock inte om hästar. En bra 
diskussion som vittnar om en ny 
vitalitet i partiet, tyckte inledaren 
Rolf. 

Kolonier 
Kolonitaxorna kom upp i sam
band med den kommunalpolitiska 
rapporten. Vänsterpartiet hade 
ställt sej bakom den kraftiga 
procentuella ökning som nu har 
drabbat kolonisterna. Göte Berg
ström var missnöjd. Kolonistema 

Hästar och 
kolonier 

gör stor nytta för stadsmiljön i 
allmänhet och luften i synnerhet 
med sina odlingar, men samtidigt 
är många av dem pensionärer med 
låg ATP. Varför hade v gått med 
på höjningen? Och kunde inte 
kolonidriften subventioneras med 
andra medel, från den stora 
miljöfonden eller av fritids
förvaltningen? Koloniodling är ju 
en fritidssyssla så god som någon. 

Han fick dock inget större gehör. 
Henrik Smith i park- och natur
vårdsnämnden berättade att även 
den nya kolonitaxan bara täcker 
de löpande kostnaderna och att 
staden alltså inte tar någon hyra 
för den i många fall attraktiva 
tomtmarken. Och nämnden har ont 
om pengar till alla sina angelägna 
uppgifter. Karin Svensson Smith i 
miljödelegationen bekräftade att 
miljöfonden är stor men att de 
pengama är avsedda för projekt, 
inte för löpande och återkom
mande kostnader. Sven-Bertil 
Persson, parti företrädare, påminde 
om policyn att fritidsnämndens 
knappa medel ska reserveras för 
barn och ungdom, och att vuxna 
ska betala för sina fritidsaktiviteter. 

MargarethaBjömsson,kolonist, 
tyckte för sin del att arrendet var 
högst överkomligt. 

Dessutom anmärktes det något 
surt att kolonistema är ett krävande 
släkte som bl.a. vill ha WC in
draget, på kommunens bekostnad, 
medan de borde övergå till 
miljövänlig mulltoa. Och om de 
själva skötte hägnader gemen
samma ting skulle kostnaderna 
kunna sänkas, men det vill de i 
regel inte. 

Veckobladet 
VB brukar debatteras på alla 
årsmöten och så även nu. Denna 
gång gällde det dock inte så mycket 
innehållet, även om det ifrågasattes 
att "vänsterpartiet anser" att man 
bör tänka stort, som det stod i en 
ledare om Lunds tillväxt. Nej, det 
handlade om VB:s överlevnad 
inför hotet om starkt höjda 
posttaxor. Bäst vore en höjd 
upplaga. Går det att sprida 
tidningen utanför Lund? I mycket 
begränsad utsträckning, visar 
erfarenheten. Kan den bli ett organ 
för hela den kommunala maja-

riteten, alltså även m p och s? Högst 
tveksamt om den skulle kunna bli 
ett officiellt språkrör, även om 
enskilda m p- och s-are skulle vara 
välkomna i redaktionsarbetet Kan 
få stöd som kulturtidskrift? Det 
gick inte förra gången som det 
ansöktes, men det är tio år sen så 
det kunde vara värt att pröva igen. 

Dessutom kunde det bli fler 
läsare om tidningen fick en mindre 
studentikos och intern prägel, 
anmärktes det. 

I övrigt 
Mötet antog en stram budget. 

Det gäller bl. a. att samla i ladorna 
inför nästa val. 

Verksamheten ska breddas med 
några arbetsgrupper som står 
(vid)öppna även för icke-med
lemmar. En miljö- och en social
grupp finns redan, och en kul
turgrupp är påtänkt. Den behövs 
kanske- verksamhetsberättelserna 
var kemiskt fria från kultur, 
framhölls det. 

-Men vi har debatterat baletten 
på de tre senaste medlemsmötena, 
påpekades det. 

Gunnar Sandin 
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Kärnkraften 
Det har nu gått femton år sedan 
folkomröstningen om kärnkraftens 
avveckling. Resultatet av denna var 
att ett förslag om att "avveckla 
under förnuftiga former" vann. 
Sedan jublet tystnat har segrama 
glömt allt tal om förnuft och 
ständigt skjutit på avvecklingen. 

För några veckor sedan aktua
liserades frågan igen av ledande 
företrädare för industrifacken, som 
även formellt ville riva upp av
vecklingsbeslutet. 

