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Lunds politiker. Det är möten i rats och även miljönämnden. Eller t ex en föreståndare inom bamom-
stadsdelsgrupper, i partigrupper, i ska man dela upp naturvården och sorgen har. Både moderatema och 
partigemensamma grupper, i lägga planeringsdelen på plan- och folkpartiet tyckerattman ska vänta 
remissgrupper, i arbetsgrupper, i byggnämndenochdenverkställan- med att decentralisera äldreom-
rekryte:ringsgrupper, i arbetsut- de delen någon annanstansoch i så sorgen till kommundelsnämn-
skott.Overallthandlardetomden fall var? Ska man bygga en dema. Ettproblemärattsjukhem-
nya kommunala organisationen organisation där alla som sysslar men och ålderdomshemmen inte 
som ska vara klar att starta om med samma sak finns i samma är jämnt fördelade i kommunen. 
drygt fyra månader. förvaltning och samma nämnd, De flesta ligger i kommundel 

De stora linjerna är klara även ellerskamanskapaenorganisation centrum. Någon måste fördela 
om inga formella beslut är klubba- där olika förvaltningar och nämn- platser mellan kommundelarna, 
de än. Men det återstår en del der har olika infallsvinklar på ett och det är kanske inte lämpligt att 
frågor där partierna är oense eller förslag. Det är viktigt att det finns fördelningen skerfrån kommundel 
där man tycker att man behöver kanaler för olika synpunkter och centrum utan av någon annan, och 
fundera lite mer. En sådan fråga är där diskussionen kan föras öppet. vem i så fall? 
om en kommundelsnämnd ska Det är en demokratifråga. Det är 
vara tvingad attanlita det kommu- viktigtattmassmedia fårmöjlighet 
nala bolaget Markentreprenad för att ta del av kritiska synpunkter 
köp av parkskötsel eller om den och inte bara färdiga förslag som 
själv ska få bestämma vem den diskuterats fram i slutna rum på en 
vill anlita, eller om den kanske t o förvaltning, och som sen klubbas 
m kan anställa egen personal. igenom av en enig nämnd . 

Kritik måste synas 
En annan fråga som diskuteras 
häftigt just nu är var naturvården 
ska ligga. Ska planeringen och den 
praktiska naturvården även i 
fortsättningen ligga under en och 
samma nämnd och i så fall vilken? 

Äldreomsorgen 
En annan fråga som många 
remissinstanser haft synpunkter på 
är äldreomsorgen. Aldreomsorgen 
är idag en hierarkisk organisation 
där varken hemtjänsten, sjukhem 
eller ålderdomshem har det ansvar 

Eftertraktad vetskap 
Det är inte bara de stora kommun
övergripande besluten som ska 
vara klara om några månader. Hur 
arbetet ska bedrivas i de nya 
kommundelarna måste man också 
ha en bild av . Det gäller t ex om 
nämndarbetet i kommundelen ska 
ske i form av utskott; t ex ett för 
barnomsorg, ett för skola, ett för 
äldreomsorg osv . Kanske ska 
utskotten vara sammansatta på ett 
mer otraditionellt sätt, t ex ett för 
bamfrågor, ett förungdomsfrågor 

osv. Kanske ska man inte ha några 
utskott alls . Hur ska man arbeta 
för att brukarna ska få så mycket 
inflytande som möjligt? 

Hur ska tjänstemannaorganisa
tionen se ut? Ska man ha mellan
chefer mellan t ex barnomsorgs
föreståndare och fritidsgårdsföre
ståndare och kommundelschefen 
eller ska kommundelschefen 
regelbundet träffa alla verksam
hetsansvariga? Hur ofta ska sådana 
träffar äga rum? De som har jobbat 
med kdn Norr och Veberöd är 
eftertraktade föredragshållare i 
kommundelarna nu. 

I kommundelsnämnderna kom
mer att sitta en hel del politiker 
med liten eller ingen erfarenhet av 
tidigare nämndarbete. Alla tjänste
männen är nya på just den här 
arbetsplatsen. Alla rutiner är nya. 
Gränsdragningen mellan tjänste
männens arbete och politikernas 
måste diskuteras . 

Det är således mycket att 
diskutera och att fundera på. Det 
är egendomligt och synd att vanliga 
lundabor inte märker någonting 
av denna myllrande aktivitet. 

Kajsa Theander 

Snart är det dags -kommundelsnämnder i hela Lund 
Det närmar sig . Den stora delning
en av Lunds tätort kommer att bli 
på följande sätt efter årsskiftet 
(vissa smärre justeringar kommer 
eventuellt att göras). 

Områdenas namn lär bli följan
de, från vänstertill höger, uppifrån 
och ner:Torn , Norr , Väster, 
Centrum-Tun a, Östra Torn-Linera 
och Söder. Utanför kartan finns 
Dalby, Veberöd, Genarp och Södra 
Sandby. Totalt l O kommundelar 
alltså. 

