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Fräckisen som lyckades 
Poul Nyrup-Rassmusens fräckis mot Venstre och genom att 
lyckades trots allt. Vänster-Center eftersträvaanständigakompromis-
regeringen sitter kvar i Danmark. ser med socialdemokraterna. Allt 
Men erkänn att det var en rysare. för att visa att partiet har ett 
Ett enda mandat avgjorde. Det egenvärde och inte tänker att 
innebär att läget på papperet är fortsätta i skuggan av Uffe. 
oförändrat järnfört med tidigare, Av de två borgerliga mittenpar-
men arbeiderpartiet och Nyrup tiernaärCentrumdemokraternadet 
själv har ändå stärkt sin ställning avgjort intressantaste och valets 
betydligt. Det framgår tydligt av stora positiva överraskning och 
Informations ledarkommentarden man bortser från utgången i 
13 mars. l den hule hånd, är regeringsfrågan. CD, som det 
rubriken. "Helt i sin hand" är en förkortas bildades som en utbryt-
ungefärlig försvenskning . Nyrup ning ur Arbeiderpartiet av Erhard 
själv gjorde inga försök att dölja Jakobsen. Han gjorde sig främst 
sin glädje över valresultatet, när känd som radhusägarnas baner-
han infann sig på den socialdemo- förare och allmänt som talesman 
kratiska segerfesten på fel sida för den mest etablerade delen av 
midnatt: Han stannade skamlöst den danska arbetarklassen. Partiet 
länge, leende, skålande och som har ärvts av hans dotter Mimi 
skrålande socialistiska kampsån- Jakobsen befann sig på dekis för 
ger, som Når je g ser et rödt flag bara ett par månader sedan och 
smaelde. Allt enligt Information. riskerade att ramla ur Folketinget 

Delad glädje 
Det finns anledning att dela de 
danska socialdemokraternas gläd
je över den - åtminstone av 
opinionsinstituten - oväntade 
valutgången. 

Nyrup kan om han inte är 
sanslöst oskicklig ellerråkar ut för 
en otäck fyllehistoria eller någon 
annan skandal, regera hela valpe
rioden med stabil majoritet. Det 
låter kanske konstigt med bara ett 
mandats skillnad mellan blocken, 
men så är det. Skandaler mm är 
inte helt uteslutna i dansk politik. 
De konservativas ordförande Per 
Stig Mäller blev partiledare efter 
en sådan. S har förutsättningar att 
få stöd för olika delar av sin politik 
hos olika partier, men med 
Radikale, Enhedslistan och SF som 
huvudsakliga allierade. 

Det berodde i stor utsträckning på 
att den färgstarka Mimi varit sjuk 
en längre tid. Nu blev hon i stället 
valets segrarinna med tre nya 
mandat. Hon vann på en sympatisk 
borgerlig politik där en generös 
och human flyktingpolitik var 
partiets profilfråga. När hon 
intervjuades på valnatten och det 
lutade åt borgerlig seger gjorde 
hon en kraftfull markering att 
Centrumdemokraterna under inga 
betingelser skull ge sitt stöd till en 
regering, som införde en hårdare 
flyktingpolitik. Även Mimi har 
markerat att hon inte tänker "ligga 
i bakhjulet på Uffe", utan försöka 
åstakomma något (tillsammans 
med socialdemokraterna). 

Ä ven för SocialistiskFolkeparti 
är valresultatet tillfredställande. SF 
höll ställningarna med oförändrade 
13 mandat och som de av rege
ringsunderlaget. Det ger stora 
möjligheter att påverka i partiets 
hjärtefrågor, fördelningspolitiken 
och miljöpolitiken. En borgerlig 
regering hade med all sannolikhet 
förvisat SF till en åskådarplats i 
den danska politiken. Rolf N 

24:e årg. 11 
Öppenvården förstärks - Tornavillan stängs 
Antalet slutenvårdsplatser inom 
barnpsykiatrin i sjukvårdsdistriktet 
minskar drastiskt, Tornavillan 
stängs men i gengäld satsar man på 
dagvårdsverksamheten. Det är 
innebörden i det förslag till 
omstruktureringa och besparing 
som direktionen för Landskrona
Lund-Orups sjukvårdsdistrikt med 
all sannolikhet får ta ställning till 
på sitt marssammanträde. 

Bakgrunden är den översyn över 
barnpsykiatrin i det nya sjukvårds
distriktet, som den sk politiska 
samverkansgruppen för de tre 
självständiga distrikten i Lund, 
Landskrona och Orup beslöt om i 

juni 1997. I uppdraget ingick också 
att översynen skulle resultera i 
betydande besparingar. Förslaget 
har tagits fram av verksamhets
chefen Lena Eidevall. 

Hon föreslår att behandlings
hemsverksamheten på Tornavillan 
i Lund avvecklas och läggs samman 
med den barn- och familjeavdel
ning, som finns på barnpsykiatriska 
kliniken. Verksamheten där skall 
utvecklas till en integrerad verk
samhet för både mindre barn och 
ungdomar. I förslaget ingår också 
att dagvårdsverksamheten för 
psykoser förstärks och att grund
bemanningen på slutenvårdsavdel
ningen ökas. 

