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Vad vill v göra med EU? 
Vad är det som händer i världen, i 
Europa, i Sverige? 
Massmedia ger bilden av ett kaos 

utan sammanhang, utan historia 
och utan framtid. Människorna 
förlamas av förvirring och makt
löshet. Den enda politiska vilja 
som återstår tycks vara en önskan 
tillbaka till det gamla, till en 
avskärmning bakom inbillat säkra 
gränser, medan storm och förö
delse rasar utanför. 

Är det också vänsterpartiets 
politik i detkommande EU-valet? 

Vilse i labyrinten 
Visst kan och bör man ägna sig åt 
merellermindre närsyntEU-kritik. 
Den som kritiserar förbättrar. Men 
den väldiga byråkratiska EU
labyrinten utgör samtidigt väldig 
labyrint att treva runt i med sin 
kritik. Ibland får jag ett intryck av 
att våra ED-politiker ägnar hela 
sin tid åt att irra omkring i denna 
byråkratiska labyrint i stället för 
att ta ett steg tillbaka, skaffa 
överblick och försöka se vad som 
är viktigt. 

Nu ligger Europa i stöpsleven. 
J ag tror att vi alla upplever det. J ag 
tror att vi söker perspektiv och 
sammanhang. Men detta finner vi 
inte i partiemas fragmentariska och 
abstrakta valprogram inför ED
valet. 

Det är därför så många som två 
tredjedelar av väljarna tänker 
röstskolka. Inom den minoritet 
som röstar tycks v ha utsikter att 
nå ett bra procentuellt resultat. 
Genom att vädja till det allmänna 
folkliga missnöjet vinner vi 
fördelar, alltså mandatoch pengar. 

Jag tycker inte det räcker. Vår 
uppgift måste vara att se längre, 
att analysera, att skaffa oss själva 
kunskap och medvetenhet och att 

mobilisera människorna för ett 
framtida fredligt och rättvist 
Europa. Om inte vi inom vänstern 
i bred bemärkelse gör det, så blir 
det inte gjort. 

Det finns trots allt flera 
enskilda politiker och intellektu
ella som arbetar i denna riktning. 
Vi måste ta dem och deras kunskap 
till oss. 

Bakom krigen i Balkan 
Precis som Samir Amin i 
"Kapitalism i globaliseringens tid" 
påpekar Michel Chossudovsky i 
den artikel som publicerats i 
"F redsbomber över B alkan" (Red. 
Örjan Appelqvist, Manifest), att 
den chockartade övergång till 
marknadsstyrning som genom
fördes i Östeuropa i början av 
1990-talet är en av huvudorsakerna 
till Jugoslaviens upplösning. 

Marknadskrafterna halverade 
redan 1990 lönerna, försatte 
företag och banker i konkurs, 
kastade ut folket i massarbetslöshet 
och avskaffade den sociala väl
färden . När eliterna inte längre 
kunde bygga sin makt på välfärd 
sökte de vinna stöd på annat sätt: 
genom att uppmuntra nationalism, 
etnisk splittring och religiös 
fundamentalism. 

De rika delrepublikerna Slove
nien och Kroatien frigjorde sig 
1991 från de fattigare södra delarna 
av landet, Slovenien ganska lätt, 
men Kroatien först efter ett år av 
hårda strider. Sedan kom kriget i 
Bosnien och nu Kosovo. 

I bakgrunden agerade Tyskland, 
som snabbterkände Slovenien och 
Kroatien. Flera andra länder, bl a 
Sverige, följde snabbt och 
ogenomtänkt det tyska exemplet. 

l MAJ I BOLOGNA 
Sommarsol över piazza Maggiore 
och blåsorkestern spelar "Bella 
ciao" i det sedan kriget röda 
Bologna. Men firandet skiljer sig 
mycket fr ån Lunds. Dels är 
organisatörerna fackföreningar, de 
tre största (CGIL, CISL, UlL). Dels 
är det upplagt som en paneldebatt, 
enbart på temat Kosovo och Tibet. 
Visst, Italien är i krig med Serbien, 
tusentals flygattacker har startat 
härifrån, och albanska flyktingar 
tränger på. Men var är inrikes
frågorna? 

Uppslutningen är också mycket 
sämre än i Lund. Bara drygthundra 
äldre sitter och står framför den 
sittande panelen. Men mängden 
av cyklar är jämförbar, för här 
cyklas det i centrum. Från stånden 
runtom pratas Kubavänskap, 
miljö , antimaffia och 
Kosovobistånd. 

Efter l timma är det hela över. 
Då svänger en ny blåsorkester runt 
hörnet! Det är Balkantoner, men 
när jag ansluter mig, märker jag 

I den situation som uppstod efter 
murens fall borde Europas natio
nalstater ha höjt sig över sina 
nationella rivaliteter och utformat 
en gemensam Europa-politik. I 
stället kom det tyska kapitalets 
särintressen attdominera i detförsta 
skedet av Jugoslaviens sönderfall. 

När detta ledde till en okont
rollerbar katastrof visade det sig 
snart att Europas länder saknade 
resurser och politisk vilja att gripa 
in. I stället tog USA stött av 
Storbritannien initiativet och drev 
igenom en sorts fred i Bosnien. 

