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Skånsk generositet 
Den stockholmska kommunalare
presentationen har som bekant till
dragit sig en del uppmärksamhet 
den senaste tiden. Det gör kanske 
att en del undrar hur det står till i 
Skåne inom samma område. Det 
är helt naturligt. Mat, dryck och i 
viss.~~ även sex -det senare på 
ett fortjanstfullt sätt belyst i förra 
VB -har förmågan att fånga all
mänhetens intresse. Det beror tro
ligen på att det handlar om grund
läggande mänskliga behov. så
dant, som alla sysslar med eller 
fantiserar om. 

Att det inte är lätt att formulera 
tydliga regler, som följ s eller acce
pteras av allaharden senaste tidens 
stockholmska och amerikanska 
händelser så väl illustrerat. 

Det förekommer givetvis re
presentation i Skånes kommuner 
och landsting. I Malmöhus läns 
landsting finns "Riktlinjer för 
representation", som formulerades 
och antogs under förra mandat
perioden och som har bekräftats 
1995. I dessa konstateras inled
ningsvis: "Att ge ett för alla situa
tioner gällande regelverk låter sig 
mte göra." Man inskränker sig i 
stället till att ge några allmärrna 
synpunkterochreglerförrepresen
tatiOnen. 

Under rubriken: "Vem får bju
das - uppvaktas?" sägs det att: 
"Här går det inte att göra någon 
uttömmande katalog utan här får 
man falla tillbaka på den kultur 
som landstinget under lång följd 
av år odlat och vad som kan upp
fattas som normal gästfrihet." Den 
som representerar uppmanas dess
utom att göra det med gott om
döme. 

Den viktiga ideologiska och 
kulturella markeringen görs under 
rubriken: "Vad får representa
tionen omfatta?'' Det stycket är 
värt att citera i dess helhet: 
. "Landstingetharaldrighaftvare 

st g beloppsgränser eller beslut om 
kvaliteten på måltiden. Inte heller 
har landstinget beslutat om exem
pelvis sprit- eller alkoholfri repre
sentation. Landstingets represen
tation harutvecklats som en del av 
den skånskakulturen vilkenonek
ligen har ett visst drag av gene
rositet. När det gäller alkohol före
kommer den i landstingets repre
sentati?n men har inget drag av 
omåt~tghet. När det gäller repre
sentatlonens omfattning måste den 
i hög grad vara beroende av den 
enskildes omdöme. Riktmärke bör 
vara att den skall ske med viss 
återhållsamhet men inte framstå 
som snål utan vara en måttlig va-

Forts. på s. 4. 

Ung Vänster växer i Skåne 
Ung Vänste~s årskonf~~ens på Kvarnby folkhögskola förra 
helgen bekraftade att vansterpartiets ungdomsförbund är på 
fr.a~marsch. Det var den största tillställningen av detta slag 
P~.Ian~e, med 41 ~T?bud och lika många övriga deltagare. 
Stämmngen var positiv och meningsmotsättningarna måttliga. 

Kanske är den unga vänsterns 
e.xpansion en (välkommen) speg
lmg av vad som sker på den andra 
kanten. Högerextrema grupper 
fortsätter att öka sitt inflytande 
bl~d den skånska ungdomen, inte 
mmst gäller det Sverigedemo
kraterna i norra Skåne som Ung 
Vänster för närvarande är inveck
lad i insändardebattermed. Fränare 
former tar sej motsättningarna i 
invandrarstaden Malmö. 

Ett studerande förbund 
Hotet från ytterhögern är ständigt 
närvarande för ungdomsförbundet 
i dess arbete men var inget som 
särskilt präglade årskonferensen. 
Den summerade ett bra verksam
hetsår med stor aktivitet och 
or~anisatoriska framgångar, sär
skilt på orter som Bromölla, Eslöv 
och Höör, och såg fram mot ett 
nytt. Det kommer att präglas av 
valet som Ung Vänster tänker satsa 
starkt på. Inte bara för att ge röster 

åt vänsterpartiet (på vars listor det 
finns eller kommer att finnas en hel 
del ungdomsförbundare) utan inte 
minst för att öka den ideologiska 
medvetenheten bland ungdomen. 
Det planeras bl. a. en hel vecka för 
val.~tudier och uppladdning. 

Overhuvud taget satsar Ung 
Vänster starkt på studier, och det 
behövs naturligtvis i en organisation 
med storrörlighetoch god nykrekry
tenng. Utöver de valrelaterade stu
~ierna fortsätter den ideologiska 
trestegskursen" och grundkurser

na. Efter ett motionskrav blir det 
också ett särskilt studieavsnitt om 
E U/EMU. 

Annars var det relativt få motio
ner att behandla i år. Tre uttalanden 
antogs varav ett återges på sid. 4 .. 

Ny ordförande, från Lund 
Ung Vänsters skånska årskonferens 
är en rätt brokig samling. Åldern 
varierar från 14 till 30 och det finns 
folk med bakgrund i ett halvdussin 

Kan man planera för bevarande? 
Eller förutsätter inte planering att 
man nver och bygger nytt? Under 
rubriken "stadsplanering och 
bevarandeideal - möjlighet eller 
paradox?" höll arkitekt Mårten 
Duner, föredrag på Föreningen 
Gamla Lund i måndags. 

