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Ideologiskt KDN-beslut 
Medröstsiffrorna 33-32 beslutade 
fullmäktige i Lund förra torsdagen 
att ge direktiv till en utredning om 
ny nämnds- och förvaltningsorga
nisation. I dessa direktiv sägs bl. a. 
att kommundelsnämnderna skall 
avskaffas och ersättas av tre barn
och ungdomsnämnder och en vård
och omsorgsnämnd. Alternativet i 
omröstningen var en förutsätt
ningslös utvärdering av hur 
kommundelsnämnderna i Lund 
fungerat. 

Hur utrednings 
arbetet kommer att 
fortskrida, och hur det 
slutliga beslutet kom
mer att se ut är inte på 
förhand givet, men 
risken är överhäng
ande att slutresultatet 
blir att en väl funge
rande och populär 
närdemokratisk re
form kommer att be
gravas precis när den 
hunnit få Juft under 
vingarna. 

Beslutet hade före- ~ -
gåtts av en sex timmar ' / 
långdebatt,därenstor ' , 
del av fullmäktiges : 
ledamöter varit uppe · 
i talarstolen. Modera
terna angav tidigt 
tonen i debatten . 
Kommundelsnämn
derna skulle inte av
skaffas för att de i sig 
själva var en dålig 
förvaltningsform. 
Tvärtom gavs ideliga 
erkännanden från alla 
partier att de fungerat 
väl ekonomiskt, och 
även att de upplevts 
som en stärkande 
faktor för det lokala 
inflytandet. 

Vad vardådet stora 
problemet med kom
mundelsnämnderna? 
Det visade sig att det moderata 
huvudskälet till att vilja avskaffa 
dem var rakt igenom ideologiskt: 
öka marknaden på politikens 
bekostnad. Beslut blir inte mer 
demokratiska för att de fattas 
politiskt. Detta formulerades i 
termer som att medborgarna skulle 
betraktas som "kunder" som 
"själva skulle bestämma i vilken 
skola deras barn skulle gå, och 
inte 30 politiker" . Exakt hur, var 
och när lundapolitiker inskränkt 

föräldrarnas rätt att välja skola till 
sina barn fanns det inga svar på, 
men vad betydde det när det var 
själva politiken, och i detta fallet 
närdemokratin som skulle föras 
till slaktbänken. 

Den onde, den gode 
och den fule? 
Kommunstyrelsens ordföranden 
Christine Jönsson ansåg att vän
stern delade in församlingen i onda 
och goda, när det olämpliga i att 

Revirtänkande 
Ett fåtal företrädare för skrot
ningsalliansen försökte ange brister 
i nuvarande organisation som skäl 
för sitt ställningstagande. Dessa 
försök framstod som minst sagt 
patetiska. En häpen församling fick 
höra att det var ett exempel på 
revirtänkande att KDN-Torn var i 
fard med att planera byggandet av 
etteget ålderdomshem. Fullmäktige 
hartidigare beslutat attutbyggnaden 
av äldreomsorgen i Lund skall ske 

på ett sådant sätt att de äldre skall 
slippa ryckas upp från sina stads
delar eller byar när de behöver 
flytta in på hemmet, och att därför 
bl.a. KDN-Torn, som saknar 
ålderdomshem, skall få bygga när 
nya platser ändå skall skapas. 

En än mer häpen församling 
fick höra Birgitta Sörlycke (kd) 
hävda att hon "hade hört" att 
kommundelsnämnderna tjuvhöll 
på sina platser inom äldreboende 
för att gynna "egna" invånare. 
Uttalandet är inte bara groteskt, 
utan är de facto en anklagelse för 
grovt tjänstefel emot personalen 
inom äldreomsorgen i Lund, 
speciellt med tanke på att det 
finns köer. Fördelning av platser 
sker centralt i kommunen i 
samarbete med medicinskt ans va
rig sjuksköterska. l replikskiftet 
vidhöll den kristdemokratiske 
partiföreträdaren sin anklagelse 
och menade att detta var ett 
exempel på revirtänkande som 
uppstått p.g.a. kommundels
nämnderna. Om hennes utta
landen berodde på okunnighet 
eller illvilja kan man naturligtvis 
bara spekulera i, men det faktum 
att Birgitta Sörlycke representerar 
sitt parti i kommunstyrelsen och 
dess arbetsutskott borde talaemot 
det förra alternativet. Att den 
utlösande faktorn var ett desperat 
behov av att hitta argument emot 
kommundelsnämnderna är ställt 
utom all tvivel. Påhoppet kan 
därmed, i all sin dumhet, sägas 
sammanfatta debatten: förutom 
moderaternas "hellre-marknad
än-politik" kunde skrotnings
alliansen inte hitta ett enda 
argument för att avveckla kom
mundelsnämnderna i Lund. 