Stängningen av Tornavillan 
beräknas ge ca 2,9 miljoner kroner 
i lägre kostnader, stängningen av 
avdelning A, 2,3 miljoner. Den nya 
familjeverksamheten för barn och 
ungdomar uppskattaskosta2,9mil-

joner , förstärkningen av sluten
vården, 635 000 kronor och 
permanentningen av dagvårds
verksamhet för psykoser också 
635 000 kronor. den senare 
verksamheten har tidigare drivits 
med statliga projektpengar. 

Nettobesparingen av hela 
paketet är ca l ,O miljoner kronor. 
Den härhör från indragen natt
bemanning och minskade kost
nader för städning. 

Utvärdering är ett måste 
Verksamhetschefens, Lena Lei
devalls kommentar till förslaget 
är: "Det är min uppfattning att det 

förslag, som nu föreläggs 
direktionenärrealistiskt att 
genomföra. J ag vill betona 
att vi måste bygga in 
möjligheter att utvärdera 
verksamheten vid den 
tilltänkta nya enheten då 
vi med det nya förslaget 
drastiskt minska antalet 
slutenvårdsplatser inom 
barn- och ungdomspsykia

trin till förmån för öppenvårds
platser." 

Det är med mycket stor 
tveksamhet, som man överhuvud
taget kan tänka sig besparingar 
inom barn- och ungdomspsykia
trin. Men skall de överhuvudtaget 
göras bör de nog göras så som 
föreslås här. Dyra verksamheter, 
som i och för sig är populära 
bland patienter, anhöriga och 
personal, men där utbytet i 
förhållande till kostnaden är 
tveksamt, omprövas först och 
öppenvårdsinsatster går före 
slutenvården. Det är också viktigt 
att nerdragningar på ett område 
motverkas med nya satsningar på 
andra. I det här konkreta fallet 
måste kravet på uppfärjning och 
utvärdering tas på all var, så att 
man snabbtkan rätta till problem, 
som uppstår på vägen. 

Rolf N 

Det borgerliga alternativet är 
krossat. Venstre, med Uffe Elle
man-Jensen som ledare har utveck
lats stark de senaste åren och det 
var lite av "nu eller aldrig för 
partiet" och kanske i ännu högre 
grad för Uffemannen själv. Det 
blev aldrig! De fick ingenting ut 
av valet. Det troliga är väl att Uffe 
Elleman fortsätter över folkom
röstningen i maj för att sedan söka 
sig till rikare fiskevatten. Dan
marks moderater, det konservari ve 
folkeparti led ett katastrofalt 
nederlag och tappade ca 40 procent 
av sina väljare. Det lärvälinnebära 
attdelångaknivamakommerfram 
igen i den inre partistriden efter att 
ha varit undanlagda under själva 
valrörelsen. När man krigat färdigt 
internt är det många, som tror att 
det partiet väljer att profilera sig 

Vänsterpartiet arrangerar: Möten om Svensk- och internationell politik 
U n der våren planerar vänster- skrevs av Johan Lönnroth med flera gäller EU och EMU. Här utgår vi 
partietiLundattarrangeraettantal förraåretochsomsenareresulterade ifrån en annan motion av Johan 
möten kring vänsterpartiets riks- i en riksdagsmotion (motion 1997 l Lönnroth med flera om ekono-
och internationella politik. Hittills 98:Fi209, kanhämtas på riksdagens miskpolitikiEU (riksdagsmotion 
ärtremötenplaneradeundervåren. hemsida http://www.riksdagen.se 1997/98:Fi208, kan skaffas på 

Ekonomisk demokrati. Vi dis- fördemomhartillgångtillinternet, samma sätt som föregående). 
kuterar vilken linje vänsterns eller beställas från Kristian Wahl- Även demokratirådets rapport 
representanter i riksdagen har och gren, 046-393992). från 1997 om demokrati över 
bör ha i framförallt ekonomiska Vänsterpolitik i EU. Nu höjer vi gränser kan vara bra som bak-
frågor. Som utgångspunkt för blickentill europeisknivåoch frågar grund till diskussionen. 
diskussionen använder vi den oss hur vi vill att vänsterns Vänsterpolitik i hela världen. 
tiopunkters ideskrift om den ledamöter i riksdagen och EU- Vi diskuterar hur vänsterpartiets 
ekonomiska demokratin som parlamentetskahandla i frågorsom forts sid 4 



Nära samarbete 
Nu har EU kommit till Lund. Fyra 
lördagar i rad har jag sett en 
köttbutiksbuss från Liibeck delta i 
lördagshandeln på Mårtenstorget 
Pepparsalamin är visserligen klart 
dyr (148 kr/kg) men det ska nog 
ordna sig. Den förbättrade till
gången på tysk påläggskorv måste 
nog vägas in mot det demokratiska 
underskottet. "Erst kommt das 
Fressen dann die Moral" som 
Brecht sa. Bagarbilen med fårska 
danska rundstycken kommer väl 
när Öresundsbron står klar. Mark
naden, för tillfället i vanrykte, har 
sina goda sidor. 