Mårten Dun er tog till utgångspunkt 
för sina resonemang det forsknings
projekt kring förändringen av Nöden, 
somhan förnärvarande driver på Tek
niska högskolan. 

Vad hände i mitten av 60-talet, när 
miljonprogrammet för bostadsbyg
gande hade gått snett och var avslutat 
eller, om man så vill, blev utdömt? 
Vad var det som skapade den bevaran
deinriktade opinion, som lyckades 
modifiera rivningstrenden? 

I Lund var det ett par saker, som 
sammanföll. Vid mitten av 60-talet 
ägde kommunens ett stort antal 
fastigheter i södra stadskärnan, upp
köpta som förberedelse till det 
genombrott som inte blev av och 

Sven B. Eks etnologiska undersök
ning av Nöden presenterades 1965. 

För stadsdelens vidkommande resul
terade det i att lundaborna i allmänhet 
intresserade sig för den unika miljön, 
undersökningen bidrog till att skapa en 
debatt om bevarande contra sanering. 

Efter hand skapades två poler i denna 
debatt. Å ena sidan fastighetskontoret 
som önskade rivning och exploatering, 
å andra sidan en kombination av be varare 
bestående av "äldre akademiker" 
(Gamla Lund, stadsantikvarie, vissa 
arkitekter osv), yngre akademiker från 
ARG (Antirivningsgruppen) samt vissa 
politiker i Byggnadsnänmden. 

Gruppen av äldre akademiker ville 
bevara av kulturhistoriska, nostalgiska 
skäl- man såg inte Nöden som norm för 
dagens (60-talets) stadsbyggande. Den 
yngre gruppen agerade för bevarande 
av Nöden i avsky förmiljonprogrammets 
stadsdelar (t.ex. Linero) - man såg i 
Nödens smågator och slutna kvarter ett 
alternativt sätt att bygga den moderna 
staden. 

Mårten Duner visade i sin framställ
ning också på ambivalensen i de politiska 
partiernas agerande i frågan om Nödens 

utomsvenska länder. Flera olika 
ungdomskulturer med avseende 
på klädstil och musiksmak är 
också representerade. Industri
arbetare blandas med praktikan
ter, studerande med arbetslösa. 

Bland gästerna märktes vän
sterpartiets skåneordförande 
Mats Åstrand som med glädje 
~åg fr~ mot Ung Vänsters hjälp 
1 valrorelsen. Rossana Valeria 
Dinarnarea representerade för
~undsstyrelsen och var påtagligt 
Imponerad över distriktets styrka 
och anda. Danska gäster fanns 
det också men inga från övriga 
ungdomsorganisationer på vän
sterkanten. Fast i vardagsarbetet 
fungerar Ung Vänster bra ihop 
med alla utom Offensiv, uppges 
det, och expeditionen med dess 
person~! och tekniska utrustning 
servar mte bara den egna organi
satiOnen. 

Fyra avgick ur styrelsen och 
det valdes en ny ordförande. Det 
blev Hanna Gedin från Lund, som 
bl. a. framträtthär som förstamaj
talare 1997. Liv Nilsson är den 
andra Lundabon i den nya sty
relsen. 

Gr 

bevarande. Folkpartiet och vpk var 
de enda partier, som drev en konse
kvent bevarandelinje. Moderatema 
tycktes haft en pragmatiskt ekono
misktförhållningssätt(riv/spara, bara 
det det gynnar småföretagaren), 
medan sossarna tog ställning för en 
omfattande förnyelse ( = rivning) i 
Nöden för att förhindra att de gamla 
husen köptes upp och renoverades av 
akademiker (vilket ju också skedde). 

Sammanfattningsvis konstaterade 
Duner attmankan urskiljatreattityder 
till bevarandet. ARG och Gamla Lund 
ville bevara enskilda hus , Bygg
nadsnämnden ville bevara miljön 
(men inte som en förebild för ny
byggande) och Fastighetskontoret vil
leriva(men bygga en nystadsstruktur 
- slutna kvarter och högre exploa
tering). 

Mårten menade att bevarande
politiken i många stycken var en 
motpolitik (mot miljonprogrammet) 
och att det antikvariska perspektivet 
tog över. Bekymmersamt är att den 
arkitektoniska utvecklingsarbetet 
därmed för en tid avstannade. 

i. 
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~KOMMENTAR 
En fråga om öppenhet 
Veckobladet är med mycket stor 
sannolikhet den minsta tidning som 
citeras i radions tidningskrönika. 
Nu har det skett igen. Eko
kommentatom Herman Meltzer har 
fått anledning att förnya sin 
prenumeration. 

Det handlar alltså om referatet 
från vänsterpartiets lokala årsmöte, 
där en stark minoritet ifrågasatte 
lämpligheten av att Lars Ohly hade 
inbjudits som förstamajtalare till 
Lund. Till de som lyssnade på 
morgonekots tidningskrönika 
hörde TT i Malmö som med visst 
besvär skaffade sej ettexemplar av 
tidningen (de borde prenumerera, 
de också), refererade och inter
vjuade de i referatet nämnda 
personerna, Lars Ohly och Karin 
Svensson Smith. TT: s text togs sen 
in mer eller fullständigt av alla de 
stora morgontidningarna, bl.a. 
Sydsvenskan på dess Lundasida. 
(Hade Lundaredaktionen läst sitt 
gratisexemplar noggrannare hade 
de kunnatkomma sex dagar tidigare 
med nyheten.) 

