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J onas i unionen 
Gud steg inte ned i 
Maastricht med fem sten
tavlor innehållande konver
genskraven till EMU. Dessa 
är i själva verket politiskt 
satta, och dessutom god
tyckligt satta. Det är en 
nyliberal ekonomisk politik, 
upphöljd till grundlag, och 
till detaljreglerat grund
lagsskyddat direktiv för en 
framtida europeisk central
bank. Därför är problemet 
med EMU inte i första hand 
tekniskt-ekonomiskt utan 
demokratiskt-politiskt. 

Tyskland. Frankrike, Belgien. ja 
överallt ,rivs sjukförsäkrings och 
pens ionssystem upp eller för
sämras. och man konvergerar mot 
den största sociala nedrustning 
någons m. Motståndet växer dock. 
Se t. ex. de franska genera l
strejkerna, det växande motståndet 
mot EMU i tysk fackförenings
rörelse och i SPD. l Belgien har 
man t.o.m. varit tvungna att 
upphäva parlamentets makt , och 
ge regeringen möjlighet att styra 
med hjälp av dekret, för att uppnå 
konvergenskraven. 

Valutaspekulationen 

22:e årg. 

lighet. Resultatet av den av svensk 
socialdemokrati starkt lanserade 
sysselsättningsunionen har blivit 
att en kommitte tillsätts som får 
lov att ge icke-bindande råd till 
medlemsstaterna i sysselsätt
ningsfrågor. Och tur är kanske 
det.menade Jonas. för direktiven 
till kommitten är inte preci s att 
bedriva stimulanspolitik mot 
europeiska arbetslösheten, utan 
handlar istället om allmänna 
lönesänkningar.ökad lönesprid
mng,upplucknng av arbetsrätten. 
m.m. 

Är Emu ett mansprojekt? 
Följande kan man läsa i Svensk 
Uppslagsbok , 1947 - 1955 års 
upplaga. "Emu, släktet Dromaeus 
av fam. Kasuarer. omfattar stora, 
strutsliknande fåglar med bred, 
platt näbb och kraftiga ben, vilkas 
3 tår ej har förlängda klor. Vingama 
äro förkry m pta och fjädramasmala 
och mjuka. Huvudet saknar hjälm, 
/ .. ./Emun är en mycket snabb 
löpare som uppträder i smärre 
flockar, mest i öppen terräng. Boet 
består av en Ilat plattform av 
hoptrampade växter och gräs./ .. ./ 
Ungarna äro längsrandiga, och 
hannen ombesörjer både större 
delen av ruvningen och yngel
vården" 

27 
kärnan av länder som kommer att 
lyckas kvala in i EMU med 
nödvändighet kommer att bilda 
ett A-lag som kommer att styra 
den ekonomiska politiken i 
Europa. Detta är djupt odemo
kratiskt mot den majoritet av 
Europas länder som inte ens en 
gång är i närheten av att uppfylla 
~onvergenskraven, varav många 
1dag av ekonomiska skäl inte ens 
får bli medlemmar i EU. 

Taktik bakom Perssons nya 
attityd 

l tisdags talade Jonas Sjöstedt, 
vänsterpartislisk EU-parlamen
tariker inför ett 40-tal intresserade 
åhörare på Palestra. Han lät kunnig 
och säker när han benade ut den 
politiska och ekonomiska debatten 
kring EMU. När jag i Pausen 
frågade honom om hur omställ
ningen fungerat till EU-parla
mentariker svarade han , på sin 
lugna norrländska, att det blir 5 
dagar i månaden i Strasbourg, l O 
dagar i Bryssel och dessutom en 
hel del flackande till möten och 
föredrag runt om i landet.- Men 
~ag får nog vara hemmatlera dagar 
1 månaden än en normal svensk 
byggjobbare får. 

stoppas ej 
Jonas menade att EMU är det -------------.J 

Etablissemanget runt om i Europa 
är livrädda för folkomröstningar 
om EMU. Då finns det uppenbara 
risker för en dominoeffekt som 
gör att hela projektet faller. Jonas 
menade att det är i ljuset av detta 
man bör se Perssons och Ås brinks 
nya "vänta och se"-attityd den 
senaste månaden. De vet att 60 % 
a v s venskarna stabilt är emotEMU 
men bara 20% är för . EMU 
kommer att kräva grundlags
ändringar med två riksdagsbeslut 
med val emellan. För att undvika 
att riksdagsvalet 1998 som blirdet 
första med riktiga personval , 
urartartill ett EMU-val är det bättre 
att före valet 1998 fatta de första 
riksdagsbesluten för att ha "hand
lingsfrihet" efter valet, då det sista 
avgörande riksdagsbeslutet fattas. 
Så skjuter man hela tiden av
görandet ifrån den politiska 
dagordningen,tills vi en dag får 
läsa i morgontidningarna att 
Sve,rige anslutit sig till EMU. 

