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Utkommer fredagar 1998 24:e årg. 

Motgång i Medvind 
+ 109% 
Några spridda notiser och kom
mentarer från en snart fd parti
företrädare: 

• Den största relativa fram
gången nåddes i kommundel 
Dalby, +109 %, till 7,6 %. 

• Vi är åter största parti i Östra 
Torn l. 

• Skillnaderna mellan resultaten 
i de tre valen är för vänsterpartiet 
mycket marginella. 

• Vi har bytt procentsiffror i 
kommunfullmäktigevalet med 
miljöpartiet jämfört med 94. 

• Vi tycks i Lund bli bedömda 
efter vad vi åstadkommer i Lund, 
ganska oberoende av rikstrender. 

• I Skåne är det bara Bromölla 
och Perstorp som lyckats bättre än 
vi i Lund. 

• Med stöd från en stor riks
dagsgrupp- grattis Karin!!! -kan 
vi driva en kraftfull opposi 
tionspolitik i Lund (fast det är fan 
så mycket roligare att sitta i 
majoritet!!) 

• Som tydligt syns i Lund men 
som döljs av v:s framgångar på 
riksnivå är valet en stor borgerlig 
framgång! 

• Ett tips (önsketänkande?) är 
att kommundelsreformen inte helt 
skjuts i sank av de nya härskarna. 
Byarna får nog behålla sina 
nämnder. 

• Partiernas starkaste distrikt 
(V:s resultat inom parentes): 

M: Allhelgona 1:45,2% (6,09) 
C: Torn: 20,4 % (8,0) 
Fp: Allhelgona l: 19,2% (6,09) 
Kd: Genarp 1: 8,9% (3,34) 
Studentpartiet: St Hans l: 13,6 
% (8,37) 
S: Sandby 2: 43,4% (6,3) 
V: Östra Torn 1: 25,7 % 
M p: Östra Torn l: 13,9% (25 ,7) 

Rekordvalet 98 
Det är ganska fantastiskt. Från noll 
till fyra på fyra år. Då menar jag 
förstås Karin, Sven-Erik, Sten och 
Tasso. Alla förstanamnen på 
vänsterpartiets skånelistor kom in 
i riksdagen. Grattis! 

Det gör det en liten, liten aning 
lättare att ta maktskiftet i Lund. 

Normalt fOr Europa 
Det var annars en udda sak, som 
gladde mig särskilt morgonen efter 

valet. Ungmoderaternas hövding, 
Thomas Idhegard krävde en 
haverikommission, som skulle 
utredamoderaternas fiasko i valet. 
Ingen av de gamla, kompro
metterade i riksdagsgrupp eller 
partistyrelse skulle få vara med. 
Tyvärr fick moderaterna någon 
decimal mer än 1994 men det kan 
inte dölja att valet blev en stor 
besvikelse för dem. Carl Bildts 
hemkomst från Bosnien sänkte 
dem mellan tio och femton procent 
i opinionen. 

Valet är på flera sätt ett rekord
val. Många har redan sagt det. 
Rekordlågt valdeltagande; rekord
låga siffror för s, c och fp. 
Rekordhöga för kd och v. Sett i ett 
europeiskt perspektiv blir utfallet 
mera normalt: Valdeltagandet är 
visserligen högre än våra 80,3 
procent i våra nordiska grann
länder, men iEuropai övrigt brukar 
minst två av tio väljare stanna 
hemma. Det är bara vänsterns tolv 
procent, som avviker från mönst
ret. Det är unikt för ett vänster
socialistiskt parti. Vi slapp också 
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Riksdagsvalet 1998- en 
snabb kommentar 
Valet kan inte annat än betecknas 
som ett genombrott för vänster
partiet på det nationella planet. 
Givetvis är det trist att Skåne släpar 
efter. Till och med så borgerligt att 
vi eventuellt förlorat makten både 
i regionen och kommunen. 

Men i övrigt känns omför
delningen mellan socialdemok
raterna och vänsterpartiet rättvis. 
A v TV och radio har framgått att 
27 % av de arbetslösa röstade på 

V ård,skola, omsorg 
Man ska inte måla fan på väggen 
heter det och man ska inte kasta 
sten i glashus. Särskilt ska man le 
och vara glad när det blåser 
medvind, som det väldigtoftaheter 
i politiska sammanhang. Okej, vi 
får väl ställa upp på att det blåste 
medvind för vänstern i valet men 
tillåt mig att göra ett par reflek
tioner och göra just vad man inte 
ska. 

