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Utkommer fredagar 1999 25:e årg. 16 
Färgrik, frispråkig och festlig förstamaj i Lund 
Förstmajfirandet i Lund blev en 
stor framgång för vänstern med ett 
demonstrationståg med tusen 
deltagare . I den inofficiella 
tävlingen med socialdemokraterna 
(drygt 200 deltagare) vann vi i år 
alltså överlägset, ett faktum som 
inte bara är värt att glädjas åt (se 
ledarkommentaren). I stadshallen 
var det Öppet Hus som vanligt och 
därutöver en minidebatt mellan 
Roland Andersson (v) och Louise 
Rehn Winsborg (m) om privatise
ring av kommunala tjänster med 
Jan Mårtensson på Sydsvenskan 
som moderator. 

Kinesiskt 
Det var livligt och färgrikt vid 
samlingen på stortorget som 
vanligt, men vissa justeringar 
förekom. T.ex. vardetRöda Flåset, 
den Ung Vänster-dominerade 
orkestern, som gick i spetsen för 
tåget. Möjligen var vi några som 
blev något överraskade när Flåset 
på slaget två anträdde marschen 
till tonerna av "Follow Chairrnan 
Mao". Melodivalet bör dock sna
rare tolkas musikaliskt än poli
tiskt -det var säkertdenlättspelade 
kinesiska pentatoniska skalan som 
fällde utslaget och inte prokine
siska sympatier. Röda Kapellet 
startade med den mera main
stream-betonade Internationalen. 

Ute i Folkets Park kom vi till 
efter socialdemokraterna och 
samarbetade åtminstone om talar
stol och högtalare. Talamas rad 
startade med två ungdomar och 
därefter ytterligare en talare, 
Anders B, från syndikalisterna. Det 
tillhör traditionerna att erbjuda 
andra vänsterorganisationer ut
rymme för deras budskap första 
maj, och ofta har dessa tal avver
kats under samlingen före demon
strationen. Nu kunde det, för den 
politiskt oskuldsfulle, kanske 
verka so m om vänsterpartiet 
sanktionerade det politiska inne
hållet i dessa tal, men så var 
naturligtvis inte fallet. Det kändes 
för många lätt att instämma i de 
hårda orden mot Milasevie och 
Natobombningama, men knappast 
i uppmaningama till gatukamp och 
i de omfattande rekommendatio
nerna om uppbyggnaden av det 
svenska försvaret. "Förr i tiden 
var syndikalisterna pacifister", 
som en veteran anmärkte. Man 
kunde notera en och annan svart 
blick och syrlig kommentar från 

mera parlamentariskt inriktade 
kamrater. 

Kontrasterande 
huvudtalare 
Ordningen återställdes av huvud
talaren Ingrid Burman, v-riks
dagskvinna från Uppsala och 
partiföreträdare i budgetförhand
lingarna med regeringen. Det blev 
ett klassiskt brett förstamajtal (se 
utdrag på annan plats). Hon följ des 
av Kalle Larsson, också han v
riksdagsman, inbjuden av Ung 
Vänster och omvälvd av ett rykte 
som flammande agitator. Det levde 
han upp till med besked. Han 
använde sig av klassiska retoriska 
grepp och det var nog inte bara 
Göteborgsdialekten som gjorde att 
man kom att tänka på r-ama. Hans 
motangrepp mot kampanjen om 
vänsterns skuld var utmärkt - det 
är verkligen bisarrt att partier som 
motarbetat nästan varje steg i 
Sveriges utveckling till demokrati 
och välfärdsstat anklagar vänstern 
för bristande demokratiskt sinne
lag. Sist talade helt kort Kaj sa 
Davidson från Ung Vänster om 
våldet mot kvinnor och kampen 
mot kvinnoförtrycket. 

Slutomdöme: 
alla var inte lika nöjda med varje 
ord som yttrades, men vänstern 
växer och det blev en lyckad dag. 

StenH 

Joe Hill, den svenskfödde agitatorn och visdiktaren, 
verkade inom IWW, den syndikalistiska grenen av den 
amerikanska arbetarrörelsen. 

jan Otto Andersson: Övernationell 
marknad kräver demokratisk motmakt 
Det kom bara ett tiotal åhörare till 
söndagens debatt mellan EU
parlamentskandidaterna Jan Otto 
Andersson (vänsterförbundet, 
Finland, ED-positiv) och Herman 
Schmid (vänsterpartiet, Sverige, 
ED-kritisk). Men så var det heller 
inga agitatorer som möttes utan 
stillsamt argumenterande akade
miker som gärna markerade sina 
gemensamma ståndpunkter. 

