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Betygsstyrning och segregation 
Om ett par månader väl j er eleverna 
i årskurs 9 gymnasieprogram- alla 
har rätt till den utbildning som 
motsvarar deras intresseäljer 
medieprogrammet - och har 
tillräckligt bra betyg- kommer till 
Vipeholm eftersom programmet 
bara finns där. 

Andra program som t ex 
samhälls- och naturvetarprogram
men finns på flera skolor. Väljer 
man dem har man också möjlighet 
att välja skola. Men antalet platser 
är begränsat. Regeln har hittills 
varit att en elev som inte kunnat få 
sitt val av skola tillgodosett 
placeras på den skola som ligger 
närmasthans hem. Kommereleven 
från Svaneskolan och är bosatt i 
närheten är Polhemgymnasiet en 
naturlig fortsättning . 

segregationsbeslutet 
Vid utbildningsnämndens senaste 
sammanträde drev majoriteten 
igenom en ny regel: betygen ska i 
fortsättningen vara den enda faktor 
som bestämmer gymnasieplace
ringen. Högre betyg slår ut lägre. 
Den attraktiva skolan med fler 

sökande än platser tar emot dem 
med de högsta betygen. För övriga 
elever finns ingen valfrihet. De 
placeras på skolor de inte önskat. 
Eleven i Polhemstrakten hamnar 
på Spyken eller Vipeholm 

Resultatet av beslutet blir 
segregation. Betygsnivån på 
eftertraktade skolor stiger redan 
vid intagningen; på mindre attrak
tiva sjunker den, oavsett skolomas 
verkliga kvalitet. Skillnaden 
förstärks inför nästa års val av 
skola. På sikt siker sig de bäst 
meriterade lärarna till skolor med 
högrebetygsnivå och höjer därmed 
kanske deras kvalitet ytterligare. 
Lärare med sämre meriter, ofta 
unga nyutbildade lärare, hamnar 
på mindre attraktiva skolor, där 
arbetetärmer krävande. Det borde 
naturligtvis vara tvärtom, men 
lärare följer som andra minsta 
motståndets - eller marknadens -
lag. 

Vad styr skolvalet? 
Elevernas val av skola styrs dels 

av närhetsprincipen och dels av en 
rad andra faktorer som inte har 

med skolomas kvalitet att göra som 
t ex närhet till varuhus, butiker, 
McDonalds-restauranger, biografer 
och liknande. Ur det perspektivet 
har Katte och Spyken Lunds mest 
privilegierade lägen. Polhem har 
klarat sig bra, trots att skolan 
geografiskt ligger till. Sämst läge 
har Vipeholm. Med det nya sys
temet kan sådana irrelevanta 
faktorer på sikt leda till kvalitets
skillnader. 

Många elever väljer bort 
Vipeholm. Att skolan med sina 
vackra ändamålsenliga byggnader, 
sin stora park med gamla träd och 
sin studiero utgör den bästa 
utbildningsmiljö Lund kan erbjuda 
-något som uppskattas av de elever 
och lärare som nu arbetar på 
Vipeho lm, enligt vad Sydsvenskan 
berättade i veckan - väger lätt för 
den som vill shoppa på hål
timmarna. Nu har utbildnings
nämndens beslut givit elever med 
höga betyg möjligheten att utan 
påseende välja bort Vipeholm. 
Följden kommer vi att se om några 
månader, närdet blir dags förniorna 
att välja skola. Vipeholm har det 

lägsta betygsgenomsnittet i Lund. 
Utbildningspolitikerna försätter 
skolan i ett svårare läge än 
någonsin. 

Moderatema tycks betrakta 
det som ett straff att gå där. De 
menar att den tidigare tillämpade 
principen tvingat de "stackars" 
eleverna från de östra kommun
delama till Vipeholm. Nu när 
betygen avgör får de äntligen 
chansen att närma sig markna
derna i stadens centrum. Men 
detta är en sanning med modi
fikationer. De elever som har de 
allra högsta betygen kommer att 
kunna överge sina gamlakamrater 
och slå sig in på Spyken och 
Katte. Men det stora flertalet 
hamnar på Vipeholrn. Betygs
genomsnitten i de östrakommun
delarnas grundskolor är som 
bekant lägre än i stadskärnan. 