Mats Olsson (v) 

l förhandlingspauserna förekommer många informella överläggningar. 

avskaffa närdemokratins institu
tioner till förrnån för marknads
krafterna diskuterades . Men 
moderaterna hade bara fått den 
ideologiska KDN-debatt som de 
bett om. Det var antagligen en 
klok strategi från deras sida, 
eftersom de konkreta argumenten 
för varför de framgångsrika 
kommundelsnämnderna måste 
bort utan utvärdering saknades. 

I ELFTE TIMMEN 
För Lunna Pågar står tiden still 
Jätten Finns väktare blickar ner på oss 
Generationer har kommit till 
Och brunnit ut som flyktiga bloss 
Deras fotspår skymtas i leran 
Deras röster är viskningar i vinden 
Döttrar och söner av svunnen era 
Låt oss inte vandra i blindo 

ATHENE 



Hetluften svalnar 
Ett återbesök på kommunfullmäktige 
Det finns politiska frågor som engagerar många människor 
och det finns sådana som nästan bara engagerar politiker. 
Kommundelsnämndernas vara eller icke-vara tillhör den 
senare typen: jag har inte hört någon utanfor kretsen av 
politiker och kommunanställda som har brytt sig särskilt 
mycket. Det betyder inte att frågan är oviktig. Men politikens 
former är inte så viktiga för de flesta människor, det är 
innehållet som räknas. 

Det hindrar inte att fullmäktige
debatten i torsdags i förra veckan 
hade fyllt läktarna. Själv gick jag 
och lyssnade på fullmäktige några 
timmar för första gången på flera 
år. Ett femtiotal personer är dock 
inte en folkmassa och lite avslaget 
var det faktiskt. 

Men det var roligt att få se 
församlingen igen och det saknades 
inte poänger för finsmakaren. Jag 
noterade t.ex. två balanserade 
inlägg, inlägg som behandlade 
själva sakfrågan och nyktert vägde 
för och emot. Intressantast var 
Christer W allström, en folkpartist 
med erfarenheter från kommun
delsnämnd Norr. Han lyfte fram 
flera faktiska problem med nämn
derna, men gjorde det så nyanserat 
att man insåg att han nog helst 
skulle velat ha haft dem kvar. När 
han klagade över att kommun
delsnämndsledamöter inte kon
taktades av folk i allmänhet fick 
han ett dräpande svar av Lennart 
Jakobsson (s): nej varför skulle 
folk prata med dig, de går väl till 
moderaterna direkt, det är ju de 
som bestämmer. Jo, bättre kan väl 
folkpartiets situation inte beskrivas 

Den andre sansade debattören 
var Roland Andersson (v) som inte 
ville påstå att nämnderna var 
lösningen på alla problem, men 
som tyckte att tre år var för kort 
prövotid. Han ville också undvika 
de stora orden: nej, demokratin i 
Lund är inte i fara om man avskaffar 
kommundelsnämnderna. Han 
försökte också ge en öppning 
gentemotstudentpartiet vars nejröst 
nu avgjorde saken. 

Det var förstås bortkastad tid. 
studentpartiet som är en enkel 
skapelse kring studentegoistiska 
strävanden vill inte ha en decen
tralisering, de vill att allt ska 
avgöras på en central scen där de 
har chans att göra sig gällande med 
sitt enda mandat. Det var natur
ligtvis en olycka för Lund att partiet 
kom in i fullmäktige och ett trist 
tecken på politisk vilsenhet hos 
studenterna. Man kan lätt tänka sig 
hur partiet kommer att vackla runt 
i frågor där det inte finns någon 
speciell studentsynpunkt. Men det 
kunde förstås varit värre, vi kunde 
ha haft ett ölparti i fullmäktige. 