Argumenten känns igen från 
folkomröstningens dagar, men har 
lika lite relevans nu som de hade 
då: 

l. Kärnkraften är inte miljö
vänlig. Vi svenskar som konsu
merar el just nu, gömmer bara 
problemen genom att ge dem till 
männisor på andra platser och till 
kommande generationer. 

2. Kärnkraften inverkar negativt 
på jobben. Genom att låsa fast oss 
vid en lågteknologisk process
industri som sysselsätter allt färre 
och vras lönsamhet bygger på 
subventionerad el, bromsar vi en 
nödvändig förnyelse av den sven
ska industrin. 

3. Kärnkraftens ekonomi är 
dålig. Om inte staten genom skatte
betalama stod för riskerna, skulle 
priset på kärnkraftsproducerad el 
omedelbart göra kärnkraften 
olönsam. Om garantin skulle tas 
ut, kommer Sveriges ekonomi att 
kollapsa. 

Vänsterpartiet i Lund uppmanar 
därför regeringen att äntligen leva 
upp till de löften man gav i samband 
med folkomröstningen. Förmiljöns 
skull, för jobbens skulle och för 
ekonomins skull: påbörja avveck
lingen nu! 

Uttalande antaget av vänster
partiets årsmöte den 4 februari . 

Röda kapellet 
summerar jubileumsår 
Röda Kapellet uppträdde under 
1994 offentligt under 3 3 dagar, och 
under några av dem genomfördes 
mer än en spelning. 39 repetitioner 
har genomförts och dessutom två 
internat. sO personerharmedverkat 
på minst en repetition eller spelning 
vilket är ovanligt mycket och del v1s 
förklaras med jubileumsfirandet 
som mobiliserade en del veteraner. 

Detta kan utläsas av orkesterns 
verksamhetsberättelse som av
handlades på årsmötet den 5 
februari. Kärnan är inte fullt så stor 
utan består av cirka 25 personer, 
och det finns utrymme för fler. 

Den ovanligt stora och i huvud
sak nya styrelsen består av Essie 
Andersson (tenorsax), Birgitta 
Frostin (klarinett), Erik Kågström 
(trombon), Kristina Lanthen (eu
fon), lngela Sjöblom (horn) och 
Catta Torhell (flöjt). 

och Turkiet. I måndags lyckades EU och Turkiet bör knytas allt 
EU :s utrikesministrar få Grekland hårdare. Siktet bör vara inställt på 
att ge upp sitt veto mot en tullunion medlemskap så snart som över
mellan EU och Turkiet. I utbyte huvudtaget är möjligt. Det kristna 
fick grekerna en tidtabell för monopolet i EU behöver brytas, 
förhandlingar om Cypems med- för EU:s skull, och ur den syn
lemskap. Med tullunionen följer punkten är Turkiet lämpligt som 
ett ekonomiskt stödavtal och ett medlemsland. Jag tror att situa
itiskt samarbetsavtal med Turkiet. tionen för turkiska gästarbatre i 

Ministermötets beslutkan tolkas Tyskland och Danmark förbättras 
på olika sätt, På Dagens Nyheters ganska snabbt om de blir EV
ledarsida 8.2 är man klart skeptisk. medborgare och inte som nu, 
Med en släng åt regeringen säger utbölingar. Turkiets konstitution 
man i sin underrubrik att "Vi har i är demokratisk, landet är sekula
EU valt att nalkas regeringen i riserat, islamsk fundamentalism 
Ankara och tona ner dess makt- spelar för närvarande en relativt 
missbruk". blygsam roll. Dialogen mellan 

Tolkningen är inte ormlig i och Europa och den "muslimska värJ
för sig. Det är inget som tyder på den" kan underlättas betydligt och 
att respekten för mänskliga rättig- Turkiets s.k. geopolitiska läge är 
heter ökat på den senaste tiden. Det strategiskt betydelsefullt. 
verkar snarast vara tvärt om. Jag Det som inger hopp är också att 
tyckerändåattEU-ministramagör EU tidigare med framgång har 
rätt när de betonar att de vill ha en "adopterat" ett antal länder som 
tullunion, bl. a. därför att en politisk behövt stöd för att stabilisera och 
dialoginomunionensramgerstörre utveckla sina demokratier. Jag 
möjligheter att åressa Turkiet att tänker på Spanien, Portugal och 
respektera mänskliga rättigheter. Grekland. Det kommer också 
"Isoleringen" har inte varit fram- signaler från Turkiet om att op
gångsrik, och det är möjligt att positionen håller på att gå samman 
man tagit intrycka av premiär- för att kunna utmana högerrege
minister Cilier när hon gång på ringen. De två socialdemokratiska 
gång varnat och hotat med att partierna skall bli ett. Förhopp
Europariskerar att förlora den sista ningarna skall inte ställas för högt, 
fästningen mot islamsk funda- men det finns oerhört mycket mer 
mentalism. att vinna än att förlora. 