Nu har några vänsterpartister i 
Lund och övrigaSkåne blivit störda 
över den massmediala uppmärk
samheten. Faktum är också, enligt 
våra källor, att röster redan på 
årsmötet önskade att VB inte skulle 
referera förstamajdiskussionen 
alltför noggrant med tanke på 
omvärlden. 

Frågan om vem som bör tala 
eller inte tala i Lund ska inte 
diskuteras i detta sammanhang. 
Den diskussionen bör nog fortsätta 
att föras, och ett personligt inlägg 
görs på annan plats i detta nummer. 
Här gäller det vad som bör stå eller 
inte stå i VB. 

I detta fall är det enkelt. Väns
terpartiet är ett parti som efter
strävar öppenhet. Dels i det 
allmänna samhällslivet, vilket 
yttrar sej bl.a. i försvaret av den 
svenska offentlighetsprincipen mot 
angreppenfrån vissaEU-instanser, 
dels i partiets eget liv. Kongresser 
och distriktskonferenser är enligt 
stadgarna offentliga. Det står inget 
om lokalorganisationers årsmöten 
men det vore märkligt med undan
tag just för dem. 

VB är en tidning som främst 
läses av lokala medlemmar och 
sympatisörer. En del av dem var på 
årsmötet men de flesta inte. I denna 
sfår är vänsterns lokala årsmöte en 
inte oviktig tilldragelse och det är 
rimligt att de får veta något om de 
viktigaste viktigaste diskussio
nerna där. Men världen vet vad 
tvenne veta, som skalden skriver, 
och VB läses av ytterligare några 
personer. Det är naturligt att en 
alert radioreporter som känner de 
historiska och aktuella diskus
sionerna i vänsterpartiet, som de 
kom till uttryck före och under 
kongressen, noterar nya yttringar 
av samma diskussioner. 

Demokrati 
eller gubbar, målstyrning och lojalitet 
Lojalitet med fattade beslut och 
med chefen som genomför dem är 
målstyrningens moraliska grund
bult.Kennedys beslut att skicka en 
amerikan till månen före 1970 är 
det perfekta exemplet på målstyr
ning. 

Detta framhölls, när vi disku
terade mål och medel under en 
seminariedag i utbildningsnämn
den häromveckan. 

Sedan fick vi lära oss ett in
tressant spel med gubbar. V år flinke 
konsulent från den multinationella 
konsultfirman KPMG/Bohlins 
förkunnade på trovärdig småländ
ska: - Nu ska ni få se hur man 
förbättrarresultatetgenom att skära 
ner antalet anställda. 

Vi fylldes av förväntan. äntligen 
skulle vi bli invigda i 90-talets stora 
universal trick, ack så nödvändigt i 
personalintensiva verksamheter 
som skolan. Konsulenten grep en 
krita och började kludda på bläd
derblocket: 

-Här har jag ritat tre gubbar. De 
har anställts för att uppnå ett visst 
mål. Två av dem anstränger sig 
lojaltför att nå målet. De fårvar sitt 
plus. (Konsulenten försåg två av 
gubbarna med var sitt stort plus.) 
Den tredje accepterar inte målet. 
Han får ett minus. (Konsulenten 
ritade ett tjockt minusstreck efter 
den illojale gubben.) 

I utgångsläget har vi alltså två 
plus-gubbar och en minus-gubbe. 
En plus-gubbe och en minus-gubbe 
tar ut varandra. Fast vi har anställt 
tre gubbar blir effekten alltså bara 
ett plus! Tre gubbar men bara ett 
plus! (Konstpaus.) Men för att nå 
vårt mål i rätt tid behövs minst två 
plus-gubbar. Hur ska vi göra? (Kon
sulenten betraktade oss uppford
rande.) 

Javisst, vi kan anställa en gubbe 
till så det blir fyra gubbar. Då får vi 
två plus. Det blir förstås dyrt. Vi 
har en begränsad budget. Och vem 
vet, den nyanställde är kanske också 
en minusgubbe. Då blir det två 
plus-gubbar och två minusgubbar. 
Vilken effekt får vi då? Alldeles 
rätt, då hamnar vi på noll, alltså 
ingen effekt alls. Till hög kostnad. 

Det finns ett bergsäkert och 
billigt sätt att uppnå två plus. Har 
någon svaret? (Konsulenten svepte 
triumferande med pekfingret över 
oss som om den varit en pistol. Han 
hade utfört sitt stora trick. Han 
väntade på att vi skulle förstå det.) 
Javisst! Rätt! Självklart! Om vi tar 

Att organisationsmänniskor 
spontant ogillar "avslöjanden" är 
en väntad reflex. Det har varit 
likadant när Arbetet Nyheterna 
refererat debatterna på social
demokratiska medlemsmöten i 
Lund. Men det är en reflex som 
man bör försöka att undertrycka. 

Öppna diskussioner är bra inte 
bara för VB utan för vänstern. Den 
ståndpunkten kan t.o.m. under
byggas med citat från Lenin. 

bort minusgubben hamnar vi på 
två plus. Då har vi sparat, sparat 
mycket. Vi har hållit oss inom 
budgetramen. Och vi har gjort vår 
organisation effektivare, faktiskt 
fördubblat dess kapacitet! 