Sjömilitärt 
Kampanjen för svenskt NATO
medlemskap tar sig allt intressan
tare former. Förr i tiden var det 
vänsterfolk som anklagade regering 
och militärledning för att inte vara 
neutrala, men nu är det högern och 
Atlantpaktslob byn. Det var ju bara 
dubbelspel, vi var inte alls neutrala, 
vi var inofficiell NATO-medlem, 
rent lurendrejeri fast det var rätt 
ändå, brukar det heta, t.ex. hos Per 
T. Ohlsson. Det hela är mycket 
egendomligt: det är intelänge sedan 
(1991) som Ingemar Dörfer, en av 
FOA:s briljanta tänkare, i en bok 
på Timbro indignerat anklagade 
regeringen för att under det andra 
kalla kriget oavbrutet ha gått 
Sovjetunionens ärenden. 

Det senaste inslaget är f.d. 
marinchefen Per Rudberg som 
frankt förklarade att den alliansfria 

linjen var bara något som rege
ringen pratade om medan marinen 
diskret gjorde upp med den 
amerikanskamarinen vapenbröder 
emellan. 

Gammal tradition 
Jo, det är verkligen inget nytt att 
den svenska militärledningen 
spelarunder täcket med frärnrnande 
makter. Rudberg har verkat i en 
klassisk marin tradition. Under 
andra världskriget fanns det 
förvisso tysksinnade officerare i 
alla vapengrenar, men forskarna är 
eniga om att just marinledningen 
tog priset. Chefen, amiral Tamm, 
personlig vän med storamiral 
Raeder, for ofta och gärna till Berlin 
och hälsade på Hitler och kom hem 
och talade om vikten av att vi anslöt 
oss till de tyska och finska 
kamraterna i korståget mot öster. 
Han var inte bara övertygad om att 
tyskarna skulle vinna kriget utan 
såg det som Sveriges stora chans 
att återupprätta sin gamla ställning 
vid Östersjön. Han var omgiven av 
amiraler som de Champs, Lind
ström och Simonsson med samma 
inställning. Mycket riktigt gjorde 
man mellan de båda marinerna upp 
en massa samarbete om mineringar 
och tyska trupptransporter på 
svenskt vatten utan att besvära 
regeringen. Det fanns en och annan 
engelskvänlig officer längre ner i 
hierarkierna som Oxenstierna och 
Holdt-Christmas men de manöv
rerades ut och ansågs brista i 

patriotism. Som Sverker Oredsson 
skrev häromdan i Svenska Dag
bladet: den svenska samlings
regeringen var ett mönster av 
fasthet mot tyskarna under de 
kritiska åren 1940-42 jämfört med 
militärledningen. 

Förre statsminister IngvarCarls
sons röst vibrerade av indignation 
när han tillbakavisade påståendena 
att regeringen hade gett sitt tysta 
medgivande till det hela. Jo, men 
så går det när man inte håller 
militärerna i strama tyglar. Efter 
andra världskriget bytte de svenska 
officerama idoler: tyskarna var ute 
och amerikanerna inne. Men 
kampen motryssar och bolsjeviker 
var densamma. Det är väl känt var 
en överväldigande majoritet av den 
svenska officerskåren har sina 
politiska sympatier och var och en 
som talat med högre officerare vet 
vilken förakt och avsky mot 
politiker utanför högern man kan 
träffa på. En demokratisk och lojal 
försvarsmakt uppstår inte av sig 
själv på det gamla preusseriets 
ruiner. 

NATO-tåget rullar 
I söndagens Arbetet ville nu också 
gamle vänstermannen Anders 
Ehnmark stiga på tåget. Som 
gammal hemvärnsman skrev han 
att fridens rike ännu inte etablerats 
på dennajord och att man inte ska 
skrota försvaret. Det håller jag 
gärna med om men hans huvud
argument för NATO-inträde var 

att nu behövde vi inte mer tänka på 
risken för Finland. Finlands
argumentet för svensk alliansfrihet 
har aldrig övertygat mig och nu 
inte heller det omvända. Finland 
har de senaste 80 åren vid ett antal 
tillfållen visat böjelser för även
tyrliga utrikespolitiska turer. Just 
nu håller de på att på nyttknyta upp 
sig hårt mot Tyskland, ekonomiskt 
och politiskt och det skulle inte 
förvåna mig om de också går in i 
NATO för att riktigt skrämma 
ryssen. Det är lika oklokt nu som 
1941 och det finns ingen som helst 
anledning för Sverige att följa dem 
i spåren. Den som inte försöker 
lära av historien är dömd att 
upprepa den. 