Herman står trea på v-listan och 
kan vara rätt säker på att få resa till 
Strasbourg och Bryssel (Gudrun 
Schyman tror på sex v-mandat). I 
Jan Ottos fall är det osäkrare p.g.a. 
det finska systemet med person-

röstning. På frågan om det inte var 
en fördel att heta Andersson när 
listan var uppställd i bokstavsord
ning, svarade Jan Otto att det finns 
en kandidat som heter Aaltonen. 

Parallell utveckling 
Vänsterförbundets och min egen 
inställning till EU och EMU har 
utvecklats parallellt, berättade Jan 
Otto Andersson. Jag var länge 
kritisk av skäl som svenska ED
motståndare brukar vara det: det 
demokratiska underskottet, de 
nationella parlamentens minskade 
inflytande, byråkratins makt, 
hemlighetsmakeriet osv. Och med 

tanke på den kroniska arbetslös
heten, som delvis är en funktion 
av just det demokratiska under
skottet. 

Till en början dominerade 
kritikernainom vänsterförbundet 
och de har fortfarande viktiga 
positioner. Partiets vice ordföran
de Esko Sepponen, tillika ED
parlamentariker, är ett exempel 
och vf-väljarna är nog delade 50/ 
50. Men partiopinionen blir 
alltmer positiv vilket utfallet av 
medlemsomröstningen om finsk 
EMU-anslutning visar. Starkt 
bidragande är att facket driver på 

forts på sid 3 

Herman Schmid: Hellre mellanstatlighet 
än överstatlighet 



~KOMMENTAR 
Kraftfullt 
och ungdomligt 
Första maj i Lund blev för väns
terpartiet en kraftfull och ung
domlig manifestation bakom de 
vackjert vajande nysydda siden
fanorna. Kraftfull genom att det 
var en väl genomförd demon
stration med tillhörande program 
på Stadshallen och i Folkparken, 
och genom att deltagarantalet åter 
ökade. Ungdomlig genom det 
påfallande stora andelen unga män
niskor. Att vänstern åter attraherar 
ungdomar märks nu också i 
demonstrationstågen. I årets cen
trala politiska fråga, krisen kring 
det forna Jugoslavien, var det 
vänstern som talade klarspråk om 
flyktingar, folkrätt och alliansfrihet. 

Att socialdemokraterna skulle få 
det svårt i år har länge stått klart, 
och skälen är flera. De borgerliga 
mediernas kampanj mot Göran 
Persson gör sitt, men naturligtvis 
är det regeringspolitiken som 
urholkarpartiet och får akti vistema 
på mellannivå att stanna hemma. 
Socialdemokraterna skulle behöva 
en inre mobilisering, men passar. 
Det är inga krokodiltårar vi fäller: 
vänstern kan inte påverka politiken 
utan samarbete med en vital 
socialdemokrati. Siffrorna i Lund 
talar sitt eget språk: från fönstren i 
stadshallen räknade vi 217 del
tagare i årets socialdemokratiska 
förstamajtåg. Det bådar inte väl för 
utsikterna till ett maktskifte här i 
stan. 

Vänsterpartiets sits är inte heller 
den bästa. Det är inte lätt att försvara 
ett budgettak och en konver
genspolitik som innebär att vi håller 
människor i arbetslöshet samtidigt 
som vård, omsorg och skola ropar 
på arbetsinsatser. Riksdagsman 
Tasso Staffilides uttryckte det så 
här i Helsingborg: "Vi vill allt, 
men vi inser vad som är möjligt". 
Tröst för ett tigerhjärta! 

Så några ord om ungdomlig
heten. Den innebär att vänstern i 
Sverige nu tycks klara den kris 
som kan komma när sextioåtta
generationens politiska aktivism 
mattas. Det må vara den väl unnat 
att få trappa ner, men det har länge 
behövts friskare krafter och nu 
kommer de. På köpet får man då 
väl ta ettantal ungdomliga överord, 
varav några direkt förgripliga, 
missriktad revolutionsromantik 
och benägenhet att hamna i gamla 
ideologiska fällor. Vi kan dock 
behärska vår oro. 

Första maj betecknas av många 
nu åter som en föråldrad insti 
tution.Den borgerliga pressen 
älskar att dödförklara den. För
stamaj har sina upp- och nedgångar, 
det är sant, men den har inte minst 
en viktig roll s omen årlig repövning 
i opinionsbildning, organisation 
och mobilisering av de egna 
anhängarna. Årets övning måste 
sägas ha förlöpt utmärkt. 