Nu har Natoi tvåmånaderförsökt 
bomba fram en fred i Kosovo. 
Visserligen är flertalet EU-länder 
med i Nato, men makten och 
resurserna är amerikanska. 

Fiaskot för bombkriget tycks 
äntligen, alldeles för sent, öppna 
för förhandlingslösningar i FN s 
regi. Nu handlar det om att stödja 
Carl Bildts försök att verka inom en 
sådan ram trots kritiken från USA 
och Nato. 

Sedan 1989 har vi sett ett Europa 
utan gemensam politik falla offer 
först för de tyska särintressena och 
sedan för den amerikanska hege
monin. 

Fortfarande iakttar vi passivt den 
fortgåenderyska katastrof, somkan 
bli långt värre än den jugoslaviska. 

Samma marknadsstyrning 
här som där 
Jag har i ett par inlägg tidigare 
beskrivit hur det transnationella 
kapitalet underminerar national
staternas välfärdssystem och 
demokrati genom att smita från 
skatter och miljölagstiftning. 

Det kommer hela tiden nya 
exempel på detta. Just nu är det 
Volvos dubbla skattesmitning. 

att vi bara är 50 deltagare. För det 
handlar om traditionalisterna 
Rifondazione Comunista, som är 

emot NATO-kriget och har 
serbinspirerade skottavlor på sig. 
Deras ännu glesare besökta 
majmöte, 200 meter bort, handlar 
också bara om Kosovo: NO ALLA 
GUERRA 1 (nej till kriget) . 

Först på kvällen tänder det till 
och hela medeltidstorget fylls för l 
majkonsert Det är l majkonserter 
som gäller i Italien numer. Kulmen 
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Företaget betalade ingen skatt på 
vinsten för försäljningen till Ford. 
Nu visar det sig att det knappast 
betalar någon skatt till Sverige 
över huvud taget. 

När skattebasenflyttar förlorar 
välfärdssamhället sina resurser 
och människorna sin politiska 
makt och sitt politiska intresse. 
Utvecklingen i Sverige kan inte 
järnföras med den i Jugoslavien, 
men det finns likheter. Sebara på 
Skåne läns sjukvård och de 
missnöjespartier som kläcks ur 
maktlöshetens ormägg. 

Demokratisk motmakt 
Övernationell marknad kräver 
demokratisk motrnakt, sa J an Otto 
Andersson härom veckan i 
Medeltidssalen. Man kan natur
ligtvis drömma om att FN en gång 
skall utgöra den motmakten. Men 
den drömmen är långt avlägsen. 

Det skröpliga EU kan däremot 
på rimlig sikt utgöra göra det. Det 
menar Samir Amin. 

Det är vänstern som behöver 
ett starkt EU. Därför är det också 
vänstern som har ansvaret att 
omforma EU till en demokratisk 
motmakt mot den globala mark
naden. Det brådskar, eftersom den 
globala marknaden gör allt vad 
den kan för att införliva EU i sitt 
styrsystem. 

Vad ska jag nu göra åt 
det? 
Jag ska åtminstone rösta på Ann 
Schlyter till att börja med. Sedan 
får vi se. 

Gunnar Stensson 

nås vid midnatt med populära 
"N6madi", nomaderna. Musik är 
tydligt populärare än prat om 
kriget. 

I Bolagna är det alltså lugnt. 
Men i Torino slåss de autonoma 
med polisen, kastar brandbomber 
på facket CGIL. I Rom stoppas 
en nyfascistattack mot maj mötet. 
Bilden blir brokig, denna l maj i 
krigets tecken . 

Håkan Edgren, Bryssel 



Kund eller deläl!are: 
Kommuninnevånaren och1lommunal service 
Vill vi bli behandlade som kunder 
eller som delägare av kommunen? 
Varför är detta en relevant fråga? 
Jo även inom vänstern har 
relationen mellan kommun och 
innevånare i kommunen börjat 
liknas vid en affärsrelation mellan 
säljare och kund. Kommunen 
menas sälja tjänster och 
kommuninnevånare köper via sin 
skatt. verkar helt neutralt och på 
ytan sympatiskt eftersom det 
associerartill våra vardagligainköp 
i affärer. Detta innebär att kom
munens tjänstemän skall inta en 
serviceattityd, inte en befallande 
överhetsattityd och vi vet bästat
tityd. Det hela förefaller därför bra 
och eftersträvansvärt att ersätta en 
vi -bestämmer-hur -det -skall-vara
filosofi med en säljare-kund
filosofi. 

Problemet är att säljare-kund 
filosofin i kommunala samman
hang av naturlig konsekvens är 
antidemokratisk och bygger in oss 
iettnyliberalttänkande. Idenligger 
som en logisk konsekvens att 
privata alternativ till kommunens 
tjänster etableras i stor omfattning. 
Vari ligger då problemet? 

