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Utkommer fredagar 1997 23:e årg. 13 
Veckobladets framtid hotad 
På sitt årsmöte förra torsdagen återkommatill ,förredaktionenoch 
beslöt Lunds Tidskriftsverkstads övriga intressenter har inte hunnit 
årsmöte att i sommar flytta till diskutera saken än. Men några 
Malmö. med vidhäng:ande tid- alternativ kan skisseras: 
skri ftsbesök. Namnet ändras l. Nedläggning. Det torde dock 
samtidigt till Tidskriftsverkstan i vara ett sistahandsalternativ. 
Skåne. 2. Etablering av en egen mate-

Det finns två huvudmotiv för riell bas. VB är ingen komplicerad 
flytten. Ett är att verkstan får publikation och framställninge n 
mycketbättrebelägnaochexpone- kräver inte stort mer än ett par 
rade lokaler, och tack persondatorer, 
vare samarbetet med krivare. kopiator, 
andraorgankanhabättre \71~(.':JlOIII..il))lrJ' ljusbord och tele
öppettider. Därigenom ~:.:::::: ... ~. ,_ ,,. ,~ 13 fon med modem 

$~{~[~~~~~~~~~f"Jili\iii ~~1~~~f~~j 
dalt,a ekonomin att o·.·i·o:.".": .; =· .. ::~::::...1 ...... ···"·~ · .c_,, for ett antal ttm-
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Beslutet togs med stor ._;o.:--•-'-:..;;. .. _ ..... · ·. ~~" - '·"· =;:c::~·· .. va m ständi!!t funk-
majoritet, åtta röster mot tiansdugliga kan 
två och två nedlagda. Det bör de inte utan vidare delas med t. ex. 
noteras att det bland jaröstarna ett aktivt politiskt parti. 
fanns flera Lundabor. företrädare 3. Attnågotslags lokal tidskrifts-
för i Lund baserade redaktioner, verkstadetableras förde tidskrifter 
som alltså bedömde Malmö som som trots allt behöver och vill ha 
ett bättre alternativ. en sådan i Lund. Det får i 

En av de båda nejröstarna var fortsättn ingen ske utanekonomiskt 
Veckobladet. Dess fö reträdare på stöd från statliga Kulturrådet vilket 
mötet ifrågasatte hållbarheten i naturligtvis är ett svårt avbräck. 
utfästelserna från Malmö, samti- Kanske finns det studieförbund 
digt som de menade att möjlighe- som är villiga att medverka på 
tern a i Lund att hitta bättre lokaler något sätt. Men utan ett engage-
och flersamarbetspartners inte var man g från kommunen lär en 
uttömda. Men de argumenterade etablering inte vara möjlig. Å andra 
naturli gtv is också utifrån ett sidan finns det starka kulturpoli-
egenintresse. VB kan inte flytta tiska skäl fö r ett sådant engage-
ti!l Malmö. mang. 

Vad gör då VB i det uppkomna Gunnar Sandin 
läget? Den frågan måste vi 

Internet - varför det ? 
"70 % vill ha censur på Internet", 
löd en rubrik i SDS den 9 april. 
Detta visar en Sifo-undersökning: 
i Aftonbladet. Men vilka var det 
som ville ha censur. jo t. ex. 77 % 
av dem som inteanvänder Internet 
vi Ile ha censur. 

Var hittar man porrbilder? 
Vad tror de. att det dyker upp 
otrevliga porrbilder mitt framför 
näsan på dem när de surfar, eller. .. 
Kanske är det som med den gamla 
damen som kontakter polisen och 
klagar över grannarna mitt emot 
som "visar'· sig öppet och gör 
oanständiga "saker'·. Polisassi
stenten som tar sig an anmälan och 
besöker damen , kan inte upptäcka 

något störande. Men damen 
replikerar: - Men inte där konsta
peln, här i detta lilla fönster , om 
man tar ett bord och ställer en stol 
ovanpå, därifrån ser man bra. 

lnes Uusmann är förvånad och 
påpekar att det som är förbjudet att 
trycka, barnporr, våldsporr och 
hets mot folkgrupp är även 
förbjudet på Internet. Det uttrycks 
nog mycket oanständigt och 
rasistiskt per telefon men inte 
skulle man få för sig att avskaffa 
telefonin. 

Jag har mer och mer upptäckt 
fördelarna med Internet. I mitt 
nystartade företag behövde jag 

forts sid 2 

•• v agen Valplattformen • VISar 
I Vänsterpress publicerades nyligen en diskussionsplattform 
avsedd att inleda debatten inför den kommande 
partikongressen i Luleå i januari nästa år. På kongressen 
skall bl a fattas beslut om Vänsterpartiets valplattform inför 
valet 1998. Partiets programkommission kommer att skriva 
inledningen till förslaget till valplattform. Det är tänkt att 
inledningen skall vara av mera principiell och övergripande 
karaktär. Karin Svensson-Smith från Lund är medlem i 
programkommissionen och har skrivit delar av det inlägg 
som publicerades i Vänsterpress nr 5. VB har bett henne 
kommentera debattinlägget. 