I den tystnad som följde invände 
jag: "Men om det är minus-gubben 
som går åt rätt håll, och plus-gub
barna som strävar i fel riktning?" 
Invändningen lämnades utan beak
tande. 

"Inte så tokigt vara lojal" 
När jag kommit hem strax efter 
seminariet råkade jag i Kommun
aktuellt nr 4 läsa en artikel med 
rubriken: "Hålla käften eller ob
struera?" Kommunförbundets ord
förande Gunnar Wetterberg, som 
en gång tillhörde lundavänstern, 
hade på en konferens i Uppsala i 
slutet av en debatt om yttrandefrihet 
och lojalitet yttrat: 

- När ledningen väl tagit ett 
beslut tycker j ag inte det är så tokigt 
om man är lojal. 

Han sa också, att yttrandefrihet 
är en rättighet som måste hanteras 
med omsorg och gott omdöme. 
Hans motståndare i debatten, ju
risten Carl Gustaf Spangenberg, 
invände: 

- Det är en farlig hållning om 
chefer skall avhålla sig från att ge 
uttryck för sina uppfattningar. På 
något sätt har vi lärt en historisk 
läxa från Hitlertiden. Vi får vara 
glada över att en del ägnade sig åt 
obstruktion, inte bara åt att lyda 
order. 

Spangenberg har studerat vad 
som kan drabba en kritisk anställd, 
som utnyttjar sin yttrandefrihet, och 
sammanställt en lista, som bland 
annat tar upp följande: tyst ogil
lande, försämrad karriär, utfrys
ning,hot, disciplinpåföljd, uppsäg
ning, svårigheter att få nytt jobb, 
familjeproblem, självmord. 

Undra på att tystnad råder på 
många arbetsplatser! Medan jag 
läste, associerade jag bland annat 
till vänsterpartisten, som avske
dades från ett cellullosaföretag i 
Väröbacka efter att ha kritiserat 
dess miljöpolitik härom året, och 
till den man som prickade in ett för 
Sjöfartsverket okänt grund på ett 
sjökort och bestraffades med att bli 
"fånge på fyren". 

Lojalitetskriteriet. 
Följande dag, fredagen 6 februari, 
läste jag i en artikel i DN av Ola 
Larsmo med titeln "Skyll inte på 
lärarna" bland annat följande om 
lojalitetskriteriet vid fastställaodet 
av de individuella lärar lönerna: 

"Man fick ett nytt avtal, som 
bygger på individuelllönesättning 
- och den som kan komma ifråga 
för höjd lön är den "som aktivt 
bidrar till skolutvecklingen" . Det 
säger sig självt, att det är ett rent 
maktmedel i' chefens' hand. I Upp
sala kommun finns något man 
kallar "Lojalitetskriteriet', som 
skall vägas in i lönesättningen -

hur ' lojal' eller' solidarisk' man är. 
Mot skolledningen, märk väl. Inte 
mot eleverna. Lärarna ska kon
kurrera med varandra om löne
utrymmet, vara lydiga och accep
tera hälften av den överordnade 
tjänstemannens (kommundels
chefens) inkomst." 

Målstyrning vs. demokrati 
Den lojalitet som ärrnålstyrningens 
implicita förutsättning är som synes 
ofta oförenlig med yttrandefriheten. 
Det uppstår då en motsättning mel
lan målstyrning och demokrati. Ett 
stort antal JO-anmälningar mot 
kommuner den senaste tiden vittnar 
om detta. Demokrati förutsätter ytt
randefrihet och debatt, inte bara 
fram till dess att målet har for
mulerats, utan också efteråt. Inte 
bara metoderna, utan också själva 
målet måste ständigt omprövas. 
Målstyrningen har visserligen ett 
instrument för detta, utvärderingen, 
men den är i allmänhet begränsad 
till kritik av medlen för att nå målet. 

Det endimensionella effektivi
tets- och kostnadstänkande, som 
kommer till uttryck i tricket med 
plus- och minus-gubbarna, är nog i 
längden mer till skada än till nytta 
även i det privata näringsliv, var
ifrån modellen är hämtad. I den 
offentliga verksamheten är den sor
tens managementmetoder direkt 
destruktiva. 

Destruktiva är de också i de 
politiska partierna. Vårt eget parti 
har genom åren gjort sig av med en 
del föregivna minusgubbar. Nyli
gen försökte de som styr Stock
holms socialdemokratiska stads
delsföreningar göra sig av med mi
nugubben Juan Fonseca. Det ledde 
till dålig publicitet och uppkom
sten av ett invandrarparti i Malmö. 
Sedan uttryckte de lojalt sitt stöd 
för chefen Mats Hulth. Det ökade 
knappast förtroendet för Stock
holms socialdemokrater. Målstyr
ning och lojalitet är inte att leka 
med. 

Kennedy borde ha inriktat sin 
uppmärksamhet på USA:s Indo
kinapolitik i stället för månpro
jektet, så hade han kanske kunnat 
avvärja Vietnamkriget med dess 
många fasansfulla exempel på 
felriktad målstyrning. Vi kan tacka 
den amerikanske UD-tjänsteman
nen Daniel Ellsberg, en minus
gubbe som avslöjade dem genom 
att illegalt och illojalt offentliggöra 
Pentaganrapporten 1971, vilket 
bidrog till att krigspolitiken förlo
rade det amerikanska folkets för
troende. 