I en säljare-kund-relationerbjuds 
kunden ett antal färdiga alternativ 

(produkter) att välj a mellan 
(köpa). Finner kunden inte att 
tjänsten (produkten) som erbjuds 
passar behoven eller inte är nöjd 
med vad den tidigare fått söker sig 
kunden till en annan säljare som 
kan erbjuda andra produkter. 
Kunden, kommuninnevånaren 
röstar med fötterna. Det måste 
därför med andra ord finnas 
alternativa säljare, privata eller 
kommunala, för att kunden inte 

Lennart J o bansson 

Lennart J o bansson i 
Kristianstad, v-distriktets 
mångårige kassör, dog den 
15 maj efter en tids sjukdom. 
Begravningen blir i börjanav 
juni, dag var inte fastställd 
när detta skrevs. 

Lennart Johansson beklagade att 
han för cirka tio år sen inte fick 
med sej distriktsstyrelsen på sin 
favoritide : att köpa en stor, central 
hyresfastighet i Lund, vars avkast
ning skulle ge den politiska 
verksamheten en solid bas. Hos 
andra skulle den iden ha varit 
fantasteri, hos Lennart var den 
realism. Han var kamrer- gammal
dags kommunalkamrer till utbild
ning och yrkeserfarenhet -och inte 
den som lekte med så allvarliga 
ting som pengar. Men marxismen 
hjälpte honom att se det cykliska i 
ekonomin. Hade vi andra varit 
bättre marxister, och inte så fega, 
hade partidistriktet varit förmöget 

skall bli helt frustrerad. Det blir 
ocks å naturligt för kunden
(väljaren) att likställa privata och 
kommunala alternativ. Dessa 
alternativ skall helst vara många 
och de skall konkurrera om samrna 
kunderför att "fot-röstningen" skall 
fungera. Om de kommunala 
alternativen upplevs sämre kan man 
lika gärna vara utan dem. Inbyggt 
i detta säljare-kund-synsätt är att 
kundernaerbjuds färdiga produkter 
att välja mellan och det enda sätt 
säljaren försöker anpassa produk
terna efter behoven är genom 
enkätundersökningar eller genom 
att analysera vad som köps (känns 
inte detta igen i den moderna 
kommunala verksamheten!!). 
Kunderna har med andra ord 
mycket lite inflytande på vilka 
produkter som erbjuds. Enda sättet 
att få en tjänst som inte erbjuds är 
att starta ett kund-kooperativ och 
genom detta sälja tjänsten till sig 
själv. Men ett kund-kooperativ är 
ju egentligen precis vad en kom
mun är. Den är ett kund-kooperativ 
där vi alla är delägare. 

Därför skall vi överge säljare
kund-filosofin och se kommun
innevånaren som den delägare den 
är. Att reducera kommuninne
vånaren till kund är detsamma som 
att ta ifrån honom/henne den 
ägarrnakt och det ägar-ansvar som 
kommer med delägarskapet. Som 
delägare skall kommuninnevånare 
ha direkt inflytande och kunna 
påverka de tjänster som finns att 
tillgå. Om en delägar-filosofi får 
ersätta säljare-kund-filosofin och 
vi känner att det funge rar i 
praktiken, då behövs inga privata 
alternativ och samtidigt ökar 

nu, så som husen i Lund har stigit 
i värde. 

Men det är ändå ett välbeställt 
distrikt. Delvis beror det på en ide 
där Lennart fick oss andra med sej. 
Det var när SE-banksaktierna hade 
sj unkit under tian och ekonomi
redaktörerna vädrade konkurs. 
Lennart hade studerat familjen 
Wallenberg och gjorde en riktigare 
bedömning. "Låt oss köpa aktier 
så att vi kan gå på stämman och 
kritisera", föreslog han. Formellt 
hade det räckt med en aktie men 
han fick oss att köpa tusen, och 
tusen till sedan rekonstruktionen 
kommit igång. Det blev förvisso 
kritik på ett antal stämmor men 
också ettrejält överskott när posten 
avyttrades. Den ideologiska kriti
ken av innehavet dämpades, och 
hade kanske tystnat helt om inte 
Lennart sett så belåten ut när han 
redovisade transaktionerna. 

Långt viktigare än detta klipp 
var dock tretti år av gnetande, hårt 

demokratin. Kanske är säljare
kund-filosofin idag en återspegling 
av en ökad distans mellan politiker 
(partimedlemmar)och väljare. 
Välj aren ses som en kund som man 
försöker sälja det politiska bud
skapettill (produkten) och väljaren 
betalarmed sin röst. Delägarnasom 
har inflytande över produkten är 
en minskande skara av parti
medlemmar. Om en säljar-kund
filosofi får slå igenom helt behövs 
inga partier av traditionellt svenskt 
snitt utan endast valapparater 
(försäljningsorganisationer) som är 
till för att sälja färdigförpackad 
politik, somiFörentaStaterna. Vad 
man istället borde sträva efter är att 
fler människor blir delägare 
(medlemmar) och kan påverka 
produkterna (de politiska bud
skapen) och detta kan endast ske 
genom att inflytendet på produk
terna upplevs som verkligt. 