Vård, skola, omsorg, vård , 
skola, omsorg, vård, 

M + C+ Fp +KD :o: 35 
S +V+ Mp:: 29 

KPS:: 1 

skola, omsorg. Där har 
ni min sammanfattning 
av vad det talades om i 
valrörelsen. Tre ord 
som ingen, inte ens 
borgarna, kunde se 

i!iall Va k•l 'l8 - något ont i och som 
Va k'l ~14 alla kunde ta till sig 

och bygga de mest 
infantila floskler om
kring. Likt ett mantra 

......... "! .... mamilL ..... ~.. j upprepades de och 
hördes på gator och 
torg, i TV -rum och vid 

middagsbord. Inte ens jag kunde 
finna något att anmärka på där. 
Klart att vi vill ha det, klart att vi 
vill öka anslagen till vård och skola 
och omsorg. Så långt var allt väl. 
Alla verkade förstå att det var 
viktiga saker och alla hade fokus 
på vänsterns hjärtefrågor. Det tog 
dock inte lång stund för att förstå 
att den lilla detaljen - vems frågor 
det var från början och varför -
hade gått förlorad någonstans på 
vägen . Det är nämligen. det 
märkliga det här med fint tal. A ven 
om vi vet att handling går före ord, 
att det viktiga är vad som görs i 
praktiken, inte vad som sägs, så 
glömmer vi så lätt när någon 
välsmord tunga tar befälet över 
våra öron. 

oss. 19 % av förstagångsväljarna 
valde oss, medan 22 % valde SAP 
om jag har uppfattat det rätt. Jag 
har inte sett några siffror på det än, 
men i valrörelsen harjag slagits av 
hur många pensionärer som 
spontant visat sina sympatier för 
oss. Det har jag aldrig tidigare 
varit med om. 

Vilka slutsatser kan dras av 
resultatet? Utan att ha hunnit 
fundera igenom det närmare tror 
jag att två faktorer förklarar 
vänsterpartiets framg ång. Det 
finns ett kraftigt missnöje med att 
klyftorna i samhället har ökat och 
att det sociala skyddsnätet blivit 
grovmaskigare. A ven bland dem 
som tjänat på de sänkta inkomst
skatterna under 1990-talet tycks 
det som om detta inte uppväger 
den nedrustning som landsting och 
kommuner tvingats till. 

Den andra faktorn är Gudrons 
exemplariska sätt att förmedla 
vänsterns ideinnehåll och praktik. 
Vad sköntatt slippadetdogmatiska 
vänsterspråk som stått som en mur 
mellan oss aktiva och dem vi velat 
nå med vänsterpolitiken! I detta 
sammanhang är det otroligt atthöra 
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Den framgång som vi hade i 
valet beror på att en hel del av 
väljarna inte glömde vem det 
verkligen är som gör något åt 
orättvisorna i vårt samhälle. Den 
framgång som högern hade beror 
på att många andra blev förvirrade 
av att höra dem säga att det vill 
göra något. Hade sistnämnda 
väljare bara rannsakat sig själva 
hade de insett att vad som är 
brännande verklighet för dem, lika 
gärna kan utgöra tomma ord för 
andra . 
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Eftersnack 
Vänstern i Lund har gjort ett dåligt 
val, sa Anders Sannerstedt i 
egenskap av Sydnytts valkommen
tator på valnatten och pekade på att 
vänsterpartiet ökade mindre här än 
på andra håll. Ja, detvaren blygsam 
ökning och visst var det häftigare 
den gången han själv blev vpk
ledamot i fullmäktige . Men alla 
hade nog ändå väntat både det och 
den borgerliga segern i Lund - se 
t.ex. Jan Mårtenssons krönika i 
Sydsvenskan veckan före valet. 
Lund återgår till sitt normal
tillstånd. Borgarna styr de stora 
företagen, de styr i det lokala 
näringslivet och köpenskapen, de 
dominerar helt universitet och 
skolor och lasarett och nu ska de 
också styra själva kommunen. Vid 
enstaka tillfällen kan borgarväldet 
brytas, men det är undantag 

Sen kan man naturligtvis hävda 
att vänsterns valkampanj i Lund 
inte hade det riktiga bettet, att det 
var för mycket om lövgrodor och 
för lite om social rättvisa. Jo, det 
ligger något i det, men det hänger 
då naturligtvis samman med 
lundavänsterns allmänt tillbaka
lutade stil, en stil där man få säga i 
stort sett vad som helst, bara inte gå 
upp i indignerad falsett. Ibland kan 
denna distanserade hållning, som 
ju inte minst vi på Veckobladet 
brukar odla, vara felaktig, jag 
medger det. 

Hur som helst skickar Lund nu 
en utomordentlig kvinna till 
riksdagen. Karin Svensson-Smith 
har ett kunnande och ett engage
mang i miljöfrågor som är excep
tionellt. J ag tror att hon snabbt 
kommer att bli en viktig resurs för 
landet och jag tror att vi kommer 
att få anledning att få vara stolta 
över henne. 