- Vänsterpartiets opinionsiffror 
idag visar på ett stort förtroende 
hos väljarna. Behåller vi denna 
ställning i valet -98 står vi inför 
möjligheten till stortreellt inflytan
de i politiken. Det gäller för oss att 
ta vara på det förtroende partiet 
har och inte stå handfallna om vi 
hamnar i en ny situation med mera 
inflytande i politiken än idag. säger 
Karin. Socialdemokraterna befin
ner sig dessutom i kris och är 
antagligen mera mottagliga för 
olika typer av samarbete och 
påverkan än tidigare. 

Valplattformen vägvisare i 
praktiken 

- Det partiprogram vi har idag 
är oftast inte till stor hjälp i vårt 
dagliga politiska agerande. Glap
pet mellan teori och praktik är för 
stort. För en bra vägledning i vår 
politiska praktik krävs ett mellan
ting mellan partiprogram och 
daglig politik. Jag hoppas, att en 
bra valplattform skall kunna 
fungera som denna vägvisare. Har 
vi inte en sådan är risken stor att vi 
hamnar i en si tuation där vi tappar 
riktni ngen och bara reagerar på 

forts sid 2 

Vänsterns förstamajfirande 1997 
Vänstern räknar med att som 
vanligt samla den största första
majdemonstrationen i Lund. De 
aktuella opinionmätningarna ger 
en god grund för den förhopp
ningen. Liksom närmast föregåen
de år samordnas firandet med 
socialdemokraternas, och båda 
demonstrationernas deltagare 
deltar i en geme ns am fest i 
Folkparken. 

Demonstranterna samlas på 
stortorget 13.30 och tågar kl. 14 
till Folkparken där Hanna Gedin 
och Per Rosengren talar. Hanna 
Gedin är gymnasieelev och aktiv i 
Ung vänster. Per Rosengren är 
riksdagsledamot från Mariestad. 
Han sitter i skatteutskottet och har 
bl.a. skattebrott och småföretag 
som specialitet. Sin ekonomi
examen tog han i Lund. 

6 timmarsarbetsdagoch interna
tionell solidaritet blir huvudparol
ler i tåget, som även tar upp det 
ak tuella lokala kravet på 30 km/h 
som fartgräns. Röda Kapellet och 
Ung vänsters orkester Röda Flåset 
spelar. 

Före demonstrationen ordnas i 
stadshallen Öppet hus med serve
ring, utställningar och "Politiska 

samtal'' med följande preliminära 
inslag: 

• l 0.45. Därför 30 km/h, dyrare 
bensin och satellitövervakning. 
Utfrågn ing av Karin Svensson 
Smith , ledamot (v) av KomKom
u tre dn i n gen. 

• 11.45 . Mexico och Chiapas
rörelsen. Presentation av den nya 
vänsterrörelse som brett utse j över 
Lati namerika med de upproriska 
indianerna i södra Mexico som 
utgångspunkt. 

• 12.45. EMU och andraaktuella 
EU-frågor. Diskussion mellan 
Ingemar Dahlstrand, aktiv i Nej 
till EU.och RolfNilson.som tillhör 
den EU-positiva mi~oriteten i 
vänsterpartiet. 

Förstamajkommitten hoppas 
alltså på en bred uppslutning i 
demonstrationen och övriga 
arrangemang, men också på goda 
arbetsinsatser dessförinnan. Flyg
blad ska delas ut. affischer tryck as 
och sättas upp, banderollertillver
kas, röda_ fanor strykas. kakor 
bakas till Oppna huset och mycket 
an nat. 

Ytterligare information kommer 
i följande nummer. bl.a. om de 
paroller som ska föras fram på 
banderoller och plakat. 



Valplattformen ... forts fr. sida l 
andras partiers förslag. Just där få ta en stor del av vår tid och våra 
tycker jag att partiet tyvärr hamnat resurser. 
när det gäller miljöfrågorna. Vår 
gröna profil har inte synts mycket 
under den senaste valperioden. Vi 
har huvudsakligen fastnat i dag
ordningar som andra ställt upp. 
Partiet måste ta initiativ och vara 
drivande i dessa frågor på ett helt 
annat sätt än idag. V år grönaprofil 
måste bli betydligt mera markerad. 
En bra valplattform skulle kunna 
bli en vägledning i ett sådant arbete. 

Växjömodellen - ett 
intressant exempel 

-Om partiet efter valet inte åter 
skall hamna i den situation som vi 
nu befinner oss i och oftast bara 
hinner reagera pÅ andras förslag, 
tycker jag att partiet dessutom 
måste koncentrera sin politik på 
vissa utvalda frågor. Ett bra 
exempel detta sätt att bedriva 
politik finns i Växjö.Där har 
Vänsterpartiet satsat extra på 
jämställdhetsfrågor och på sex 
t i m mars arbetsdag och lyckats både 
med att nå ut och uppnå resultat 
med sin politik. Att koncentrera 
sig på vissa frågor får naturligtvis 
inte innebära att partiet inte alls 
engagerar sig i politiken på andra 
områden. Om partiet får mera makt, 
är det vår plikt att engagera oss i 
hela det politiska fältet. På vi ssa 
områden måste partiet, enligt min 
uppfattning, vara extra drivande 
och de prioriterade frågorna måste 

Jiddischland 
Svar till Lennart Johansson 
Beträffande Dina frågor ,Lennart 
Johansson , om min bok "Jid
dischland-bland rabiner och revo
lutionärer" gladde det mig att Du 
tog upp dem inför l maj. Denna 
dag kallades i folkmun förenjudisk 
helgdag i FörkrigsPolen just för att 
så många judar var engagerade i 
vänstern. Så till den milda grad att 
jude och bolsjevik även i ansedda 
borgerl iga kretsaruppfattades som 
synonymer. Den sistnämnda er
farenheten var till dels även giltig 
för svenska förh å llanden. 