Förstamaj i Skåne 
Röda Kapellet framträdde under dagen i Helsingborg, 
Kristianstad, Trelleborg, Malmö, Lund och Simrishamn. Vi 
återger spridda impressioner från några orkestermedlemmar. 

Helsingborg 
Det var bitande Helsingborgs blåst 
som vanligt, men solen sken när 
förstamajfirandet inleddes på 
Mäster Palms plats med musik 
och uppställning. Sen tågade vi 
vad som måste ha varit en av 
landets kortas te marschvägar, 
cirka 300 meter bort till arbetar
rörelsens klassiska samlingsplats, 
Gustav Adolfs torg. Mötesledare 
var Anna-Maria Myszka-Gustafs
son, ny ordförande i Helsingborgs
avdelningen. Hon inledde med ett 
utomordentligt anförande om 
fö rstamajtradi tionen - mjukt, 
personligt och starkt på samma 
gång. Sen kom den lokale v
riksdagsledamoten Tasso staffi
lides (han med den häftiga frisyren) 
som startade med att sjunga några 
rader och sedan gjorde en bred 
politisk översikt. Det var bra, men 
dessvärre blev det på tok för långt, 
ingen ovanlig fålla för nyblivna 
riksdagsmän. Till sist blev det 
kurdiska folkdanser - en kurdisk 
grupp deltog med banderoller mot 
den turkiska armens härjn.ingar i 
Kurdislan och krav på Ocalans 
frigivande. Drygt 200 personer 
lyssnade och det är mer än man har 
haft i Helsingborg på mången god 
dag. 

Simrishamn 
Hamnplan klockan 17.00 är en 
klassisk mötesplats fö rstamaj på 
Österlen och så även i år, dockmed 
komplikationen att det hade stått 
fel tidpunkt i Y stads Allehanda. 
Anders Arenhag talade lokal- och 
regionalpolitik- sjukvården är en 
viktig fråga i Simrishamn - och 
varnade för den borgerliga pri
vatiseringspolitiken. Kalle Larsson 
(se lundareferatet) var huvudtalare. 
I hamnen bakom oss låg ett yl
stridsfartyg från en krigförande 
makt (Danmark), men det bekom 
oss inte. Vi avs lutade traditions
enligt med sillbordet på Sumaros, 
där vi i år särskilt vill nämna den 
ättiksinlagda stekta sillen (med 
lökringar). 

Malmö 
Tråkigt nog (eller karakteristiskt, 
skulle en del säga) hade VB ingen 
egen korrespondent i Malmö. Vi 
har bara hörsägen att gå efter och 
den säger att stämningen var god. 
En viss tvekan yppas inför tid
ningsuppgifterna om att tåget hade 
minskat från i fjol 1800 till i år 
1200. Men kanske var socialdemo
kraternas Pierre Schori övermäktig 
som publikdragare gentemot Jörn 
Svensson. Hur som helst talar rap
porterna om stark un gdoms
dominans i tåget. 

Kristianstad 
På orter som Lund och Malmö är 
det ändå en massa stämning kring 
vänsterns förstamajfirande. Det är 
på orter som Kristianstad som 
blåsmusiken verkligen behövs. En 
demonstration med kanske sexti 
deltagare, ganska så ödsliga gator. 
Då livar både tonerna och glansen 
i bleckinstrumenten upp. Aldrig är 
och känner sej musiken mer 
välkommen. 

Gott om snygga banderoller. 
Däremothar inte slagorden förnyats 
sen tidigt 1970-tal och det är något 
av ett fattigdoms bevi s INTER
NATIONELL SOLIDARITET - ARBE
TARKLASSENS KAMPENHET låter 
mossigt. Fast det är klart: det vore 
svårt att lägga någon glöd bakom 
t.ex. VÄl STER.J'I VISAR ANSVAR -
BUDGET l BALANS. 

Dock är det ett par timmar på 
landsvägen för blåsarna från Lund, 
och inte blir det bättre ett annat år 
om vänstern får råda, för Karin 
Svensson Smith kritiserade i sitt 
tal kommunernas beredskap att 
förskottera en vägutbyggnad. Fast 
med det nya länstraftkbolagetkom
mer det kanske tåg som passar. 

Trelleborg 
skånevänsterns bästa förstamajtal 
1999 hölls av Jörn Svensson i 
Tre lleborg, rapporteraren trovärdig 
hornist. Lugnt, pedagogiskt och 
trovärdigt förklarades hur Sverige 
skulle komma ur krisen. 