Platsens poesi 
Jag ser att Per Svensson i sin nya 
lördagskrönika i sydsvenskan har 
infört begreppet veckans favorit
plats . Det är väl lika bra jag 
klärnrner fram med min favoritplats 
i Lund och den får gälla för hela 
året: den lilla amfiteatern i B jerreds
parken väster om Lund C. Här bland 
de multnande löven råder ett lugn 
där man bara svagt anar barnens 
stoj borta på Forsbergs minne och 
hör ett och annat pågatåg bromsa 
in. Det är en plats där man tänker 
bra och en scenupplevelse som slår 
både Hamlet och Kärlek på 
Lantmannagatan. 

Lucifer 

Håll fast vid vänsterns p-politik! 
Den styrande koalitionen i Lund är 
oense om parkeringen i centrum, 
var sydsvenskans lokala huvud
nyhet i lördags och budskapet på 
dess löpsedel. De rödgröna repre
sentanterna i byggnadsnämnden 
gick emot kollegerna i tekniska 
nämnden som ville ta bort ett 
femtital p-platser på det nord
sydligahuvudstråket genom stads
kärnan. 

"På sikt bör gatuparkeringen bort 
men man måste tänka på tillgäng
ligheten", står det i den s-text som 
mp- och v-representanterna i 
nämnden anslöt sej till . 

Praktik och symbolik 
Bilparkeringen i centrala Lund är 
naturligtvis en praktisk fråga men 
också en symbolfråga. Opposi
tionen mot Epas p-hus samlade en 
gång på 70-talet 14 000 namnunder
skrifter; p-huset Färgaren står sen 
länge som ett monument över dess 
nederlag. Vänsterpartiet drev länge 
kravet "Bilfri innerstad", som under 
förra vänstermajoritetens tid drev 
ut Gun Hellsvik och andra bemärkta 
högerrepresentanter i en utomparla
mentarisk aktion på Klostergatan. 
Det beslut som fattades om en 

försöksverksamhetogiltigförklara
des av länsstyrelsen. I förhand
lingama om det samverkansdoku
ment som reglerar det nuvarande 
samarbetet mellan m p, s och v var 
etta v vänsterns starkastdrivnakrav 
att inga fler centrala p-hus skulle 
byggas. 

Man kan diskutera om "Bilfri 
innerstad" var ett bra krav. Det 
vände blickarna från trafikprob
lemen i hela det övriga Lund och 
det bortsåg från en masa praktiska 
frågor. Men det var en lättfattlig 
paroll som sen dess är förknippad 
med vänstern och miljörörelsenhos 
många Lundabor. Och hettan är 
omisskännlig i de många borgerliga 
insändare som hetsar mot de 
rödgröna och jämrar sej över 
svårigheten att parkera centralt. 

Kantsten 
Kantstensparkeringen i stadskär
nan och andra centrumnära om
råden ska bort, är en linje som har 
drivits i den nuvarande koalitionen. 
Tydligast av tekniska nämndens 
ordförande , So lveig Ekström 
Persson (s), som har haft en utsatt 
position med kritik från röster i det 
egna partiet, kritik som ibland 

övergått i råskäll från allmänheten, 
tykna kommentarer i tidningarna 
och problemet med en allmänt 
ovillig och saktfärdig förvaltning, 
det senare ett problem som hon 
t.o.m. fick be kommunrevisorerna 
att titta på. Ett gott stöd har hon 
dock uppenbarligen haft av mp
och v-representanterna i sin nämnd. 

Ska vi få bort kanstensparkering
en måste det emellertid finnas 
alternativ, dvs. p-hus, har hon hela 
tiden hävdat. Beslut har också 
fattats att bygga en stor p-anlägg
ning vid Lund C, Angöring Väster, 
och att verka för en påbyggnad av 
p-huset Dammg?-r"den i korsningen 
Brunnsgatan-Ostra Vallgatan
södra Esplanaden. Det är ekono
miskt sett högst osäkra investe
ringar, eller rättare sagt: det är 
bombsäkra felinvesteringar om de 
rödgröna partierna tar sina nationel
la och lokala Agenda 21-utfåstelser 
på allvar. Men med tanke på 
kantstensparkeringen har de alltså 
ansetts nödvändiga. 

Säkerhet, estetik 
Varför är det då så viktigt att få bort 
möjligheten att ställa bilen på 
gatan? I det aktuella fallet handlar 

det i någon mån om framkomlig
heten för bussarna. Vi bör räkna 
med ett snabbt införande av 30-
gräns i stadskärnan, i enlighet med 
Vägverkets noll vision, och då blir 
det extra viktigt att bussarna inte 
sinkas av parkerade bilar och trånga 
passager. Det handlar också om 
cyklisternas utrymme och säkerhet. 
Att en cyklist kör på en ovarsamt 
öppnad bildörr är tyvärr en vanlig 
olyckstyp. 

Men det nord-sydliga stråket är 
väl brett, särskilt längst upp på 
Bredgatan och längst ner på Stora 
Södergatan? Riktigt, men det finns 
fler skäl mot kantstensparkeringen. 
Ett är det estetiska: bilarna förfular 
den historiska bebyggelsen, något 
som redan på 60-talet betonades i 
den viktiga engelska studien 
"Traffic in Towns" . Ett ännu 
viktigare är att få bort den störande 
söktrafiken. 