Vem styr? 
Varje kommundel kommer att 
styras av en kommundelsnämnd, 
bestående av Il ordinarieledamö
ter och Il ersättare. Denna poli
tiska församling väljs av kommun
fullmäktige, närmare bestämt den 
26 oktober. Kommunfullmäktige 
kommer också att , utifrån en 
befolkningsstrukturformel, för
dela pengar till de olika kommun
delarna (detta sker i dagarna tre i 
slutet av november.) 

Kommundelsförvaltning 
Varje kommundelsnämnd kom
mer att till sitt förfogande ha en 
kommundelsförvaltning, bestå
ende av en kommundelschef och 
ett antal stabsfunktioner. 

Ansvarsområden 
Kommundelsnämnden kommer 
att vara direkt ansvarig för grund
skola ( 1-9) ink! fritidshem, 
barnomsorg, äldreomsorg, biblio
tek, öppen fritidsverksamhet , 
lokala kulturevenemang, parker 
och grönområden, samt vara 
remissinstans i övriga frågor som 
har anknytning till kommun
delarna. Dessutom kommer man 
att ha ansvarfördet lokala Agenda 
21-arbetet samt för bildandet av 
lokala hälsoråd. 

Kommunstyrelsen 
l den nya organisationen blir 
kommunstyrelsens lednings
funktion tydligare, med direkt 
ansvar för upprättandet av bl.a. 
barnomsorgs- äldreomsorgs och 
skolplaner. Dessutom kommer 
kommunstyrelsen att få ansvar för 
taxesättningen i kommunen, t.ex. 
barnomsorgstaxor och hemtjänst
taxor. Till sitt förfogande kommer 
man att ha ett antal projektledare 
som bl.a. skall se till att ovan 
nämnda planer upprättas, med 
benäget bistånd av resurser i de 
olika förvaltningarna. kommun
delsförvaltningarna såväl som 
förv a ltningarna i de centrala 

nämnderna som skall komplettera 
kommundelsnämnderna. 

Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet kommer att kunna 
vara representerat i samtliga 
kommundelsnämnder. I Söder 
kommer vi att besätta ordförande
posten, i Väster och Tom viceord
förandeposten. I de referens
grupper som nu arbetar med att 
förbereda kommundelsreformens 
genomförande är vi inte represen
terade i Dalby, Södra Sandby och 
Genarp. Vi har heller ingen repre
sentant i kommundelsnämnd 
Veberöd. Det är min bestämda 
uppfattning att vi bör sträva efter 
att besätta alla de poster vi är 
berättigade till. Skälen är minst 
två. Vi är en del i en politisk 
majoritet, vilket ger oss en unik 
möjlighet att föra fram våra ideer 
och driva våra krav . Denna möj
lighet tas inte helt tillvara om vi 
inte finns med ute i "byarna". 

Kommundelsrepresentationen 
ger oss dessutom en möjlighet att 
stärka vänsterpartiet som orga
nisation, genom att bygga upp 
"referensgrupper" kring kommun
delsnämndsledamöterna. Dessa 
kan bli forum för diskussioner 

kring lokala frågor såväl som mer 
övergripande dito. 

Förstärkningen behövs, om vi 
skall kunna leva upp till de 
förväntningar som f. n. drygt 15 % 
av befolkningen har på vänster
partiet som det parti som står dom 
närmast. 

Dags att välja 
Som tidigare nämnts kommer de 
nya kommundelsnämnderna, ink! 
Norr och Veberöd att väljas av 
kommunfullmäktige den 26 okto
ber. Dessutom kommer val att ske 
till följande centrala nämnder: 
utbildningsnämnd, socialnämnd (v 
ordf.), kultur- och fritidsnämnd (v 
vice ordf), miljönämnd, byggnads
nämnd (v vice ordf.) , teknisk 
nämnd, räddningsnämnd, val 
nämnd (v vice ordf), samt ett antal 
nämnder och styrelser med ansvar 
för kommunens "affärsverk
samhet". Kommunstyrelsen är 
vald på fyra år och skall alltså inte 
väljas om. 

Vänsterpartiets kandidater 
kommer att utses vid ett medlems
möte måndagen den 2 oktober. 
Jag återkommer med en beskriv
ning av förändringarna i de centrala 
nämnderna. 

Sven-Bertil Persson 



Sommarknog 
Många tror att vi politiker bara 
vilar oss på sommaren. Det är helt 
fel: själv satt jag på ett viktigt 
sammanträde en av de hetaste 
dagarna i slutet av juni . Jag är 
nämligen verksam på ett uppdrag i 
den politiska prestigeskalans 
botten . Vi är fyrtio stycken av 
politikens svikna löften och 
föredettingar som sitter i det som 
kallas skattenämnden i Lund. Det 
är den som har ersatt de gamla 
taxeringsnämnderna och vi lottas 
ut att fem i taget komma till det 
höga huset nere vid Järnåkra och ta 
ställning din deklaration . Nåja, 
kanske inte just din , men din 
grannes, som yrkade på ett yvigt 
avdrag och som inte lät sig nöjas 
med taxeringstjänstemannens 
nyktra nerstrykning. Eftersom 
taxeringsåret fr.o.m. i år har 
förändrats radikalt med inlämning 
siste april och besked i augusti har 
det varit en het sommar i Skatte
huset med kraftigt in skränkta 
semestermöjligheter. 