Lyft debatten 
En av Jonas huvudpoänger var att 
debatten om EMU även i Sverige 
måste lyftas upp från en teknisk 
nivå till en politisk niv å . En 
gemensam valutaenligt Maastricht 
kommer oundvikligen att kräva 
en gemensam ekonomisk politik , 
eftersom avvikelser från en extrem 
åtstramningspolitik från enskilda 
EMU-länder skulle omintetgöra 
de mer plikttrogna ländernas 
ansträngningar. Men att sanera 
stadsbudgeten räcker inte utan det 
är viktigt hur det görs. Redan nu 
prövar man att med hjälp av 
konvergenskraven omintetgöra 
den Italienska vänster-center
regeringens beslut att låta hög och 
medelinkomsttagarna vara med 
och betala saneringen av stats
finanserna. 

Historisk attack 
l dag har anpassningen till kon
vergenskraven närmast karaktären 
av en "historisk attack mot vad 
den europeiska arbetarrörelsen 
uppnått under efterkrigstiden". l 

naturliga valet om man är för en 
nyliberal ekonomisk politik. och 
för att denna permanentas på 
överstatlig europanivå. Ett av dc 
argument som förts fram från 
vänsterhåll är att EMU skulle rycka 
mattan under benen på valuta
spekulanterna. Men bara 7 % av 
världen valutaspekulation sker 
idag mellan europeiska valutor. 
Resten nås inte . Förra gången 
Sverige försökte knyta kronan till 
ECUn kostade det statskassan över 
l 00 miljarder att försvara kron
kursen innan den sjönk( eller flöt) . 
Dessutom försvinner inte finans
marknadens utpressningsmöj
lighet med gemensam valuta: 
statens inlåningsränta kommer 
fortsatt med nödvändighetatt skilja 
mellan olika länder. precis som 
den gör mellan rika och fattiga 
kommuner i Sverige (j~r Y eliinge 
och Göteborg) eller dito mellan 
amerikanska delstater. 

Sysselsättningsargumentet i 
sank 
Det andra goda argumentet för 
EMU är att arbetslöshetsbekämp
ningen kräver en ökad översta!-

A-lagare styr 
Jonas tyckte det var viktigt att 
betona att innehållet i motståndet 
mot EMU inte i första hand bör 
vara det nationella,"håll Sverige 
utanför" . utan det internatio
nella."lägg ner projektet"( även om 
kampen kommer att ta en nationell 
form). Detta p.g.a. att den hårda 

Ar detta en konspirationsteori? 
Fan tro't! 

Den bygger i alla fall på en sund 
misstänksamhet. 

Mats Olsson 

K vinnliQt nätverk nå Internet 
Du kan bli medl'?m i Qnet på prov +lar sedan dess ökar lavinartat. 
gratis en månad, däref~er kostar Qnets programfOrklaring: 
~et 25:-/månad. __ Har fmns kon- Qnet är ett forum på Internet 
!e~enser .. chatca!e och massor av som kommunicerartill kvinnor på 
mtormat10n,o~hmtressantalänkar. kvinnors villkor . Qnet är en 
allt under !olJande rubr~ker : mötesplats där du kan diskutera. 

Ekonomi & Jund1k debatteraoch ställa frågor. Genom 
Internationellt länkar från Qnets hemsida kan du 
Samhälle hålla dig a jour om forskning och 
K vm nors roller utveckling som handlarom !T och 
Kropp & själ kvinnor. Det finns även länkar till 
IT aktuella !T-nätverk för kvinnor. 
Marknadsplatsen Den här delen av verksamheten i 
Kultur & Miljö Qnet sponsras av Stiftelsen för 

Qnet har startats av Inger Kunskaps- och Kompetensut-
Johansson. Hon blev intervjuad veckling (KK-stiftelsen) . 
av !CA-kuriren för några veckor Adress till Qnet: 
sedan och antalet nya medlemmar http://www.qnet.se 



Bokhöst 
Vet ni vad som är det bästa med 

hösten. även en sådan här höst med 
klara vackra dagar. Jo. det är att det 
blir långa mörka kvällarmed många 
nya tankar från alla de nya 
hästböckerna' En sådan lång kväll 
tillbringade VB ihop med Lena 
Lundgren på Boklådan. 

Hon hade samlat ihop en hel hög 
med böcker från höstens skörd. 
Försedda med dem gick vi till en 
liten kvarterskrog och avnjöt både 
dessa och lite ätbart. 

Carina Burman har skrivit en 
spännande bok Den JO:e sång
gudinnan som utspelar i flera 
århundraden samtidigt. Huvud
personen, som är en kvinnlig 
litteraturvetare. slår vad med sin 
professor om att hitta gömda eller 
glömda brev av författari nnan Sofia 
Elisabet Brunner som levde på i 
slutet av 1600. Själv lever hon i 
Uppsala på 1920-talet. 

Professorn stöttar hennes ide att 
forska efter Brunners brev till andra 
berömda kvinnor från samma tid. 
Hon reser till Tyskland med två 
andra kvinnor som sina assistenter. 
Bl a hittar hon brev till Katarina 
den stora och drottning Kristina. 
Dessutom hinner hon med en del 
egna erotiska eskapader! 

Deckare är något som vi gärna 
läser, speciellt nu när det kommit 
så många nya kvinnliga deckar
författare. Elisabeth George har 
återigen skrivit en 600-sidors bok. 
Hennes böcker är samtidigt väldigt 
mycket romaner och man hinner 
lära känna personerna ganska 
ingående innan upplösningen 
kommer. l den senaste boken, l 
fiendens närvaro, är temat kid
nappning av dottern till en känd 
kvinnlig torypolitiker. 