Gunnar Stensson 

Vad menar han med 
representativ demokrati? 
Anser han sig representativ? 
för dem han skall representera 
när han är ute och 
representerar? 
Låt honom få ett värdigt slut: 
En spark i röven. Och sen: Ut! 

Noak 



-Fullmäktigeledamöter! 
- För något mer än femtiotre år samhet Centerpartiets politiska delningar i Landskrona. Personal med Region Skåne, som är arbets-
sedan öppnades helvetets portar på huvudlinje, att återremittera för och patienter har drabbats av svår namnet för Skåne. Han inledde 
jorden. ytterligare utredning, fick upp- ma~influe~sa. ~ösningarna ligger emellertid med att visa upp sin 

Den syn som mötte de allierade slutning från den samlade bor- enl!gtingnd L.1 ettmera utvecklat gipsade högerhand, ett offer i kam-
styrkorna när de intog koncen- gerligheten. De vill troligen själv samarbete mell~ lasaretten och pen för att ena Skåne kunde man 
trationslägretAuschwitzkanendast kunna sälja och hova in pengarna, kommunernas SJukvård och 1 att förledas att tro. Så var det inte 
beskrivas av de som var med. om det- skulle gå så illa att det blir se hela sjukhusen, som en samlad försäkrade han. Den skånska vin-

Författarenochnobelpristagaren borgerlig majoritet efter valet. resurs och bryta ner inre gränser. terns halka hade slagit undan föt-
Elie Wiesel var en av dem. Han Landstingets förvaltningshus, Hon slutade lite uppgivet med att temaförhonomochhanhadeslagit 
sade senare att det är nödvändigt denna arkitektoniska och funktio- så fort något krånglar får vi läsa handen i sin bil. Det goda skånska 
att minnas, ty om vi glömmer det nella pärla, blir kvar i landstingets om det eller se på teve, men vi hör sjukvården hade återställt honom 
förflutnasförbrytelserärvidömda ägo tillsvidare. Inriktningen är att alldeles för lite om allt det fina, snabbtocheffektivt.OH-bilderoch 
attupprepadem.Hanmenadeockså skaffahyresgästertilldeutrymmen, som. görs i sjukv~den! Det har ledamötemas frågor klarade han 
att om man kan döda ett folk, kan som inte behövs i Region Skånes aldng opererats sa mycket som utan större besvär. 
man döda alla. verksamhet. idag och sjukvården klarar att Rolf L. Nilson (v) frågade om de 

Med detta citat ur statsminister operera små barnhjärtan, något uppmärksammade nya chefs-
Göran Perssons tal i riksdagen 27 Trångt på medicinkliniken som var omöjligt för något år lönerna. Det var ju frågan om 
januari i år inledde landstingsfull- i Lund sedan. internrekrytering - inte om kon-
mäktiges ordförande, Stig Blixt, Den pressade situationen på me- Nu var det förstås inte häftiga kurrens på en hård öppen marknad 
Malmöhuslänslandstings högtids- dicinkliniken på Lunds lasarett_ operationer det rörde sig om utan - och Carlsson hade understrukit 
stund för att hedra minnet av För- man har tvingats stoppa intaget av gamla sjuka tanter och farbröder, vikten av att få ekonomin på fötter 
inteisens offer och överlevande. tidsbeställda patienter, och bara som alltför lätt hamnar i skym- och av tydliga signaler från led-
På ledamöternas bord fanns ett kunnat ta in svåra akuta fall- ställde undan och får stå på väntelista. n ingen ut till verksamheterna. Han 
exemplar åt var och en av "Om HelenaSvantesson(v)följandefrå- HelenaSvantessonskomrnentar hade bl.a. betonat att en procents 
detta må ni berätta". En bok om gor till landstingsstyrelsens ord- var att krisen på medicinkliniken kostnadsökning motsvarade om-
förintelsen 1933-1945, och dess- förande Ingrid Lennerwald: Vilka inte var oväntad med tanke på alla kring 120 miljoner kronor i Region 
utom en mapp med informations- åtgärder tänker du vidta för att på nerskärningar som gjorts. Skåne. 
material med anknytning till lång sikt undvika och förebygga -Man kan inte tänja gränserna Carlssons svar var att skånska 
Förintelsen från Levande historia, liknande situationer i framtiden? förpersonalenhur långt som helst. landstingschefer hade ett lågt 
Regeringskansliets informations- Tänker du återupprätta personal- Det är inte rätt! löneläge. Attarbetsuppgifterna var 
projekt om Förintelsen. pooler eller öppna en del av de nu Avslutade hon. svåra. Att en del av dem hade fått 