Det ska som sagt byggas fler p
hus platser, och det har beslutats 
om ett dyrt och tvivelaktigt 
anvisningssystem som på stora 
displayer vid infarterna ska visa 
om och i så fall hur många .. . 
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Håll fast ... 
lediga platser detfinns i p-husen. 

Men utredningar visar att de flesta 
bilister, inte minst kvinnor, av 
rädsla, otrivsel, bekvämligheteller 
andra skäl undviker p-husen och 
väljer dem i sista hand. Det betyder 
att så länge det finns hopp om 
lediga p-platser på gatan cirklar en 
massa bilar runt på jakt efter en 
lucka. Och gatuparkeringen kan av 
praktiska skäl inte infogas i 
an~_isningssystemet. 

Ar det svårt att parkera nära 
butikerna i stadskärnan väljer 
många bilister att i stället köra till 
någon extern köplada, t.ex. Center 
Syd, hävdas det. Det är naturligtvis 
alldeles sant. Men det var lika sant 
redan när vänstern drev kravet 
"Bilfri innerstad", och vårt svar 
var l) en bevarad centrumhandel 
är inte värd vilket pris som helst, 
och framförallt 2) det Lunds 
stadskärna kan konkurrera med är 
mångfald, miljö och trivsel, och ett 
viktigt inslag i detta är just 
frånvaron av biltrafik. 

Språklig förorening 
Nu säger emellertid, som sagt, de 
rödgröna i byggnadsnämnden: "På 
sikt bör gatuparkeringen bort men 
man måste tänka på tillgäng
ligheten." Vad är det? 

Det är politiskt dravel! Om 
tillgängligheten kräver kantstens
parkering i dag så kräver den det 
naturligtvis även i framtiden. Enda 
logiskt tänkbara alternativet skulle 
fler centrala p-hus, men det var vi 
nyss överens om att vi inte skulle 
ha. "På sikt" är en politisk 
modeklyscha, en språklig föro
rening, avsedd att slå blå dunster i 
ögonen på opinion och väljare och/ 
eller skyla över brister på politisk 
konsekvens. Det förvånar inte att 
trängda socialdemokrater försöker 
sej på sådant taskspeleri men desto 
mer att miljöpartiets och vänsterns 
representanter inte genomskådar 
det, för att nu välja den snällaste 
tolkningen av deras agerande. 

I detta läge måste mp och v 
klargöra hur de ser på centrum
parkeringen, och jag hoppas de 
väljer att sluta upp bakom sina 
representanteri tekniska nämnden, 
vars initiativ f.ö. togs på uppdrag 
av Svamp, dvs. ett möte mellan 
majoritetspartiemal Inte minst bör 
de stödja Solveig Ekström Persson, 
som nog inte har det så lätt nu 
sedan hon offentligt har desavoue
rats av sin styrelseordförande. 

Bilkörandet och bilinnehavet 
ökar igen, som brukar ske när 
konjunkturerna förbättras . Vi får 
räkna med fler gnälliga reaktioner 
från affärsmän och bilister över. 
Det är inte säkert att nya p
restriktioner ger framgångar i 
höstens kommunalval. Men lyck
ligtvis har miljörörelsen och 
vänstern ett större perspektiv. 

Gunnar Sandin 

Gå till historien 
En individ utan minne måste 
omhändertas för vård. Det har vi 
förhoppningsvis fortfarande resur
ser att göra. Historien är vårt 
samhälles minne. Vad händer om 
det utplånas? Historieämnet måste 
återfå sin centrala ställning i våra 
skolor. 

Den demokratiska 
traditionen i Lund. 
Vänsterpartiet i Lund har också en 
historia, en kort , provinsiell 
historia, men en historia som 
kommunicerar med den stora 
historien.Vpk Lund var säkert en 
mycket vänsteristisk organisation 
i början av 1970-talet, som Rune 
Liljekvist skriver. Men vänd
punkten kom redan 1977. 

Det året genomförde dåvaran
de vpk Lund efter häftiga debatter 
en demonstration under parollen 
"Ingen socialism utan demokrati -
ingen demokrati utan socialism". 
Den första del-parollen var direkt 
riktad mot _Sovjetunionen och 
länderna i Osteuropa. Den tog 
avstånd från deras anspråk på att 
företräda socialismen. Den andra 
del-parollen hävdade vår stånd
punkt, att ingen verklig demokrati 
kunde existera utan ett socialistiskt 
innehåll. 

Demonstrationen genomfördes 
trots uttryckligt förbud från vpks 
dåvarande partiledning. Under 
kongressförberedelserna stod 
demokratin och förhållandet till 
östblocket i centrum för debatten i 
Lund. Efter hårda diskussioner 
segrade den linje som krävde, att 
kongressen skulle ta avstånd från 
Sovjetunionen och öststaterna och 
att den skulle anta ett demokrati
manifest med hård kritik mot de 
"reellt existerande socialistiska 
länderna". Såvitt jag vet har den 
demokratiska linjen sedan dess 
alltid haft majoritet i partiorgani
sationen i Lund. 