Är betygen rättvisa? 
Här når vi en kärnpunkt. Det nya 
placeringssystemet bygger ensi
digt på betygen. Men är betygen 
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Vänsterns nya studentförbund! 
För första gången på flera år finns 
nu återigen ett nationellt förbund 
för vänsterstudenter. Vänster
partiet har sedan april 1998 en 
studentorganisation. Drygtettoch 
ett hal v t år har gått sedan den 
konstituerande kongressen och 
lokalföreningar till Vänsterns 
studentförbund (VSF) finns idag 
på flera universitets- och högskole
orter. VSF Lund bildades våren 
1999 och under hösten startade 
vår verksamhet. 

Parti och universitet 
Vänsterns studentförbund är ett 
socialistiskt och feministiskt 
förbund för studenter och dokto
rander på högskolor och univer
sitet. Vi vill vara en länk mellan 
partiet och universitetet, mellan 
politik och vetenskap. VSF vill 
berika vänstern med akademiska 
impulser och kunskaper samt bidra 
till en vitaliserad idedebatt inom 
partiet, samtidigt vill vi föra in 
vänsterpolitik på universitetet. 
Nationellt sett är en av tankarna 
med VSF att vi ska kunna fungera 
som remissinstans vad det gäller 
bl. a studiepolitiska frågor. 

VSF Lund vill stärka vänstern 
vid Lunds universitet. Vi vill vara 
ettforum för diskussion och debatt 
och skapa en motvikt till de 
borgerliga synsätt som är förhär
skande inom universitetssfären. 

Vi vill skapa debattkringdagens 
utformning av kurseroch program, 
t. ex. vad gäller marknadsstyrning 
av utbildning och forskning . 
Näringslivets krav styr allt mer 
den högre utbildningen och hur 
resurser fördelas . Dettagynnarinte 
ett kritiskt och självständigt 
tänkande utan utbildning och 
forskning som är ekonomiskt 
lönsam för några få och ofta 
kortsiktig. 

Ett annat problem som vi vill 
föra fram är mansdominansen 
inom den akademiska världen. 
K vinnorna försvinner allteftersom 
inom utbildningsnivåerna och 
andelen kvinnor på professorsnivå 
är skrämmande låg. I de flesta 
beslutande organ är ledamöterna 
till övervägande del män. De 
inarbetade beslutsrutinerna samt 

de av män skapade informella 
reglerna utgör hinder för kvinnor 
att arbeta inom och påverka dessa 
organ . Många utbildningar är 
könssegregerade, såväl kvinno
som mansdominerade. VSF vill se 
en kvotering av det underrepre
senterade könet till beslutande 
organ och till utbildningar samt att 
genusperspektiv förs in i ut
bildningen. Det är viktigt att se till 
att universitet efterlever de jäm
ställdhetsprogram som finns. 

De studiesociala frågorna är 
naturligtvis väldigt viktiga för oss. 
I oktober var Kalle Larsson här och 
berättade om den nya studiestöds
reformen. Väl behövd men inte alls 
en så omfattande förändring som 
VSF önskat. Långsiktigt efter
strävar vi studielön och på kortare 
sikt vill vi se hälften bidrag och 
hälften lån. studiemedlet behöver 
också höjas då det på senare tid inte 
alls ökat i samma takt som matpriser 
och hyror. 

Samtidigt som studiepolitiska 
frågor är vår huvudinriktnins är det 

viktigt att inte glömma bort 
världen utanför universitetet. 
Utifrånettakademiskt perspektiv 
vill vi ordna debatter kring 
aktuella samhällsfrågor. VSF 
Lund arrangerade nyligen en 
debatt om vänsterns skuld och 
demokratins framtid. Ä ven om 
huvudnamnen i debatten tyvärr 
lämnade återbud blev det en 
lyckad kväll med en uppslutning 
som överträffade våra förvänt
ningar. Vår ambition är att i 
fortsättningen hålla flera liknande 
debatter. 