Fullmäktigessammanträde,sorn stängda vårdplatserna? nya arbetsuppgifter och att han 
följde på högtiden hade en ganska Ingrid Lennerwald svarade att vi Chefslöner fOr låga i Skåne själv, regiondirektör Stefan Carls-
rnager dagordning. Uppdraget till nog får räkna med att drabbas av Eftersom de ärenden, som var ak- son stod för de löner han hade satt. 
landstingsstyrelsen att sälja S:t sjukdornstoppar även i framtiden. tuella inte beräknades ta mer än De aktuella nya lönerna ligger 
Larsornrådet, som bordlades i de- Läget har varit besvärligt med några timmar hade dagen fyllts mellan ca 40 000-65 000 kronor i 
cernber 1997 var uppe till beslut. många· sjuka under senhösten och med information till fullmäktige- månaden. 
Socialdemokraterna med stöd av vintern. Det är vidare tänkt att leda-möterna. En god ide när de - Är man missnöjd är ansvaret 
miljöpartiet och vänsterpartiet Lunds och Landskrona lasarett nu ändå var samlade. mitt! 
utgjorde majoritet för försäljning skall sarnarbeta som ett par. Därför Regiondirektören, Stefan Carl s- V ar hans slutkläm. 
av fastigheterna, som landstinget blir det mycket besvärligt i Lund son gav en överblick över arbetet 
inte längre behöver för sin verk- när man tvingas stänga två av- RN 

An är inte alla 
jornsvikingar döda 
I söndagens sydsvenskakunde man 
läsa ett påpassligt inlägg på kultur
sidan av doktoranden i ekonomisk 
historia Mats Olsson, inte okänd 
för denna tidnings läsekrets. Det 
hela böljade med recensionen av 
Sten Skansjös nya Skånehistoria 
om de omständigheter som gjorde 
att Skåne kom in under den svenska 
statsmakten och det så snabbt att 
det är svårt att hitta några mot
svarigheter på andra håll. 

Vad Mats Olsson påpekade var 
att den skånska jordägande staten 
på ett ytterst målmedvetet sätt 
agerade för att deras privilegier 
under den danska kronan skulle få 
vara kvar under den svenska. Vid 
freden i Roskilde 1658 lyckades 
man också erhålla en garanti för att 
de omfattande privilegierna fick 
gälla så länge de inte direkt stred 
mot de svenska lagarna. På så sätt 
köptes den skånska högadeln för 
den svenska saken och den lyckades 
senare också i huvudsak komma 
undan Karl XI: s reduktion på 1680-
talet. Anslutflingen till Sverige var 
inte en fråga om att bevara den 
skånska identiteten utan en klass
fråga för högadeln. 

Omdettaärenkorrektbedörnning 
kan jag inte uttala mig. Vad som 
gläder mig är att den historisk
materialistiskahistorieforskningens 
tradition i Lund lever vidare. Den 
lundensiska historieforskningen 
stora namn är bröderna Weibull och 
en av deras lärjungar var Per 
Nyström. Han och hans kamrater 
bedrev under 1930-talet på bred 
front en radikal historieskrivning 
som betraktade den svenska histo
rien med marxistiska ögon. De nåd
de fram till ett antal originella och 
fruktbärande resultat -det mestkän
da är kanske omvärderingen av 
Engelbrekts revolution. Allt dethär 
kan man läsa om i Per Nysttörns 
böcker och senast i Tornas Forsers 
bok intervjubok med honom. 

Olssons inläg fullföljer faktiskt 
denna tradition i Lund. 

Vad man till sist vill tillfoga är 
bara en fråga. Hur länge ska vi i 
Skåne behöva vänta på en jord
reform som berövar högadeln dess 
orättmätiga tillgångar, som styckar 
latifundiema och fördelar jorden 
till arrendatorer och jordlösa. Kan
ske man ska hoppas på en center
vänsterkoalition efter höstens val? 

Lucifer 

S satsar mer 1/5 

Socialdemokraterna, eller rättare 
sagt LO-sektionen, kommer i år 
att satsaextra på förstamajfirandet 
med tanke på detkommande valet, 
erfar VB. Förra året hade man en 
budget på cirka 50 000 kr (som 
överskreds) men i år blir det alltså 
mer. Med tanke på antalet dernon
strationsdeltagare, cirka tvåhundra 
vilket lär vara tidernas botten
rekord, torde satsningen vara ange
lägen. 

De bådainhyrda blåsorkestrarna 
kostade tillsammans cirka Il 000 
kr. Det är faktiskt inte så mycket 
med tanke på transporter och annat, 
men det fmns i s-organisationen 
en besvikelse över att inte deras 
repertoar är mer politisk. "Vi skulle 
vilja höra 'Arbetets söner' och inte 
minst 'Vi bygger landet'", minns 
vi att en demonstrationsdeltagare 
klagade. 

Som en jämförelse kan nänmas 
att vänsterns tåg hade över 600 
deltagare och attfrrandet, inklusive 
Öppet hus i Stadshallen, kostade 
omkring 11 000 kr. De två blåsor
kestrarna, Röda Kapellet och Röda 
Flåset, spelade av övertygelse och 
därför gratis . "Vi bygger landet" 
klingade vackert vid inmarschen i 
Folkets park. 

Gr 

VB:s sydligaste 
prenumerant 

är nöjd med distributionen av tid
ningen numera. Pålitligt dimper den 
neri hans lantliga sydtyska brevlåda 
varje torsdag, en dag innan abon
nenterna i Lund får den. Posten här 
tjuvhåller nämligen på VB i tre 
dagar. 

Däremot har vi förstått att han 
inte alltid är nöjd med vad som står 
i tidningen. Han instämmer inte i 
Gunnar Sandins positiva omdöme 
(VB nr 5) om de nya tyska sovvag
narna, de som för en ut i världen 
från Köpenhamn. De har en rad 
brister, framhåller han med skärpa: 
kupeema är trånga, har inget or
dentligtutrymmeförväskor, saknar 
klädhängare och väggficka för ur 
och glasögon. Boggierna väsnas 
visserligen mindre än i de gamla 
vagnarna men man hör desto mer 
av grannarna genom de tunna väg
garna. Dessutom har man tagit bort 
svampen med skokräm. 