Säljare-kund-filosofin är därför 
inte neutral utan låser tankarna, 
tankarna om samhället och samm
hället in i ett nyliberalt tankesätt 
som blir svårt att lämna. Det leder 
också till ett frivilligt maktöver
lämnande från medborgaren till 
privata alternativ och till kom
munala tjänstemäns nycker. På det 
politiska planet leder det till en 
ökad professionalisering av poli
tiken där politiken utformas av en ' 
minskande skara proffs och sedans 
säljs genom försäljningsorgani
sationer som sätts på fötter vart 
fjärde år. Vi måste i stället börja 
prata om kommuninnevånaren som 
delägare i kommunen och som skall 
behandlas därefter. Detta skulle 
leda till ökad demokrati samt bättre 
beskriva det verkliga förhållandet 
mellan kommun och kommun-

arbete och pedagogiska ansträng
ningar. Det bar frukt. Lennart 
mindes partiets svåra tid och var 
noga med att samla i lador och 
fonder. Men så överraskade han 
oss i höstas: "Nu har partiet sin 
stora chans, en valrörelse måste få 
kosta." Plötsligt fanns det pengar
och satsningen gav resultat än en 
gång. Valframgången betydde 
mångdubblat partistöd. 

Pengarna gladde Lennart men 
varen bisak. Det verkligtglädjande 
var att vänstern blivit en faktor att 
räkna med, t.o.m. i den skånska 
politiken. Det var bra, tyckte 
Lennart, genom vår möjlighet att 
påverka besluten, men också för 
att den nya rollen tvingade oss att 
förhålla oss till och arbeta med 
vardagsfrågorna, vilket minskade 
utrymmet för proklamationer och 
floskler. Naturligtvis uppskattade 
han även att partiet hade blivit 
respekterat i vida kretsar, han som 
kom ihåg en tid när en kommunal-

innevånare. Det skulle också vara 
svårt för de ny liberala att attackera 
eftersom de överallt alltid vill att vi 
alla skall bli egna företagare eller 
delägare i företag. 

Men vi är delägare i både 
kommun landsting och stat genom 
vårt medborgarskap! Att betrakta 
kumrnuninnevånaren endast som 
köpare är att likställas vid konfis
kation av egendom eftersom 
kumrnuninnevånaren berövas sitt 
ägarskap (makt/ansvar)! Demo
krati förutsätter att vi som med
borgare skall bli behandlade som 
delägare i kommun, landsting och 
stat och inte som dessa institu
tioners kunder! 

Nita och Stefan 

Brunnshög 
forts fr. sida 4 

med restaurang och service, vid högsta 
punkten, och här ska också finnas en 
hållplats är det tänkt. Den andra 
hållplatsen ska finnas vid Ericssons 
anläggning vid Sölvegatan. Är det 
verkligen realistiskt att tro att kollektiv
trafiken har en ärlig chans i detta läge? 
Ska de 5 000-6 000 personer som 
förväntas vara sysselsattahärverkligen 
orka promenera flera hundra meter trill 
sin arbetsplats från Lundalänkstationen 
när människor inte kan promenera 50 
meter inne i stadskärnan för att uträtta 
sina ärenden, utan måste köra bilen rätt 
ini smeten? Ärdetmånnesåattinteens 
planerarna tror på kollektivtrafiken 
eftersom man har planerat området så 
uteslutande på bilismens villkor? Med 
dessa breda barriärer av stora vägar? 
För om de somjobbar på Brunnshögs
området ska åka kollektivt dit, vem är 
det då som förväntas trafikera detta 
planerade vägsystem? Behovet kan ju 
inte finnas idag när åkrarna endast 
trafikeras av någon enstaka traktor. 
Eller? Man undrar. 

Cecilia Wadenbäck 

tjänsteman på skånska landsbygden 
inte öppet kunde uppträda som 
vänsterradikal. 

Lennart Johansson var på olika 
nivåer aktiv i många föreningar, 
som drog nytta av hans förmåga, 
men vänsterdistriktet var säkerligen 
det som låg hans hjärta närmast 
och som han längst höll fast vid. 
Han skänkte distriktet en stor 
summa pengar. Han gav oss också 
sin stora samling av samhälls
analyserande och samhällskritisk 
litteratur. Det var böcker som han 
hade lästgrundligtoch tillgodogjort 
sej. Han kunde sina klassiker - och 
var inte nådig i sitt omdöme om 
vissa av cem. 

Dessutom skrev Lennart kloka 
artiklar, några gånger här i Vecko
bladet, en tidning som han följde 
genom åren och ofta kommen
terade. Han hade många vänner i 
Lund. 