Socialdemokratisk hjärtesak 
För socialdemokraterna har kom
mundelsnämnderna varit mera av 
en hjärtesak. Jag gissar att det är en 
generationsfråga. De nu ledande 
socialdemokraterna blev politisk 

medvetna under rekordåren på 60-
och 70-talen, de år som karak
teriserades av kommunsamman
slagningar, centralisering och 
stordriftssträvanden. Ungdomarna 
gillade det inte . Kommundels
nämnderna är ett försök till 
korrigering av fädrens miss
gärningar, ettförsök att tillmötesgå 
krav på närhet och demokrati. Och 
det är inget dåligt försök. Ulf 
Nymark (v) refererade i debatten 
Malmös utvärdering som visade 
att människorna i de fattiga och 
resurssvaga stadsdelarna var de 
som mest uppskattade dem och 
Mats Andersson (v) vittnade om 
att folk på Väster aldrig har haft så 
stortinflytande på sin närmiljö som 
nu .. 

Men den sortens argument biter 
inte på moderaterna, som ju be
stämmer i Lund och det var sorgligt 
att höra dem. Själv plågades jag 
särskilt av en man vid namn Johan 
Håkansson, tydligen en sorts 
moderat apparatchik, som använde 
talarstolen för utrop av platta 
slagord. Det var ungefår så långt 
från det goda politiska samtalet 
man kan komma. Kommunalrådet 
Göran Brinck(m) är det väl inget 
ont med - desto tråkigare att höra 
hans vulgära debattinlägg om att 
vänsterpartiet ville diktera vad folk 
ska äta. 

Onda och goda 
ChristineJönsson (m) var som van
ligt mer spännande, hon verkar ha 
en sorts oro och antydde en plåga 
över att vänstern delade in folk i 
onda och goda. J a, det gör vi kanske, 
även om Roland Andersson för
nekade det. Jag har nog själv gjort 
det en hel del genom åren. J ag tror 
fortfarande att politiska stånd
punktstaganden bottnar i männi
skosyn och personliga upplevelser. 
Men i den här frågan liksom många 
andra utmärks moderaterna nog 
mera av avsaknad av inlevelse och 
bristande erfarenhet av hur andra 
människor lever. Till det kommer 
nog också ett förakt för svaghet. I 
moderaternas värld står den 
enskilde starkt och kollektivet är 
bara till hinder. Envar sin egen 
lyckas smed, politiken är ett otyg 
som bör avskaffas så långt det är 
möjligt. Som konsument på mark
naden kan man bestämma allt. Har 
man den ståndpunkten är det bara 
löjligt att höra snacka om närhet, 
demokrati och kommundels
nämnder. 

Sten H. 

Från det 
kommunala 
Nytt från Byggnadsnämnden 
J a först gällde det en plan för 
området kring skjutsstallarna i 
Dalby-utrymmethärhindrar dock 
ett närmare referat. 

Lundalänken 
Det blev en längre debatt om 
detaljplanen för Lundalänken etapp 
II genom Lasarettsområde t. Planen 
innebär, förutom själva länken, en 
ny genomfartsgatagenom området 
från Tornavägen till Getingevägen. 
Från vänsterpartiet framhöll vi att 
det var en mindre lyckad lösning 
som skulle medföra en massa 
onödig smittrafik genom området. 
V yrkade att gatan, med infart från 
Torna vägen, skulle vara en infarts
gata för utryckningsfordon och till 
P-husen, men att det inte skulle 
vara genomfart till Getingevägen. 

Lundalänken får en planskild 
korsningunderTornavägen. Längs 
länken är planerad en cykelbana 
som, efter att ha passerat under 
Torna vägen, går i en stor ögla för 
att sedan ansluta till cykelvägen 
mot Norra Fäladen. Säkert en 
mycket trafiksäker lösning, men 
en typisk skrivbordsprodukt. 
Varför ska alltid cyklister tvingas 
till långa omvägar? Varför alltid 
fördel bil? Idag finns här en 
ljusreglerad övergång för cyklister 
och gående över Tornavägen som 
fungerar bra. Det är väl inte tänkt 
att Lundalänken ska medföra fler 
bilar på Tornavägen? Diskussionen 
om "cykelöglan" blev lång och det 
varfaktisktinte bara Vänsterpartiet 
som tyckte att det var en fånig 
lösning. Det verkar faktiskt som 
om byggnadsnämndens politiker 
tänker mera cykel än tjänste
männen. Annars vet ju var och en 
med cykelerfarenhet att cyklister 
inte alltid "köper" trafiksäkra 
lösningar om det innebär omvägar. 
Byggnadsnämnden beslöt att 
skicka ut planen på samråd. 