Det kan nog vara sant, erkänner 
vi som alltid åker liggvagn. Men 
textenriktadesju främsttill tjänste
resenärer med Bryssel som mål, de 
som har råd att använda över
våningens enkelsviter med egen 
dusch. 

Gr 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen ti ll Veckobladet 
(Se ovan) 

NY ADRESS .. 

Eftertanke 
om första maj 
I år missade jag för en gångs skull 
vänsterpartiets årsmöte. J ag förstår 
att där förekom två debatter med 
anledning av första maj: om even
tuell samvarkan med socialdemo
kraterna och om vem som ska tala. 
Jag tänker ta upp det senare. 

Den debatten handlade primärt 
om Lars Ohlys vara eller inte vara 
som talare, och tycks uteslutande 
ha förts i ideologiska termer: den 
egenbetecknade kommunisten 
O hl y i talarstolen skulle vara "fel 
signal" till Lundaborna. Själv vill 
jag lägga fram några principiella 
och praktiska synpunkter. 

Lund var länge vänsterns tredje 
förstamajdemonstration i storlek. 
Det är möjligt att Uppsala nu har 
gått om men fler är det inte. Malmö 
ligger strax efter Lund. J ag tycker 
att båda demonstrationerna och 
städerna är så viktiga att de för
tjänar varsin av partiets ledande 
företrädare. Jag vill att man bryter 
den ordning som oftast har gällt: 
att huvudtalaren efter Malmö has
tar till Lund och håller samma tal 
här. 

Så är det planerade mönstret 
också för i år. Ohly ska dessutom 
hasta vidare till Simrishamn för 
deras traditionella möte på Hamn
plan. J ag vet att programmet är 
genomförbart för jag har själv följt 
det åtskilliga gånger, såsom med
lem av Röda Kapellet, men det är 
jäktigt. Ska man hinna till Lund 
måste man bryta upp från Malmö 
så snart man kommit fram till 
Kungsparken, och talaren från 
Malmö hinner i regel inte demon
strera även i Lund. Sen får man 
välja mellan att bryta upp i förtid 
från Lundarnötet eller vara med 
om den avslutande Internationalen. 
I det senare fallet kommer man 
försent till Simrishamn, brakar in 
i det påbörjade mötet och hinner 
inte stämma instrumenten. 

Som nästan ständig medlem av 
förstamajkommitten har jag ofta 
haft andan i halsen. Ska huvud
talaren hinna tillLund? Vad händer 
med Simrishamnsfärden om 
förtalama överskrider sin tilldelade 
tid, vilket har hänt? 

Lars O hl y är jag rätt positiv till, 
alldeles oavsett att han är tåg
mästare. Vi som hörde honom i 
Lund nu i höstas vet också att han 
talar bra. Men också att man av en 
partisekreterare inte kan vänta sej 

några stora överraskningar. De 
förstamajtal som fastnat i mitt 
minne är just de som innehållit 
något ovanligt, oväntat. 

En stor minoritet på årsmötet 
förespråkade i stället Karin Svens
son Smith som huvudtalare. Visst, 
hon är vår viktigaste representant 
just nu i egenskap av förstanamn 
på riksdagslistan och står därtill 
för en mycket sympatisk politisk 
linje. Men Lundaborna får många 
tillfallen att höra henne fram till 
valet, och dessutom talade hon på 
första maj häromåret (tillsammans 
med Ann Schlyter). J ag tycker det 
är en bra tradition att variera. 

Så jag vill lansera ett annat 
namn: Margareta Olofsson. Några 
av oss hörde henne i Lund förra 
söndagen (se referat i förra num
ret). Hon har intill nyligen varit 
vad man kan beteckna som landets 
"mäktigaste" vänsterpartist, i 
egenskap av borgarråd i huvud
staden med ansvar för tunga frågor. 
Hennes erfarenheter är intressanta 
för oss i Lund där vi medverkar i 
en likadan kommunal koalition. 
Men hon är ingen enögd kommu
nalpolitiker utan har haft andra 
centrala uppdrag i partiet och 
deltagit i den ideolgiska debatten. 
Att hon känner Skåne en smula 
genom sitt sommarboende på 
Osterlen är inte fel. Och hon är 
ledig på första maj, jag har kollat. 
Det är i och för sej konstigt att 
partikansliet i Stockholm inte 
automatiskt tänker på att utnyttja 
en sådan person på första maj 

Jag tycker det är olyckligt att 
riva upp mötesbeslut, men det på 
årsmötet fattades med ytterst 
knapp majoritet och som sagt utan 
att de principiella och praktiska 
synpunktema enligt ovan beak
tades. Jag unnar Lasse Ohly att få 
avsluta Malmömötet i lugn och ro, 
och få tid att tala lite med folket 
där, innan han med måttlig fart 
fardas genom den skånska våren 
bort till Simrishamn. Och vi i Lund 
får fler tillfallen att höra honom 
tala. 