Antisemitismen lever 
Trots bolsjevismens död lever ännu 
antisemitismen. Den borgerliga 
analysen hade således fel. Och trots 
att många judar mördades under 
utrotningens epok lever anti
semitismen än idag. 

Du ställer mig t~ågan om jude
hatets grunder. Mitt svar är att 
antisemiti smen inte är ett judiskt 
dilemma utan ett problem för 
ickejudar. På tyska finns ett 
uråldrigt ordspråk-wie es christelt 
sich so judelt es sich- det kristna 
godtycket styr judens livsvillkor. 

Judehatet klasslöst 
Somjag tar upp i "'Jiddischland" är 
judehatet klasslöst: 

"Som då judiska kapitalister 
vämjes vid åsynen av judiska 
bankirer. då präster ser den gudlöse 
judemördaren. då bönder ser sig 

Nykeynesianismen och 
miljön 

Miljöpolitik är min specialitet, 
men det innebär inte att jag är 
ointresserad av ekonomiska frågor. 
Den ekonomiska politiken påver
kar dessutom miljöpolitikens 
förutsättningar i hög grad. Jag 
tycker inte att vårt partiprogram är 
till särskilt mycket hj älp i det 
praktiska politiska agerandet när 
det gäller den ekonomiska poli
tiken. Partiprogrammet är alldeles 
för långsiktigt. Kapitalismens 
avskaffande står knappast på 
dagordningen efter nästa val. 
Va lplattformen bör ställa upp 
realistiska mål på mera kort sikt för 
den ekonomiska politiken. 

- Nykeynesianismen är för 
närvarande ganska omhuldad i vårt 
parti. Denna ekonomiska skola ser 
lösningen på arbetslöshetspro
blemen i att genom politiska beslut 
spä på efterfrågan och därigenom 
öka varukonsumtionen och på så 
sätt få fart på produktionen. För 
mig är inte en urskiljningslös 
satsning på ökad konsumtion någon 
lösning. Den ökade konsumtionen 
måste ske inom områden där 
behoven verkligen finns och där en 
ökad konsumtion inte innebärökad 
belastning på miljön . satsning på 
social trygghet, vård, omsorg och 
utbildning är sådana områden. Här 

lurade av judiska krämare. då 
akademiker ser intellektuellajudar 
storma fram överden vetenskapliga 
världen, då reaktionärer överallt 
ser judiska bolsjeviker, då bolsje
viker på al la hå ll ser judiska 
kosmopoliter, då arbetare ser sig 
utblottade av en judisk samman
svärjning e ller godsherren ser 
kalottklädda gårdfarihandlare 
vandra med barnlik i säcken . " 

Det räcker inte med det för
kättrade ordet främlingsfientlighet 
för att förklara antisemitismen. lnte 
förrän hatet finns inpyrt i varje 
hörn av samhället och stöds av 
regeringen kan främlingsfient
ligheten nå antisemitismens om fatt
n mg. 

Kyrkans roll 
Beträffande kamrat Stalins antise
mitism ägnar jag ett helt kapitel åt 
denne despot och hänvisar Dig till 
min bok. Problemet är som Du 
själv påpekar mångfasseterat. Dina 
synpunkter på kyrkansnegativa roll 
i judehatets framväxt finner jag 
både riktiga och beri-kande. 
Fundamentalister i nom alla ideolo
giska och trosriktningar har en 
frånstötande förmåga att ständigt 
vända människans utveckling 
bakåt. När de dessutom roffar åt 
sig den reella ekonomiska makten 
i samhället står katastrofen för 
dörren. Detta är en judehistorisk 
erfarenhet- och mer än så. 

Salomon Schulman 

finns stora behov av ökade resurser. 
Dessutom tär inte dessa satsningar 
på våra naturti Il gångar eller skapar 
föroreningar. 

Från vägbyggen till omsorg 
och utbildning 

Ett aktuellt exempel på hur en 
omfördelning av resurser som 
fyller ovan nämnda krav skulle 
kunna göras är t ex att de l l l 
miljarder som vägverket planerar 
att satsa på väginvesteringar den 
närmaste tioårsperioden istället 
skulle kunna föras över t i Il omsorg 
och utbildning. Dessa III miljarder 
skulle kunna innebära att många 
brister inom vården skulle avhjäl
pas och arbetstillfärllen som inte 
innebärökade luftföroreningskulle 
skapas. 