En annan kvinnlig deckar
författare, Anne Holt, som är 
mycket populär inte bara i hem
landet, har skrivit Demonens död. 
En 12-årig barnhemspojke blir 
anklagad för ett brutalt mord på 
hemmets föreståndare . Det visar 
sig dock att hemmet som drivs av 
Frälsningsarmen är fullt av intriger. 

Det har kommit en ny deckare 
skri ven a v spanjoren Bernado 
Atxaka. Den ensamme mannen. 
Den utspelar sig under VM i 
Barcelona. Carlos som tidigare har 
varit baskisk separatist och även 
suttit i fängelse för detta, äger 
numera ett hotell tillsammans med 
gamla kumpaner. Trots sin egen 
erfarenhet gömmer han i hemlighet 
några baskiska terraister som är 
anklagade för mord på hotellet. 
Den är full av spänning och 
dessutom utspelar den sig i 
Barcelona som även är Lenas 
drömmars mål sedan några år. 

Vi är fler som aldrig kan glömma 
Barcelona och för oss och andra 
har Lena också valt en helt annan 
bok därifrån. KonstkritikernRobert 
Hughes har skrivit boken som helt 
enkelt heter Barcelona. Han älskar 
staden med dess dramatiska histo
ria som huvudstad i Katalonien. 
Det finns fortfarande rester av 
tempel och andra byggnader från 

romartiden . B. dominerade handel 
och sjöfart ända bort till Italien. 
Naturligtvis handlar boken om 
stadens djärva stadsplanering och 
inte minst Gaudi och hans storverk. 

Denna höst är enligt Lena den 
bästa bokhösten på länge. En av 
dem som vi båda känner mycket 
för . är Sara Lidman som harskrivit 
en fortsättning på sina böcker från 
Västerbotten om Didrik och hans 
släkt. Denna bok, Lifsens rot, har 
denna gång en kvinnlig huvud-

person. Rönnog som arbetar som 
mejerska på 20-talet. Hon kommer 
att bli l sak Mårten s älskade. Boken 
kan läsas fristående. annars är de 
andra böckerna väl värda en 
omläsning' 

Ä ven Kerstin Ekman har skrivit 
en i n tressant bok , Gör mig levande 
igen. För många berördetoffentliga 
samtalet oss inte. Det blir viktigt 
att föra samtal med människor i 
andra grupper. l en diskussions
grupp där man talar om böcker t ex, 
kan man få in samtalet på något 
väsentligt. I denna bok finns det 
just en sådan grupp av kvinnor som 
i många år träffats. Man talar om 
att samtal är väsentligt inte minst i 
denna tid när det händer så mycket 
svårt. Frågan är om fienden är 
urskiljbar idag. En annan viktig 
fråga som ställs: Ligger värld intill 
värld intill värld med ogenom
trängliga murar? 

En bok som Lena verkligen vill 
rekommendera är Sjöfartsnytt av 
Annie E.Proux . Den handlar om 
en man från amerikanska under
klassen. På de första 50 sidorna 
avhandlas raskt hans första 40 år. 
Hans föräldrar gjorde gemensamt 
självmord. Han är själv rätt osäker, 
känner sig ful och fet och ensam. 
Han träffar dock en kvinna som 
vill gifta sig med honom. Vilket de 
gör omgående. Men hon visar sig 
vara nymfoman och egentligen inte 
intresserad av honom utan av alla 
andra män! De får i alla fall två 
barn och hon dör sedermera i en 
bilolycka. 

Då dyker hans faster upp och 
berättar bl a att han egentligen 
härstammar från New Foundland, . 
Hon övertalar honom att de ska åka 
dit och då börjar handlingen på 
allvar och även hans liv! 

Lena tog också med några 
ungdomsböcker. Michelle Mago
rian som tidigare skrivit en bra bok 
Godnatt Mr Tom. har nu kommit 
med boken Plats på scen. Den 
handlarom en engelsk arbetarpojke 
som längtar t i Il teatern. Hans pappa 
förstår inte alls honom utan pojken 

Hur mycket utbyggnad tål Lund? 
Den frågan blev väl aldrig riktigt 
besvarad i fredags när miljö
delegationen hade sitt tredje 
temamöte på Grand Hotell för 
politiker och tjänstemän. De två 
tidigare mötena har handlat om 
miljö och om trafik i Lund. Nu står 
nämligen Lunds översiktsplan inför 
en "aktualisering". och det ska bli 
ett viktigt dokument inför tjugo
hundratalet. Ett viktigt resultat av 
det arbetet hlir att ange utbygg
nadsvolym och utbyggnadsrikt
ningar för Lund under de närmaste 
decennierna. 

Men så långt har man inte 
kommit, eller ens vågat föreslå 
ännu. Hi"ttills har stadarkitekt
kontoret utarbetaten rad underlags
rapporter om miljö. hälsa och 
säkerhet. om miljöanpassat tran-

sportsystem. energiförsörjning, 
stadsb ild och förtätning, om 
detaljhandel och regionala sam
band. Miljödelegationen har låtit 
utarbeta underlagsrapporter om 
biologisk mångfald och material
tlöden. dvs grundämnenas krets
lopp i vår kommun. I alla dessa 
frågor är samordningen med 
Agenda 21-arbetet både tydlig och 
angelägen. 