Tygblöjor i vått och torrt 
Det blev ingen fortsättning på 
tygblöjeexperimentet i Lund. 
Kommunens skarpaste hjärnor -
jag syftar på de kommunala 
juristerna - uttalade att förslaget 
varemotkommunallagen,janästan 
var kriminellt och sen röstades det 
ner. Man bara väntade sig att Cecilia 
W adenbäck s n ab b t skulle beläggas 
med handfangsel. Men över männi
skorna står Guds och Naturens lag 
och i denna fråga fick faktiskt 
vänsterpartiet stöd av KDS. En 
madonnakoalition med en air av 
fuktiga tygblöjor och en doft av söt 
bröstmjölk, Gud och Naturen till 
behag! Det kunde bara gå på ett 
sätt: Försynen belönade de båda 
partierna rikligt på valdagen . En 
riktig solskenshistoria! 

En hyggligt val för 
socialdemokratin 
Det här valet gick dåligt för 

•• 

Miljö från A till O 
En alfabetisk redovisning över några av de initiativ som tagits 
inom miljöområdet under den tid vänsterpartiet ingått i 
Lunds rödgröna majoritet. 
A - Agenda 21-motion till riks
dagen har vänsterpartiet lämnat in. 
Motionen är del vis skriven utifrån 
de erfarenheter som gjorts i Lund. 
Motionen yrkar på att riksdagen 
ger regeringen i uppdrag att utforrna 
en plan för hållbar utveckling enligt 
samma mönster som den lokala 
Agenda kommunfullmäktige i 
Lund antog i september 1997; först 
en analys av de väsentligaste 
orsakerna till att nuvarande utveck
ling inte är hållbar, sedan en 
definition av vad som avses med 
ett hållbart samhälle och sist en 
beskrivning av de mål som behöver 
uppfyllas för att miljöomställ
ningen ska bli en realitet. Motivet 
för att skriva motionen är att de 
finns en mängd nationella hinder 
(särskilt skattepolitiken) som 
behöver undanröjas för att det 
agenda-arbete som startat lokalt ska 
bli tillräckligt verkningsfullt. 
Investeringarna inom transport
området pekas ut som exempel på 
det som motverkar miljöom
ställningen. 

B - Bilfri vecka prövas i Lund, 
detta har både vpk och v krävt. I 
vårt senaste trafikpolitiska program 
nöjer vi oss inte med en provvecka. 
Vi vill ha ett permanent bilförbud 
innanför tullarna. Undantag ska 

bara medges för handikapp
fordonds kommuns principiella 
vägbeslut (se nedan) och den 
antagna agendan är argument som 
nämnts för att Lund platsar bland 
de totalt fem spjutspetskom
munema. 

C - Cykelväg från Utmarksvägen 
till norra Kungsmarken behövs för 

att invånarna på Östra Torn lättare 
ska få tillgång till närnatur inom 

socialdemokratiska partiet, men det 
är en organisatorisk detalj. Det gick 
däremot något så när hyggligt för 
socialdemokratin, den blandning 
av ideal och praktik som ju hyllas 
av både (s) och (v), i den här 
valrörelsen med särskild frenesi av 
(v) . Vänsterpartiet är ju historiskt 
ett korrektionsparti till (s), låt vara 
att det tyvärr ödde mycket kraft på 
lojalitet med Sovjetunionen. Vore 
j ag aktiv i (s) skulle j ag ta fasta på 
det närmande som faktiskt har ägt 
rum och se valet i ett historiskt 
perspektiv. J ag är övertygad om att 
vänsterpartiet kommer att bli en 
exemplarisk samarbetspartner i 
riksdagen. Och förste maj går vi 
väl tillsammans till Folkets Park? 

Demokratins julafton. 
Valdagen är demokratins julafton 
har någon tänkare sagt och i så fall 
är jag glad att den inte inträffar så 
ofta. Jag delade ut valsedlar, en 
djupt inåtvänd syssla där man står 
och fibblar med tre olika sedel
buntar för att sedan få ihop en fjärde 
s.a.s. paketerad hög. De röstande 
som leende sträcker ut handen efter 
valsedlar är bara till besvär och 
man får lust att fråga om de 
verkligen tänker använda vad de 
begär. I mitt distrikt hade (s) en 
insmickrande försälj artyp som stod 
där med sina färdigpaketerade 

cykelavstånd. Det senaste årtiondet 
har de östra delarna av Lunds tätort 
vuxit kraftigt. Samtidigthar arealen 
grönyta snarare minskat än ökat. 
En socialtmedveten stadsplanering 
utgår inte från att alla har bil och/ 
eller fritidshus. Parker och natur
områden behövs för såväl skolor 
och dagis som de boende i staden. 