-På tal om luftföroreningar och 
trafik, så tycker jag att partiet som 
delmål i sin trafikpolitik bör verka 
för att få alla män att bete sig som 
kvinnorna i trafiken, åtminstone 
när det gäller sättet att transportera 
sig på. Uppnådde vi detta delmåL 
skulle utsläppen från privatbilis
men halveras. Kvinnor går, cyklar 
och åker kollekt ivt i långt större 
utsträckning än männen. 

Framtidens näringsliv har 
ingen talan 

Om vi dessutomgenom politiska 
beslut styr den svenska industrin i 
riktning mot en miljöanpassad 
produktion finns här stora utvec-

Internet ... 
fortsfr. sida J 
någon typ av företagsregister för 
att kontakta presumtiva kunder. Att 
köpa ett sådant kostade för mycket 
ansågjag, och letade på nätet. Jodå, 
på adressen www.foretagsfakta.se. 
där hittadej ag allt vadjag behövde. 
adresser och lite uppgifter på över 
200.000 företag i Sverige. grat is. 

Inför besök i Stockholm fö re
gående helg, ville jag ringa en del 
cykelaffärer med en förfrågan . 
Nummerupplysningen kostar 2:
startavgift och Il ,25 kr/min. 
Internetuppkopplingen kostar 
0.20kr/min dagtid och 0, 1 O Kr/min 
kvä llar och helger. 

På adressen www.telia.se fi nns 
de gula sidorna. Jag kunde leta i 
lugn och ro efter några cykelbutiker 
vilket tog mig ca lO minuter, 2,00 
Kr. alltså. 

Jag har i flera år funderat på att 
besöka Dalarna i samband med 
"Musikveckan vid Siljan" . 
Eftersom jag inte visste något om 
vare sig exakt tid eller varaktighet, 
kontaktade jag turistbyrån i Lund. 
Där hittade jag en tidskrift. med ett 
digert innehåll. I tidskriften fanns 
en sida om denna musik vecka, men 
ingen in formation om program. 
datum eller artister. Jag blev inte 
klokare än vad jag varit tidigare. 
Men mina ögon föll på den lilla 
texten nere på sidan , www.Siljan
Dalarna.com. Ut på nätet och där 
var den, all den information jag 
sökte och mer därtill. 

klings och investeringsmöjligheter 
som kan leda till fler jobb. En tuff 
miljölagstiftning som tvingar 
näringslivet mot en ekologiskt 
anpassad produktion och mot 
investeringar i miljöteknik är att 
satsa på en industri med konkur
rensfördelar i framtiden. Ligger 
Sverige väl framme här kan vi bli 
ledande ex portörer på detta område. 
Det gäller bara att politikerna är 
tuffa och vågar ställa krav trots de 
vanliga protesterna från det etab
lerade kapitalet s makthavare. 
Denna etablerade maktsfär är oftast 
konservari v och tänker kortsiktigt. 
Makthav arna i morgondagens 
näringsliv finns ju knappast pÅ 
plats i dagens samhälle och kan 
tacka oss för en framsynt politik . 

Tid för debatt 
För att återknyta till det jag 

inledde med, valplattformen, så 
anser jag att det är hög tid att 
debatten inför valet kommer igång. 
Det finns skilda åsikter i om hur 
den ekonomiska politiken skall 
utformas, om hur partiet skall ställa 
sig till överstatliga beslut, om hur 
miljöpolitiken skall bedrivas m. m .. 
Det finns ingen brist på åsikter i 
partiet. Närdetgäller Kommunika
tionskommittens förs lag går tyd
gen åsikterna isär och debatten om 
KomKom tycks redan ha startat i 
VB. 

Sm 

Hela programmet varinte färdigt 
ännu , men webbsidan uppdateras 
var 14-dag. Information kring den 
fantastiska utomhusscenen Dal
halla, med en länk till "Föreningen 
Dalhallas vänner' '. hittade jag. Man 
kunde boka biljetter till flera 
konserter via webbsidan. Infor
mation kring inkvartering fanns 
också. Adresser och telefon 
nummertill alla vandrahem. Bilder 
och upplysning på över l 00 stugor 
att hyra. Och naturligtvismöjlighet 
att boka ett lämpligt objekt. Allt 
detta för bara l O eller 20 öre per 
minut. Visst kostar inköp av 
utrustning en del , men trotts det ser 
jag mest fördelar med nätet. 

Bod il 
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Tjugosju miljoner detta år 
emtiosex -98. Detta är. om man 

vill vara cynisk. kommuninne
vånarnas i Lund ''belöning' ' för de 
senaste årens försämringar i 
soci alförsäkrings systemet. ökad 
arbets löshet med för många åtföl
jande soc ia la problem. direkt 
utslagning för en del, soc ial
bidra~sberoende för andra. 

Det är natur! i gtvis lätt att vara 
kritisk mot en politik som har som 
primärt mål att "sanera statsfinan
serna". hur mycket social profil 
man än försöker få på sina sparför
s lag. Nu har man kanske frå n 
centerns och socialdemokraternas 
sida inte över hövan ansträngt sig 
för att undvika att besparingarna 
slår fe l. utan istället fått lägga ner 
mycket energi på att i efterhand 
f ö r k l ara/för s va ra/e ven tu e Il t 
korrigera beslut som slagit alldeles 
fe l: Jag tänker då t ex på sänkningen 
av lönebidragsnivåerna. tlyttningen 
av utbetalningsdag av barnbidrag, 
förändringar i bostadsbidrags
reglerna, fö rändrade tandvårds
försäkringar mm. 