Ibland känns det som att gå som 
katten kring het gröt, när man måste 
ta till sig så mycket principiell 
kunskap innan man kan börja 
fundera på hur mycketoch åt vilket 
håll Lund isåfall ska kunna växa. 

Men det är naturligtvis nödvän
digt att först ta ställning till om 
Lund över huvudtaget ska få växa. 
Kring detta handlade som sagt 
mötet i fredags. 

Måttfull stad 
Fredrik von Platen, arkitekt vid 
Boverket , pläderade för den 
"måttfulla staden", dvs en stad på 
mellan 20 000 och l 00 000 
invånare. Lund är en sådan stad, 
menade han, med alla de förde lar i 
lagom storlek som det innebär. 

Vänsterpartiet har ju tidigare 
tillsammans med miljöpartiet varit 
mycket negativa till att Lund 
expanderar. medan socialdemo
krater och moderater, ofta hand i 
hand uppträtt som expansionister 
eller "betonghäckar". 

Idag är situationen lite annor
lunda. S, v och mp har efter valet 
kommit överens om att Lunds ska 
fortsätta att utvecklas och förnyas, 
dock inte mer än vad kommunen 

får kämpa för detta. Henning 
Mankell har skrivit en ny bok om 
pojken Joel som bor i Norrland. 
Den heter Pojken som sov med snö 
i sin säng. Joel som är son till en 
skiftarbetare är ofta ensam. Han 
har nu blivit 13 år och drömmer om 
sin stora kärlek, som är många år 
äldre. 

Det har också kommit lågpris
utgåvor av gamla barnböcker. Lena 
rekommenderar sjörövarbok av 
Lennart Hellsing med teckningar 
av Poul Ströyer. Det är en bok på 
vers som man blir glad av. Många 
män som läst den i sin barndom har 
kommit in och vill nu att deras bar 
ska får uppleva den! En annan är 
Nisses mössa som bl a är Boklådans 
kultfigur! Denharmånga finabilder 
med lite text, typisk vardagshumor 
för barn och därmed vuxna! 

Skatprat av Leif Eriksson är en 
bilderbok om skatorna Olga och 
Ivar. Den ger mycket kunskap och 
skata, inte minst med sina fina 
bilder. Vet ni verkligen skillnaden 
mellan skata och råka och kråka? 

Nu har ni läst så länge och blivit 
sugna på något riktigt gott! Och det 
är årets finaste kokbok! Sanna 
Töringe har skrivit och Anette 
Åberg har fotograferat Sannas 
kokbok, mat från trädgård skog 
och hav. Många av oss har inte tid 
att läsa annat än kokböcker. Men 
dessa har idag blivit mer litterära 
och ger mer än recept. Sanna har 
samlat recept länge. Tillsamman 
med Anette har det blivit en bok 
med poetiska installationer. Bilder
naär lustfyllda, tagna ute i naturen. 
Pröva t ex Getostpaj med rosevin! 

Efter att också glatt oss åt att det 
var Wislawa Szymborska som får 
Nobelpriset i år skildes vi åt i den 
sena höstnatten för att hänge oss åt 
Höstboken l 

Karin Blom 
PS Om man vill läsa något av 
nobelpristagarinnan innan hennes 
böcker kommerut på nytt i handeln, 
har Boklådan bl a antologien 
K vinnor runt Östersjön där hennes 
poesi finns med. 

långsiktigt tål. Det betyder bl a att 
olika scenarier för befolknings
utvecklingen ska konsekvens
beskrivas. 

Hårdraget kan det innebära olika 
alternativ: Nolltillväxt -utbygg
naden får ske i andra kommuner, 
Cykelstaden - koncentration till 
Lunds stad, Byarna- utbyggnad i 
östra kommundelarna som sparar 
åkerjord, och Spåralternativet-ut
byggnad kring befintliga spår, eller 
snarare vid befintliga och nya 
stationer på stambanan och väst
kustbanan. 

Det är väl knappast ett av dessa 
man måste välja, utan snarare någon 
väl avvägd kombination, som 
översiktsplanen så småningom ska 
bygga på. 



Skola för det 21:a seklet 
Först något om fria skolluncher. 

Ung Vänster har faktiskt påver
kat kommunens skolpolitik. Både 
Roland Andersson och Lennart 
Prytz uttalade sig för fria skol
måltider i samband med att Lunds 
budget presenterades den 3 oktober. 
Miljöpartiets Matz Hammarström 
accepterade tanken . om än inte 
oreserverat. Detta ger mö j tighet att 
komma vidare. 

Det var ett fint möte om skol
frågor som Ung Vänster arran
gerade den 19 september. Ung 
Vänsters debattörer imponerade 
med engagemang, kunskaper och 
ett odogmatiskt förh ållningssätt. 
De insåg att ställningstagandet 
gällde ett val mellan olika solida
ritetsområden. och argumenterade 
i detta medvetande så väl för sin 
sak, att de övertygade . Nu gäller 
det att vinna elevernas stöd ute på 
skolorna! 