Gunnar Sandin 



UNG V ÄNSTERS 40:E KONGRESS: 
FÖR UNGDOMENS RÄTT OCHVÄRDIGHET 

tack vare ombudens disciplin, det 
13-16 maj höll Ung Vänster sin bla. ~at~ ~~stavsson från Lund. rutineradepresidietdärbla.Hanna 
40:e kongress i Västra Frölunda, Till gladJe for oss lundensare blev Gedin satt och genom att ha 
Göteborg. Detvaren kongress som två nya Ung Vänstrare från Lund nattförhandlingar till fyra-fem på 
utstrålade enormt med framtidstro invalda ~stället, Hanna. Graner och morgonen tre dagar i rad lyckades 
och kärnparglöd, vilket inte är så f!an~. Lmde. Ung Vanster .. Lund man hinna nästan färdigt, verk
konstigtmed tanke på Ung Vänsters f1ck aven repres.entanter l forbun- samhetsplanen fick hänskjutas till 
utveckling de senaste åren. För- dets valberedmng genom An)a den nya förbundsstyrelsen. 
bundet har växt enormt, många Davidsson och l progr~rnkornrn1t- Kongressen gästades av flera 
distrikt som knappt existerade vid ten invaldes Hanna Gedm och Ma,tz internationellaoch svenska gäster. 
den förra kongressen 1996 är idag Gustavsso~ . Prog~aiTII<:oTrnJtten Från Sverige korn representanter 
välorganiserade och starka. Eko- ansvar~ for att halla ~~~ng den från Nej till EU, SSU-Handels, 
nornin har gått från att vara Jdeolog1ska debatten l forbundet Civilpliktsrådet och några av de 
katastrofal med skulder på över en oc.h lägga fram ett f?rslag på nytt frivilliga i Spanska inbördeskriget. 
miljon för tre år sedan till att bh pnnc1pprograrnullnastakong~ess, Hälsningsanförande hölls av 
stabil och stark. Kunskapsnivån har som trohgtv1s kornmer att hallas systerorganisationer från Polen, 
höjtsrnarkantgenornenrnedveten 200~. .. " .. Guatemala, Finland, Norge och 
satsningpåfrarnföralltideolog1ska Pa lord~gen akte de over. 550 Danmark. Det utan tvivel mest 
studier, vilket tydligt återspeglade deltagarna m ull Go te borg ~?r en uppskattade hälsningsanförandet 
sig i debatten under kongressen. gemensam dernons~atlon for. ett höll Greta Segersson, garnmal 
Ung Vänster har även under Ungdornens Hus l Go te borg. lover partiveteran som berättade 
desenasteårenlyckatsgåfrån om sitt arbete i SKU under 
att vara en svagt förbund till 20- och 30-talet och sjöng 
att bli en stark politiskrörelse gamla kampsånger. Ornåtligt 
som kunnat påverka svensk populära var även Röda 
politik. Flåset som gjord e flera 

Kongressen antog prin- spelningar. 
cipprogram, stadgar och en Kongressen antog utta-
internationell resolution. !ande om det stundande ED-
Debatten korn främst att valet, situationen i Kosovo, 
kretsakringprincipprograrn- Elevfacklig kamp och en 
rneteftersornprograrnkomit- hälsning till Gladys Marin 
ten valt att göra flera grund- , som är det chilenska korn-
läggande förändringar, bl.a. · munistpartiets kandidat i 
enrnernyanseradstatsanalys, presidentvalet. Man antog 
en klarare klassdefinition och även ett uttalande om mordet l 
en mindre fokusering på av tre vänsteraktivister i 
individuell kamp. Debatten ,· Guatemala som mördades 
kom annars framförallt att under den tid kongressen 
kretsa kring feminismen, där pågick. 
men diskuterade genusbe- Storilskakändeävenkon-
greppet, förtrycket av den gressombuden inför det be-
kvinnliga sexualiteten och mötande vi fått i media. Ett 
kopplingen mellan patriar- stort antal tidningar, fram-
katet och homofobin. För- förallt borgerliga, skrev 
bundets syn på försvaret, spaltmeter om Ung Vänster 
djurrätt och förhållandet som en dogmatisk, sovjet-
mellan Nord och Syd orsa- trogen och extremistisk organi-
kade även långa debatter. ett decennium har de lokala sation, trotsattingenavtidningarna 

Kring stadgarna kom debatten klubbarna kämpat för ett Ung- hade orkat att bevista kongressen 
att kretsa kring kvotering och domens Hus, men trots att de och lyssnat till debatten. Endast 
förbundsrådet. Efter lång debatt styrande socialdemokraterna vid ett fåtal tidningar valde att kornrna 
valde Ung Vänster att införa en flera tillfållen utlovat ett hus har till kongressen och dessa förrned
kvoteringsbestämmelse som är ingenting hänt. Demonstrationen lade en betydligt mer nyanserad 
identisk med partiets, dvs. minst blev mycket lyckad. Detvarmycket och sanningsenlig bild. 
50% kvinnor, ordförande oräknad längesedan jag såg en så välorga- På Söndags eftermiddagen 
i alla styrelser och valda organ. niserad demonstration, med raka avslutades kongressen traditions
Man valde även att behålla för- led, välinövad slagord och ett enligt med internationalen. Lika 
bundsrådet, en institution som mycket stort antal banderoller och traditionsenligt var den skånska 
granskar förbundsstyrelsens arbete fanor. Efter demonstrationen höll delegationens hemfärd kantad av 
och som kritikerna menade fun- Jenny Lindahl och Agnes missöden. Hemresan blev mer än 
gerade för dåligt. Andersson, Ung VänsterGöte borg/ fyra timmar försenad genom att 