Hardeberga 
Diskussionen om planen för Har
deberga säteri blev också lång. Då 
gällde det främsten liten mening 
som stod under rubriken "Plan
förslag". Där stod under en 
underrubrik "Trafik, parkering": 
"Det förutsätts att en säker gång
och cykelpassage kan tillskapas 
från säteritomten upp till Harde
berga by." A v diskussionen kunde 
man förledas att tro att det rörde sig 
om en fyrfilig motorväg som skulle 
passeras av skolbarnen på väg till 
och från byn. I själva verket är det 
frågan om en liten grusväg med 
mycket litet trafik. Håhå jaja. Inte 
förrän V försynt påpekade detta 
och tillade att det är härligt med 
proportioner i diskussioner blev 
det tyst. Planen antogs. 
Träden på Spoletorp 

Paulssons fastighets KB hade 
inkommit med en ansökan om 
marklov för att fålla två träd inne 
på en gård i kvarteret Spoletorp 
(mellan Spolegatan och järnvägen). 
Enligt detaljplanen får befintliga 
träd inte fällas. Om särskilda skäl 

föreligger kan träd få avverkas med 
villkor att nytt träd planteras. Som 
skäl för att fälla träden an g a vs: "De 
aktuella träden förorsakar skador 
på taket på byggnaden genom att 
skugga så att oönskad vegetation i 
form av mossa och alger frodas på 
taket. Det är också risk att rötter 
eller grenar kan skada byggnaden". 
Om man studerar hustaken i den 
här sta'n lägger man snart märke 
till att i princip samtliga tak som 
vätter mot norr är bevuxna med 
mossa och alger. Detta oavsett om 
de skuggas av träd eller ej. Det 
beror snarare på kvävenedfallet 

Eftersom jag hade varit inne på 
den aktuella gården en gång för 
flera år sedan, och mindes särskilt 
det ena trädet som ett stort och 
vackert sådant, beslöt jag att gå dit 
och titta igen. Resutatet av detta 
försök till studie på platsen ärredan 
känt för den som läser SDS . Det 
gick inget vidare. Trädet var 
näruniigen redan avverkat! Pauls
sons fastighets KB hade varit så 
säkra på att få fällningslov , 
alternativt struntat i vilket, att man 
hade sågat ner trädet utan att 
avvakta byggnadsnämndens beslut 
i frågan. straffavgiften för ett 
sådant tilltag skulle bli ca 800 kr, 
det vill säga inte av en storlek som 
svider särskilt för ett stort fastig
hetsbolag. Förslaget till beslut var 
"att bevilja marklov för fällning av 
två träd på fastigheten Spoletorp 4, 
samt attföreskriva att nyp! antering 
skall ske av samma antal träd, så 
att gården inte förlorar sin karaktär 
av "lunga" i staden". Det vill säga 
Paulssons fastighets KB skulle 
kunna såga ner två gamla träd, 
varav det ena stort och vackert, 
och plantera två nya små trädpinnar 
i stället. Som alla vet tar det 
åtrninstonde 40 år innan en sådan 
trädpinne blir ett träd. 

Nu blev beslutet i nämnden på 
initiativ från V i stället att Paulsson 
visserligen fick sitt trädfållnings
lov, men att fastighetsbolaget var 
tvungna att ersätta de nedsågade 
träden med två stora träd (storleken 
överlätnämnden till tjänstemännen 
på Park- & Natur att avgöra) vilket 
torde kosta betydligt mer än de 800 
kronorna i straffavgift. Byggnads
nämndens beslut var enhälligt. Det 
är roligt med politik - även i 
opposition. 

Cecilia Wadenbäck, 
partiföreträdare 



- Det känns ovant 
Intervju med Rolf L. Nilsson 

- Det känns ovant att stå utanför 
partipolitiken. Jag har ju varit med 
i vänsterpartiet sen 1970. 