Som Liv Nilsson påpekar i VB 
26 är det angeläget att ordna tle r 
gemensamma möten kring viktiga 
teman. Det finns många impulser 
att ta vara på, ömsesidigt. Och det 
gäller att förbereda generations
växlingen i Lunds Vänsterparti. Till 
argumenten för fria skolmåltider 
blir det säkert anlednin g a tt 
återkomma. 

I kaos vinner den som vet 
vad han vill 
Skolan håller på att omvandlas på 
ett genomgripande sätt. det vet 
elever och lärare. kanske också 
skolpolitiker och föräldrar. 

Länge hade vi en statligt reglerad 
skola. Det var den som eventuellt 
var världens bästa. Det finns 
internationella bedömningar som 
visar, att man faktisktlyckats skapa 
ett enhetligt skolsystem som var av 
hög kvalitet och gav svenska barn 
lika möjligheter, oavsett var i landet 
de bodde och vilken samhällsklass 
de kom från. Kurserna var gemen
samma. standarden gemensam. 
undervisningen av hög kvalitet 

Jag har undervisat i den skolan. 
Min utnämning fick jag av Kungl 
Majt genom ecklesiastikminister 

Hållbart jordbruk 
En viktig grund för val av alternativ. 
som seminariet bland andra faktorer 
tog upp. är ett hållbart jordbruk. 
Flera av talarna har refererats i 
andra tidningar, men man har nog 
missat Inger Kjellander som höll 
ett av de mest intressanta inläggen. 
Hon driver ekologiskt jordbruk 
sedan 25 år utanför Katrineholm 
och är ordförande i "ekologiska 
lantbrukare" . Samtidigt som jor
dens befolkning ökar och blir 
sv å rare att försörja . minskar 
odlingsjorden med 16 miljarder 
hektar årligen. T i Il gången t i Il vatten 
minskar också. och det här bådar 
inte gott för framtiden . Ekologiska 
lantbrukare använder inte konst
gödsel och bekämp-ningsmedel. 

Edenman i form av ett s tyvt 
dokument med kungligt sigill. 

Den nya grundskolan. som fick 
sin form genom läroplanen Lgr69. 
och det nya gymnasiet gav Sverige 
en fast grund att stå på under 1900-
talets andra hälft. 

Nu är vi snabbt på väg att lämna 
den. Skolan har kommunaliserats. 
i Lund styrs skolorna av skol 
konferenserna. sedan januari har 
kommundelarna ansvaret för 
grundskolorna. regeringen för-

bereder ett femårigt försök med 
elevstyrda skolor , att senare 
utvärderas och kanske genomföras 
på bred front. valfrihet råder mellan 
skolorna, profilskolor, vilkas poäng 
är att vara annorlunda än andra 
skolor. har skapats, skolpeng har 
införts, nya friskolor växer fram . 
etniska och religiösa skolor blir 
allt vanligare . segregationen i 
skolsamhället tilltar , linjegym
nasiet har ersatts med program
gymnasiet, som i sin tur har fått 
kursutformning, liknande univer
sitetets. klassystemet är på väg bort. 
och med det klassföreståndarna. 
ett nytt målrelaterat betygssystem 
har ersatt det gamla relativa. den 
kapitalkrävande informations
teknologin harfåttett mycket tungt 
genomslag i Lund och lärarna har 
fått ett nytt lönesystem och nya 
arbetstidsbestämmelser. Samtidigt 
minskar skolans resurser. Skol 
verkets jämförelsetal 1996 visar 
att kostnaden per elev på grund-

men det finns andra som gör det. 
Ingen vet vart de kemikalierna tar 
vägen i kretsloppet, eftersom de i 
alla fall inte försvinner- så mycket 
vet vi av systemvillkoren . Sam
tidigt "försvinner" en massa nyttiga 
näringsämnen från stadsborna. dv s 
vår skit och urin tas inte tillvara. 
Det är illa. 

För att få ett uthå lligt lantbruk 
utan att föröda jorden på några 
decennier. behövs de prima jordar 
vi har- det blir då en begränsning 
för bl a Lunds utbyggnad . 

Bygg för bärkraft! 
Olle Eriksson . f d byggforsk
ningsrådets ordförande. är en klok 
man med stor överblick och 
vidsynthet. Hans tema var att bygga 
om Sverige för bärkraft'. Vi måste 
modernisera Sverige inför tjugo-

skolan minskat med 1 O procent på 
fem år. l Lund har anslagen för 
undervisn ing och kompetens
utveckling för lärare minskat med 
3 procent sedan 1994. Och skol
måltidsavgifter har införts. 

Naturligtvis gnisslar det på 
många ställen . Det är roligt att vara 
bl and de första passagerarna på en 
ny berg- och dalbana, men det är 
inte riskfritt. l vår går de första 
el e verna från det nya kursut
formade gymnasiet ut. De vet inte 
vad deras nya betyg är värda. Men 
det finns en utredning som troligen 
går igenom. så de får snart veta. De 
nya bokstavsbetygen får siffer
korrelat. Icke Godkänd ger O, 
Godkänd 10. Väl Godkänd 15 och 
Mycket Väl Godkänd 20 poäng. 
Poängen ska multipliceras med 
kursens timtal , som är 80 för t ex 
ämnet historia och l l O för ämnet 
samhällskunskap. i båda fallen A
kursen, grundkursen. Gymnastik
betyget medräknas om det höjer 
genomsnittet. annars inte . 