Vill du engagera dig i Väns
terns studentförbund eller komma 
i kontakt med oss är du väl
kommen på våra medlemsmöten 
måndagar udda veckor kl. 20.00 
på Smålands Nation. Det går 
också bra att ringa p~ telefon 046 
- 15 92 59 (Tobias) 

VSF Lund 
genom Anna Levin, förbunds

styrelseledamot, VSF 
Tobias Cassel, ordf 

VSF Lund 



Inför försvarsbeslutet: Om kriget inte kommer (2) 
Regementsdöden 
Det är betecknande att huvuddelen 
av intresset för försvarsbeslutet nu 
knyts till nedlagdaregementen och 
hithörande regionalpolitik. Men 
detta är lappri: regementen kan man 
ha och mista, se på hur det har gått 
i Ystad, Växjö, Jönköping, Kris
tianstad för att nu ta några när
liggande exempel. Det är kom
muner som närmast är tacksamma 
för att ha kommit loss ur en 
föråldrad struktur. Och närmast 
komiskt blir de engagerade riks
dagsmännens kattrakande om 
behovet av ett flygförband i 
Ängelholm resp. Kallinge. Det 
torde vara cirka 8 minuters flygtid 
mellan orternaoch förrestenjobbar 
de flesta knutna till en flottilj mest 
med radar , stridsledning och 
bassystem långt ifrån den egna 
flottiljflygplatsen . Och naturligtvis 
var det pinsamt att se representanter 
från Lund, den framtidsinriktade 
high-tech- och kunskapsstaden, 
sälla sig till supplikanterna från 
Boden m.fl. platser och fara till 
Stockholm och böna för gamla 
Revingehed. Hässleholm hade 
bättre behövt ha sin pansarbrigad 
kvar. Det är naturligtvis dystert för 
platser som Sollefteå, Falun och 
Eksjö att bli berövade delar av sina 
traditioneroch sin försörjning, men 
det får inte förhindra i övrigt vettiga 
förslag. 

Försvarsstrukturen 
Det centrala är naturligtvis hur 
försvaret ska vara uppbyggt och 
sammansatt. En första detalj 
kustartilleriethalveras vilketkänns 
vemodigt för en gammal skogs-

matros, men det verkar nästan 
onödigt pietetsfullt. Flottan får leva 
kvar, med ett förbluffande antal 
ubåtar. Mitt intryck är att här 
fjäskas det både för en etablerad 
svensk struktur och för NATO. 

Det centrala är att armen i stort 
sett får packa ihop. Den svenska 
fältarmen ska nu bestå av sex 
brigader om 5000 man. I gengäld 
ska flygvapnet vara intakt: det ska 
inte bli ett JAS-plan mindre (även 
om en flygflottilj läggs ner). 

Enkla själar, särskilt i arme
kretsar, säger att beslutet bottnar i 
att OB är flygofficer. Det är han, 
men så enkelt är det inte. Däremot 
tycks det vara så att försvars
ledningen är fången i tänkesätt och 
föreställningar på modet och där 
intar flyget en central roll. Där, 
liksom i marinen, florerar också 
drömmarna om samverkan med 
NATO i internationella samman
hang. Allt givetvis nästan riskfritt, 
kirurgiska ingrepp, hög höjd, inget 
fastkört i leran. 

Andra säger att det helt enkelt är 
så att flygvapnet är svårast att bygga 
upp när man en gång dragit ner. 
Det skulle vara lättare med arme
förband. Tja, kanske är det så. Själv 
gissar jag nog mer på det industri
politiska komplexet, dvs flyg
industrin. Den haren utomordentlig 
politisk tyngd: om den värnar 
Wallenberg och moderatema lika 
mycket som von Sydow och 
socialdemokraterna och av ungefär 
samma skäl : det är deras folk. Och 
alltid samma visa om de enorma 
potentiella exportframgångarna 
som inte får riskeras. Så kastas 
goda pengar efter dåliga. Det 
kommer säkert att gå likadant med 

JAS som med Viggen: om man ska 
få iväg dem måste man praktiskt 
taget skänka bort dem. Små länder 
ska så klart inte hålla på med 
storartade krigsmaterielaffärer: 
sådanthandlar om stormaktspolitik 
och billig serieproduktion och 
skulle man lyckas prångla ut något 
blir det bara problem i efterhand 
som med Indien. 

Partipolitiken 
Det finns mycket man inte förstår . 
Varför ställer centern upp på det 
här förslaget som går tvärtemot allt 
vad centern stått för tidigare? Det 
enda svar jag kan ge är att 
centerpolitikerna vill visa att de 
fortfarande är med och betyder 
något. Vad kommer moderatema 
att göra? Gissningsvis mumla 
dunkelt om avrustning och kräva 
mer pengar till försvaret, men inte 
ifrågasätta flygsatsningen. Folk
partiet kommer att säga att det här 
är OK om vi bara också går in i 
NATO. 