Ideninternationellaresolutionen Bohusläns ordförande tal om hur bussbolaget glömt bort oss, dess
valde Ung Vänster att lägga fram 90-talet nedskärningspolitik drab- utom stannade bussen mitt på 
sin syn på en rad internationella bat de unga och hur de styrande i motorvägen utanför Göteborg. 
konflikter där man inte haft någon Göteborg svikit ungdornarna gång Med hjälp av tejp (!)lyckades man 
klar åsikt tidigare, bla. Kurdistan, på gång. laga bussen tillräckligt för att ta 
Nordirland och Baskien. Efter demonstrationen anord- sig till Ängelholm, där man fick 

Jenny Lindahl omvaldes som nades en fest där bia. Lars Vin- byta buss. Trötta, slitna men 
ordförande med acklamation, ett nerbäck uppträdde. J ag får väl otroligt glada och nöjda återvände 
intealltförförvånande valeftersom erkännaatt vi var ettparlundensare de 20-tallundensare som bevistat 
Jenny lyckats bli Ung Vänsters som valde atttaspårvagnen tillbaka kongressen. Meden starkframtids
ansikte i media och är mycket ut till Västra Frölunda för att hinna tro kommer vi attfortsätta kampen, 
populär inom förbundet. Kong- med en snabb dusch och en förUngdomensrättochvärdighet! 
ressen valde även en ny förbunds- halvtimmes sömn innan nattför- Hans Linde 
styrelse.Denföregåendekongress- handlingarna påbörjades vid 
periodens uppbyggnadsarbete har midnatt. 
ställtstorakravpåförbundsstyrelse På grund av ombudens diskus-
ledamöterna, som fått dra ett stort sionsvilja såg det länge ut som om 
lass. Många valde därför att avgå, kongressen inte skulle hinna med 

att anta principprogrammet. Men 

Ljuset från 
Paris. 
VB.s korrespondent i Paris Charlotte 
Erlandsson-Albertsson har publicerat 
en populärvetenskaplig artikel om sin 
forskning i det senaste numret av 
Forskning och Framsteg. Temat gäller 
det somliggeross alla varmtom hjärtat, 
nämligen mat och vikt. Charlotte 
berättarom två sätt att närma sig ätande t 
&ndash; antingen att fylla krävan eller 
att njutningsfullt smaka sig fram bland 
delikatesserna. Båda sätten har sitt 
ursprung i stenåldersmänniskan, att äta 
mycket och rejält när maten är 
tillgänglig är förstås en överlev
nadsstrategi när maten inne alltid är 
tillgänglig. Att genomlustoch njutning 
styra födointaget till energirik föda, 
främst socker och fett, var likaledes 
viktigt för överlevnaden. Idag är saker 
och ting annorlunda men många av oss 
fortfarande stenåldersmänniskor vilket 
leder till problem med vikten. 

Våra kroppar och själar tycks vara 
system som styrs av molekyler och 
signalsubstanser. Också ätandet styrs 
av en rad olika substanser. Hunger 
framkallas av en grupp kemikalier 
mättnad av en annan grupp. 

Fyllakrävanstrategin tyck vara 
ganska enkel, men värre blir det när 
lusten kommer med i spelet. När man 
äter fett och socker så utlöses olika 
opiater och endorfiner och vi känner 
lust och vill ha mer och kan lätt motstå 
mättnads signalerna. Om man däremot 
slutar att äta genom fasta eller självsvält 
minskar utsöndringen av dessa 
l u stframkallande substanser och man 
känner inte längre någon lust, aptiten 
minskar, inte bara på mat utan även på 
annat spännande somlivet kan erbjuda 
t. ex. karlar! Det är här somjag blir lite 
undrande över mitt eget hälsotillstånd. 
Jagvarken fastarellersjälvsvälter, men 
ändå måste jag säga, är min aptit på 
karlar är i det närmaste obefintlig. 

När kommer då pillret som gör att vi 
kan njuta vårt fett och socker utan att 
samtidigt gå upp i vikt? Charlotte lovar 
inget om det, men uppenbarligen finns 
det ju en del människor somkan äta hur 
mycket som helst utan att gå upp i vikt. 
Hur denna gen överlevde stenåldern är 
ju naturligtvis en gåta. 

Kanske är dessa människor 
mutationera v stenåldersmänniskor. De 
här människorna är ju i alla fall tydliga 
exempel på att det finns en lösning på 
viktproblemet. Så Charlotte, skynda Dig 
att ta fram ett piller åt oss' Vår lust till 
fettet och sockret är oss övermäktig och 
viktkurvan är inte i överensstämmelse 
vad som kan betraktas som hälsosamt. 
Vårt, visserligen lustfyllda, men ack så 
ansvarslösa ätande får oss att förorsaka 
ökade kostnader för sjukvården, något 
som den inte har råd med. 