Säger Rolf Nilson spontant när 
vi träffas på ett av de nya kafeerna 
i hans grannkvarter. J ag förstår 
honom. A ven om han största delen 
av tiden har haft försörjning från 
annat, jobb och yrkesidentitet som 
psykolog, har jag framför allt 
uppfattat Rolf som politiker. Det är 
jag visserligen själv men i en klart 
lägre division. 

Rolf är en politisk begåvning 
som vänsterpartiet i många år hade 
förstånd att utnyttja: i Lunds 
kommunstyrelse, i riksdagen, i 
landstinget. Han har den goda 
politikerns egenskaper: auktoritet, 
perspektiv (som han bl.a. fått 
genom sin breda läsning), formu
leringsförmåga i skrift och framför 
allt i tal - journalister har vittnat 
om att han varen av deras favoriter 
som intervjuobjekt- samt vilja till 
makt och inflytande. Han har 
politiskt mod, annars hade han inte 
drivit sin ED-positiva linje så 
markerat. 

Det finns en annan sida också: 
en inväxning i maktens struktur, 
rutiner och språk. En viss indolens, 
som naturligtvis varitetthandikapp 
i det parti som av statsvetare 
utnämnts till landets hårdast 
arbetande. Fast inte är den direkt 
lat som sätter sej på uppdraget som 
VB-redaktör med var det innebär 
av bl.a. nattarbete. 

Jag hade tänkt fråga Rolf mer 
om hans utträde ur vänsterpartiet 
och om hans planer, men fann att 
jag inte ville. I stället blev det ett 
slags summering av hans stånd
punkter om ett antal frågor som 
han sysslat med. Det är bättre att 
han själv skriver när han får lust. 
Går han med i något annat parti? 
Han berättade i alla fall att Yl va 
Johansson (s) harringtoch uppma
nat honom att följ a hennes exempel. 
Det skedde samma dag som VB 
publicerade nyheten om hans 
utträde- ett trevligt tecken på hur 
den lilla tidningen uppmärk
sammas, tycker han. 

Lund behöver en Palmqvist 
-Du började som kommunfull

mäktig i Lund och satt i kommun
styrelsen där Gun Hellsvik (m) var 
ordförande. Delar du intrycket att 
Lunds långa expansion håller på 
att brytas? 

- Jag har som Lundapolitiker 
och Lundabo försökt hävda min 
kommuns legitima intressen. Vi 
har mist en massa jobb genom 
sjukvårdens neddragningar som har 
varit proportionsvis större här än 
på andra håll i landstinget och inte 
minst genom länssammanslag
ningen. Den fick en olycklig 
utformning, med alla jobb som 
måste flyttas till Kristianstad, 
Hässleholm och andra orter för att 

samgåendet skulle bli politiskt 
möjligt. 

-Det betyder inte att allt borde 
ligga i Lund. J ag tycker att en 
koncentration till Malmö hade varit 
det naturliga. Det är och förblir 
Skånes stora stad, och dess arbets
marknad behöver verkligen injek
tioner. 

- Fast det går lite bättre för 
Malmö nu, och det är helt klart att 
dess högskola drar intresse och 
resurser från Lund. Malmö har 
fördelen med en politiker, Ilmar 
Reepalu, som aktivt slåss för sin 
kommuns bästa och som har lyckats 
vinna uppmärksamhet på högsta 
ort. Här i Lund har vi varit 
bortskämda med att ha framgång 
utan att egentligen anstränga oss. 
Det börjar bli andra tider nu, och vi 
skulle behöva en stridbar före
trädare som Reepalu. Eller varför 
inte som Roland Palmqvist i 
Kävlinge? 

Partiledningen ligger lågt 
-Du var den ende uttalade ED

anhängaren i vänsterpartiets riks
dagsgrupp. Trodde du att din linje 
skulle vinna anklang i partiet? 

-Jag brukade säga att jag hade 
samma inställning till EU som en 
mycket stor majoritet av den 
europeiska vänstern och som en 
liten men dock majoritet av de 
svenska väljarna. 

- Jag hade hoppats att på en 
uppmjukning av vänsterpartiets 
ED-kritiska hållning i takt med att 
erfarenheterna av arbete i parla
mentet växte, och att den realism 
som man lär av att dela ansvar i 
stat, landsting och kommuner 
skulle slå igenom även i ED
politiken. I stället innebar partiets 
ED-konferens nyligen en skärpning 

av negativismen. Det är en viktig 
orsak till mitt utträde. 