Intagning - ett Lottospel 
Univers itet och högskolor har haft 
svårt att hänga med , vilket Boel 
Flodgrens angrepp på de Estetiska 
programmen är ett exempel på. 
Under de senaste åren har inträdet 
till universitet och högskolor varit 
en sorts Lottospel. där lokala 
intagningskrav gällt och där den 
initiativrike som fördelat sina 
chanser varit vinnaren. 

DN dömde i ett par reportage 
nyligen ut Mediaprogrammet Det 
ger inte den kunskap journalister 
behöver. bland annat saknas 
historia , och det eleverna får veta 
om t ex datorgrafik är i princip 
förå ldrat redan när de lämnar 
skolan. Enligt DN. YlvaJohansson 
haren ljusare syn. men högskolorna 
kan ta intryck av DN. vilket 
försvårar för dem som går ut 
Mediaprogrammet i vår. 

Samtidigt är mycket detsamma 
under den nya larmande. uppse
endeväckande ytan. Det är samma 
gamla lärare som undervisar , och 
så värst mycket har de inte förändrat 
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hundratalet genom exempel vis nya 
stora investeringar som både sätter 
fart på byggsektorn och som kan 
skapa nya produkter för hemma
marknaden och på sikt skapa 
uthålliga jobb också på världs
marknaden. Det hela är en slags 
cirkelgång. där minskad arbets
löshet och en stärkt samhä lls
ekonomi är viktiga länkar i cirkelns 
kedja. 

På en konferens i Malmö veckan 
innan hörde jag honom tala om 
behovet av att förnya miljon
programmets bostadsområden 
genom kretsloppsanpassad om
byggnad. Problemet är just nu att 
det inte ens finns pengartill minsta 
upprustning. 

Det är kanske lösningen på Lunds 
utbyggnads problem? Vi har visser
ligen inga tomma lägenheter i 

Från det kommunala 

kan jag idag berätta att den 
antifascistiska manifestation som 
signaturen Gr rapporterade om i 
förra VB helgen efter kommer att 
följas upp av en invandrarpolitisk 
debatt underrubriken: Invandrare i 
Sverige, delaktiga eller ... ? 

Debatten kommer att ledas av 
Sverker Oredsson, känd lunda
profil , senast omskriven , bl a i VB, 
för sin skildring av Lund och dess 
u ni versilet under andra världs
kriget. Debattdeltagare blir riks
dagsmannen (s) Juan Fonseca och 
riksdagskvinnan (mp) Yvonne 
Ruwaida, båda ledamöter i den 
invandrarpolitiska kommitten. 
Dessutom medverkar Mauricio 
Rojas, högskolelektor vid ekono
misk-historiska institutionen i Lund 
och författare , bl a till boken " l 
ensamhetens labyrint", och Rauf 
Ressaissi, chef för invandrar
verkets integrationsenhet i Malmö. 
Handeltardock inte som invandrar
verksrepresen tant. Eventuellt 
kommer också sydsvenskans Per 
T Ohlsson att medverka. Platsen 
bli sessionssalen i Stadshallen , 
dagen den 16 oktober och tiden 
13.30-16.00. 

Jag drog en lättnadens suck när 
jag förstod att kommunstyrelsen i 
enighet tillstyrkte den detaljplan 
som bl a innehåller en moske. 
Börjar man från kommunalt håll 
konstra i frågor som ytterst handlar 
om religionsfriheten är man ute på 
farliga vägar! 

Nästa vecka träffas (förmod
ligen) den av riksdagen i somras 
beslutade nya arbetsförmedlings
nämnden , som sorterar under 
länsarbetsnämnden, för först a 
gången. Nämnden kommer att 
bestå av 13 personer, därav 7 
kommunalpolitiker, och dess 
uppgift blir att samordnade resurser 
som finns på olika håll för att på ett 
s å effektivt sätt som möjligt 
underlätta förde som nu står utanför 
den reguljära arbetsmarknaden att 
komma in på den. Inte minst handlar 
det om att hitta vägar för invandrare 
att få den nödvändiga förankring i 
det svenska samhället. Mer om 
detta nästa vecka. 

Sven-Bertil Persson 

förslummade miljonprogram
sområden, men i andra kommuner 
finns det. Och de r i vs, t o m i Skåne. 

Det lär nog inte kunna byggas 
särskilt mycket nytt i Lund - 500 
lägenheter per år skulle behövas 
om man ska klara efterfrågan från 
de företag som tlyttar hit. En gång 
var vänsterpartiet mycket njugga 
till att locka hit företag . Frågan är 
om v kanske måste hålla kvar den 
linjen -eller om vi ska bejaka en 
viss expansion? 

Vi lär återkomma till översikts
planen när man börjar diskutera 
utbyggnadsriktningar ... 