Läs gärna Charlottes artikel i FoF 
Nr.4, 99. I detta nummer av denna 
prestigefyllda tidskrift kan man också 
läsa om en amerikansk undersökning 
som visar att kaffekonsumtion minskar 
benägenheten till självmord ! 1 Så vad ni 
gör gott folk; drick kaffe! 

os 
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Demokratiskt underskott. 
Demokratiskt underskott är j u ett 

vanlig benämningnärman vill beskriva 
bristen på demokrati i EU. Jag tror 
emellertid att man behöver inte vända 
sig till Bryssel för att konstatera sådana 
brister. Jag tänker på regionpolitiken. 
Jodå, visst följerregionpolitiken demo
kratiska regler, i princip, men hur är 
det i verkligheten? 
När borgarna fick problem med att 
få igenom sitt strukturprogram i 
regionfullmäktige därför att borgerliga 
ledamöter från Ängelholm inte ville 
rösta för nedläggning av förlossningen 
i Ängelholm var goda råd dyra. Hur 
görman då? Jo, säger någon. Det finns 
ju ett beslut taget i den interimistiska 
organisationen Regionförbundet Skåne 
under 98, så då det räcker att vi tar ett 
beslut i regionstyrelsen om detta (där 
det tydligen inte finns någon ledamot 

från Ängelholm) och så lyfter vi ut 
frågan från det som skall föreläggas 
regionfullmäktige där förslaget annars 
skulle ha fallts . Det är väl sådant man 
får kalla för fiffel. Det är inte så attjag 
argumenterar mot nedläggning av 
förlossningen i Ängelholm i sak, bara 
på sättet som man går till väga. 
En viktig ingrediens i demokratin är 
att mediaharen aktiv bevakning av det 
som sker inom politiken. När det gäller 
regionpolitiken så måste man säga att 
den bevakningen är minimal, såväl i 
TV och de stora drakarna som i VB . 

Efter senaste regionfullmäktige
mötet satte jag mig förväntansfullt 
framför TV :n för att höra hur struktur
planförslaget hade behandlats. Denna 
för regionen ganska viktiga händelse 
redovisas då i Sydnytt endast med en 
nyhetsnotis som säger att majoritetens 

Varning för Brunnshögsområdet! 
I fördjupningen av översiktplanen för 
Brunnshögsområdet servaras man en 
"glass i g" vision fullmatad med snitsiga 
teckningar. Här planeras en "Science 
Park" med funkisinspirerade bygg
naderiparkmiljö. Dethelakan, viden 
första anblick, te sig attraktivt och väl 
genomarbetat. Miljötänkande ska 
genomsyra hela området. Men 
frågetecknen hopas efterhand somjag 
läser handlingarna. Ett citat ur 
inledningen: 

"Området ska utgöra stadens 
framtida, mest betydande utbyggnads
område, där samspelet mellan institu
tioner ochföretag kan utvecklas med 
full kraft. Ericssons etablering i 
området med ca l 200 anställda och 
möjlighet till ytterligare expansion är 
ett exempel på detta synsätt. F ull t 
utbyggt kan området omfatta ca 500 
000 m 2 tomtmark och 5-6 000 
sysselsatta. Brunnshögsområdet är 
därmed av stor betydelse för hela 
regionen. 

Den första frågan man kan ställa 
sig; tycker jag, är om projektet är 
förenligtmeddetAgenda21 dokument 
som antagits av Lunds Kommun
fullmäktige. Är det ur markhushåll
ningsperspektiv klokt att använda ca 
50 ha högvärdig jordbruksmark till 
detta ändamål? Det är högst osäkert. 
Vi vet att det är attraktivt för företagen 
att etablera sig i Lund. Men är det ur 
miljö- och resursperspektiv önskvärt 
att låta företagen ohämmat göra detta? 
Kanske är det så att i dagens informa
tionssamhälle, där information snabbt 
utbyts via datorer och Internet över 
halva jordklotet, skulle denna typ av 
företag lika gärna kunna etablera sig i 
avfolkningsbygder som Österlen och 
N arrbotten eller på Gotland. I en tid då 
du aldrig befinner dig längre ifrån ett 
Universitet eller en Högskola än din 
Internetuppkopplade dator är det 
kanske inte alls nödvändigt att allting 

lokaliseras i sydvästrahörnet av Skåne, 
med den miljöpåverkan och alla 
problem som det innebär. Skåne har 
redan en kraftig slagsida och håller på 
att kantra. 

"Lundalänken" i all ära, men 
minimum av miljöpåverkan vad gäller 
resor till och från arbetet uppnår man 
om människor kan arbeta inom 
cykelavstånd där de bor. Omvänt skulle 
man kunna säga om människor kan bo 
där de arbetar, men då är man återigen 
framme vid frågan: Hur mycket ska 
Lundtillåtas växa? Hurmycketavden 
högvärdiga jordbruksmarken skall 
offras för till växten? J ordbruksmark 
som vi vet behövs för livsmedels
produktion ur ett globalt perspektiv. 

"En väl utvecklad kollektivtrafik är 
väsentlig för Brunnshögs attraktivitet 
och en viktig del av det miljötänkande 
somskallpräglaBnmnshögsområdet" 

Om kollektivtrafiken i detta sam
manhang är så väsentlig kan man fråga 
sig varför hela området är tänkt och 
planerat ut ifrån bil perspektiv. Varför 
skulle man annars finna följande under 
rubriken Trafikförsörjning? 