God samhällsanda 
Jag har varit med ett tag nu och 

kan bara meddela att samhäll
sandan är god bland oss ledamöter. 
Man har hört en del om att med 80-

talet så bröts den svenska samhälls
moralen sönderoch att ingen längre 
bryr sig om det gemensamma. Fel: 
vi skattenämndsledamöter tvekar 
inte utan värnar om det allmänna. 
Med våra samlade kunskaper om 
livet, kärleken och döden, för att 
inte tala om underhåll av fritidshus 
och realisationsvinster vid försälj 
ning av nollkupongare, genom
skådar vi de överklagandes försåt
ligt glidande formuleringaroch slår 
ner som hökar på tvivelaktiga 
avdragsyrkanden. 

Ännu en lärare som yrkar 
a v drag för eget arbetsrum och dator, 
ja, det är rörande. Var är yttrandet 
från arbetsgivaren om att dessa 
faciliteter krävs för tjänstens 
bedrivande, jaså ett intyg från 
studierektom om att det är trevligt 
med datorer, jojomensan. Jaså, 
läkaren här vill ha avdrag för inköp 
av aktuella romaner och debatt
böcker för att bättre kunna fullgöra 
sitt ansvarsfulla värv, så sympatiskt 
med en medveten yrkesutövare, 
men tyvärr, så generös är inte 
svensk skattelagstiftning. Men vi 
kanske skulle kunna bjuda på 
Läkartidningen. Och den här 
realistionsvinsten på den lilla 
bostadrätten, jaså den skulle exakt 

motsvara de 150,000 som nedlagts 
för förbättringar? Så beklagligt att 
alla kvitton på utgifterna förkom i 
samband med bortflyttningen! Ja, 
så håller vi på i det tysta, med 
avbrott endast för kaffe och 
wienerfläta. 

En del skulle naturligtvi s 
säga att vi är hårdhjärtade, men så 
skulle inte jag vilja uttrycka det. Vi 
är snarare nyktra och realistiska, 
och framförallt ansvarsfulla mot 
vår uppgift. Det är ju för din skull 
vi sitter där. Jag skulle vilja påstå 
att vi -och naturligtvis taxerings
tjänstemännen - är den offentliga 
sektorns tysta hjältar. 

Ny sommarhustrend 
Många läsare förväntar sig så 

här års att jag ska uttala mig 
förklenande om läsekretsens 
många sommarhus boende. I själva 
verket ser jag med avund på dem. 
Deras tålamod: att sitta där en halv 
sommaroch stirra in i skogskanten. 1 

Själv skulle jag få krypningar efter 
några timmar och cykla in till byn 
för att köpa Kvällsposten och se på 
ankomsten av 3-bussen . Deras 
arbetsvilja: att slava med föns
terrenoveringar och skötsel av 
potatisland när jag bara orkardricka 

Sommarläger i sol 
Som vanligt inföll Vänsterpartiet i år. Alla fick inte plats på den vad vi egentligen vetat hela tiden. 
Skånes sommarläger sista veckan vanliga tältplatsen nere vid träsket. Man kunde lugnt fortsätta att vila, 
i juli . Liksom förra året, och en rad På söndagen det börjardethända läsa, småprata, bada och vänta på 
år dessförinnan, hölllägret till vid något. Stormöte och sedan organi- nästa måltid. 
Hjärtasjön utanför Lönsboda. serat arbete. Presenningtältet Självgodheten fick sig visser-

Lägret börjar på lördagen och kommer upp. De röda flaggorna !igen en törn då Eva Zetterberg 
slutar nästföljande söndag . På har bleknat betänkligt, men det talade om internationell solidaritet, 
lördagseftermiddagen närde flesta kanske är ett tidens tecken. eller snarare bristen på denna. 
fått upp sina tält kom några Lägretärenlugnpunktidagens Världenutanförträngdesigobarm-
traditionellaregnskurar. Vädret var föränderliga värld. Alla vet vad de härtigt på. Men efter lunch kan 
lite växlande på söndagen och kanväntasigavlägret.Detfinnsen man svalka av sig med ett dopp, 
måndagen föratt till slut bestämma trygghet i det välbekanta. I om- delta i en polomatch, spela volley-
sig för solsken från tisdagen och världen har alla gamla sanningar boll , hoppa simhopp eller paddla. 
resten lägret. omprövats. Sommarlägret ska i alla 

Sommarläger - återseende 
Lördagen är en dag av återseende, 
några timmar då man känner in 
sig, pratar, bedömer varandras 
packningar och tält och ser hur 
stora barnen blivit sedan sist. 