På partikongressen i Stockholm 
i januari 1978 var Lunds delegater 
utmobbade. Den storadelegationen 
från Sovjetunionen hälsades med 
stående, långvariga ovationer. Det 
av partiledningen förberedda 
demokratiska manifestet drogs 
tillbaka eftersom den sovjetiska 
delegationen "tagit mycket illa vid 
sig" av kritiken. 

Trots den hårda motvinden stod 
Lund fast vid den demokratiska 
linjen. Hållningen skärpte s i 
synnerhet i samband med Jaruzel
skis militärkupp i Polen 13 decem
ber 1981. Vid kongressen ett par 

Svar till Ann Schlyter och Ulf Nymark 

Ont kontntunislllen 
Vad innebär det att vara kommunist 
här och nu? undrar Ann Schlyter. 
Jag är fel person att svaraeftersom 
jag inte betraktar mig som kom
munist. Jag håller nämligen med 
Ann om att betydelsen av ett 
begrepp somkommunism "skapas 
i en kollektiv process som fårgas 
av tidigare och samtida erfaren
heter." Det var utifrån en sådan 
insikt somjag någon gång på 80-
talet kom fram till åsikten att 
beteckningen kommunist för 
överskådlig tid var förstörd och 
att demokratiska socialister gjorde 
klokt i att inte använda den. 

Å andra sidan är processen inte 
avslutad och olika folks och olika 
generationers erfarenheter skiljer 
sig. När enskilda kamrater i vårt 
allt igenom demokratiska och 
antistalinistiska vänsterparti, för 
egen del väljer att hålla fast vid 
begreppet kommunist som mar
kering av att de är anhängare av 
målet ett klasslöst samhälle, så 
tycker jag att vi med respekt ska 
lyssna på vad dessa kamrater 
faktiskt säger, istället för att 
misstänkliggöra dem. 

Att som Ulf Nymark i stort sett 
jämställa kommunism med nazism 
är mig främmande. Jag tycker att 
det är betydligt mer träffande att 
jämföra kommunismen och kris
tendomen som båda, trots åt-

minstone till stor del vackert 
ursprungligt ideinnehåll, använts 
för de mest fruktansvärda syften. 

En nazist ansluter sig till en ideologi 
som öppet står för vissa etniska 
grupper rätt att förtrampa andra, 
som hyllar kriget och den starkes 
rättöverden svages. Detta innebär, 
menar jag, att det är en oerhörd 
moralisk skillnad mellan att 
bekänna sig till ideinnehållet i 

Obiy-hörnan 

veckor senare antogs äntligen ett 
demokratimanifest och en del 
sovjetkritiska motioner. 

Bortåtett decennium senare hade 
debatten nått så långt att man kunde 
fatta beslutet att ta bort k-et i vpk. 
Den gången blev massakern vid 
Himmelska Fridens Torg 1989 en 
sorts kristallisationspunkt 

När vi nu diskuterar l maj-talare 
i Lund är det en diskussion med 20-
åriga traditioner. 

Litteratur: 
Lars-Arne Norborg har skrivit en 
kort sammanfattning av den 
politiska kraftmätningen om "den 
reelltexisterande socialismen" och 
demokratin i vpk under åren 197 5 
till 1987 i "Lik i garderoben?", 
1992. I den större frågan om 
kommunismens roll i historien är 
den brittiske marxisten Eric 
Hobsbawms "Age of Extremes", 
som förra året kom på svenska, 
utomordentligt givande . Peter 
Englunds "Brev från nollpunkten", 
som just kommit i pocket, behand
lar Stalins utrensningar i essän 
"Invid ravinen" och görjämförelser 
mellan nazism och kommunism i 
"Det stora huset i världens mitt". 

Gunnar Stensson. 

nazismen och att bekänna sig till 
ideinnehållet i kommunism eller 
kristendom. 

Sen kanjag hålla med Ulf om att 
terror och massmord i Auschwitz 
eller Gula g kan kvitta lika. Men j ag 
är också övertygad om att de allra 
flesta som sett såväl svenska 
kommunister som nazister på nära 
håll, sett en oerhörd skillnad mellan 
å ena sidan de fina, oegennyttiga, 
praktiska vardagsdemokrater och 
förkämparför småfolkets intressen 
(om än med tragiska illusioner om 
Sovjetunionen) som för mig är de 
typiska gamla svenska kommunis
terna, och å andra sidan nazistiska 
busar. 

J ag håller med Ulf om att vi som 
demokrater måste "göra klart för 
oss vilka föreställningar, ideer, 
teorier och praktiker det var som 
ledde fram till Gulag" och liksom 
Ann ser jag gärna en fortsatt debatt 
i vitbokens efterföljd. Men jag anser 
att detta är viktiga frågor för hela 
den socialistiska vänstern, för alla 
somfortfarande tror på nödvändig
heten att nå fram till ett alternativ 
till kapitalismen, oavsett om vi 
kallar oss kommunister eller inte. 