"Utmarksvägenäridagca5mbred, 
vägprofilen följer i princip markto
pografin. Varken vägbreddeller profil 
kan sägas uppfylla de lägst ställda 
kraven på säkerhet ochframkomlig het. 
Hastigheten är reglerad till 70 km/h 
och 50 km/h i korsning. Omkör
ningsförbud gäller på vissa delar och 
axeltrycket är begränsat.-Utifrån de 
krav som måste ställas på Utmarks
vägen om den skall komma attfungera 
som kommunikationsstråk för cykel, 
buss/spårtrafik och bil måste bredd
ning och profiljusteringar göras" 

Dettainnehäri klartext att Utmarks
vägen kommer att breddas och rätas 
ut. Den kommer inte längre att tillåtas 
följa landskapets mjuka kupering. Den 
ska bli rak och snabb och inbjuda till 

förslag hade antagits efter sju timmars 
debatt! Inte ord om vad dessa sju 
timmars debatt hade handlat om. 

Inget om oppositionens ställnings
tagande. I SDS dagen efter hittade jag 
ingetom regionfullmäktigemötet OK, 
det finns information och jag rekom
menderar den intresserade att studera 
www.skane.se under nyhetsbrev och 
pressreleaser, men är det verkligen 
tillräckligt med offentlighetsprincip för 
att det skall kallas demokrati? 

Hur såg det då ut i v: s förstamaj
demonstration? Ja, jag kanske inte läste 
alla banderollerna. Kanske där fanns 
något, men i talen kunde jag inte hitta 
något som behandlade regionfrågorna. 
Regionpolitikernaexperimenterar med 
en budget på 17 miljarder med ett 
prognosliserat underskott på ca l 
miljard och midnatt råder, tyst det är i 
husen. OS 

omkörningar. På något annat sätt kan 
man inte tolka texten. Här ska snart 
susa fram 6 800 fordon per dygn. Då 
ska man ha i minnet att Utmarksvägen, 
som lades ut vid skiftet 1813 och följer 
gamla ägogränser, är en del av vår 
kulturhistoria viktig att bevara för 
framtida generationer. 

Utmarksvägen ska, enligt planerna, 
svängas och kopplas på "Norra Ringens 
förlängning", dvs en koppling mellan 
motorvägen och Utmarksvägen. 
Finkänsligt nog nämns ingenstans 
någon "Östra Ring", men det är helt 
klart detta det är frågan om. 

Norra Ringens förlängning kommer 
att ligga som en 26m bred barriär tvärs 
igenom Brunnshögsområdet Här 
planers för 11 80011 O 600 fordon per 
dygn. Det är tänkt att bli så brett och 
fartfyllt att gång- och cykeltrafiken 
hänvisas till tunnlar under vägarna. 
Detta gäller förövrigt för hela området. 
På illustrationerna syns fotgängare och 
cyklister fridfullt promenerande eller 
makligt trampande längs allekantade 
gator, eller längs grönskande gång
och cykelstigar mellan husen. Om 
man lägger kartan med grönstråken 
och kartan med gång-och cykel vägarna 
ovanpå varandra kan man konstatera 
att dessa sammanfaller. Alla som tänker 
cykel vet att cyklister, åtminstonde 
kvinnliga sådana, avskyr både 
cykeltunnlar och cykelstigar som går 
genom ödsliga grönområden. Detta 
borde vara särskilt viktigt att beakta i 
ett stort Science Park område som 
kommer att vara ödsligt och folktomt 
på kvällar och helger. Det framgår 
klart att planerarna ännu en gång tänkt 
bil när de planerat för gående och 
cyklister. 

Lundalänken, slutligen, har hamnat 
nere i sydöstra delen av området. Här 
planeras för en konferensanläggning 

forts sida 2 

styrelsens kommentar 
till l maj 

Man kan konstatera att årets l 
majfirande var en stor framgång. 
Många av våra mpotståndare säger 
att denna dag har spelat ut sin roll 
och inte längre engagerar männi
skor. Vårt demonsrationståg med 
ettusen deltagare är väl ett gott 
svar på detta. V ar det då detta som 
var den stora nyheten i pressen, 
nej tyvärr inte, rubrikerna stals av 
vårt "samarbete" med SAC. 
Styrelsen har diskuterat detta och 
kommit fram till följande klarläg
gande. 

Vänsterpartiet genom dess 
styrelse har inte inbjudit syndika
listema till årets l majfrrande, SAC 
var inte på något sätt medarrangör 
och de var inte inbjudna att hålla 
något tal. Enskilda människor är 
naturligtvis välkomna att delta i 
vår demonstration, så länge man 
inte agerar mot våra syften eller 
har banderoller som strider mot 
vår uppfattning. Styrelsen anser 
det olyckligt att syndikalisterna 
fick hålla sitt tal och på så sätt ta en 
stor del av uppmärksamheten i 
Folkparken. Det var en serie 
olyckliga omständigheter som 
gjorde att så blev fallet och 
styrelsen tar lärdom av detta för att 
vara mera noggranna med organi
sation organisationen av nästa års 
l majfirande. 

Göran Fries 
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Må 24 maj kl19.00, förberedelse inför 
kommunfullmäktige 
Sö 30 maj kl 19.00, Filmkväll, Doktor 
Strangelove". 
25 maj,kl19.00, Kvinnapolitiskt nätverk 
Samtliga möten på partilokalen, 
Svartbrödersgatan 3 
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