Allt är bekant och välkänt. Men 
ända är det nytt . Nya lägerdeltagare 

kommer till varje år. De som deltar 
i lägre t varje år märker inte 
förändringarna. De som hoppar 
över något år. märker de små 
förändringarna. Kommunen har 
röjt på sidoängarna. Det behövdes 

fall vara som det brukar. Nya ideer 
möts ofta av tyst motstånd. Inget 
sägs rent ut, men alla vet hurdet ska 
vara. Vi känner ändå någonstans 
att sanningarna i lägrets skötsel, 
liksom i vår traditionella politik, 
fortfarande är riktiga. V år socialism 
och skötsel av ett läger. 

Allt väl med ekonomin 

Råd att arbeta mindre 
Tapio Salonen försökte provocera 
genom att, i sin inledning, hävda 
att vänsterpartiet saknar visioner. 
Jobbar bara med dagspolitiska 
frågor. Svarar på (s) och borgarnas 
politik, men har ingen egen offens i v 
politik med visioner. Han drev tesen 
att vi befinner oss i nytt stadium av 

Det var som en bekräftelse på att vi i ../ . 

fortfarande har rätt och national- \ 
ekonomerna fel , när Kjell Nilsson , 
på tisdagen inledde om kris och .--::' ~~-- ~-
krispolitik. Totalt, dvs om vi räknar J . . ' r· 
både tillgångar och skulder, är allt /! ...___A · 
val med Sveriges ekonomi. Prob- /J / \ ,. _L_ -
lem et är att EU inte raknartillgångar / / 1 \ 

som en tillgång, utan bara ser till j , l l \ 

skulderna. , Il 1/1 ' \\ 
Allt går att visa med nationa-

lekonomiska resonemang. Vi har ~ _ .• ~ \ 
alltså inte mindre rätt då vi idag -- -~ 
kräver att politiken drivs enligt t; · 
beprövade Keynesianska ideer. Det samhällsutvecklingen, det postin-
var skönt att få en bekräftelse på dustriellastadiet. Gamla lösningars 

duger inte längre. Vi måste tänka 

ett glas kall öl på en trottoar
servering. De är beundransvärda, 
det är vad de är, men jag förstår 
dem inte. Jag har försökt själv: för 
tio år sen hyrde vi ett bostadshus av 
Domänverket uppåt Sösdala
trakten . Det låg mellan ett kalhygge 
ochen sumpig alskog och över det 
hela svirrade myggen. Det var 
otroligt charmlöst och efter hand 
förstod man väl den skogsarbetar
familj som på fyrtiotalet lämnade 
stället för att flytta till stan. 

Annars kan man notera att 
det finns vissa trender i sommarhu
sboendeL Österlen är på väg ut, om 
det nu är priserna och eller 
stockholmarna, men det är inte 
längre riktigt OK. Flera av 
trendsättarna har i stället dragit sig 
till järntriangeln Nordöstskåne
Sydsmåland-Västblekinge. Det kan 
vara den nya Europa-känslan som 
gör det - där lär man ju känna 
många tyskar. Men det är nog 
smaken som växlar: det är kanske 
återigen dags för det granskogs
taggiga skogsbrynet som utsikt i 
stället för det flacka betstycket Vi 
får se om tendensen håller i sig till 
nästa år. 

Lucifer 

om, tänka framåt och tänka fritt. 
-Vi har råd att arbeta mindre. 

Bastrygghet skulle kunna garan
eras alla. 

-Samhället befinner sig i ett 
övergångsskede efter industria
lismen . De arbetslösa idag kommer 
aldrig att få jobb med de åtgärder 
som vi förordar idag. De utgår från 
industrialismens premisser. 

-Hur vill ni organisera framiden? 
Att döma av lägerdeltagarnas 

reaktioner på Ta pi os brandfacklor 
skulle man kunna tro att han 
föreslagitatt lunchen skulle ätas en 
timme senare eller något liknande 
orimligt förslag. Viljan att rivahela 
detgamla tankebygget för att bygga 
nytt tilltalade på något sätt inte. 
Kanske var det värmen? 

På deltagarlistan såg det inte ut 
att vara så mänga som skulle 
komma till årets läger. Verklig
heten visade att i genomsnitt drygt 
I 00 deltog i lägret. Majoriteten av 
deltagarna var barn, några t o m 
barnbarn. En löpande generations
växling sker, men även gamla barn 
har svart att avstå från lägret. N å g ra 
av de som vuxit upp med lägret 
deltog längre eller kortare tid. 

Kinesiskt kök för 100 
Maten var som vanligt vällagad, 
god och kanske ibland närings
riktig. Ingen sparar på grädden i 
matlagningen. Det är alltid en 
utmaning att laga mat till hundra 
personer i ett kok tänkt för trettio. 
På något sätt går det bra ända. 
Vissa måltider minns man för den 
goda maten. som lördagens festmaL 

(forts nästa sida) 



Slaget vid Lund 
Striden står kring samma mark som 
för319 år sedan, vid Nöbbelöv och 
Gunnesbo, vid Kobjer och Oscars
hem, på Sliparelyckan. Nu gäller 
det om järnvägen till Kävlinge ska 
få byggas ut till dubbelspår. Som 
bekant finns det starka och infly
telserika grupper av boende utefter 
banan, som motsätter sig en ut
byggnad, och som istället vill ha 
bort järnvägen helt från sin boen
demiljö. De kallar sig ironiskt nog 
"Tåggruppen" och föreslår en 
sträckning ute på landet, där det 
inte finns några boende som störs, 
bara bönder. Men utanjärnväg blir 
det inte heller någon hållplats, i 
detta fallet vid Gunnesbo. Den skul
le enligt "Tåggruppen "försvi nna. 