De offentliga finanserna 
Att något måste göras för att få 
rätsida på de offentliga finanserna 
stod inför va let -94 helt klart. Den 
mode ll borgarna försökt sig på. 
och som t i Il stora delar s j ö sattes 
redan av s-regeringen modell 88-
91. hade misslyckats. 

Socialdemokraterna deklarerade 
också mycket tydligt. redan före 
valet. att "skarpa bes lut" (tror jag 
uttrycket var) var att vänta. Om de 
borgerliga hade vunnit -94 hade 
dessa naturligtvis också försämrat 
för "vanligt folk". men på ett ännu 
brutalare slit t. om detta är jag 
fullst ändigt övertygad. Jag är 
dessutom ganska säker på att man 
inte hade lyckats. Dels hade trycket 
från kapi talet - pressar vi får vi 
ännu mer - blivit större mot en 

borgerlig regering, dels hade , 
förmodligen, den samlade fack
före ningsrörelsen ställt till ett litet 
helvete för en borgerli g kris
mini stär. 

Allt detta för att komma tillbaka 
till Lund. Enligt SDS blir Lunds 
del i den försenade julklapps
utdelningen som sagt o 27 miljoner 
i år för att fördubblas nästa år. 
Pengarna är tänkta att användas till 
eftersatta behov i fö rsta hand inom 
vård och omsorg och på skolans 
område. 

Och där behövs dom l 
Kommunfullmäktige skall till 

hösten ta ställning till en anpassning 
-läs utbyggnad - av äldreomsorgen 
för att möta det ökade behov av 
omsorgsresurser för de alltfler 
äldre. ~samtidigt som kvaliteten 
också behöver höjas. 

Inom skolans område har ned
skärningargenomförts, framförallt 
åren 91 -94, men. uppfattas det 
åtminstone ute i verksamheten. 
även efter majoritetsskuftet -94. 
En analys av skolans resursbehov 
behöver göras. med jämförelser 
mellan olika skolor som ett inslag. 
En del skolor tycks klara sig ganska 
bra på tilldelade resurser, medan 
andra upplever kraftiga försäm
ringar. 

100 heltidslöner 
Så visst kommer de extra statliga 
kronorna väl till pass. Omräknat i 
arbetstillfällen torde de för 1997 
motsvara ca l 00 heltids löner. Och 
extrapengar är alltid extrapengar. 
Men 'l 

Jag har just nu framför mej ett 
förslag till skrivelse från social 
näm nden till kommunstyrelsen 
med begäran om tilläggsanslag för 
1997 på sammanlagt 28 miljoner 
kronor. Bakgrunden är denna: 
Redan tidigt under 1996 konsta-

Lund - en cykelstad 
Tisdagar har jag ambitionen att 
spe la badminton med de andra 
gubbarna i Victoriahallen. Därvid 
cyklar jag Getingevägen upp förbi 
lasarettet. Rätt ofta kör bilar i bra 
fart förb i mi g. Jag kan inte vika åt 
sidan - cyk larna har ingen fil där 
bilarna har fyra. Jag kommer på 
mig med att känna att det är tryggt 
med lasarettet så nära. om något 
skulle hända ... 

Getingevägen med sina fyra 
körfil er och lika många filer för 
bilparkeringen - totalt ~åtta filer 1 -
är kanske det bästa exemplet på att 
m[mganav som gårrunt i Lund inte 
är cykelnav. Kring vilket nav 
snurrar planeringen i Lund'> 

En mig närstående berättar. när 
jag klagar. att stadens planerare nu 
upptäckt de många cyk listerna på 
Getingevägen. Planförslag utar
betas \om \ka ge plats r& ol ika 
trafiks lag. De blir slikert bra. när de 
vä l utfö~s . Det lär ta några år. Är 
det orimligt att begära att~bili sterna 

under tiden får lämna ett vi sst 
utrymme till cyklisterna? 
Fot- och cykelmöte 

Så får jag den fina lilla kallelsen 
t i Il årsmöte i Lunds fo t- och 
cykelfolk (detta obetalbara namn!), 
som redan nämndes i förra veckans 
VB. Den 29 april kan de 824 
medlemmarna ta ställning t i Il 
verksamheten. Den är som sagt 
imponerande: Länsbussarna tv
ingas se om möjligheterna att ta 
med cyklar; länstrafiken har efter 
påtryckningar beslutat tillåta cyklar 
på pågatågen igen (från 9 juni): 
kommunen uppv ak tas med en 
video om alla brister i skyltningen 
av cykelsstråk. etc etc. 
Forum om forumgrupper 

Nu på lördag den 19 april håller 
kommunen internt forum med sina 
fem sk Forumgrupperom Agenda
arbetet. Forumgruppen om trafi k 
har haft nära samråd med fot- och 
cykelfo lket Dess förs lag handlar 
om "Lund - cykelstad". Pressen 

terade nämnden att pengarna för 
socialbidragsutbetalningar. inte 
sku lle räcka . En begäran om 
tilläggsanslag för -96 lämnades in 
och hörsammades till en del av 
fullmäktige. Samtidigt gjordes en 
vissjustering av ramarna fö r 1997. 
Bokslutet för -96 visade på ett 
underskott på 18 miljoner. trots 
extraanslag under året på 15 
miljoner. Kraftigt ökade social
bidragskostnader under slutet av 
året, men även ökade kostnader för 
institutionsvård och öppenvård för 
barn och ungdomar låg bakom 
underskottet. 