Tänk längre! 
Vad ska vänsterpartiet göra? Tja, 
det får väl bli något om mindre till 
flyget och mer till armen och en 
tydlig varning mot ett närmande 
till NATO.En ohelig riksdags 
allians till försvar för armen skulle 
inte vara helt fel. Ett avstånds
tagande gentemot att svenska 
trupper sätts in i "fredsfram
tvingande åtgärder" (ack hur kunde 
Napoleon, Hitler m.fl. klara sig 
utan detta newspeak?) vore också 
på sin plats. 

Men det borde tas lite större 
grepp. Värnplikten är som princip 
viktig, inte för att den handlar om 

militärt försvar utan därför att den 
utgör en form av samhällstjänst 
och kollektiv plikt och är en skola 
för kollektiv handling. Ska vi ha ett 
drägligt samhälle kan vi inte klara 
oss med bara medborgerliga 

rättigheter utan också skyldigheter. 
Värnplikten/samhällstjänsten be
höverrustas upp och utvidgas inför 
framtida miljöarbete - mänsklig
hetens framtid ser ju inte bara ljus 
ut. Men sådan vaga tankar behöver 
fördjupas och det tycks ingen vara 
intresserad av . 

Sten H. 

Alternativ regionbudget (v): några kritiska kommentarer 
När Oresundstrafiken startar till Oroliga mellanskikt formuleringar som "av miljöskäl tivtrafiken. Det är rätt mycket 
sommaren kommer det att gå ett Under inflytande av en lokal prioriterar vänsterpartiet järnväg pengar för en såpass enkel utred
perso~tåg ~stvartj~gonde min~t mellanskiktsopinion kring Konti- och sjöfart när det gä~ler !T~nsport- ningsuppgift. Själva försöket 
over till Sjalland, forst bara fran nen-talbanan har vänsterpartiets mfrastrukturen. M!IJon tal m te mer förutsätter enligt partiet särskilda 
Malmömen ~nartnog frånHel sing- avdelning i Malmö formulerat den och nu krävs det att såväl varu-? statsanslag. 
borg och Kristlanstad v1a Lund. ovan angivna linjen. Sedan harman godstransporter som personresor 1 Liknande försök har gjorts förr. 

Hurskamandåtolkaskrivningen fått igenom den som hela Skåne- hög grad flyttas över från bil till tåg Mest känt är det i Halmstad, som 
i "Vänsterpartiets förslag till budget distriktets linje, och som sådan upp- och båt". En sak är att regionrådet visade att kollektivresandet ökade 
för Region Skåne 2000" om att repasdenipartietsaltemativbudget Ann-Mari Campbell personligen -men att det var cyklister och 
"Vänsterpartiet har som utgångs- till regionen som i sina huvud- inte ställer upp på partiets trafik- fotgängare som värvades, inga 
punkt att all tågtrafik, b~de gods punkter refererades i förra numret. pr_o~am (~_e tidigare VB-debatt). bilister. Ett nyttexperimentkunde 
och persontrafik, som mte har Veckobladet är vänsterpartiet V1kt1gare ar att programmet mte varaintressant,mendetärfaktiskt 
Malmö som destination s~a l;d~s närstående men hoppas att partiets hållerens för en ytlig ~ra!J.Skning . tveksamt om resandet ska subven-
runt staden"? Altemat1venarsav1tt linje inte går igenom på denna EnligtprogrammetborOresunds- tianeras i så hög grad. En över-
jag förstår det två: . punkt. taxornasättas såattkollektivtrafi_ken konsumtion av resor har ju 

, l) v ,ar f~rtwnde rr.u~ut ska det Det är en sak att en distrikts- gy~nas. ~ra .. ~egwn~n. har mte negativa miljökonsekvenser. 
ga ett tag fran Malmo till Kastrup/ konferens har råkat anta ett o ge- moJhghet JUndlska moJhgheter att Ater får man misstanken att 
Köpenh~~· var fyrtionde ~nut nomtänkt förslag. Sådant händer i f?rdyraförbila.rJ_lame~kansub,ven- förslaget inte är särskilt genom
ett~nat . so~mt;har Malmo so,m de bästa partier. Men varför upp- t1,onera kollekt1vtraf1ken .. Nagon tänkt. 
destmatlon . Tagtraf1ken fran repa den i ett budgetförslag som sadan post fmns emellertid mte 1 
Malmö halveras alltså, med de vänder sej till pressen och allmän- vänsterpartiets alternativ budget. 
följder som det får för dess heten? Tänk om någon utom-stå- Vackra tankar som man inte är 
konkurrensförmågagentemotbilar ende frågar: hur har ni egentligen beredd att ta de materiella kon-
och bussar. tänkt er detta? sekvenserna av får liksom inte 