D - Dalbybadet värms nu huvud
sakligen med solfångare. Detta är 
möjligt eftersom miljöanslaget 
kunde täcka en del av installations
kostnaden. Förhoppningsvis ska 
även de andra kommunala frilufts 
baden utanförfjärrvärmenätet satsa 
på solvärme och därmed kan 
användningen av eldningsolja 
minska ytterligare. 

E - Energi ska komma från 
förnyelsebara energikällor. För att 
ersättaBarsebäcksel samt naturgas 
i fjärrvärmesystemet behövs en ny 
energianläggning i Lunds kommun 
inom en snar framtid. Besparingar 
och effektiviseringar minskar 
behovet av tillförd energi, så därför 
är det viktigt att inte ö verdimen
sionera den nya anläggningen. 
Vänsterpartiet vill att möjligheterna 
för att anlägga ett biogaskombinat 
i Lund undersöks. Riksdagen har 
avsatt nio miljarder på sju år för att 
klara den energiomställning som 
behövs för att fasa ut kärnkraft, 
olja, kol och naturgas. Teknik för 
att förgasa biomassa finns och kan 
tas i anspråk av en framsynt 
energileverantör. Borde passa 

kuvert (med den socialdemo
kratiska partirosen på) och gång på 
gång tittade damerna i ögonen och 
sa: "Får det vara en ros i dag?" Jag 
trodde jag skulle smälla av redan 
första gången och sen blev det bara 
värre. Han bör ha kostat social
demokraterna ett femtiotal röster 
på Väster. 

J a, en sådan dag förmodas ju den 
demokratiska gemenskapen vara 
total, men det finns gränser. J ag 
förbannade visserligen bristen på 
kaffe och bullar från partiet (det 
var bättre förr), men när modera
terna generöst bjöd alla utdelarna 
på kaffe så sa jag nej tack. 
Följaktligen anser jag den gångna 
valkampanjens bästa inlägg vara 
Göran Perssons när han i debatten 
med Bildt släppte loss och sa "Jag 
hatar klassamhället, jag har vuxit 
upp i det" . Hade han tagit fram mer 
av det humöret hade han kanske 
kunnat gjuta mod i de tio procent 
av valmanskåren som är sämst 
däran och inte ens röstar. Politik är 
inte en sorts elegant sport för 
gentlemän och -kvinnor, den 
handlar om människors liv och död. 

Lucifer 

Lunds Energi som sannolikt kan få 
en stor del av anläggningskostna
den betald av statliga medel. 

F - Fossilfri kommun är inte Ung 
Vänsters slogan för att kommun
fullmäktige ska föryngras. Fossil 
syftar på de ickefyrnyelsebara 
energikällorna som måste ersättas 
med förnyelsebara dito om sam
hället ska bli långsiktigt hållbart. 
Hotet om ett förändrat klimat, 
försurning och hälsovådlig stads
luft är också starka skäl för att 
ställa om energiförsörjningen. 
Svenska Naturskyddsföreningen 
tog initiativ till det här kommun
samarbetet och stod för urvalet 
bland alla de kommuner som 
försökte hänga med. 

G - Gröna aspekter på utbyggnads
programmet för Lunds kommun 
har vänsterpartiet krävt i en 
skrivelse till kommunstyrelsen 
september 1998. I dag är den största 
utmaningen för stadsbyggandet 
omställningen mot ett resurssnålt 
sätt att bo och leva. Ett område som 
i allt högre grad är viktig att 
uppmärksamma är vad man skulle 
kunna kalla för naturvården i 
staden. För att minska det omfat
tande fritidsresandet är det viktigt 
att utveckla den natur som finns i 
staden i form av parker, koloni
områden och bostadsgrönska med 
goda lekmöjligheter. Vid all 
utbyggnad är det nödvändigt att ha 
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Det har inte varit många dagar jag 
har kunnat sitta på min veranda 
och filosofera, regngubben harinte 
tillåtit det. Regnet påminner mig 
om en historia; vinden och solen 
kunde inte enas om vem som hade 
mest makt. Vinden slog vad om 
att han var bäst och som bevis 
skulle han blåsa av överrocken på 
en man som kom gående på en 
gata på jorden. Solen gick med på 
vadet. Vinden blåste tills han var 
blå i ansiktet, men mannen drog 
bara rocken tätare omkring sig. 
Solen skulle nu pröva sina krafter. 
Han strålade och sken starkare 
och starkare . Mannen började 
knäppa upp rocken och när det 
blev för varmt tog han av sig 
rocken. Alltså vann solen. 