Ä ven om hennes hot är tomma Rolf L. Nitson 
och hennes regering knappast är 

Dimbanken 
Vissa tongångar i diskussionen om 
vänsterpartiets framgång och om 
genomslaget för den moderna 
ansvarstagande politiken anknyter 
till en annan diskussion som pågår 
bredvid den realpolitiska. Det är 
den om politiska rörelsers och 
partiers själ. Likartade resonemang 
har tillämpats på vänsterpartiet, 
miljöpartiet, folkpartietoch Nej till 
EU-rörelsen. 

Anders Ehnmark är väl den 
vänsterdebattör som mest envetet 
hållit fast vid ämnet. Hans stånd
punkt, som återkommit i många 
olika sammanhang, kan renodlas 
till följande: Det finns ett stort, 
kanske växande, behov av politiska 
rörelser som formulerar och 
kanaliserar en nödvändig civilisa
tionskritik, som ställer de stora 
svåra frågorna och som föreslår 
storslagna, fantasieggande men 
ofta felaktiga lösningar. Vänstern, 
i bred bemärkelse, har under sin 
utveckling gjort detta, men den har 
mer och mer utvecklats i en tent 
förvaltande praktisk politisk rikt
ning. Detta kännetecknar t. ex. den 
svenska socialdemokratin. Sam
tidigt har utrymmet för politik 
krympt och spännvidden minskat, 
den realpolitiska striden står sedan 
en tid mellan socialliberaler och 
liberaler. 

Har jag fattat AE rätt, skall den 
verkliga politiken helst skötas av 
socialdemokraterna. Vänsterparti
ets och miljöpartiets uppdrag är ett 
annat. De skall artikulera den vik
tiga civilisations- och samhälls
kritiken. Ställakravpåsjälvförvalt
ning; fråga varför vi har råd .~tt 
avlöna folk för att göra onyttiga 
arbeten, "betalt icke-arbete" när vi 
inte har råd att betala för nödvän
diga arbeten, kretsloppsamhälle 
mm. Anders Ehnmark har i flera 
artiklar kallat detta för politikens 
dimbank. 

''Tri vialiseringen av politikens 
centrala fält" har gjort denna 
dimbank nödvändig. Den kan ligga 
till höger eller till vänster. Det finns 
exempel på bådadera. I Italien är 
det den extrema högern som vinner 
framgång genom att kritisera kor
ruption, miljöförstöring och kom
mersialism. Dimbanken är ett 
symptom på djupgående svagheter 
i den politiska kulturen. De frågor 
som inte ställs i politikens "ratio
nella rum" ställs ändå, någon an
nanstans. 

Det är lätt att framställningen av 
fenomenet får en ironisk prägel, 
men det rör sig om mycket viktiga 
frågor. AE anser att den italienska 
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Så här tyckte v 
i nämnderna 
I park- och naturvårdsnämnden och 
i miljönämnden har v-ledamöterna 
ställt yrkanden om främst fyra 
punkter i Brunnshögsplanerna: 

- Den östgående spårväg som 
idag finns inlagd som ett spårvägs
reservat i området försvinner i alla 
förslagen . Två av alternativen 
presenterar istället helt nya spår
vägssträckningar, som dock inte är 
tänkta att förbinda Lunds stad med 
de östra kommundelarna. Eftersom 
en utbyggnad av en spårväg till 
dessa kommundelar skulle medföra 
betydande natur- och miljövårds
vinster, är det oacceptabelt att det 
befintliga spårvägsreservatet 
försvinner. 

- Östra Ringen finns med i 
samtliga förslag, trots de oönskade 
effekter som nya s~ora vägar i 
stadens närhet ger. Ostra Ringen 
innebär att en stor trafikled skapas 
som ger stora mängder trafik i 
närheten av bostadsområden, och 
som skapar ny trafik genom att öka 
fördelama för bilismen i och kring 
Lund. Ur naturvårdssynpunkt är 
det speciellt allvarligt att vägen 
skär av kontakten mellan staden 
och naturen öster om Lund, 
eftersom detta är det enda ställe där 
allemansrättslig mark av någon 
omfattning,finns i direkt anslutning 
till staden. OstraRingen bör därför 
utgå ur förslagen. 