2) Malmö behåller sin 20- tillräcklig tyngd. 
minuterstrafik. Lika tätt går det tåg Svepande formuleringar 
norrifrån som passerar Lund men Därmedsagtattdetfinnsanledning 
undviker Malmö. Kostnaden blir förvänsterpartietsmedlemmaroch 
minst sagt betydande eftersom det vänner att kritiskt granska det som 
behövs dubbelt så många tåg. regionledningen för fram. Och inte 

låta sej duperas av svepande 

Dyr utredning 
Den enda trafikbudgetsatsning som 
regionens v-politiker var beredda 
till var 2 miljoner för utredning av 
försök med nolltaxa i kollek-

Angeläget, men ... 
Ett tredje exempel: vänsterpartiet 
föreslog på budgetrnötet4 miljoner 
kr till "doktorandtjänsteri omvård
nad". 

Befolkningen åldras, 
omvårdnadsbehoven växer. 
Omvårdnad har varit ett 
lågprioriterat medicinskt 



Samtida bekännelser av en 
lundensisk kommunalman, del 5 
Det var tidigt i realskolan- innan vi skulle säkert tyckt att det var något Så visst är R i var-Bohms undran projektet men ibland känns det som 
fick låna på vuxenavdelningen. En lurtävenmed nutidens. Jamsatmed över varför vänstern suckar och om nostalgikerna anser att mänsk
ung svenskvikarie tyckte att vi hade han inte gjort. Men han hade förfasar sig men överlåter fram- ligheten passerat sin höjdpunkt -
skulle läsa romanerna om Lars undrat över varför vänstern slutat tiden åt högern befogad. I sin bok det svenska 70-talet. Det mest 
Hård . Jag vågade mig in till intressera sig för arbetsvillkoren. "Den röde partriarken" ger Olle handlingskraftigamankantänkaut 
vuxenböckerna och hittade roman- är sk utomparlamentariska aktioner 
serien. därman försökerförmå "småfolket" 
Den hade något att säga mig så jag att rikta sig till storebror och kräva 
ville låna fler böcker av Fridegård. att bli bättre omhändertagna. 
När jag letade i hylloma stötte jag Det är inte konstigt att så få vill 
på en roman som hette "Syndfull delta. 
skapelse". Den titelnkundejag inte Vi måste anknyta till en annan, 
motstå trots att författaren inte hette mer genuin och mindre auktoritär, 
Fridegård utan Fridell - de stod vänstertradition. Jag mötte den 
åtminstone nära varandra. första gången hos Rivar-Bohm, 

Jag återkom ofta till Folke upplevde den själv i 68-rörelsen 
Fridell. Hans romaner följde mig och kände igen den i gruvstrejken. 
genom tonåren. Särskilt mycket I den traditionen är det stora 
syndinnehöll de inte. Detvarnågot problemetinte attfolk är svaga utan 
annat som attraherade mig. att de hindras att utveckla sin styrka. 

En politik som utgår från den 
traditionen riktar sig inte enbart till 
människors svaghet utan lika 
mycket till deras styrkor. Den 
innebär att man understödjer 
tendensen attriva hierarkier. Genom 
politiska beslut skapar man möjlig
heter för människor att lära mer och 
skaffa fler förmågor. 

Att lämna lumpriverierna 
Den roman som jag minns bäst är 
Död mans hand. En äldre surmulen 
man- Rivar-Bohm- gör upp med 
sitt liv. Han och hans arbetskam
ratema i lumpriveriet ältar under
ordningen, själlösheten och van
tri vs e !n i fabriken. 

Rivar-Bohmvarden sompratade 
mest så när de skulle utse repre
sentanter till något slags under
handlingskommitte kunde han inte 
säganej.Hankomdirektfrånjobbet 
och ställde sina tofflor utanför 
dörren innan han gick in på den 
fina mattan i direktionsrummet och 
satt sig den enda lediga stolen - den 
närmast direktören. Skitig och 
bortkommen kände han sig men 
han hade åtagit sig ett uppdrag och 
strax innan mötet var slut klämde 
han fram sitt och arbetskamraternas 
krav: 

Vi vill vara med och dela 
och bestämma. 