Socialbidragskostnaderna 
fortsätter att öka! 
För 1996 varökningen 30 %. Under 
det första kvartalet -97 harökningen 
blivit 25 % jämfört med samma 
period -96. Den beräknade total 
kostnaden för 1997 kommer att 
ligga runt 95 miljoner. Vad ligger 
då bakom de kraft igt ökade 
kostnaderna? I en analys gjord på 
soc ialförvaltningen konstaterar 
man att ' 'främsta anledningarna är 
den fortsatt stora arbetslösheten och 
försämringar i socialförsäkrings
systemet'l63 % av de hushåll som 
någon gång fick socialbidrag under 
1996 bestod av ensamstående man 
eller kvinna. Siffran speglar dels 
svårigheten fö r ungdo mar att få 
arbete i allmänhet och dels att ett 
stort antal studenter (586 st) uppbar 
socialbidrag under so mm aruppe
hållet'l. Ungdomar har allt svårare 
att få fotfäste på arbetsmarknaden. 
I åldersgrupperna 20-25 och 26-35 
år återfinnes under de tre senaste 
åren c:a 60 % av bistånds hus
hållen ... Analysen avslutas med ett 
konstaterande att kommunerna i 
ringa mån kan påverka de totala 
kostnaderna. Vad man kan göra är 
att omfördela mellan socialbidrags-

har chansen att intervjua all a som 
deltagit i Forumarbetet och få 
gruppernas rapporter. säger miljö
beredningen. Kommer VB 's cyk
lande reportertill presskonferensen 
i stadshallen kl 9:40? 

Själv deltog jag i Forumarbetet 
med ''konsumtion och livsstil''. Vi 
föreslår bia att kommunen ska ge 
si na tjänstemän och politik'er 
tillgång till cyklar för dagliga 
småresor, och inte ersätta kortare 
bilresor i tjänsten. Tyvärr missade 
vi kravet att Lunds pl anerare bör 
leva farligt minst en gång i veckan. 
genom att cykla olika leder i staden 
där trafikseparering saknas. Men 
det kan ju sägas direkt till politi
kerna på lördag- tjänstemännen är 
märkligt nog inte inbjudna t i Il 
mötet. 

Fem Forumgruppers bearbetning 
av kommunens miljöfrågor borde 
ge en hel del stoff att disku tera. 
Vad säger VB om att låta si na 
skickliga skribenternage lfara dem'l 

Bertil Egerö 

kontot och kontot för arbets
marknadsåtgärder. för att på detta 
sätt göra ungdomarna beredda att 
ta arbete när/om möjlighet ges. Ett 
steg på vägen vore också om det 
av iserade förslaget att låta arbets
förmedlingen få ansvarförde första 
l 00 dagarnas arbets löshet för att 
först därefter lägga över ansvaret 
fö r sysselsättning och försörjning 
på kommunen. Men. som sagt, 
kostnaden måste tas i vilket fall 
som helst. 

Erkänn kostnaderna 
Nu återstår att se om kommun
styrelsen. och kommunfullmäktige, 
har modet att erkänna att kost
naderna kommer att ligga på en 
fortsatt hög ni v å och anpassa 
budgetramarna efter detta. I den 
ovanciterade analysen konstateras 
att socialbidragen "?blivit en kork 
so m flyte r högst på struktur
förändringarnas vågor. Trots försök 
att föra nkra den på lägre ni v å 
poppar den obönhörligen upp igen 
till ytan." Så sant som det är sagt ! 

Min slutsats av allt detta är att de 
stat liga extrapengarna skall använ
das t i Il det de är avsedda för. att 
kostnaderna för socialbidrag måste 
erkännas redan nu , och inte först i 
sam band med bokslutsbehand
lingen. att det effektiviserings
arbete som pågår i kommunen 
måste fortsätta med oförminskad 
kraft. så att målet balanserad 
kom munal ekonomi 1999 kan 
uppfyllas . 

Kunde man dess utom få s
regeringen att t ex ta v:s nya 
näringspolitiska program på allvar 
och våga ta steget från Johansson 
till Schyman fanns det även viss 
anledning att hysa någon slags 
fra mtidsoptimism. 

Sven-Bertil Persson 

Vänstern på torget 
Nu på lördag. den 19 april, kl. Il 
kommer det tredje av Röd a 
Kape ll ets och väns terpartiets 
appellmöten på MårtenstorgeL 
Musiken består mestadels av 
klezmer e ller klezmerinspirerade 
melodier. Mellan låtarna talar Ulf 
Nymark som representerar väns
terpartiet i tek niska nämnden som 
bl.a. syss lar med trafikfrågor. 
Säkert tar han upp den högaktuella 
om fa rtbegränsning till 30 m/h i 
Lund. Kanske kommer han också 
att visa andra sidor av sitt register. 