V och anarkistema 
Varför gavs syndikalisterna en så stort 
utrymme vid vänsterns första majmöte 
i Folkparken? Den frågan har jag fått av 
många - både från sympatisörer och 
andra lundabor. Jag vet att jag som 
styrelseledamot i Y ärrsterpartiet i Lund 
borde kunna svara på frågan . Men jag 
kan inte. 

Klart är dock att tilltaget att låta 
anarkistema få tala vid vårt möte saknar 
stöd i såväl årsmötes- som styrelse
beslut. (Till råga på eländet gavs de 
dessutom en så framträdande plats att 
de kunde uppfattas som medarrangö
rer). De enda organisationer som för 
vår del varit aktuella för ett eventuellt 
samarbete första maj är SAP och LO. 
Men av olika skäl gick det inte heller i 
år att fördjupa samarbetet med SAP 
(vilket var årsmötets uttalade önskan). 
Samarbete med sektvänstern har inte 
varitaktuellt sedan år 1973 (tror jag det 
var) då vi hade en gemensam demon
stration med dåvarande SKP. 

Extremister 
De flesta som hört av sej är förvånade 
och chockerade över den roll anarkis
tema tilläts spela. Ett fåtal av dem jag 
talat med tycker att det inte är någon 
större skada skedd. Fast då visar det sej 
att de inte deltagit i mötet och hört vad 
som sades. De föreställer sej en ganska 
beskedlig syndikalistorganisation, vil
ket SAC undertiderplägat vara. Dagens 
syndikal ister i Lund är emellertid en 
extremistisk anarkistorganisation, där 
många medlemmar (nästan bokstavli
gen) går omkring med en molotov
cocktail i bakfickan. De hysteriska talen 
vid förstamajmötet bekräftar med all 
önskvärd tydlighet denna karaktäristik. 

Demokratiförakt 
Anarkistemas uttaladedemokrati förakt , 
deras vålds- och revolutionsromantik 
och deras elittänkande kan och ska inte 
ges något utrymme vid den demokra
tiska vänsterns förstamajfirande. Att 
tillåta att vänsterns förstamajmöte får 
karaktären av anarkistiskt väckelsemöte 
är snudd på helgerån (om detta vore 
möjligt i sekulariserade sammanhang). 
Det hade dessutom effekten av en spott
loska i ansiktet på alla dem som stöder 
oss för att vi är ett demokratiskt och 
seriöst vänsteraltemativ, berett att ta 
politiskt ansvar. 

Förklaring och ursäkt 
Hur det var möjligt för anarkisterna 

Kort lägesrapport 
Det är lika bra att säga det med en 
gång: stämningen är inte den bästa 
på stridsledningscentralen på 
Segevång. Radarskärmarna glim
mar som vanligt, men det är som 
om det har kommit en dissonant 
bi ton i deras j ämna, malande g zink, 
gzink. Pizzorna har liksom mist 
sin sälta och de mjälla unglottorna 
har inte samma fräschör som i 
kampanjens början. 

Tydligast blir missmodet hos 
chefen, Wing Commander Olzen, 
där han sitter vid datorn med ett 

pressklipp från senator Bildt: Läs 
själv, så förstår ni varför han är 
bekymrad: 

"Och det är cyniskt att driva en 
politikdär man minimerarriskerna 
för de egna piloterna och soldaterna 
samtidigt som man maximerar 
riskerna för dem som man sade att 
man ville skydda . När Nato 
attackerade i luften attackerade den 
jugoslaviskaarmen på marken. Det 
är inte svårt att räkna ut att det 
skulle bli så. Kri gets logik är 
ohygglig - men den är tyvärr logisk. 

Det var en massiv fe lbedömning 
med ohyggliga mänskliga konse
kvenser." 

"Motherf-ers", mumlar Olzen, 
"detär somi Vietnam,mjukp-arna 
vill inte låtaoss segra.". Det sista vi 
hör in nar vi lämnar bunkern genom 
den kärnvapensäkra luftslussen är 
hur han roparefter oss:"En dolkstöt 
i ryggen, det är vad det är". Vi 
återkommer med fler rapporter när 
bilden hunnit klarna. 

Lucifer 



Ur Ingrid Burmans förstamajtal 
Kamrater, mötesdeltagare! 