På måndag den 21 augusti k/19 
ordnar stadsarkitektkontoret ett 
allmänt informationsmöte i Lunds 
stadshall kring detaljplanen som är 
ute på samråd fram till den l O 
september. Då kommer tjänste
männen att presentera planförsla
gen-detaljplan och fastighetsplan 
-och en rad konsulter kommer att 
redovisa miljökonsekvenser av 
olikaalternativ. De särskilda buller
och säkerhetsanalyser som ligger 
till grund för förslagets skydds
vallar redovisas av de särskilda 
konsulter som anlitats för detta, 
bl a Det Norske Veritas. 

Informationsmötet är uppdelat 
två block, 19.00-20.30 med en frå
gestund, därefter paus med fika
möjligheter. Det andra blocket bör
jar kl 21 och avslutas 22.30 av 
stadsbyggnadsdirektör Anders 
Tingvar efter en sista diskussions
runda, som kan bli ganska het. 

För att leda debatten har man 
anlitaten utomstående mötesledare 
med vana f råm debatter där det kan 
hetta till. Man får hoppas att kom
munens politiker av alla olika slag 
ser den här kvällen som ett utsökt 
tillfälle att lyssna till vad olika 
företrädare för allmänheten har att 
säga. Om de nu inte vågar ställas 
mot väggen och delta i debatten. 

Thomas Schlyter 

(forts fr s. 2) 

Andra för det artistiska fram
förandet, som kinesmaten på 
fredagskvällen. Maten serverades 
av kineser. De var åtminstone gula 
i ansiktet. 

En nyhet varattden traditionella 
volleybollmatchen mellan Lund 
och Världen i år spelades mellan 
Malmö och Världen. (Jag trodde 

EUochMarx 
Det var längesen nu - närmare bestämt i Veckobladets sista 
nummer före sommaruppehållet, så läsarna har kanske hunnit 
glömma- somjag tog del av Gunnar Sandins något konstifika 
inlägg där han tolkade i fOrsta hand Lars Ohlys men också 
min inställning till EU och marxismen. Han påstod om mig 
dels att jag skulle ha bekräftat hans egen tolkning av Marx 
som postum EV-anhängare, dels skriver han att jag är EV
motståndare och "alltså ... heller ingen marxist". 

Sandins uppdelning i marxisti ska 
EU-vänner och omarxistiska EV
motståndare påminner om de Marx
exegetiska seminarier som den 
akademiska vänstern ägnade sig åt 
under 70-talet och där man slog 
varandra i huvudet med olika epitet. 
Själv fick jag höra att jag inte var 
en riktig marxist och närmast en 
borgerlig ekonom eftersom jag inte 
trodde på arbetsvärdeläran som 
redskap att studera den kapita
listiska marknaden. Om jag hade 
velat skulle jag ha svarat i samma 
stil hade jag kunnat pådyvla Sandin 
både leninism - "EV-imperia
lismen som kapitalismens sista 
stadium" - eller stalinism - det 
"vetenskapliga bygget av socia
lismen i en halv kontinent". 

Marx- EU-vän? 
Men jag tror det är bättre om vi 
båda försöker vara lite mer nyan
serade. Först om det där att jag 
skulle ha bekräftat Marx som EU
vän. Vadjagskrivitochsagtiolika 
sammanhang är att det kan ligga 
något i det. Marx delade nämligen 
sin samtids civilisationsuppfatt
ning. (Det slår mig att Gunnar S. 
och Karl M. har vissa gemensamma 
personlighetsdrag- de älskar båda 
tjocka böcker och tycker att 
lantlivet fördummar bland annat). 
Det var i de mestavancerade kapi
talistiska länderna - England , 
Tyskland, Frankrike. USA - som 
socialismen skulle komma först. 
Världen utanför - de dåvarande 
kolonierna, läs kapitel25 i Kapitalet 

Malmö var liktydigt med varden). 
Lägret blir mer och mer Vänster
partiet Skånes och mindre Lunds. 

Späkrundan bjöd både på för
nyelse och tradition. Historien var 

välgjord och väl förberedd under 
året som gick sedan förra som
maren. Rekvisita och pyrotekniska 
effekter hjälpte till att skrämma 

del I -var för Marx mindre intres
santoch rentav en ganskaobehaglig 
företeelse . Den skulle troligen nå
gon gång i en avlägsen framtid -
hoppades han - kopiera den euro
peiska kapitalismens utveckling. 