Historien beskriver mina käns
lor inför förhållandet mellan TV
journalister och de olika partiemas 
representanter. "Vind journalis
terna" har blåst och blåst, men inte 
insett att de inte fått ut något vettigt 
av sitt blåsande. Soljournalister, 
om sådanafinns bland de politiska 
journalisterna, har inte haft en 
chans att visa sin förmåga, som 
skulle bestått i att de behandlat de 
intervjuade som medmänniskor, 
visat dem respekt och ställt 
genomtänkta frågortill dem. Ä ven 
politiker är ju människor och inte 
elaka monster vars skurkaktighet 
till varje pris skall avslöjas . 
Vindjournalistiken, som också 
kallas skjutjärnsjournalistik, gör 
mig både ledsen och illamående. 
J ag tror också att den delvis bidrar 
till det som kallas politikerförakt, 
eftersom det ger allmänheten 
intryck av att människor blir 
politiskt aktiva enbart för att få 
möjlighet att missbruka makten. 

Den offentliga lögnen 
Förutom skjutjärnen, som började 
dyka upp för omkring 20-30 år 
sedan, fick vi en statligjournalist
utbildning i slutet av 60-talet. 
Bengt Nerman, som 1997 skrivit 
boken "den offentliga lögnen" var 
en av de första lärarna. Hans ide 
för utbildningen bestod i att 
eleverna skulle varva teori och 
praktik. Teorin innebar att eleven 
skulle se på sig själv som en 
människa med ett känsloliv, som 
skulle användas till att förstå 
[solen] och själv bedöma det 
praktiskajournalistarbetet Senare 
togs det mesta av Nermans ide om 
journalistens egen inre utveckling 
bort och ersattes med en mall för 
hur "verkligheten" såg ut och 
med tonvikten lagd på den prak
tiska sidan av yrket. Bengt Nerman 
slutade sin tjänst, började forska 
och har hela tiden haft människan 
och hennes känslor som grund för 
sin forskning. Han skriver: " 

Från min veranda: 
TV och valet 
har känts! 
' Nyheterna' kommer in i fabriken 
som halvfabrikat - i hela världen 
vet man vad en nyhet är och hur 
den ska se ut. I fabriken bearbetas 
den tills den kommer ut, som notis, 
artikel eller program, eller del av 
och aspekt på notisen, artikeln eller 
programmet. 

Massmedieideologin talar om 
' fakta', ett slags punkter i verklig
heten, att återge, mer eller mindre 
sannfärdigt. " 

Massmedier utan moral 
Bengt Nermanjärnför med teater
pjäser som till skillnad från fakta 
innebär en tolkning och ett ställ
ningstagande, de har en 'moral'. 
Massmediernas ideologi är förut
säg bar, den är lika från gång till 
gång. "man kan känna igen upp
läggning och scen, men också det 
som ligger bakom, i redaktions
rutinerna; de outtalade självklara 
reglerna för vad vi ser, vad det 
betyder, vad vi ska känna och vad 
vi ska tänka, vem vi ska fråga, hur 
vi ska skriva, vad som är aktuellt 
och inaktuellt, viktigtoch oviktigt, 
verkligt och overkligt . Mass
medierna producerar tolkningar 
och moral åt oss. Den tilltagande 
konkurrensen innebär att schab
lonerna blir enklare, mönstren 
tydligare och medlen grövre. 
Pjäserna blir lättare att se och 
lättare att tröttna på. Och moralen 
blir därefter." 

Han skriver också att: "mass
mediernas maktutgårfrån två håll; 
från det etablerade samhället och 
från mediernas karaktär av drama
fabriker. Medierna får makt som 
det etablerade samhällets uttryck 
och språkrör, när de formulerar 
marknadssamhällets inneboende 
tendenser och ju större marknadens 
betydelse blir, desto större makt 
och betydelse får massmedierna. 
De hävdar att det är bråttom och 
attdet är 'nu' som gäller. Attdet är 
viktigt att konkurrera och tävla 
och att utse vinnare och förlorare. 
De konsoliderar samhällets skalor, 
av över och under, av bra och 
dåligt, av rätt och fel" 

Själv har jag alltid blivit väl 
behandlad av journalister som gjort 
ett bra jobb av intervjuerna med 
mig, menjag är ju intehellernågon 
"kändis" och stör inte någon . Men 
under ett antal år har flera familje
medlemmars behandling av me
dierna gjort mig skeptisk. Läs
ningen av Maria-Pia Boethitis, 
Bengt Nermans och den franske 
sociologen Bordieus böcker gör 
att jag ser "spelet" tydligare, 
samtidigt som j ag från TV
skärmen får en uppfattning om 
"offren", som kanske inte alls 
känner sig som offer. Författarna 
visar också på att TV s genomslags
kraft är ENORM, vilket gör det 
hela ännu plågsammare. 