Första maj är den socialistiska 
arbetarrörelsens dag, då vi lyfter 
fram vår ide att demokratin ska 
vidgas till den arbetande människan 
och ekonomin. Att demokrati 
innebär att det är folket som styr 
och inte marknaden, kapitalet eller 
EMU:s konvergenskrav. Arbetar
rörel sens stora utmaning inför 
2000-talet är att skapa ett samhälle 
utan klass- eller könsklyftor, ett 
samhälle i ekologisk balans och 
med internationell solidaritet. Det 
är utifrån dessa mål vi måste 
utforma en politik för full syssel
sättning, en uthållig ekonomisk 
tillväxt och en rättv is fördelmng 
mellan samhällsklasser, mellan 
kvinnor och män, mellan olika 
åldersgrupper, mellan invandrade 
och infödda medborgare. För att 
detta ska bli möjligt måste de 
ekonom iska resurserna omför
delas och makt och inflytande 
sprid~s . En stabil och dem?Ja:atisk 
ekonomi förutsätter en socialistisk 
ekonomi. 

Hela 90-talet har präglats av 
växande köns- och klassklyftor, där 
stora grupper människor har dömts 
till utanförskap i långa arbets
löshetsköer, i olika åtgärder eller i 
årsl ånoa väntetider på olika 
flyktingförläggningar, samtidigt 
som andra, välteablerade grupper 
fått det allt bättre. Vi menar att det 
är hög tid att bryta denna utv 
eckling. Det är dags för rättvisa. 

Ö~~~~llt i världen diskrimineras och 
förtrycks kvinnor på grund av sitt 
kön. Det stridermotgrundläggande 
mänskli o a rättigheter, ändå pågår 
det oupphörligt. Trots att kvin~or 
och män i Sverige har formellt hka 
rätti o heter är den ekonomiska 
makten ojämnt fördelad mellan 
könen. Kvinnor är inte svaga och 
hjälplösa, de är maktlösa. .. 

Lönediskriminenngen har okat 
underthela nittiotalet och kvinnors 
arbetsvillkor har försämrats. 
K vinnor arbetar deltid, visstid, är 
rimanställda eller projektanställda 
i mycket högre utsträckning än 

att få så stor plats återstår att utreda. 
Själv vill jag gärna tro att det hela 
bygger på missförstånd oc~ell~r 
politisk omognad. Det viktiga ar 
dock inte att utse syndabockar, utan 
att styrelsen ser till att dylika 
politiska kalamiteter i fortsätt
ningen undviks. J ag räknar med att 
alla de mötesdeltagare som - helt 
oförskyllt och oförberett- med (v ):s 
goda minne utsattes för anarki_~
ternas auditiva och visuella milJO
förstöring får en förklaring och en 
ursäkt från (v):s styrelse, samt en 
försäkran om att anarkistorga
nisationen i framtiden ska hållas 
borta från Vänsterpartiets och Ung 
Vänsters demonstrationer. Vän
sterpartiet har sannerligen in,te råd 
att sätta sin trovärdighet pa spel 
genom samröre med antidemo
kratiska sekter. 

UlfNymark 
styrelseledamot 

män. Detinnebärattdeharbetydligt 
lägre inkomster än män, en skillnad 
som sedan fortplantar sig m 1 

försäkrings- och pensionssyste
men. Det innebär att det fortfarande 
1999 är viktigt att driva kvinnors 
rätt till arbete och lika lön för 
likvärdigt arbete, att bryta kvinnors 
underordning på arbetsmarknaden 
och i samhället. 

Vänsterpartiet kräver att EMU
anpassningen avbryts. EMU är inte 
demokratins redskap för att tygla 
marknaden utan marknadens 
redskap för att tygla demokratin . 
EMU är moderaternas ochSvenska 
Arbetsgivarföreningens drömpro
jekt. Med EMU kommer de 
automatiskt att få igenom mycket 
av den politik som de under lång 
tid försökt få igenom i Sverige. När 
EU:s finan sminsitrarträffades förra 
sommaren för att diskutera vad som 
är nödvändigt för att EMU ska 
fungera så kom de fram till att det 
krävs ytterligare nedskärningar 1 
den offentliga sektorn, att skatterna 
måste sänkas, att lönesättningen 
måste förändras , att ersättnings
nivåerna till arbetslösa på runt 80 
% är för höga, att arbetsrätten och 
anställningstryggheten måste 
försämras. 