Rosa Luxemburg vs. Marx 
Vad jag också sagt - i uttrycklig 
polemik mot bland andra Sandin
är att jag delar Rosa Luxemburgs 
kritik av Marx på denna punkt. 
Hon kritiserade (i den stora boken 
om kapitalackumulationen) honom 
för att han behandlade den då 
existerande kapitalismen som ett 
slutet system och att han inte insåg 
kapitalismens möjlighet att över
leva så länge där fanns kvar en 
ickekapitalistisk omvärld med låga 
löneroch råvarupriser attexpandera 
l. 

Hon trodde inte på möjligheten att 
bygga socialismen i ett land - läs 
hennes lysande angrepp på Lenin 
och Trotskij i RyskaRevolutionen !. 
Om hon levat idag hade hon, tror 
jag, inte heller trott på möjligheten 
att bygga socialismen i en halv 
kontinent. Vänsterns socialistiska 
ideer måste - i Luxemburgs 
efterföljd -vara globala. 

Global socialism - en 
utopi? 
Om Sandin vill kalla detta för 
utopism så får han göra det. Men 
jag har svårt att inse att det skulle 
vara så mycket mindre utopiskt att 
tro på att EU och EMU skulle kunna 
förvandlas till socialistiskaellerens 

deltagarna. De lite större barnen 
försäkrade att de inte blev rädda. 

Vinterbadare på Ribban 
Lördagens avslutning inneh åller 
också en kanottäv lin g. Detta Året 
fanns två klasser, en för barn och 
en för ungdomar och vuxna. Detta 
för att vi inte skulle se samma gamla 
seg rare som de tidigare åren. 
Taktiken lyckades delvis. Vuxen
tävlingen vanns av den traditonelle 
segraren. I boulefinalen vann dock 
laget. som hittills ständigt blivit 
tvåa, turneringen. 

Ekonomiskt gick det ihop, vilket 
bevisar att stordrift lönar sig . En 
fi lial till sommarlägret inrättades 
också. Lägrets kvinnliga deltagare 
instiftade Vinterbadarna som ska 
träffas på kallbadhuset i Malmö en 
gång i månaden under hela vintern. 

In 

socialdemokratisktlkeynesianska 
projekt. En anslutning till en 
tullunion som tvingar Sverige att 
vara mer protektionistiskt mot 
fattigare länderoch vars budget till 
mer än hälften gårtill jordbruksstöd 
är inte en självklar följd av 
produktivkrafternas progressiva 
utveckling. Ett starkare och mer 
demokratiskt FN - eller till och 
med ett direktvalt världsparlament 
- är knappast så mycket mer 
utopiska projekt än att göra om det 
konstitutionellt monetari sti ska 
EMU till ett vapen riktat mot den 
globala kapitalmakten. 

Alternativ till EMU 
J ag tillhör ändå inte dem som anser 
att det är alldeles enkelt att förhålla 
sig till EU. Jag har pläderat för att 
vänsterpartiets EU-program borde 
vara mer antikapitalistiska och 
mindre antifederalistiska - i 
februari reserverade jag mig i 
partistyrelsen på frågan om att EV
parlamentet borde ges viss lagstift
ningsmakt i det fåtal frågor där 
överstatlighet är nödvändig . På 
partirådet i juni var jag en av dem 
som fick igenom en något mer 
positiv skrivning om behovet av 
alternativa förslag till ekonomiskt 
samarbete inom EU. Jag arbetar 
just nu på en uppsats beställd av det 
finska vänsterförbundet om "väns
terns alternativ till EMU." 

Skiter i Sandin 
Jag skiter i och för sig ganska 
högaktningsfullt i om Sandin vill 
kalla mig marxist, halvmarxisteller 
kvartsmarxist. Han beundra r 
troligen Marx något mer än vad jag 
gör. Han ogillar i min smak lite för 
mycket den folkliga misstron mot 
etablissemanget - inklusive dess 
experteroch byråkrater- som är ett 
nödvändigt inslag i varje levande 
vänsterrörelse. Men jag noterar 
ändå tacksamt att han tänker rösta 
på vänsterlistan i EU-valet- om vi 
inte kunde rymma också sandin
ismen inom väntern och i vår 
interna EU-debatt är stagnationen 
nära. 

Johan Lönnroth 
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HAR OU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 

NY ADRESS ................................................. ..... ...... ................... . 

Man tackar L Nilson för de 
vänliga orden (VB 21 ). Det är inte 
precis vanligt att en kriminal
reporter får beröm från vänster. 

Jag känner lite stolthet när 
grannarna kommer in och visar 
passusen ur Veckobladet. Det 
väger upp viss bitterhet över att 
jag från förste september inte 
längre får skriva poliskrönikor i 
tidningen Arbetet. 

Rolf L Nilson saknar nya bra 
förslag för att motverka våldet. 
Kanske jag rent tillfälligt får nyttja 
VB till mitt forum för att föreslå 
följande. 