Okunniga utfrågare 
Jag har därför undvikit alla 

hur det 
intervjuer och valdebatter på TV 
och i tidningar. Men de få glimtar 
jag sett och läst om gör att jag 
instämmer i Kerstin Hallers åsikter 
i ABs TV-bilaga. Hon påstår att 
frågorna ställs av förhörsledare ur 
stånd att lyssna på gästerna 
"eftersom man inte kan själva 
ämnet. Därför hakar utfrågarna 
aldrig på svaren. Därför blir 
tillställningarna mördande tråkiga 
istället för engagerande möten 
kring skillnader partierna emellan 
som rör alla." 

Sedan "Mona Sahlin-affären" 
då hon efter frikännandet möttes 
av Erik Fichtelius, som genast 
ställde frågan om hon betalt 
dagisavgiften från oktober och när 
hon sa ja, påpekade han att han 
hade kollat och funnit att det hade 
hon inte. Jag trodde inte att en 
politisk journalist kunde sänka sig 
så djupt. Kerstin Hallert har min 
fulla sympati när hon påstår att 
"Erik Fichtelius döljer förgäves 
bristande insikter med stöddiga 
maner". Hon påpekar också att det 
"händer att förhörsledarna blir så 
gripna av en gäst att de glömmer 
sig . När Carl Bildt utfrågades 
behövdes inte mer än hans vänliga 
skolmästarstil för att de skulle sitta 
som tända ljus i flera minuter. Men 
sen lika plötsligt hängde de inte 
med längre och åteföll i ovidkom
mande kommentarer och den sorts 
argumentation som alltid urartar i 
tjat". Kerstin Hallert efterlyser 
utfrågare som lever i samma 
samhälle som publikoch politiker. 
Jag är glad att jag sluppit se detta 
och det är orsaken till att det här 
valets politiker fått klara sig utan 
min uppmärksamhet. 

Sedan TV blivit det domineran
de mediet för nyheter i Sverige har 
det utvecklats efter amerikanskt 
mönster. Sverige ligger ännu så 
länge efter i "utvecklingen", men 
när jag ser fortsättningen med TV, 
Internet och den republikanska 
kongressen i USA samarbeta för 
att bli av med den demokratiska 
presidenten undrar jag vad som 
händer i Sverige när den utveck
lingen når oss. 

Framför soljournalister 
Det finns dock ljuspunkter. En 
soljournalist som visar på hur 
journalistik skall bedrivas är Stina 
Dabrowsky, som med sin positiva 
grundsyn intervjuar människor 
samtidigt som hon inte väjer för 
att ställa svåra frågor. Hon får alla 
att öppna sig för solvärmen som 
kommer från henne, samtidigt som 
hon ser till att deras integritet inte 
hotas. En annan solstråle lär Loket 
ha varit vid sin utfrågning av 
partiledarna. Kerstin Hallert 
skriver att han klarade utfrågning
en med professionell kompetens, 
vilket med tanke på hennes 
negativa kritik av den övriga 
journalistkåren är ett gott betyg. 

Ingegerd Wedin 

Att inte passa 
in i ramen 
Jag hade privilegiet att bevista 
"verkligheten" häromdagen. Detta 
gjorde jag på ett seminarium eller 
kanske kurs i affärsmannaskap 
inom koncernen där jagjobbar. Vi 
var ett tjugotal män och kvinnor, 
rätt jämnt fördelat mellan könen. 
Kursen leddes av två lite högre 
uppsatta män, som man kan säga 
sitter nära makten. De var iklädda 
vad man kunde förvänta sig på en 
sådan här tillställning, grå byxor 
och blå blazer med guldknappar 
osv. Något tunnhåriga men helt 
klart män i sin bästa ålder. 

Framåt eftermiddagen den första 
dagen skulle bolagets affärsjurist 
ansluta. Vad vi sett i programmet 
var detta en kvinna och det är klart 
att bl a jag som gammal feminist 
tyckte att detta var trevligt som 
omväxling till ovanstående. Men 
inte visste jag vad som väntade i 
kulisserna! En liten varning hade 
emellertid utdelats av arbets
kamrater. 

In steg en liten ärta i ett par 
decimeter ljusgul skinnkjol l Oer
hört stylat hår och tämligen 
välsolad kropp. En rätt urringad 
leopardmönstrad topp och ett par 
små högklackade skor fulländade 
det hela. Det blev mycket tyst både 
bland männen och kvinnorna. Det 
hade säkert var ok klädsel i ett helt 
annat sammanhang, eventuellt 
också om damen varit 25 år yngre. 

Det visade sig vara en mycket 
proffsig kvinna vad beträffar sitt 
yrke. Det enda var ju att tidvis satt 
man ju och funderade på vad det är 
som får en person i denna ställning 
att uppträda på detta exhibi
tionistiska sätt. Hur ska man 
föreställa sig att motsvarande 
skulle kunna inträffa med en man? 
Hur skulle han då sett ut och hur 
skulle ledningen reagera? Det är 
ju ändå så att en person med det 
jobbet ofta är med och träffar 
kunder i affarsuppgörelser av olika 
slag, inte minst vid juridiska tvister. 