Gunnar Sandin 

PS 
Denna insändare skrevs förra 
veckan men fick inte plats i VB nr 
6. Sen dess har Lunds årsmöte och 
dess förstamajdiskussion fått 
massmedial uppmärksamhet - se 
ledare och andra debattinlägg 
härintilL J ag vill betona att jag inte 
är ute för att lansera någon "kom
promisslösning" utan att min ut
gångspunkt är praktisk, och prin
cipiell i den meningen att Malmö 
och Lund förtjänar varsin ledande 
partirepresentantpåförstamaj. Det 
ärtyvärrendåligtraditioniLunda
organisationen att tala "ren" politik 
och glömma de praktiska sidorna. 

POSTTIDNING B 
KarinBlom 
1 anJavägen D: 85 

224 71 Lund 

Kommentar till 
förra veckans stora 
partihändelse 
För två kongresser sedan ansåg 
framträdande medlemmar i vän
sterpartiet Lund att Gudrun Schy
man varen farlig traditionalist som 
skulle stoppas. För att nu inte tala 
om Hans Andersson. 

Vem vet, om en eller två kon
gresser är kanske Lasse Ohly en 
hyvens karl som ska försvaras mot 
lömska angrepp. 

Under tiden g"år vänsterpartiet 
Lund kräftgång opinionsmässigt 
och medlemsmässigt, medan 
partiet i övriga Skåne och övriga 
landet växer. 

Synd om de nya medlemmarna 
i lundaorganisationen som inte 
fattar vad det är en del av de i 
partiet äldre kamraterna håller på 
med. 

Uttalande: 
Inga Jas-plan 
till Chile! 

Olof Norborg 

Ung Vänster Skåne fördömer re
geringens planer på att sälja strids
flygplan till Chile. Under 16 år var 
en grym militärdiktatur; dagligen 
avrättades, torterades och förfölj
des politiskt aktiva. Diktatom som 
styrde, Augosto Pinochet, innehar 
idag rollen som överbefallhavare 
och har nyligen utropat sig själv 
till senator på livstid. 

Ung Vänster anser att detta ej är 
en väl fungerande demokrati. Den 
svenska regeringens planer på att 
sälja stridsflygplan till Chile har 
orsakat stor rädsla bland många 
återvändande chilenare då risken 
för repressalier är stor. Många av 
sydarnerikas länder (s.k. demo
kratier) kan uppfatta Chiles upp
rustning som ett militärt hot, något 
som i längden leder till fortsatt 
utvidgning av de sydamerikanska 
militärmakterna. Den svenska re
geringens argument (" .. . om inte 
vi säljer vapen, gör någon annan 
det...") är fökastligt och ohållbart. 

Vi är övertygade att det chilen
ska folket föredrar mat på bordet 
och en ordentlig skolgång för lan
dets barn framför en uppsättning 
av svenska JAS-plan. Vi i Ung 
Vänster anser att ett nytt blodbad i 
Chile, med svensk inblandning, är 
både skamligt och avskyvärt. U ng 
vänster Skåne kräver attregeringen 
tar sittförnuft till fånga och stoppar 
alla planer på försäljning av krigs
materiel till Chile. Istället bör den 
svenska regeringen medverka till 
att ställa Pinochet inför rätta för 
folkmord. 

Kvarnby 14 februari 1998 
Ung Vänster Skånes 

årskonferens 

Generositet ... 
Forts.fr. sid. l. 
riant av de skånska mattraditio
nema." 

Man kan kanske tycka att hän
visningen till den kultur som odlats 
klingar på samma sätt, som när 
stockholmarna hänvisat till det, 
som sitter i stadshusets väggar, 
men det är näst intill omöjligt att 
tro att man med hänvisning till 
Malmöhus läns landstings rikt
linjer för representation skulle 
kunna få accept för många av de 
krognotor, som Mats Hulth lämnat 
in i Stockholm. Ett par bitar ål en 
bier och en nubbe. J a visst! Spann a
vis med starköl och jord-nötter. 
Aldrig! 

m 

Två viktiga 
kommande kommunalpolitiska 
möten! 
Den 2 mars passerar översikts
planen KomPol på väg till kom
munstyrelsen för näst sista gången. 
Vi sammanfattar våra ställnings
taganden så här långt, ochjämför 
förslaget med kommunfullmäk-
tiges direktiv. . 
Den 9 mars erbjuds vänsterpartlet 
utbildning i Agenda 21-frågor. 
Utbildare blir Staffan Norberg 
(vänsterpartist) och någon från 
Miljödelegationen. Mer informa
tion kommer senare. 

MÖTE !L~ ~ÖTE 
-llllciii.~ .... -
KOMMUNALPOLITISKA GRL!.PPEN 
möte Må kl19.30påpartilokalen.Amnen 
1. Ny skolplan (arbete pågår) och för
skoleplan (arbetetstartar24.2) på går1g· 
Vi diskuterar v1lka frågestallmngar van
sterpartiet särskilt bör uppmärksamma. 
2. Beredning kommunfulmaklige (26.2). 
Ledamöter och ersättare som eJ kan 
komma den 26 ombedes vänligt men 
bestämt meddela gruppledaren dettal 

RÖDA KAPELLET Sö 22.2 kl 18.45. 
Rep med Ulf på Mårtenstorget Speciellt 
nr 78 och 208. Glöm ej internatet 7-8.3. 
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~tröm och Gunnar Sandin 
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