Det är den lilla gruppen krimi
nella män som själva fostrar de 
flesta våldsverkarna. Det är också 
främst de kriminella (och miss
brukarna) som blir offer. Ett sätt 
att motverka våldet är att ge de 
kriminella kunskaper och medve
tande kring deras egna roller som 
föräldrar och föredömen. Fängel
setiden kan användas för sådan 
utbildning! Anställ fler pedagoger 
inom kriminalvården! 

Vänstern spelar en alltför liten 
roll i debatten om lag och ordning. 
Eftersom jag inte läser VB är det 
möjligt att den interna diskussio
nen är mer givande än det som 
syns utåt. 

Lag och ordning är en klass
fråga. Det är de sämst ställda som 
är mest utsatta. Det är de fattiga 
som oftast blir bestulna. Det är de 
lågutbildade som är de vanligaste 
våldsoffren. De mest välbeställda 
ordnar i regel sitt eget skydd 
all dele s förträffligt. Vänstern 
behöver formulera en kriminal
politik. Lag och ordning kan inte 
vara en fråga endast för högern. 

l gammal klassisk mening finns 
ett trasproletariat som endast 
marginellt påverkas aven generell 
välfärdspolitik. Det finns grupper 
som vill sko sig ytterligare . Några 
av dem kommer att göra detgenom 
traditionell våldsbrottslighet. 
Andra berikar sig med kapital
förvaltning utanför lagens ram. 
Enbart de kriminella konkurserna 
inom krogbranschen i Malmö 
kostade mer i undantagna skatter 
än hela den kommunalt beslutade 
nedskärningen i skolan. 

Sambandet ärtydligt. Profitstyrt 
krogfiffel stjäl resurser från sko
lans kurativa verksamhet. Fler barn 
slås ut till det missbruk som ohe
derliga krögare senare berikar sig 
på. 

Vänstern kan driva lokala krav 
om ökade insatser inom social
tjänsten för att sanera krogvärlden . 
Lagen ger kommunen den skyl-

Svar till Lars Ohly 
Som redaktör för VB 21, ber jag 
dig, Lars Ohly om ursäkt för 
presentationen av brevet till oss. 

Det förtjänade en ordentlig 
rubrik. Titeln, partisekreterare för 
Vänsterpartiet borde givetvis 
också varit med, som information 
till läsarna. Vi hittade brevet i den 
redaktionella röran först när 
tidningen redan var färdig och 
tvingades klämma in det med 
skohorn. 

Det är valje partisekreterares 
främsta uppgift att förkunna att 
allt är frid och fröjd i det egna 
partiet. Att eventuella motsättning
ar hör historien till och att alla 
viktiga partiinstanser är överens i 
alla viktiga frågor. Lars Ohly 
skriver alltså det han förväntas 
skiva. Han har säkert också rätt i 
attjag ibland överbetonar motsätt
ningar. Men å andra sidan personi
fierar Lars Ohly själv en djup 
motsättning inom Vänsterpartiet. 
När han medvetet och öppet 
framträder som kommunist ställer 
han sig naturligtvis i kontrast mot 
demokratiska socialisteroch andra 
grupper inom partiet, förutom att 
han öppnar hela Vänsterpartiet för 
kritik och ifrågasättande utifrån . 

Jag har i beskrivande - inte 
värderande - syfte benämnt en av 
kandidaterna till BU-parlamentet, 
"Lars Ohlys drabant". Det kan vara 
fel i sak d v s missvisande, men att 
det skulle vara kränkande kanjag 
inte begripa. Jag har för säkerhets 
skull i efterhand kollat i Svensk 
U ppslagsbok och i National 
Encyklopedin. Och varför är du så 
upprörd, Lars Ohly? VB tar givet
vis, med öppna armar emot inlägg 
- i alla frågor - direkt från den 
"drabbade" . 

Du vill inte kommentera listan 
eller vilka du anser skall sitta i 
europaparlamentet Jag har redan 
gjort det och jag klarar dessutom 
din karakteristik av mig utan att gå 
under. Låt oss därför övergå till 
viktiga frågor! Du skriver att 
partisekreteraren och partiordfö
randen är helt överens i synen på 
europapolitiken och i synen på 
vänsterpartiets roll i svensk 
inrikespolitik. Det är väl vad som 
ryms i ett kort inlägg, men det 
skulle vara mycket intressant om 
du och/eller Gudrun Schyman 
kunde återkomma till dessa teman 
i Veckobladet under hösten .. De 
tål verkligen att diskuteras ' 

Rolf L Ni/son 

digheten. Det är mycket mera 
kostsamt att vänta tills skadorna 
uppstått och då betala flera tusen 
kronor om dygnet för vårdplats. 

Per Lindelöw 
Kriminalreporter 
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Rapport från 
programkommissionen 
VB har talat med Karin Svensson 
Smith om hennes arbete i vänster
partiets programkommission . 
Kommissionen tillsattes av pani
kongressen för att arbeta fram ett 
förslag till nytt principprogram. 
Detta skall vara klart i höst för att 
kunna diskuteras av medlemmarna 
och sedan beslutas på kongressen 
i vår. 