Fö~t~t~·maj 199, den internationella 
arbetarrörelsens högtidsdag firar vi 
i skuggan av NATO:s bombningar 
som hittills kostat tusentals oskyl
digas liv, en intensifierad etnisk 
rensning, en flyktingkatastrof och 
en total handlingsförlamning hos 
västländerna . Bombningar som 
dessutom underminerat FN:s roll 
som internationellt fredsorgan . 
Bombningar som underminerar 
byggandet av en fredsbevarande 
världsordning. Det är dags att 
Sverige kräver att NATO upphör 
med sina bombningar samtidigt 
som vi kräver att Milasevie slutar 
med sin terror och att Kosava
flyktingarna får återvända. A,tt 
kräva stopp för bombnmgarna far 
inte förvanskas och framställas som 
ett stöd till Milosevics regim lika 
lite som vårt stöd till Kosava
albanerna kan tolkas som ett stöd 
till N A TO:s bombningar. Den enda 
lösningen på Balkankrisen är en 
förhandlingslösning där FN och 
neutrala stater tillåts spela en roll. 
Det finns fortfarande alltför många 
konflikthärdar i världen och 
behovet av bistånd och inter
nationell solidaritet är större än på 
mycket länge. Ett annat exempel är 
Turkiets aggression mot den 
kudiska befolkningen som kräver 
vårt engagemang och solidaritet. 

Vi . -~~-~epterar inte att välfärden 
monteras ned för att tillfredsställa 
EMU:s konvergenskrav . Motdetta 
ställer vi ett solidariskt samhälle 
där folkets demokrati skall gälla. 
Vi kräver solidaritet med de sämst 
ställda. Vi kräver en rättvis för
delning av våra gemensamma re
surser. 

Kamrater' Leve förstamaj , leve 
solidariteten , leve socialismen' 

ED-debatt 
forts. från s.l 

i den riktningen, och vänster
förbundet är starkare inom sitt LO 
än vad som gällerförvänsterpartiet 

När vi nu har en övernatiOnell 
marknad behövs de ten överna-tio
nell demokratisk motmakt Det är 
därför som det är angelägnare för 
vänstern än för högern att stärka 
EU. 

Inbyggda motsättningar . 
Den europeiska vänstern ärförv1sso 
kluven i sin hållning till EU, sade 
Herman Schmid, men annars är 
enigheten stor. Den erfarenheten 
hade han från samarbetsorganet 
New European Left Forum. 

Det nuvarande ED-projektet 
kommer att spricka på sina in
byggda motsättningar, trodde han. 
Ideer och former är från EEC:s t1d, 
då sex nationer skulle sluta sej 
samman och bygga en tullmur mot 
omvärlden. Nu har EU tolv med-

Her t rl ;;;.lt 
':JchVl1id . .. 

o~ ~·~·, ;;l.d< " M~l\"t'1C• 

lemmar får snart femton och inom 
en tioår~period kanske 25- 30. Då 
måste den gamla ramen spricka. 
Då måste överstatlighet ersättas 
med mellanstatlighet, och Herman 
räknade upp flera lyckade exempel 
på mellanstatliga strukturer - bl. a. 
Schengensamarbetet. 

Viss överstatlighet kunde han 
acceptera, som svar på Jan Otto ~ 
fråga om Luxemburg skulle fa 
lägga veto mot förslag so'!' v1ll 
skärpa kapitalkontrollen. Dar har 
Herman inte med sej partiet ännu. 
Han tycktes beklaga att dess 
konferens avvisade de öppningar 
mot överstatligheten som fanns i 
det programförslag som han varit 
med om att utarbeta. 

Natoeller EU 
När diskussionen breddades till 
publiken kom den i hög grad att 
handla om Kosovo. Hade det varit 
bättre med ingripande från EU än 
från Nato? Det hade legat i linjen 
med aktuella tankar inom FN om 
att regionalisera ansvaret f?r 
hanteringen av konflikter , pa
pekade diskussionsledaren Ann 
Schlyter. 

Ett försiktigt ja kom från Jan 
Otto Andersson . Vi europeer 
känner Balkan och dess mentali
teter bättre än vad amerikanerna 
gör. Herman Schmid svarade nej . 

Han räknade upp ett antal andra 
aktuella konfliktområden- Turkiet, 
Algeriet, N ordirland, Belgien -;, för 
att illustrera att lösnmgen maste 
sökas hos de nationella parterna. 
Från publiken påpekades att det 
lätt blir så att de stormakter mom 
EU som har historiska intressen får 
prägla organisationens linje, som 
fallet är med Tysklands relatiOn till 
Kroatien och Frankrikes till sina 
forna kolonier, vilket har lett till 
banankriget 

Skilda erfarenheter 
Jan Otto Andersson framhöll de 
olikheter i nationella erfarenheter 
som speglas i finnars och svenskars 
hållning till EU. Svenska social
demokrater hade ett slags VISIOn av 
att frälsa Europa med sin över
lägsna folkhems- och arbetslivs
modell. Finnarnahade mer handfast 
upplevt maktspelets realiteter. 