Det är frågor som fordrar en 
seriös debatt. De är för viktiga för 
att användas av en grupp i partiet 
för att slå en annan i huvudet med. 

Olof Norborg 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan) 

NY ADRESS 

Om Trafikpolitikens begriplighet och logik 
Går Lunds trafikpolitik att förstå Äntligen skulle det bli slut på 
eller är den något man skall "känna detta onödiga åkande trodde j ag 
för" . Trafikpolitiken i Lund ter sig när j ag läste reklamen inför den 
helt obgriplig för mig. Jag fastnar nya och snabbare linje 20 mellan 
hela tiden i frågeställningen : Brunnshög och Gunnesbo. Min 
Varför sila mygg och svälja besvikelse blev stor när jag 
kameler? upptäckte att det är Ericsson och 

Myggsurret 
Myggen är för mig det nästan 
vettlösa trakasserandet av männi
skor som vill kunna använda sin 
bil när de handlar i Lund. Varför 
handlar någon i stan nuförtiden? 
Det är dyrare än i 
köpladorna. Utbu
det, saluhallen oräk
nad, är oftast sämre. 
För mig är skälet att 
det går fortare än att 
åka till Burlöv eller 
Lödde. Finns det 
något annat skäl? Det vilsamma 
småflanerandet verkar gulligt, 
men ack vad sällan det är det jag 
söker järnfört med alla de gånger 
jag behöver köpa något snabbt. 
Längs Bredgatan-Kyrkogatan
Stora Södergatan ligger tre data
butiker, en tv- med mera butik och 
diverse andra som säljer tunga 
varor. Miljön må vara hur viktig 
som helst men jag släpar varken 
hem min nyinköpta dator på cykel 
eller buss! 

Förutom dessa praktiska aspek
ter så finner jag det trakasserande 
och fanatiskanit som den politiska 
majoriteten ägnar sig åt som djupt 
stötande. Att tjänstemännen måste 
läxa upp politikerna, där vissa är 
mina partikamrater, om skyldig
heten att bereda människorna i 
Lund tillträde till sin stad upplever 
jag som pinsamt! 

Över till kamelerna 
En av de saker som störtmig under 
alla år är de meningslösa arbets
resorna ensam i bilen som jag ägnar 
mig åt. Bor på Östra Tom, jobbar 
på Traktorvägen och gitter inte 
cykla mer än en mil varje dag hur 
miljötjusigt det än är. Resandet 
med ordinarie bussar tar en tid 
som jag inte har. 

Vi kan inte hålla oss 
Visserligen har de flesta av våra 
kolleger i den massmediala världen 
redan kommenterat frågan, men 
vissa företeelser kan inte nog 
uppmärksammas. Ni undrar kan
ske vad det gäller: Den socialdemo
kratiska arbetarekommunens i 
Helsingborg beslut att för 25 000 
kronor skicka kommunalrådet 
Britta Rundström till Disneyland 
för att genomgå en avancerad 
ledarskaps utbildning. 

Det måste understrykas att 
Helsingborgs kommun inte är 

inte innevånarna i Lund som denna 
linje är till för. 

Resorna med linje 20 går mellan 
kl 6 och 13 från Gunnesbo till 
Ericsson och mellan 13 och 18 
från Ericsson till Gunnesbo. Man 
kan inte åka i andra riktningen, 

bussen är enkel
riktad! Är detta 
rimligt, går pen
delströmmen så 
entydigt åt detta 
håll? Har detta 

----- undersökts, finns 
det siffror som 

man kan få se? För en ytlig 
betraktare som mig så verkar det 
finnas många rätt stora arbetsplat
ser på Gunm:sbo och att det bor 
många på Ostra Torn vet jag 
bestämt. Är jag den ende som 
pendlar åt detta håll? Eller är det 
som jag misstänker, är Ericsson 
glada så överskuggar detta allt 
inklusive eventuella miljöhänsyn. 
Är det löntatthoppas på de "kanske 
blivande tågen" eller blir även 
dessa enkelriktade? 

Kanske nåt att bita i 
Kan inte detta vara nåt att bita i för 
våra tuffa trafikpolitiker. Att återta 
det allmännas inflytande över 
stadsbussarna från storkapitalet 
kanske skulle vara attraktivt just 
för vänsterpartiet! Men inte vet 
jag, om denna fråga är det tyst till 
skillnad från myggfrågan i början 
som det surras väldiga om. 

Hoppas det finns något rimligt 
svar på varför vi prioriterar på 
dettasättinom trafikpolitiken. Fast 
jag är som vanligt misstänksam, 
det har jag varit i alla år sen vi i 
vänstern bestämde att verka för att 
riva upp asfalten på norra ringen 
till förmån för moröttsodling. 