Slående är sammansättningen 
av komissionen, många är i 20-
årsåldern och dessutom kommer 
många från Norrland. Detta har en 
viss inverkan på arbetet i kommis
sionen . 

Karin påpekar att debatten i 
partiet under lång tid till stor del 
handlat om EU, man har saknat 
den principiella debatten. Traditio
nalisterna har tappat fotHistet efter 
förändringarna i andra länder. Nu 
finns det inom kommissionen en 
stark vilja att förändra programmet 
och bli tydlig . 

Karin harsjälv kommitmed inte 
mindre än 54 ändringar i program
met. T ex ett förslag att ta bort 
skrivningen om allas lagfästa rätt 
till arbete. 

Något som ofta förekommit i 
programmet är ordet självförvalt
ning. Vad menar man med detta? 
Det borde bli tydligare beskrivet 
om det skall användas. Flera i 
kommissionen menar att man ska 
ta bon begreppen socialism och 
kapitalism, vilket däremot inte 
Karin stöder. 

Man har betonat arbetet för 
hållbar utveckling och för en 
solidarisk värld. Frågan är dock 
om det är något man kan enas om 
när man omsätter detta till dags
frågor. T ex brukar högre bensin
skatt inte var populärt i Norrland! 

Irja Lindroth i kommissionen 
har föreslagit att man ska föra in 
begreppet feministiskt perspektiv 
i målsättningen för partiet. Karin 
känner sig tveksam till detta, men 
är öppen för åsikter om detta. Hon 
tycker däremot att är viktigt att · 
ändra synen på offentliga sektorn . 
Där har man olika åsikter i kom
missionen . Karin menar att vi 
måste förändra den traditionella 
synen på den offentliga sektorn 
och titta på hurden ska finansieras. 

Karin avslutarmed att poängtera 
att det är viktigt att förändra 
principprogrammet nu, inte minst 
med tanke på att det är många som 
stöder partiets politik men ofta har 
man en rätt ytlig syn på vad partiet 
står för. Aven för medlemmar är 
det viktigt att föra en principiell 
diskussion om partiets målsätt
ning. 

KB 

Oscar på 
krigsstigen 
Oscar Reutersvärd, professor 
emeritus i konsthistoria, ger sig 
inte ifråga om ombyggnaden av 
det s k Rausingska huset vid Krafts 
torg. Han begär att byggnads
nämnden inspekterar den pågå
ende ombyggnaden för att avgöra 
om hans iakttagelser och farhågor 
är befogade när det gäller otillåtna 
ingrepp i byggnaden för att exem
pelvis inreda flera hotellrum än 
vad som medgivits. 

Reutersvärd anser att Tetra 
Laval-koncernen fört byggnads
nämnden bakom ljuset när man 
ansöktom bygglov,och att i själva 
verket "Tetra Laval medelst en 
serie osanningar försökt realisera 
sina syften att otillåtet bolagisera 
en bostadsfastighet". Reutersvärd 
klassar det vackra huset som 
stadshistoriskt värdefullt och 
tillhörande det europeiska kultur
arvet, varför han "ämnar föra upp 
omständigheterna kring ombygg
naden till en europeisk instans". 

T ho 

~ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte på måndag! 21 aug. kl 19.30 inför 
kommunstyrelsena sammanträde. De 
kommunalpolitiker som har möjlighet 
uppmanas att besöka möte om Väst
kustbanan på stadshallen kl 19-22.30. 

MEDLEMSMÖTE den 2 oktober för 
nominering av KON-ledamöteratt väljas 
av fullmäktige. Sista dag för nominering 
inför mötet är den 26 september 

RÖDA KAPELLET 
Appellmötesspelning i Trelleborg Lö 19.8 
kl 10-12. Saml. Ciamenstorgets panke
ring 9.00 Repertoar: 1, 8, 25, 34, 39, 
67:2 (Ulls arr), 166, 170, 184, 193,227, 
271 , 275, 281. Ring Kristina Lanthen 
046/211 30 86 om du inte redan är 
anmäld. 
Sö 20.8 Repetition kl 18.45 på Unde
bergska skolan med Joakim Gasa
grande. Vi repeterar Håkan Carlssons 
svit (nr 296, 297 och 298 a,b,c,) 
Påminnelse om anm. till veckoslutet i 
Baskemölla fred. kväll25-27.8. Anm på 
sönd. eller ring Birgitta 046/18 45 87 e 
lngela 046/14 44 57. För noter ring 
Rune 046/21 1 50 69. r:-------:-1 VECKOBlADET 1 
l Detta nummergjordes av Karin Blom l l och Marianne Sonnby 

l 
l t~t: 
l Telefon till redaktörerna: 

Karin Blom 046-14 16 12 l 
l Rolf Nilson 046- 12 90 44 1 

Thomas Schlyter 046-14 75 05 

l Marianne Sonnby 046- 13 19 75 1 
Vid utebliven tidn ing ring: 

l Sven-Bertil Persson 046-13 82 1 3 . .J .... ______ _ 
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