Den 26 kommer det fjärde mötet 
som samtidigt är upptakt till första 
maj. Då få r vi utöver Röda Kapellet 
höra Rolf L. Nilson. 

Stäng teven den 23/4 
Alla ni som tycker att vi ser alldeles 
fö r mycket på teve. ta chansen att 
besöka Bokens dag på Kulturen i 
Lund. 23 apri 11 
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Klarspråk om 
snöskotrar, 
biltelefoner och annat 

Gunnar Sandin såg förbi det 
mesta i mitt lilla vykort från 
Jämtland. Jag häpnar över hans 
engagemang i en fråga i ett 
~andskap han inte gillar, troligen 
mte heller besöker under den 
snöiga årstiden och på de platser 
där snöskotrar är i farten. Inte heller 
är det väl en bred debattfråga här i 
Skånernyllan? ~ 

Kampanjer mot bilar och snö
skotrar är nödvändiga. DN 's 
avslöjanden om Volvo/SAAB's 
listigarnetoderförattfå vårriksdao 
att sänka skatten på tjänstebila;, 
medfacket som en viktig partner, 
visar hur komplex kampen är mot 
det här slagets intressen. Lokalt 
har Röda Kapellet aldrig problem 
att få fram bilar bland sina 
medlemmar när det underlättar vår 
verksamhet. Bilar är en ·naturlig ' 
del av de flestas vardag. precis 
som TV och kylskåp. Att bara 
fördöma leder ingen vart. 

Biltelefoner är en stygoelse. De 
är livsfarliga- men inge; statistik 
redovisas på olyckor orsakade av 
att bilföraren knappade på sin 

telefon under körning. "Samhället" 
vaknade sent. och intresse-lobbyn 
för bi !telefon vann slaget just 
genom att göra den så populär. 
Tänk bara vad man kan uträtta i 
bilköerna! 
. Jag tror det var på 50-talet jag 
törst såg skoterspår i Jämtland -
tvärs över ett översnöat toppröse. 
Varje gång jag nu besöker fjäll
vär lden möter jag bara mer och 
mer av skoteranvändning. Alla 
som arbetar (för vår räkning) i 
fjällvärlden - stugfogdar, uppsy
ningsfolk, fjällstationers personal 
-har snöskoter. Snöskotrar spreds 
lika snabbt som biltelefonerna, 
utnyttjas nu lika brett, och är idag 
för norrlänningar och j ti11tlän
ningar lika "naturliga" som bilen. 
T. o. m bland de trogna som går på 
skidor i fjällen skulle få idag hålla 
med om ett rejält skoterförbud om 
det betyder att inte få ved i 
vindskydden , inte kunna handla 
torrmat mm i stugornas 'butiker' . 
Motståndetär alltså kompakt, fullt 
järnförbart med motståndet mot 
bilförbud längre söderut-och nog 
vore det skönt att slippa bilar långt 
in i Skånes kvarvarande frilufts
områden? 

För två år sedan upptäckte jag 
skoterturismen längs Kungsleden 
längst i norr. Medan norrmän 
gjorde vansinniga turer upp på 
fjällsluttningarna, kom hela 
konvojer med glada svenska 
turister vrålade fram längs leden. 
Hade de stannat till hos mig skulle 
jag troligen tagit till våld mot både 

Klarspråk om EU/EMU 
I VB nr Il har Rolf Nilson en 
utmärkt genomgång av kapitalets 
globalisering och dess konsekven
ser för bl a vår EU/EMU-politik. 
Rolf menar, om jag förstår honom 
rätt, att vi inte kan blunda för 
realitetern a utan anpassa och 
formulera vår politik efter de 
verkl iga förhållandena. Han talar 
bl a om den "nödvändiga överstat
ligheten' '. 

Effekterna av kapitalets globali
senng behandlas i en nyutkommen 
bok på Symposions förlag av Hans
Peter Martin och Harald Schurnan. 
Den heter "Globaliseringsfällan' '. 
Författarna hävdar att vi "står inför 
en katastrofal utvecklino av 
arbetslösheten. 80 proce;( av 
befolkningen kornmer att sakna 
fast anställning. 20 procent av den 
arbetsföra befolkningen kornmer 
att räcka för att hålla världsekono
min igång". 

Vf1rt parti måste skaffa sig en 
parallell strategi visavi EU/EMU
polit i k en för att inte bli handlings-

förlamat och bli stående utanför. 
Jag tror att det av taktiska skäl är 
rätt att framhärda i motståndet mot 
EMU och kräva folkomröstning 
samt hävda utträdesrätten. Men 
jag tror inte att det är realistiskt att 
förvänta sig framgång. Den 
socialdemokratiska regeringen 
förde oss in i EU, brände skeppen 
som möjliggjorde ett utträde och 
låste oss därmed fast i unionen. 
Det tinns ingen väg tillbaka i en 
globaliserad ekonomi. Redan 1991 
hävdade jag i ett inlägg, att 
kapitalet valt EG/EU och att det 
därför under överskådlig tid inte 
finns någon återvändo. Påståendet 
bernöttes såsom defaitistiskt. Men 
som framgår av Rolfs inlägg har 
utvecklingen nu hunnit ikapp oss. 