Göran Persson 

inblandad. Kommunen har för
modligen inte varit tillräckligt 
framsynt för att inse det nöd
vändiga i en sådan investering för 
framtiden. Det är givetvis så man 
måste se det hela. Kanske har man 
också varit feg och opportun och 
inte kunnat tro sig om att bemöta 
alla orättvisa och lättköpta skämt 
av typen: "Nästa steg är väl att gå 
hela vägen och döpa om staden till 
Ankeborg". Det är tur att man i 
sådana lägen kan lita på den lokala 
arbetarrörelsen! Där inser man 
bättre att vad framtiden bär i sitt 

POSTTIDNING B 
KarinBlom 
Uardavagen D: 85 

224 il Lund 

Vandringssektionen 
informerar: 
Myt och sanning 
Myt 1: Man måste ha stark fysisk 
kondition för att delta i en 
påskvandring. 
Sant: Nej! Men det är inte fel att 
vara van vid att gå. 
Myt 2: Det är för kallt att sova ute 
i april 
Sant: En vanlig sovsäck duger gott 
till -5. Man fryser inte. 
Myt 3: Nybörjare och tjejer är inte 
välkomna. 
Sant: Det finns en gammal kärna, 
men den behöver förnyas . Hundra
talsmänniskorharvaritmednågon 
gång. Kanske inte hälften damer
nas, men vi försöker. 
Myt 4: Det hela går bara ut på att 
dricka sprit utomhus. 
Sant: Vi vistas utomhus och 
förtäring förekommer i värmande 
och trivselbefrämjande syfte. Det 
går alldeles utmärkt att avstå från 
alkohol. 
Myt 5: Man behöver specialut
rustning, t.ex. särskilda kängor. 
Sant: Sovsäck, ryggsäck, ligg
underlag. Väl ingångna lågskor är 
det bästa. 
Kristianstad-Smedstorp. A v-och 
påstigning under gång möjlig. 
Torsdag-lördag i påsk. För 
upplevelsens skull. 

-~~- o, -- __ __,_ 
sköte är kommunal organisation 
med Disneyland, som förebild. 
Eller för att citera arbetarkommu
nens ordförande - fritt ur minnet, 
visserligen - "Det gäller att kunna 
leva upp till allmänhetens förvänt
ningar". 

Detkunde emellertid varit värre: 
Nu åker Britta till USA och 
kommer i värsta fall hem som 
Kajsa Anka eller Mimroi Pigg. 
Tänk om Helsingborgs arbetar
kommun hade skickat en man till 
Stockholm i stället och han hade 
kommit tillbaka som Arne Anka! 

Möten om ... 
forts fr sid l 
internationella kontaktnät ser ut 
och hur det skulle kunna se ut. 
Med vilka andra vänsterorgani
sationer vill vi samarbeta och hur 
kan ett sådant samarbete bäst ske? 
Inledare vid detta möte blir 
sannolikt Eva Zetterberg, som är 
ledamot för vänsterpartiet i 
riksdagens utrikesutskott. 

Har du egna förslag om ämnen 
som har med rikspolitik eller 
internationell politik att göra och 
som du tycker att vi borde diskutera 
är du mycket välkommen med ditt 
förslag till någon i vänsterpartiet i 
Lunds styrelse. Det första mötet 
om den ekonomiska demokratin 
kommer att hållas tisdagen den 24 
mars klockan 19 (tidpunkten 
glömde bort att infinna sig på 
medlemsutskicket) i partilokalen 
och alla intresserade är välkomna. 
Tider för de övriga mötena 
kommer att meddelas senare. 

Kristian Wahlgren 

KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte måndag 23 mars kl 19.30-22, 
Svartbrödersgatan : Beredning kom
munfullmäk1ige (meddela gruppledaren 
om du inte kan komma}. Dessutom 
fortsatt diskussion kring skolfrågor, bl a 
skolverkets rapport från besöket i Lund. 

Östra Torn- Linero Kommundel: 
Alla medlemmar och intresserade är 
välkomna 22/3 kl 20 i Vita Huset. Möte 
om arbetet i kommundelen och inför 
valet. 

RÖDA KAPELLET Sön. 22/3 rep med 
Joakin. Weil plus 65, 143, 318, 321 , 
327, 330, 331 och 344 
Information till Gotlandsresenärer 21/ 
6: Lämpligt tåg från Lund C 06.38, byte 
i Nässjö, ankomst Oskarshamn 11 .34, 
båt därifrån (100m från stationen} 12.00, 
ankomst Visby 15.45, buss därifrån 
17.30, ankomst Klintehamn 18.00. 
"Blås i världen". Latinamerikansk1 och 
klezmer. Workshop 29/3 kl 11-17, 
Ystadgatan 53, Malmö med minst tre 
instruk1örer. 40 kr. Anmälan senast 20/ 
3 till Lena Thermrenius, 046-6727245, 
lax 6727249. 

.. :~!~1~~!~~Ri!l11 och Göran Persson. 
INäste redak1ör: Karin Blom. 1 
l ~ l 
l Manus sänds per post tiii :Veckobla-1 

I
det, Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. 1 
Måndag e. 17 till lax 046-123123. 

1 Manus mottas gärna på epos!, 1 
vp@lund.mail.telia.com eller 3,5" 

ldiskett. l 
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