- De förslag till stora nya han
delscentra som finns i förslagen 
stridermottkommunens målsärting 
om att uppnå en långsiktigt hållbar 
utveckling. Köpcentra i utkanten 
av tätorten är riktade till bilburna 
kunder och riskerar att konkurrera 
ut handel i andra delar av kom
munen. De leder därför till ökad 
bilism och därmed negativa kon
sekvenser för natur och miljö. 

- När ett nytt industriområde 
planeras, bör ekologisk hänsy~ 
inarbetas i planerna. Detta saknas 1 
huvudsak i de presenterade försla
gen. Exempel är lokalt omhänder
tagande av dagvatten, policy för 
sunda byggnadsmaterial och planer 
för minimering av utsläppen till 
vatten och luft. 

KDNNorr 
I kommundelsnämnd Norr kon
centrerade man sig på trafikfrå
gorna. Eftersom området ligger 
utanför kommundelsgränsen , 
yttrade sig KD N bara över vad som 
skulle kunna komma att påverka 
kommundelens invånare. Vänster
partiets ledamot krävde att d~n 
vägförbindelse som anknyter till 
Norra Gränsvägen från Brunnshög 
endast ska avse gång- och cykel
trafik, eftersom en bilväg skulle 
medföra bullerstörningar på bo
stadsbebyggelsen på Norra Gräns
vägen. . 

Eftersom enighet eftersträvas 1 
KON Norr, nöjde man sig med en 
kompromiss, som innebär att man 
endast uttalar: "Det är viktigt att 
det stora antalet arbetsplatser som 
skapas knyts till bostadsområdet 
på Norr." D 
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område i sydöstra Lund började Plan- & Byggnadskonst 
planeras under I 970-talet, har det i Lund AB . 
vuxit ut och rymmmeridag allsköns föreslår en mer böljande struktur 1 

byggnader i en salig röra. Längs envidbågemotnordost,ochmellan 
Dalbyvägen finns en del monu- Getingevägen och motorvägen 
mentala palats, t ex försäkrings- tänker man sig ett slags park
bolagetWasanärmasttrafikplatsen landskap med sjöar och stora men 
över Autostradan, samt K-konsult lätta tältliknande konstruktioner. 
och "Star" Hotell längre österut. Befintliga gårdar tänks ligga kvar. 
Resten består av den mest vari eran- En spårväg föreslås i en vid båge 
de arkitektur man kan tänka sig. från Neversvägen norrut genom 

I översiktsplanen som antogs områdetochåtervästerutmotNorra 
1992 finns Brunnshög utlagt i Fäladen. 
nordost som Lunds nästa stora I de tätare delarna närmast 
verksamhetsområde, som industri- "aktivitetsparken" tänker man sig 
områden numera kallas. För att slutna kvarter med huvudbygg
Brunnshög inte ska bli lika hetero- nader utefter gatan. Parkering får 
gent och rörigt, gav kommunen i ske inne på gårdarna. 
maj 1994 tre arkitektkontor para!- Den södra delen föreslås inrym
leila uppdrag, dvs en slags tävling ma bostäder, som kan få växa sam
för att ge området en medveten man med de befintliga bostäderna 
struktur som ändå medger en i norra Östra Tom (Djingis Khan 
långsam utbyggnad under kanske och Vänortsområdet). Det förut
trettio år. sätternaturligtvis icke-förorenande 

De tre arkitektkontoret lämnade verksamheter. 
i höstas in sina förs lag, och nu har Förslaget verkar mycket noga 
de börjat valsa runt på remiss i genomarbetat med mycket intres
olikakommunalanämnder. I park- sant text. 

.,..#' · ) 
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och naturvårdsnämnden och i ~--------~--,~----~-.~-.~~~--------------, 
miljönämnden ställde v-ledamö
terna yrkanden som framgår här 
intill. Byggnadsnämndens ledamö
ter har inte fått se förslagen förrän 
i januari, men på nästa samman
träde den 15 februari ska man ändå 
inte yttra sig. "Brunnshögsgrup
pen", som består av byggnads
nämndens och kommunstyrelsens 
presidier ska i princip välja ett av 
dem, men kombinationer av bra 
lösningar kan också väljas. 