Varför gillade finska facket 
EMU trots den fasta valutans risker 
för ett litet utkantsland med ensidigt 

näringsliv? På grund av sina er
farenheter av stabilitetens be
tydelse: det var storföretagen och 
de sko osägande bönderna som hade 
drivit fram devalveringarna, för
klarade Jan Otto. 

Och så for han hem till den finska 
EU -valrörelsen som han trodde 
kommer starkt i skuggan av pre
sidentvalet. Herman Schmid får vi 
se mer av i Lund, bl. a. den 2juni då 
han är här på turne tillsammans 
med Gudrun Schyman. 

Gr 
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Blom Karin 
Uardavägen D: 85 
224 71 Lund 

Pilgrimsvandra i sommar! 
Inför sommarens vandring har jag 
ett förslag, en pilgrimsvandring i 
norra Spanien. Det går många 
pilgrimsleder i södra Europa, vägar 
som leder till heliga platser. Förr 
var vallfart viktigare än nu, men 
lederna finns kvar och många följer 
dem alltjämt. 
Det går en pilgrimsled längs 

Spaniens atlantkust Den går i 
den Heliga Jakobs fotspår 
och dess mål är Santiago de 
CamposteJa i nordvästra 
Spanien, rakt nott om 
Portugal. 
CamposteJa är huvud
stad i Galicien. Den 
ligger på just den plats 
där kvarlevorna efter 

aposteln Jakob sägs 
ha hittats. Blev 

stad kring år 
830, har ett 

historiskt centrum som är ett av 
världens bäst bevarade och är 
utsedd till europeisk kulturstad år 
2000, en av nio städer just det året. 

Den bör med andra ord vara 
sevärd. 

Den där pilgrimsleden, eller 
snarare ett stycke av leden, vore 
väl något för vandringslystna att 
bi ta i? Den lär gå genom ett vackert 
vilt landskap. Eftersom den går 
nära Atlanten blir där aldrig riktigt 
hett - vilket är en fördel när man 
går med packning. 

Pilgrimslederna ska varamarke
rade och att det ska finnas lador 
eller primitiva härbärgen längs 
lederna som är avsedda just för 
vandrare. Det sägs även att den 
som följer en pilgrimsled minst 
tio mil kan få någon sorts intyg 
eller papper på sin bedrift! 

Bara intyget avgör väl saken: 
vi vandrar i pilgrimers fotspår i 
sommar! Eller? Låt oss tala om 

saken. Karin Månsson 
Prenumerant, vandrare, 

Gävle 

Ja låt oss tala om saken 
Ring snarast till Gunnar Sandin, 
13 58 99 

Köksbordskonceptet i praktisk tillämpning 
I vårt parti har vi diskuterat vikten 
av att synas på gator och torg, inte 
bara under valrörelsen, utan även 
mellan valen. Detta har vänster
partiet i Lund tagit fasta på och 
kommer under året att genomföra 
ett antal möten där vi aktualiserar 
olika frågor, alltfrån utrikespolitik 
till kommunalpolitiska frågor. 
Syftet är självklart att bedriva 
politik och få en levande dialog 
med våra kommuninnevånare. 

Till vår hjälp har vi ett mycket 
bra dragplåster i form av vår 
eminenta orkester Röda Kapellet. 
Tanken var också att främja 
samarbetet mellan Ung Vänster 
och moderpartiet Entusiasmen var 
stor hos ungdomarna när vi 

presenterade iden men hitills har 
det inte synts på samma sätt i det 
praktiska arbetet. Skärpning alltså! 