Thomas Schlyter 
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nu ut 
Så kom 
beslut om Citytunneln. Det ger 
möjlighet attt utveckla Pågatågs
systemet, att integrera trafiken 
söder och öster om Malmö med 
trafiken norr därom. Citytunnelbe
slutetärett beslut om ny Pågatågs
trafik till bl.a. Trelleborg och ev. 
också till Staffanstorp/Dalby. Det 
är också ett beslut om ökad trafik 
på övriga Pågatågslinjer. Detta är 
Citytunnelns viktigaste effekt. 

Citytunnelsbeslutet är i andra 
hand positivt eftersom det innebär 
att regionala resande till Malmö 
centrum får en direkt tågförbin
delse. l tredje hand är beslutet 
positivt eftersom det ger snabbare 
och direktare förbindelser t i Il 
Köpenhamn. Beslutet om Citytun
neln innebär att järnvägstrafiken 
kan utvecklas och att trafiken på 
landsväg kan begränsas. 

Men Citytunnelbeslutet väcker 
samtidigt en del frågor. Place
ringen av stationerna i Malmö är 
viktig, inte bara och kanske inte 
ens främst för Malmöborna. Den 
station som i S vedabs Citytunnels
utredning har placerats bakom 
Triangeln sk u lie göra mycket 
bättre nytta vid Södervärn/MAS 
som Länstrafiken och SJ har 
föreslagit. På motsvarande sätt bör 
Hylliestationens läge bli som 
trafikutövarna föreslagit. Med 

Svar till Thomas Schlyter 
Jag skriver detta med anledning 
av Thomas Schlyters (TS) artikel 
i förra veckans VB. TS är för 
rnaskebygget på K losterängs
vägen. Det som är mest intressant 
är de diskussioner som mosken 
har fört med sig. Tidningsartiklar 
som löd så här: "Bygg inte en 
moske i vår redan mångkulturella 
stadsdel. Invandrarna har integre
rat sig här på Norr. förstör ej detta 
med moskebyggandet." Eller: 
"Norr kommer att bli en segregerad 
stadsdel." 

Alltså, intolerant folk som 
gömmer sig bakom vissa ord som 
de inte begriper innebörden av. 
Norra Fäladen är en segregerad 
stadsdel anser jag. Den som inte 
inser detta blundar för verklighe
ten. Allmänheten harföreställning
en att där det är många invandrare. 
där är också integration ett faktum. 
Men så är det ju inte. 

Den 5 oktober kunde man i 
sydsvenskans lundadel läsa att i 
klass 3a på Svenshögskolan på NF 

vettiga stationslägen blir resande
underlaget bättre, fler kan resa 
direkt utan byten och förutsätt
ningarna att flytta över trafik t i Il 
järnväg ökar. Citytunnelbeslutet 
bör leda t i Il ett effektivare läns
bussnät i sydvästra Skåne. 

Finansieringen av bron och 
Citytunneln är naturligtvis en stor 
fråga. Utgångspunkten för broav
giften borde vara att en järnvägs
resenär inte ska betala mer en den 
som åker buss eller kör bil- snarare 
tvärtom. Tyvärr är det inte så med 
de avgifter som aviseras, där 
järnvägsresenären avgiftsbeläggs 
två - tre gånger så mycket som 
t.ex. bussresenären . 

Bullerproblemet längs Konti
nentalbanan i Malmö får inte 
nonchaleras. Avsiktsförklaringen 
om Citytunneln ger ingen lösning 
på detta problem. 

Men , som sagt, det viktigaste 
och positivaste med Citytunnels
beslutet är utbyggnaden av Påga
tågssystemet. A v Citytunnelrap
porten framgår att Pågatågen/ 
Oresundstågen, i detta område, ska 
trafikera Höör-Malmö- Ystad, 
Käv linge-Lomma-Malmö-Trelle
borg. Helsingborg-Teckomatorp
Kävlinge-Lund-Malmö samt ev 
också Dalby-Staffanstorp-Malmö. 
Detta finns också ,med i avsikts
förklaringen från i måndags 
(bortsett från Dalby-Staffanstorp
Malmö). Nu gällerdetatt förverk
liga dessa planer snarast möjligt 
och därmed få ett ännu bättre 
Pågatågssystem så att kollektivtra
fikandelen av resandet ökar. 
Citytunnel är grunden i den 
järnvägssatsning som behövs! 

"En järnvägsvän " 

är det bara 5 av 22 barn som har 
helsvensk bakgrund (bägge föräld
rarna födda i Sverige). Artikeln 
ville informera om kontakt över 
gränserna men för mig gav den en 
skrämmande tydlig bild av segre
gationen på NF. 

Varför skall invandrarbarn 
hänvisas till att enbart leka med 
varandra'~ Är det inte genom lek 
som barn integreras i ett mångkul
turellt samhälle'~ Det kan inte vara 
integration närinvandrarbarn leker 
enbart med varandra. Jag vet inte 
om TS bor på NF. men jag skulle 
rekommendera honom 2ltt göra ett 
studiebesök på en av skolorna på 
N F. Dåupptäckerdu att invandrar
barn leker för sig och svenska barn 
för sig! Bara i undantagsfall kan 
man se ett invandrarbarn och ett 
svenskt barn leka med varandra. 