Det är alltså en plan av stor bety
delse för Lunds framtida utbyggnad 
av verksamheter, hur stora de nu 
ska tillåtas bli. Läget invid Auto
stradan vid Lunds högsta punkt 
norr om Nya Vattentornet är expo
nerat och syns vida omlkring. Det 
mest spektakulära läget kring s j älva 
vattentornet är redan reserverat för 
LMEricssons Fastigheter AB, som 
planerar ett palats för utveckling 
av nya mobiltelefoner. Kring den 
planen har det varit en del del 
diskussion, bl a för att den förut
sätter att Östra Ringen ska byggas. 

Men så är det också med hela 
Brunnshögsområdet vidare mot 
nordost. I programmet för de 
parallella uppdragen slås fast, att 
"det i översiktsplanen redovisade 
trafiksystemet skall genomföras 
och kompletteras med ett lokal
gatesystem. Det är väsentligt att 
området får goda förbindelser med 
Ideon och universitetsområdet", bl 
a genom ett vindskyddat gång- och 
cykel vägnät. 

Östra Ringen präglar därför de 
inlämnade förslagen, samtidigt som 
denna trafikled inte ska byggas, 
enligt samverkansöverenskommel
sen mellan s, v och m p. Realismen 
i skissförslagen alltså inte att lita 
på. Hur det blir nån gång nästa 
sekel återståratt se. VB vill härintill 
i korthet presentera de tre arkitekt
förslagen. 

Thomas Schlyter 

Landskapsarkitekt 
Sven-Ingvar Andersson 
presenterar ett säreget förslag, som 
bygger på en helt annan struktur, 
nämligen tre stora ovaler runt Lunds 
tre högsta punkter i området. 
Ovalerna är både en slags angö
ringsgator kring en stor parkering i 
mitten och utåt en byggnad i oval 
form, som man kan bygga på med 
industrilokaler utåt efter ett 
parallellt mönster. (Det snedstrec
kade ytorna är principriktningen 
för de parallella utbyggnaderna). 

Mellan de tre enheterna och 
vägarna planteras tät skog. Den får 
fungera som läplantering så länge 
som den inte huggs ner för ut
byggnadavverksamhetema. Varje 
del kan få en stark egen identitet, 
men frågan väcks genast om hur 
området kommer att fungera innan 
det är "fårdigbyggt". 

Dahlström arkitekter AB 
Förslagetdrarupp en tydlig struktur 
av alleer, parallella med Utmarks
vägen , som är områdets östra 
avgränsning. Alleerna är tänkta att 
förplanteras så snart som möjligt, 
för att sedan kunna utgöra uppvux
na läskydd när kvarteren mellan 
dem en gång ska bebyggas . Blir de 
inte bebyggda, så ger plantering
arna ändå lä i landskapet. 

strukturen är tydlig- en monu
mental axel i form av en esplanad 
eller park riktar sig mot tr.afik
rondellen över Autostradan vtd La 
Strada, en kanske rätt ointressant 
fokalpunk t. Gatorna parallella med 
esplanaden följer i pricip gamla 
ägogränser vinkelräta mot Ut
marksvägen. 

Närmast norr om La Strada
rondellen föreslås ett butiks
centrum. Risken är att det kan växa 
ut till ett läge för större externa 
köpcentra, och några stormark
nader ska vi ju inte ha i Lund. 
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Kommunalt varia 

Vem blir vår 
Sonja Stjernqvist? 
Förra vecka var jag på ålder
domshemmen Hällbodal (Hälle
stad, Bonderup, Dalby) i Dalby. 
Jag var ditbjuden som social
nämndsordförande och åt jubi
leumsmiddag tillsammans med 
personal och boende. Ålderdoms
hemmet firade 25-årsjubileum. 

Lund behöll under 70-talet sina 
ålderdomshem och byggde t. o. m. 
nytt (Mårtenslund) när andra 
kommunerlade neroch satsade helt 
på eget boende. Var det rätt? 

N är j ag satt där tillsammans med 
de gamla förstod jag den känsla 
som drev kommunerna att avskaffa 
denna kollektiva tillvaro. Gamla 
människor, rynkiga, någon nästan 
döv, någon blind. En äldre dam 
just ditflyttad från eget boende. En 
ännu äldre man som bott på 
Hällbodal i 30 år. 