- J ag vet att bilden i och för sej 
kan nyanseras. Per Rosengren har 
på sätt och vis övertagit min roll 
inom riksdagsgruppen. Han är 
visserligen åtskilligt mer ED
kritisk än jag men har bland annat 
i Vänsterpress pläderat för en mer 
konstruktiv och realistisk attityd. 
Den finns företrädd på andra håll i 
den högsta partiledningen- och då 
menarjagintepartisekreterareOhly 
- men där ligger man tyvärr lågt. 
Man kan notera att t.ex. Gudrun 
Schyman har sagt mycket lite om 
ED sedan valet. 

Världens bästa sjukvård 
-Du kritiserades för att du ställde 

upp på socialdemokratiska ned
dragningar av sjukvården. 

- Vi hade en majoritetsöver
enskommelse med socialdemo
kraterna under förra mandat
perioden som var godkänd av dist
riktsledningen. Men jag drev bland 
annat linjen om att höja lands
tingsskatten till riksnivå för att få 
större resurser. 

-Som sjukvårdspolitiker bruka
de jag hävda att Sverige hade en 
sjukvård i världsklass. Det behövde 
sägas. Visst blev åtskilligt sämre 
genom neddragningarna för både 
patienter och personal, men den 
allmänna bild som skapades i 
debatten var överdriven. Inter
nationella jämförelser ger fortfa
rande Sverige en topposition, och 
vår sjukvård är kostnadseffektiv. 

- Den nya borgerliga region
ledningen i Skåne tänkerprivatisera 
viktiga delar av sjukvården. Man 
bör notera att de har många av de 
anställda bakom sej. Enligt tidnin
garna vill 90 procent av öppen
vårdsläkarna i Mellanskåne priva
tisera. Jag ser inte den privat
iseringen som någon stor katastrof 
bara politikerna skriver bra avtal. 

-Fast det retar mej när det sägs 
att det hittillsvarande systemet har 
inneburit toppstyrning. Folket i 
vården har oerhört stor frihet. 
Politikerna la sej i mer förr. 

-Och så ska nu skånska lasarett 
privatiseras och bolagiseras. Bor
gamas modell är ju S:t Görans 
sjukhus i Stockholm, som också 
den är populär hos personalen. 
Facket protesterade faktiskt när 
vänstermajoriteten ville lägga till
bakaS:tGöran under förvaltningen. 
Men de har tre akutkliniker och ett 
folkrikt upptagningsområde. Jag 
kan inte se hur man ska kunna 
bevara alla dessa akutkliniker i 
Skåne. Och då försvinner vitsen 
med bolagiseringen, det finns inga 
vinster att göra. 

- Men man får konstatera att 
borgama har lyssnat på folkets röst 
i Simrishamn och andra orter. 

Gunnar Sandin 

Nya böcker från 
D aidalos 
(några så nya att 
de utkommer först 
i mars) 

Zygmunt Eauman 
Vi vantrivs i det 
postmoderna 
Övers. Sven-Erik 
Torhell 
288 s., 265 kr 
Förr vantrivdes vi 
(enligt Freud) i 
civilisationens 
övermått av 
ordning. Nu har vi 
(enligt Eaumans 
essäer) fått för 
mycket individuell 
frihet, på 
trygghetens 
bekostnad. 

John R. Searle 
Konstruktionen 
av den sociala 
verkligheten 
Övers. Staffan 
Ahlin 
256 s., 245 kr 
Språkfilosofen 
Searle blottlägger 
hur pengar, 
äktenskap, 
egendom, 
styrelseskick och 
andra sociala 
fenomen är just 
konstruktioner 
som består tack 
vare tradition och 
gammal vana. 

Klaus Eder 
Natur och 
samhälle. 
Om det praktiska 
förnuftets 
evolution 
Övers. Joachim 
Retzlaff 
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Blom Karin 
uardavägen D: 85 
224 71 Lund 

Ställ bilen i centrum! 
Kräv en rättvis rättegång 

J a, alla har väl sett affischerna på 
kommunens anslagstavlor längs 
infartsvägarna: "Ställ bilen i 
centrum - nära till allt. Följ 
skyltarna". Tydligare än så kan 
man väl inte markera att nu är det 
andra tider. Tala om symbolspråk! 
Men här krävs ännu häftigare 
grejer, kanske en videosnutt för 
TV3 med stadens borgmästare, 
Lennart Ryde (m), i en bred 
amerikanare glidande uppför Stora 
Södergatan för att sen parkera på 
stortorget. 