Nu måste vi formulera vår 
alternativa linje utifrån sannolika 
fakta. nämligen att vi inte kommer 
ur EU och att vi kornmer in i EMU 
med åtföljande samordning av 
unionsländernas ekonomiska 
politik , skatte- och finanspol itik, 
sociala förmåner etc. 
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folk och skotrar. Fruktansvärt, helt 
enkelt. 

Visst ska regeringen försöka 
sätta stopp ! Men med vi l k a 
metoder? När 'alla' i Norrland har 
snöskoter och tar med den t i Il fj ä Ilet 
som vi tar med kanoten till sjön, är 
det svårt att utveckla fungerande 
kontrollsystem. Totalt stopp för 
skoterturismen, det är en bra 
början . Och bara det steget blir 
politiskt mycket svårt när turismen 
ger en chans till jobb för folk i 
Norrland. 

Samerna har precis som sven
skarna övergått till skotrar i sitt 
arbete. Skillnaden rnotskidåknino 
är helt enkelt för stor för att det sk~ 
gå att argumentera. Inte blir det 
lättare av att vi från södern mest är 
ute efter att 'bevara naturen ' för 
våra korta turistbesök . Vi som inte 
ens klarar att reglera buskörningen 
med snabba motorbåtar i våra 
skärgårdar. 

Det finns viktiga vägar att pröva: 
ordentligt körkort , sänkt topphas
tighet (j fr mopederna), ägaransvar 
och hårda straff för överträdelser. 
Jag anser vi också bör pröva att 
förbjuda skoterinköp för andra än 
de som behöver den i sitt arbete. 
Vilket allt kräver en kontroll
apparat- i fjällvärlden! Totalför
bud är utsiktslöst idag. Norrmän
nen slog till tidigt mot snöskotern. 
I Sverige gjorde vi det inte. Det 
vore intressantattdiskutera varför. 
Men det är mycket svårt att gå 
tillbaka. vad än Gunnar och jag 
tycker om den saken. 

Bertil Egerö 

Ett sådant alternativ förutsätter 
ett samarbete inom EU med 
partier, som klassrnässigt står på 
samma grund. Partier som har 
samrna eller åtminstone likvärd 
syn på vad vi brukar kalla den 
sociala rättvisan. Dvs allas rätt till 
att försörja sig, rätt till social 
omvårdnad. rätt att delta i den 
politiska processen etc etc. 

Globaliseringsfällan är ett 
hjälpmedel att formulera en sådan 
politik. En annan är John Kenneth 
Gailbraiths nyutkomna bok "Min 
ekonomiska historia" - Ordfront. 
Ingendera anlägger något marx is
tiskt perspektiv . mensynpunkterna 
kornmer ur ett vänsterperspektiv 
och handlar om dagens verklig
het. 

Låt mig avsluta med att i Rolfs 
anda föresl å, att vi lämnar "makt
löshetens ni v å" för en mera 
konstruktiv och därmed realistisk 
politik. 

Lennart Johansson 

Berusad av teve 
Replik Ingegerd Wedin VB 10/97 

Jag läste Ingegerd Wedins 
tankar om teve i VB nummer l O 
och häpnade. men man kan inte ha 
synpunkter på all t så jag undvek 
med viss ansträngning polemik. 
Nu ser jag att Gunnar Sandin vågar 
ifrågasätta, Jag kan komplettera 
med några argument. 

För första gången under efter
krigstiden ( 1842?) minskar den 
tid barn läser. Försäljningen av 
bilderböcker rasar med 25 procent. 
Viktigaste orsaken är ett ökat antal 
tevekanaler med flera program på 
utökade tider riktade till barn. Vi 
kan vänta oss fler analfabeter. fler 
som inte platsar i arbetslivet , fler 
som är oförmögna till medkänsla. 
Den ytligakontakten med verklig
heten som tevebi Iden erbjuder 
utholkar personligheten. 

Själv ser jag under ett visst 
motstånd nyhetsprogram och med 
ett skratt Snacka om nyheter. Det 
övriga programutbudet klarar jag 
bara i berusat tillstånd. Som tur är 
ser jag sällan något mer än Rapport. 

Jan Holmquist 

~ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må. 21 apri lkl 19.30 på parti
lokalen. Amne: Kommundelnämnder: 
Salan - redovisning av skolbeslut på 
Söder och förslag från Veberöd . 
Kommunfullmäktigeberedning. 
Må 28 april: besök från Tekn förvalt
ningen, Ulf Nordqvist och Göran 
Eriksson berättar om utredn mm. 
Må 5 maj: Arbetsmarkandspolitik: i ng rid 
malmqist, arbetsmarkn. sektionen tala 
om aktuella arbetsmarkn.projekt mm. 

RÖDA KAPELLET Lö 19.4 spelning på 
Mårtenstorget 11.00-12.00 , samling 
10.30. Repertoar 131 , 132 170, 173, 
254,257, 275,282,298, och Lebedik u n 
Freylekh. Sö 20.4 18.45 Rep med 
Joakim . 20.4 och 27.4, 1 majrep då 
tillfäll iga 1 majmusikanter är särski lt 
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