Jag gick därifrån något om
skakad, och med många funde
ringar i huvet. Finner de gamla sig 
tillrätta i detta boende? Tri vs dom? 
Får dom möjlighet att vara själv
ständiga personer, var och en med 
sina egna erfarenheter och önske
mål? Blir dom sedda, inte som en 
i mängden, utan som unika perso
ner med stor livserfarenhet? Finns 
det någon som lyssnar på dom? 
Hur är relationen till barn, barn
barn? 

-Är det på ålderdomshem vi 
skall placera våra gamla föräldrar? 

-Och oss själva, när vi blir 
gamla? 

-Vad finns det för alternativ? 
-Och, vem kommer och sjunger 

för oss och gör oss glada? 

Nu till något helt annat! 
På måndag drar vänsterpartiet 
samman alla styrelse- och nämnds
ledamöter till en stor träff. Där 
skall vi utvärdera den första tiden 
med röd-grönt styre, kontrollera 
hur vi levt upp till formuleringarna 
i vårt gemensamma samverkans
dokument, förmedla våra respek
tive erfarenheter av hur samarbetet 
fungerar. 

Nästa veckas spalt kommer att 
innehålla ett referat från detta möte. 

Hur mår kommunens tonå
ringar? Vad gör dom, vad vill dom 
göra på sin fritid? Vilka är 
problemen, vad görs för att lösa 
dom, vad behöver göras ytter
ligare? Vilken roll spelar föräld
rarna, polisen, socialtjänsten, 
fritidsgårdarna? Kompisarna? 
Måndagen den 6 mars kommer 
dessa frågor att penetreras på parti-

Dimbanken (forts. fr. s 2) 
högern skördat sina framgångar 

genom att ta över den civilisations
och samhällskritik som av tradition 
varit vänsterns. Det verkar inte 
särskilt långsökt att förklara svensk 
högerextremism på liknande sätt. 
Näraliggande exempel är sverige
demokraterna, sjöbopartiet och 
kommunens väl. 

Utan att göra någrajämförelser 
i övrigt verkar det som om det som 
förenade Nej till ED-rörelsen och 
gav den dess styrka också var en 
gemensam vantrivsel med sam
hällsförändringar, modernisering 
som i och för sig redan inträffat, 
men som upplevts ske över 
huvudet på folie. Man fann också 
svaret på frågorna. Anders Ehn
mark säger:"Ur ett nej har fötts en 
dröm, en omoderniseringsdröm." 

Spänningen mellan realpolitik 
och idepolitik ligger säkert också 
bakom det glädjande intresset för 
visioner som uttrycktes på det U ng 
Vänster/Parti seminarium VB har 
refererat. Den lyser igenom i en 
intervju med Lars Oh! y i SvD om 
senaste Sifon och i tal och artiklar 
av Gudrun Schyman i samband 
med budgetproppen; i Klarspråk i 
radions PI och i Arbetet 31.1. Det 
genomgående temat är: Det finns 
annat än pengar, som gör livet värt 
att leva och att vi inte får glömma 
de stora frågorna för dagspolitiken. 

Det märks att det är svårt att 
formulera sig framsynt och inte 
fastna i "drömmar om den tid som 
flytt!" Det kan ha flera orsaker . 
Drömmarna är kanske nostalgiska 
det är en del som tyder på det , men 
det kan också bero på en välmo
tiverad försiktighet när det gäller 
att hoppas på framtiden eller bara 

lokalen. Om just du är intresserad 
av detta, kom! Mer information 
kommer i Veckobladet om tre 
veckor. 

Nästa vecka kommer troligen 
frågan om dansteatern att slutligen 
(?)avgöras i kommunfullmäktige. 
Frågan är om det för det första 
finns statliga pengar att satsa i 
detta projekt, för det andra om de 
ekonomiska ramar som antagits 
från kommunens sida håller, för 
det tredje hur stort kommunens 
inflytande på verksamheten egent
ligen blir. Hur det gick får du läsa 
om i dagspressen. Veckobladet 
trycks på morgonen samma dag, 
så där kan vi inte vara först. 

Den kommunalpolitiska skan
dalen låter vänta på sig! Existerar 
den inte? A v slöjas den senare? 
När i så fall? Vem vet?! 