Vi befinner oss alltså i Lund, en 
av landets få städer med bevarat 
medeltida gatunät. Handeln blom
strar - butikshyrorna är med de 
högsta i landet - men det räcker 
inte. Nu ska måste vi kamma hem 
CenterSyd-kundema också. Mer 
vill ha mer och nu finns den 
politiska majoriteten för att 
effektuera beställningen. 

Man måste utgå från att det är 
köpmännen som står för affische
ringen. Men frågan är ändå om 
inte miljö- och trafikansvariga bor
de ha ingripit och stoppat den. Låt 
vara att det ibland är nödvändigt 
att röra sig med bil t.o.m. i 
stadskärnan men attdirekt uppma
na till det är extremt ansvarslöst 
med tanke på luft- och trafikförore
ningen. Det är som om man hade 
satt upp affischer med uppmaning
ar till folk att röka mer. 

Politisk kultur 
J ag har min grundläggande politis
ka träning från socialdemokraterna 
och jag måste ju medge att det tog 
några år att vänja sig vid den 
politiska kulturen i vänsterpartiet. 
Det talas nu mycket om det 
leninistiska arvet. Det har jag inte 
märkt mycket av utom vad gäller 
lättheten att ta tillhårda ord i interna 
debatter. Jag har häpnat några 
gånger, men också över den lätthet 
med vilken debattens dödsfiender 
en halv timme senare gör gemen
sam sak och fördjupar sig i någon 
annan kontrovers. 

Den öppna hårdheten skilj er sig 
förvisso från andra partier. På den 
borgerliga kanten är det nog mera 
vanligt med personstrider och 
utgången är vanligen att någon 
diskret sätter kniven i ryggen på 
motståndaren, varpå livet går 
vidare. Den som är intresserad bör 
t. ex. ta del av de senaste tio årens 
uppgörelser hos Kävlingemodera
terna. Falluckemetoden är inte 
heller ovanlig, särskilt bland 
partiledare: så försvann t.ex. 
Fälldin i centern, Holmberg och 

Adelson hos moderatema och var 
blev förresten Maria Leissner av? 
Det är som när VD a vs ätts från ett 
börsbolag - se på Kjell Nilsson i 
Trelleborg senast. Hos (s) handlar 
det i nio fall av tio om diskret 
klasskamp: facket mot de andra. 

Från manifestationen för kurdernas rättigheter i lördags så har vi fått 
Gunnar Stensons tal i "stolpar". Förutom Gunnar talade även Helena 
Svantesson/ör Rädda Barnen & Röda Korset, främst om barnens situation 
som hon har stora erfarenheter av efter eget arbete där som läkare. 

Uppmärksamheten kring vän
sterpartiet nu är naturligtvis ett 
res u l ta t av att partiet aldrig har 
stått starkare. Inflödet av nytt folk 
- t.ex. här i Skåne - gör att 
aktsamheten om de åldrande 40-
talistema är något mindre än vad 
skulle vara klokt, men det är 
möjligtattförstå varför. HäriLund 
betraktar Jan Mårtensson oss med 
kritisk blick, vilket tycks vara svårt 
att bära för en del. Herregud, en 
lokalredaktör har det faktiskt inte 
så lätt. Röda Korset har haft loppis, 
spexarna repeterar någon maläten 
historia och en sparv har fallit till 
marken på N öb bel ö v. Då har vi ett 
större nyhetsvärde och det ska vi 
nog vara tacksamma för. 

Piggögt 
Kort sagt: j ag tycker läget är 
utmärkt. J ag har länge fruktat att 
vänsterpartiet i Lund bara skulle 
lägga sig ner och liksom tyna bort, 
men risken har minskat. Jag blev 
särskilt upplivad av att läsa Uajust 
i Sydsvenskan) att vår partiföre
trädare Cecilia hade varit ute på 
fältet och kollat ett ärende i 
byggnadsnämnden där hon sitter. 
Det var glasmästare Paulsson som 
ville fålla träd och hon kunde på 
plats konstatera att de redan var 
fällda. Javisst, det är så politik ska 
bedrivas: lita inte på någon, kolla 
själv (Brecht). Hennes företrädare, 
Thomas Schlyter, är en utomor
dentlig iakttagare, han var verkli
gen ute och tittade på hus och 
markeri planärenden. Den piggög
da Cecilia fullföljer alltså en god 
tradition i vänsterpartiet Lunds 
kommunalpolitik. Det är en kritisk 
blick vi behöver nu lokalt, inte 
koncilians och måttfullhet. Den 
kan vi väl spara till uppgörelserna 
med Göran Persson och Erik 
Åsbrink-där kommer vi verkligen 
att sättas på prov. Lucifer 