För att testa detta pratade jag 
med en man som också var med 
vid detta tillfälle och som själv 
haft en högre position under många 
år. Då sa han helt självklart, att en 
man förväntades uppträda i korrekt 
klädsel, men en kvinna, ja, hon 
faller ändå utanför ramen! 

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

NY ADRESS ... 

Rekordval 
Fortsfrån sid l 
s f -effekten - att ligga flera procent 
högre veckorna före och efter än 
vid själva valet. Opinionsinstituten 
t ex Gallup hade hög precision i 
sista mätningen. 

Jobba på 
Det låga valdeltagandet kräver 
givetvi s en noggrann, senos 
analys. Att det är en reaktion av 
något slag mot något är nog säkert. 
Situationen i Malmö med landets 
lägsta valdeltagande är mycket 
oroande. Det visar att politiken 
inte berör, misstros eller inte når 
fram. Expressen skrev: - Soff
liggare, blankröstare, v- och kd
väljare bildarettprotestblock, som 
är större än socialdemokraterna. 

Det är vad man brukar kalla, en 
ohelig allians. 

En del, kanske många uttalanden 
blir ofrivilligt komiska. Här är ett 
exempel: AlfSvensson sa om Kdfs, 
jämfört med 1994 tredubblade 
väljarstöd att det var: "tack vare 
hårt och tålmodigt partiarbete." J ag 
tror att samtliga partiledare ser på 
de egna insatserna på ett liknande 
sätt. Låt oss ta Lennart © om 
centerpartiets sämsta val någonsin: 
"Jag tror att det är kulmen på en 
lång tids tillbakagång!. (Man kan 
bara instämma) Vi låter honom 
lägga till Alf Sfs ord: " och tack 
vare hårt och tålmodigt parti
arbete."Lennart ©kan med fördel 
byta ut mot Göran P, Lars L ja t o 
m mot Carl Bildt. 

För mycket att äta och 
dricka 
Jag har personligen oroat mig för 
hur det skulle gå i storstäderna. Nu 
- måndag kväll , ser det ut som om 
Göteborg och Malmö skulle klara 
sig med röd, (S+v) majoritet. Det 
verkar bara vara Stockholm, som 
går i putten. Men å andra sidan har 
man jobbat hårt på det. J ag tänker 
på Mats Huldt och hans öl- och 
jordnötsutsvävningar. Men man 
skall inte bara skämta om heliga 
ting ! Det gör ont och oroar att 
Stockholm kan bli moderatemas 
experimentverkstad. 

skånelandstinget blev en fram
gång för vänstern (och Kd): Från 
fem till elva mandat. Majoritets
förhållandena är oklara. Skånes 
Väl, en samling suspekta gruppe
ringar på yttersta högerkanten 
hotar som vågmästare, i värsta fall 
partners till den borgerliga fyrklö
vern. Man kan hoppas att något 
borgerligt parti har den goda 
smaken att säga bestämt nej till 
dem och samarbeta åt vänster. 

Lite kuriosa, som avslutning: 
Lund, 10,1 procent är näst bästa 

Riksdagsvalet 1998 
Fortsfrån sid l 

Mats Einarsson i TV påstå att 
etiketten (kommunist eller ej) inte 
spelar någon roll. 

En tufftid väntat oss nu. Det blir 
en svår uppgift att axla det 
förtroende våra nyvunna väljare 
gett oss. Vi måste prioritera bland 
kraven och ha en realistisk tidplan 
förnär olikakrav ska vara aktuella 
att föra fram. Personligen kanjag 
bara beklaga att partikongressen 
inte biföll programkommissionens 
skrivning om att utlova full 
lönekompensation endast för 
låginkomsttagare vid införande av 
sextimmarsdagen. 

Lundaerfarenheter med 
Respekten för valutslaget ska 
givetvis hävdas, men att hitta 
långsiktiga samarbetsformer 
måste vara det eftersträvansvärda. 
Det kräver mycket mognad och 
finess av partiet. Erfarenheterna i 
Lund känns bra att ha med i 
bagaget! 

Det har varit kul att jobba på 
valbyrån, även om det inte varit 
konfliktfritt. Det mest stimule
rande har varit att så många nya 
har kommit med, ung vänstrare 
och andra. Sköter vi våra kort rätt 
kommer vi att vara många fler 
som kan dela på ansvaret för att 
bedriva vänsterpolitik inför och 
mellan valen! 