Är inte detta skrämmande? Man 
kan undra varför barn tar avstånd 
från varandra') Nästa fråga blir: 
Vad gör skolan åt det? När skall vi 
våga se och förena de två skilda 
världarna'~ 
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i vare sig pedagogik eller 

kursinnehåll, vilket troligen är bra, 
utom i extremfallen . Undervis
ningen på lärarhögskolorna tycks 
vara sig tämligen lik, också den 
utövad av samma metodiklektorer 
som en gång entusiastiskt drev 
igenom Lgr 69. En god lärare i 
språk, naturvetenskapliga ämnen, 
samhällskunskap och historia är 
fortfarande en god lärare, och hans 
elever lär sig nog ungefär lika 
mycket och lika bra som sina 
föregångare. 

Men visst är lärarna stressade. 
Just nu håller man på att införa de 
nya arbetstiderna och hjälpligt 
förse lärarna med arbetsplatser på 
skolorna. Det handlar ju om att 
genomföra ett avtal som under
tecknafs av lärarfacken. Det går 
bra på de flesta skolor, men det 
kan tydligen också gå riktigt illa. 
På min egen arbetsplats i Malmö 
gårdet bra, menjust idag upplevde 
jag ett mindre uppträde, som 
sannolikt hade varit otänkbart för 

ommar åger 
För de som vill planera sin sommar 
i tid vill sommarlägerkommitten 
tala om att vi har fått ändra det 
beslutade datum för nästa läger. 
Vi har fått hyra Hjärtasjötorpet 
vecka 31, vi l k et är en vecka senare 
än planerat. Det är danska fritids
grupper som varit ute i bättre tid än 
vi' Vi hoppas att det inte ska bli 
alltför besvärligt före r som brukar 
komma! Givetvis är alla andra 
också välkomna' 

Alltså; nej till mosken! 
J ag är motståndare till att detbyggs 
en moske härpå N F. Inte förattjag 
är rädd för att priset på villan! 
radhuset ska sjunka Uag bor i 
flerfamiljshus). Inte heller är jag 
motståndare till religionsfrihet. Jag 
tycker bara att våra barn inte 
behöver någon moske. Både våra 
svenska och invandrarbarn behö
ver något som" kan förena dem. 
Vad vi först skall göra är att skapa 
förståelse och insikt hos deras 
föräldrar. Vi kan inte bygga en 
moske och kyrka i ett intolerant 
samhälle och försvara oss med att 
vi har religionsfrihet här i Sverige. 
Så mycket energi och tid som 
spenderas på moskens vara eller 
inte vara hade jag önskat att man i 
stället ägnade åt integration . 

Hadejag varit i arkitekt Tewfik 
El Chevenis ställe skulle jag låtit 
de här miljonerna som skall gå till 
byggandet av en mos k e i stället gå 
till sysselsättningsprojekt för 
muslimer som varit arbetslösa 
länge. Så att deras barn skulle må 
lite bättre och känna sig mer 
jämlika i samhället. 
Ni/ojar Shirinbek, boende på NF 

tio år sedan. Lärarna hade fått ett 
tekniskt dokument som visade 
enligt vilka principer de skulle 
räkna ut sin reglerade arbetstid 
och lägga in den på sina scheman. 
-Det här, sa en upprörd lärare, kan 
jag bara torka mig i ändan med. 
Jag är anställd som pedagog. -Vi 
har yttrandefrihet, svarade rektorn 
kallt, men jag förbehåller mig 
rätten att värdera vad som yttras. 

J ag förmodar att alla inser vilken 
kulturrevolution denna lilla scen 
innebär. Den klassiske adjunktens 
tid är definitivt förbi. 

Vi har en ny skola, som kanske 
med sin decentraliserade upp
byggnad, sin brukardemokrati, sitt 
delvis nya ämnesinnehåll, där 
ekologiskt stoff spelar en fram
skjuten roll i flera ämnen, sin 
internationalisering, sina !T
möjligheter och sin valfrihet kan 
ge eleverna förutsättningar att gå 
ut i den sköna, nya värld som väntar 
i det 21 :a århundradet. Fler debatter 
med Ung vänster blir nödvändiga. 

Gunnar Stensson . 

RÖDA FLÅSET söker: 
al En frivillig klarinetthandledare 
(klarinettist som vill försöka lära 
ut vad han/hon kan till unga 
nybörjare). 
b/ Klarinetter som ligger och 
skräpar till utlåning. 
Kontakta Daniel S. te l 040-921411 
omgående! 

Patria o muerte venceremos! 

KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
träffas på måndag 14 okt kl 19.30 på 

partilokalen, för att diskutera det första 
utkastet till Lunds Agenda 21. Miljö
delegationens ordförande inleder. 

RÖDA KAPELLET: Lä 12.1 O samling kl 
11 på lokalen inför spelning på 
Mårtenstorget 11:30. Låtar: 8, 166, 173, 
224, 225,271,274,281 . 
Rep. Sö 13.1 O kl 18:45. Ta med 
appellmötesrepertoar och följande; 227. 
233,247,254,273,330,331,332,333, 
334. Vi förbereder oss inför spelning 
den 30 november. r.------- .. 
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