S-B P 
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på ovana att gå utanför dags
politiken."Vi måste med större 
allvar diskutera frågan om bio
dynamiskt jordbruk och jag vet en 
16 åring som hellre vill ha häst än 
bil när hon blir vuxen ... " säger 
Gudrun S när hon lämnar soli
dariteten, kärleken och kamrat
skapet ()Ch försöker var mera 
konkret. Ar svaren på de politiska 

.. framtidsfrågorna och på frågan 
om partiets själ :" Gi' mej en hest 
moar!", som Paul Dissing sjöng 
en gång? Jagtrorinte det. Men det 
är möjligt att vi i diskussionens 
inledning måste börja med att 
lovsjunga hästgödsel och vända 
vårkompostför attkomma vidare. 

Lars Ohly är som partisekre
terare givetvis glad för vänster
partiets framgångar i opinions
mätningarna men uttrycker också 
mycket tydligt rädslan för att 
partiet skall förlora sin själ. Han 
påminner, som ett eko från gamla 
dagar, om att det parlamentariska 
kompromissandet inte är politi
kens mål i sig utan bara ett sätt att 
göra politik. 

Politikens trivialisering 
En fråga som måste ställas i 
sammanhanget är om "den verk
liga politikens" tri vialisering är en 
naturnöjvändighet och därmed 
också om den arbetsfördelning 
mellan stora och små partier som 
AE antyder, är nödvändig, eller 
om det går att återföra de stora 
frågorna från dimbanken till "den 
rationella politikens arena" med 
plats för konstruktiva birolls
aktörer av vänsterpartiets typ? 

Minst lika viktigt är att på allvar 
ställa frågan om vad partiets själ är 
för något idag inför 2000-talet, 
utan att blicka tillbaka alltför 
mycket på gamla tider. 

Det är som sagt var många som 
söker efter svaren på de stora 
frågorna och ber om hj älp att se de 
stora sammanhangen. Patrik 
Engelau som förknippas med den 
"Nya Välfärden", en nyliberal 
thinktank, har i två stort uppslagna 
artiklar i SvD efterlyst en Karl 
Marx för 2000-talet som kan for
mulera den nödvändiga ideolo
giska överbyggnaden för "human
kapitalismens" epok. Det är enligt 
honom det steg som efterträder 
industrikapitalismen. Ingvar 
Carlsson har som en del kanske 
minns också efterlyst en ny Karl 
Marx som kan leda socialdemo
kratin genom statsskuldens och 
arbetslöshetens pugatorium. 

"Vårt behov av tröst är omätt
ligt" eller hur var det Stig Dager
man sa? 

Rolf L Nils on. 

Torsdagssoppa 
medUthållighe
tens Orkester 
Under fyra torsdagar med premiär 
den 16 februari serveras en 
välsmakande Torsdagssoppa till 
ackompanjemang av Uthållig
hetens Orkester på Stadshallen i 
Lund. Det är Restaurang Ca fe Finn 
som lagar till soppan och menyn 
utlovar både ord och musik med 
lundaanknytning. Texter av GAN, 
C.F.Hill , August Strindberg, Harry 
Martinsson m. fl. kryddar anrätt
ningen. 

Den lilla "soppretaurangen" 
med utsikt över skomakaregatan 
välkomnar ett fytriotal lekamligt 
och andligt hungrande gäster till 
en väldoftande kulinarisk anrätt
ning. Soppa+ musik kostar 80 kr. 

Uthållighetens orkester består 
f. n. av den ständiga medlemmen 
och komponisten Maria Sundqvist, 
skådespelaren Anders Granström 
och producenten Heimo Åbäck. 

Program: 
To 16 februari 

Till mor och far julen 1900. 
Illustrerade visor. 

To 2 mars 
Trefaldighetsnatten 
Lyrisk svit för två stämmor. 

To 9 mars 
Hill måla Hill sjunga 

To 6 april 
Tuvors klingande av röd 

musik - lyckflätning. 

KOMPO_!.. möte Må kl 19.30 på parti
lokalen.Amne:Förberedelse av kom
munfullmäktiges sammanträde 16.2 

RÖDA KAPELLET. Sö. 12.2 kl. 18.45 
rep, på Musikskolan med gästdirigent 
Joakim Casagrande. Håkan Carlssons 
nya stycke "Esplanad" + 87, 102 och 
105. Förlängd kafferast med prog
ramdiskussion . 
HASSES SLÄKT. On. 15.2 kl. 19 rep. 
Svanegatan 3. 
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