Vi har i skrivande stund genom
fört två möten på Mårtenstorget 
Det första handlade om krisen på 
Balkan och då främst en protest 
mot Natos bombraider. På samma 
gång som bomberna faller över 
Serbien står president Clinton och 
talar till det amerikanska folket, 
med anledning av massakern på 
skolan i Colorado, där han påtalar 
vikten av att lära världens barn 
och ungdomar att lösa konflikter 
utan att ta till våld. Ibland är det 
svårt att hänga med i svängarna 

Det andra mötet handlade om 
skolmåltidsavgifterna på gymna-

Vårpromenaden - ringning nr 3 
Den uppm ärksamme läsaren 
studsade kanske till vid läsningen 
av annonseringen om den ge
mensamma vårpromenaden (v) 
och (mp)iförra VB. Samlingstiden 
var helt fel. Så här ska det vara: 

Samling vid utomhusscenen i 
stadsparken kl 14.00 (2 e.m.) 
lördagen 8 maj. Röda kapellet 
spelar från 13.50. Väl samlade 
promenerar vi till S:t Lars parken. 
Picknick i parken intill dans
rotundan. Musik av Röda kapellet, 

tal till våren och om parken, taffel
och dansmusik. Talare blir Folke 
GUnther, arkitekt och forskare vid 
L TH, och Gunnar Stensson från 
Klostergårdens byalag. Medtag 
matsäck. 

Ola Hagring 
PS. Under dagens rekognoscering 
noterades en torr och lättgången 
väg. Vårens första härmsångare 
sjöng, 3 dagar före mediandatum 
för Skåne (6 maj) enligt Skånes 
ornitologiska förening. DS. 

siet som vi självklart vill avskaffa. 
I en skola för alla skall det inte 
finnas några avgifter punkt slut. 

De kommande mötena kommer 
i första hand att handla om det 
stundande E U-valet men tillhösten 
återkommer vi med en ny satsning. 
Ni som känner för att hjälpa till 
eller komma med förslag till olika 
ämnen att uppmärksamma är 
hjärtligt välkomna att höra av er 
till partiet. Vi behöver din insats 
så kom loss och ring, dykuppeller 
tyck till. Om inget annat så kan ni 
få tillfälle att höra hur det svänger 
om Röda Kapellet. 

Jan Wallgren 
music lover 

Sommarläger 
Visst blir det sommarläger i år 
också, sista veckan i juli, dvs v 30, 
är det dags. Vi samlas på lördagen 
den 26/7 och bryter lägret på 
söndagen den l/8. 
Precis som de senaste 21 åren så 
samlas vi vid Hjärtasjön strax 
utanför Lönsboda. Inbjudningar 
kommer att skickas ut till de som 
var med förra året. Alla ni andra är 
välkomna att ringa till 

Monica Arnoldsson 32 32 13 
Eva Jurlander 12 95 10 

... trasiga skor 
Promenadskor, arbetsskor, fin 
skor, sandaler, gummistövlar, 
träskor, läderstövlar . . . Skor till 
män, kvinnor och barn. Ju äldre, 
trasigare och smutsigare desto 
bättre. 

Skodon av alla slag önskas till 
ett utställningsprojekt vid LUHM 
(Lunds universitets Historiska 
museum). Vi ska bokstavligen GÅ 
tillbaka till medeltiden. 

Södangen den 15 augusti hålls 
föreläsningar vid LUHM över 
temat "Och barnen då?" Vi visar 
samtidigt en mindre ut~tällning om 
"Barnen vid Vårfrukyrkan (Upp
sala)". Barn är annars ofta en bort
glömd grupp i arkeologisk och 
historisk forskning. 

Skor tas emot både nu och senare 
i sommar. Ring Elisabeth I. 
2115069. 

En bok om kriget 
Bokcafet finns inte mer, så det får 
bli lite textreklam. "Fredsbomber 
över Balkan" är nyss utkommen 
och rymmer bidrag från Örjan 
Appelqvist via Ingvar Carlsson till 
Jan 0berg. Erik Wijk är utgivare, 
beställ direkt från förlaget, kr 50. 
via e-post till bok@manifest.se 
Överskottet går till Röda Korsets 
hjälp åt krigets offer. 

MÖTESKALLENDARIUM: 
Samtliga möten på lokalen , Svartbrö
dersgatan 3. 
Må 10/5 kl19. Temamöte om "Lunds 
miljöstratefgi för 2000- talet.Karin 
Lodberg inleder. 
On 12/5 kl19. Kvinnapolitiskt nätverk. 
Sö 1615 kl 19. Filmkväll "Ladybird 
Ladybird" Fika och diskussion. 

RÖDA KAPELLET. Lö. 8.5 kl. 13.45. 
Samling vid serveringen i stadsparken 
för spel på mp + v-promenad. Omk. 
14.15 avgång (utan spel) till St Lars. 
Spel där om k. 15. Ta med vår- och 1.5-
låtar minus 1, 2, B och 12 men+ 166. Sö. 
9.5 kl. 18.45 rep. med Joakim, särskilt 
EU-hymn, Skänklåt och Solidaritets
morenada (ny). 
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