-Folkrätten gäller lika för alla, sa 
den svenske folkrättsexperten Ove 
Bring härom d.agen, när han 
tillfrågades om Ocalans chanser 
att få en rättvis rä~tegång. 

PKK-ledaren Ocalan kidnap
pades i Nairobi av den turkiska 
säkerhetstjänsten som fick hjälp 
av CIA och Mossad, den israeliska 
säkerhetspolisen. 

Kidnappningen var ett br()tt mot 
folkrätten. Den behandling Ocalan 
utsattes för på planet var ett klart 
brott mot folkrätten. Bevisningen 
om dessa brott är överväldigande. 
Hela världen har sett dem på TV. 

Kurdernas demonstrationermot 
den kriminella kidnappningen av 
Öcalan i de flesta europeiska 
länder under veckan innebar också 
attettantallagaröverträddes. Men 
inga människoliv krävdes, utom i 
ett fall: 

Den besinningslösa skottloss
ning som israelerna gjorde sig 
skyldiga till i Berlin. Tre kurder 
dödades och femton blev svårt 
skadade. Just det våldsutbrottet 
tycks ha vari t lagligt. Lag och rätt 
är inte alltid samma sak. 

Den turkiska armens pågående 
offensiv mot kurdiska samhällen i 
Irak innebär många kränkningar 
mot inte bara folkrätten utan också 
de mänskliga rättigheterna. 

Folkrätten gäller lika för alla, 
säger professor Ove Bring. Så är 
principen. Den är viktig. Men 
praktiken är annorlunda. 

Alla vet att tusentals kurder sitter 
fängslade i turkiska fängelser. Alla 
vet att de utsätts för tortyr och 
avrättningar. Alla vet att den 
turkiska säkerhetspolisen står 
bakom hundratals försvinnanden. 
Dessa handlingar strider mot 
folkrätten och FN s konvention om 
de mänskliga rättigheterna. 

Mycket litet görs för att stoppa 
dessa brott. 

V år främsta uppgift j l! st idag är 
att kräva, att Abdullah Ocalan får 
en rättvis rättegång, utan tortyr 
och annan kränkande behandling, 
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att han får en chans att framlägga 
bevis till sitt försvar, och att den 
turkiska staten avstår från att 
använda lögnaktig propaganda i 
rättegången. Turkiets sätt attinleda 
processen ger anledning till 
misstro. Ocalan får inte tillgång 
till opartisk rättshjälp. Inga 
utländska observatörer tillåts. 

Men vi måste också kräva 
genomgripande reformer av hela 
det turkiska rättsväsendet och ett 
avskaffande a v tortyr och kidnapp
ningar i det turkiska förtryckssy
stemet. Turkiet har idag en 
socialdemokratisk premiärminis
ter, BiilentEcevit, som är väl känd 
av det svenska socialdemokratiska 
partiet. Den socialdemokratiska 
svenska regeringen måste sätta all 
möjlig press på den turkiska 
regeringen attrespektera folkrätten 
och de mänskliga rättigheterna. 

Vi måste också kräva reformer, 
som berör Turkiets grundvalar. 
Kurderna måste erkännas som 
folk. Deras nationella, kulturella 
och sociala rättigheter måste 
tillgodoses genom en ny turkisk 
konstitution. 

Vägen dit är lång. Men folkrät
ten är lika för alla, som Ove Bring 
säger. Våruppgift är attmobilisera 
världsopinionen för kurdernas sak. 

KOMMUNALPOLITISKT MÖTE 
Må 29/2 kl 19.30 på partilokalen 
Svartbrödersg 3. 
Kvinnligt nätverksmöte: alla kvinnor 
aktiva i styrelser och nämnder är 
välkomna. 
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