Karin 
Svensson Smith 

kommun för vänsterpartiet i 
landstingsvalet i Skåne, endast 
överträffad av Bromölla med 13,5 
procent och landstingsvalet var i 
Lund, "bästa val" för oss . 10,1 
mot 9,7 i kommunen och 9,6 
procent i riksdagsvalet. 
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Vård, skola, omsorg 
Fortsfrån sid l 

Vad det verkligen handlar om i en 
valkampanj , och överallt annars, 
är nämligen vilja. Att prata om 
nya jobb är en sak, att viijaha ett är 
en annan. Att säga att man är för 
kvinnokamp - visst - men att 
kämpa, det är lite annorlunda det. 
Att stå och vara viktig är inte svårt 
men att veta vad som är viktigt är 
inte lika lätt. Det viktiga borde 
inte vara ords värdeladdning, utan 
människors värde. Det borde inte 
handla om modeord, utan om mod. 
Lyckligtvis finns det de ibland oss 
som vill förändra, som besitter 
modet att vara obekväma och har 
förmågan att skilja mellan rätt och 
fel. 

Sedan kan man hålla tyst också. 
Det är ännu underligare det. 
Missförstå mig inte nu. Tala är 
silver och tiga är guld är ett fint 
ordstäv men det är ingenting som 
jag står efter. Ingen pratar hellre 
än j ag och inte sällan utan att tänka 
först. Dessutom är jag en tämligen 
dålig lyssnare ... 

Menjag vet vadjag vill ochjag 
vet vad vänstern vill. J ag låter mig 
inte luras av att högern lärt sig vårt 
språk, för hos dem har det inte 
samma innebörd. De kan klä sig i 
våra kläder men de står inte pall i 
alla väder! 

Är det konstigt att valdebatten 
blev så urlakad och blodfattig när 
socialdemokraterna och mode
raterna gjorde allt för att sudda ut 
de ideologiska skillnaderna mellan 
sina partier? Anhängarna längtar 
ena stunden till sin glada ungdom 
och nästa till sitt slott på landet. Är 
det underligt att kristdemokraterna 
gick fram så enormt på sitt 
välkända program om familj , etik 
och moral? Går det sedan inte 
vägen är det bara att låsa in 
brottslingarna och slänga bort 
nyckeln. Kan man inte känna lite 
medkänsla med Centern och 
Miljöpartiet, som mest trampade 
vatten när de också hade velat 
segla i medvind? Synd bara att det 
vattnet blir mer och mer förgiftat 
för var dag som går. Folkpartiet är 
det som vanligt inte så mycket att 
säga om ... (och inte heller om de 
pinsamma ytterlighetspartierna 
som dessvärre vinner gehör i vissa 
läger.) 

Förtiger du en sak tillräckligt 
länge så tror du dig ha glömt den. 
Sedan, när någon tar upp den, kan 
du reagera på två sätt; du kan slå 
dövörat till eller också kan du 
känna lättnad. Det är den enkla 
förklaringen till att valrörelsen 
handlade så lite om miljö, diskrimi
nering, världspolitik etc och så 

mycket om skattesänkningar och 
företagarklimat Efter att ha hört 
industriledare och ledarspalter 
skrika efter det senare, kände vissa 
oro, slog dövörat till för annat och 
röstade för tystnad. Vi andra kände 
nog också oro men blev inte rädda 
utan lättade. Nu visar de sitt rätta 
jag tänkte vi och blev uppriktigt 
förbannade. Måtte den ilskan bara 
sitta i nu och låt inte bli att måla fan 
på väggen eller kasta de där 
stenarna! 

Per Holfve 
Ung Vänster 

Miljö från A till Ö 
F orts fr åm sid 2 

en medveten strategi för stadens 
natur, för att kunna uppnå de mål 
vi har satt upp för en miljöanpassad 
stadsutveckling. En grönstruktur 
som inte är ändamålsenlig kan vara 
omöjlig att ordna i efterhand. Är 
de gamla träden nedhuggna och 
hagen belagd med asfalt och 
betong, låter sig inte dessa natur
värden återskapas. 

Den estetiska och rekreations
mässiga dimensionen ska inte 
underskattas. Blomsterfägnad har 
ett stort värde som vanligtvis stiger 
med åldern. Att det finn s gott om 
yta för växtlighet i bostads 
områdena är även en förutsättning 
förlokaltomhändertagande avdag
och gråvatten. Lokala lösningar 
kommer sannolikt att ersätta 
dagens reningsverk. Det är svårt 
att få kretsloppet att fungera om 
först allting blandas samman, så 
som är fallet vad gäller avlopps
vatten i dag, för att sedan försöka 
separera det igen i reningsverket. 

fortsättning följer 

MÖTE!;~ MÖTE 
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RÖDA KAPELLET 

Söndag den 27.9 kl 18.45. Rep med 
Joakim. Tag med Weilnoterna. Lär
söndag 3-4.1 0:intemat i Röstånga med 
Eisler-musik. 
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