Det var utanför dagordningen 
och möttes med flabb . 

Mycket tid har gått sedan dess. 
Nu har Rivar-Bohms underordning 
och vantrivsel blivit ett problem 
för produktiviteten. Direktörerna 
kallar honom "humankapital" och 
skickar personalfolk på konferens 
för att höra managementkonsulter 
säga att man kan öka produk
tiviteten med upp mot 30% genom 
attriva hierarkier och låta folk styra 
sitt eget arbete. 

Konsultema har en annan dialekt 
och bättre OH-bilder men mycket 
av det de säger påminner om vad 
Rivar-Bohm och hans arbets
kamrater tänkte. Det är dags att 
lämna lumpriveriema. De företag 
som vill utvecklas måste mobilisera 
de anställdas engagemang, ansvars
tagande och kreativitet. 

Att formulera 
en möjlig framtid 

Jag tror inte Rivar-Bohm hade 
uppskattat att kallas "human
kapital". Han var inte särskilt svag 
för den tidens management
konsulter - tidsstudiemännen -och 

201. The bison sp eaks out at a meeting of the r ebels. 

Javisst, man suckar och beklarar 
sig men överlåter åt högern att 
skapa bilder av framtiden. 

När Carl Bildt och övrig höger 
pratar om framtiden - Kunskaps
samhället brukar de kalla det -
handlar det om bredband, IT och 
en välutbildad elit. Det är ny teknik 
men samma improduktiva lumpri
verier. Högern har ju alltid trott att 
de som kommer från underklassen 
är lite dumma i huvudet. Den 
fördomen hindrar dem från att 
förstå var utvecklingspotentialen 
finns. 

Det borde vara ett utmärkt läge 
för vänstern. Utvecklingen bekräf
tar ju klassiska vänsterstånd
punkter. Det finns ett dubbelt 
samband mellan tillväxt och 
frigörelse. Tillväxten skapar 
resurser som kan användas på ett 
frigörande sätt. Men det omvända 
gäller också: när mänskliga resur
ser frigörs ökar tillväxten. Med det 
som utgångspunkt borde vänstern 
kunna skapa en bild av en möjlig 
framtid. 

Att avhjälpa svaghet 

Sahlström en del av svaret. Han 
undersöker den starka patriarkala 
tendensen inom arbetarrörelsen. I 
boken representeras den av Harald 
Aronsson, legendarisk arbetar
ledare i Orebro: 

"Han var alltid snar att komma 
de svaga till hjälp, men han 
avhjälpte inte svaghet" 

Den tendensen är en spegling av 
högerns fördomar mot under
klassen. Den är stark också idag. 
Det finns många vänsterpolitiker 
som kallar sina väljare för "små
folket", "de svaga i samhället" eller 
andra diminutive r. U t går man från 
att folk är svaga och hjälplösa måste 
man naturligtvis oroa sig för vad 
som kommer att hända när kraven 
ökar och okvalificerade jobb 
försvinner. Och då har man inte 
mycketannatänsuckarochlängtan 
efter ett idealiserat brukssamhälle 
att komma med i diskussionen om 
framtiden. 

Den här människosynen leder 
till en bedövande nostalgi. J ag vill 
inte kalla den folkhemsnostalgi för 
det är orättvist mot folkhems-

Den människosynen får konsek
venser på många politikområden. 
Men det får vänta till nästa 
bekännelse. 

Viktigt valmöte i V 
Torsdagen den 11 november var det 
medlemsmöte i Vänsterpartiet Lund. 
Ett knappt fyrtiotal medlemmar hade 
hörsammat kallelsen och samlats i 
Medeltidssalen på Folkets Hus. Det 
ungdomligainslaget var glädjande stort. 
Det borgar för god återväxt i partiet. 

Till ombud att representera Lund vid 
distriktets höstkonferens utsågs: Saima 
Jönsson, ]onas Ringqvist, Monica 
Blomqvist, jan Wallgren, Niklas Sell
berg och Kitten Anderberg 
och till ersättare för dessa utsågs: 
Göran Fries, Margaretha Björnsson 
Kågström och Roland Andersson 
Styrkta av kaffe och kakor övergick vi 
sedan till val av representanter till 
nämnder och styrelser. Följande utsågs 
till att representera Vänsterpartiet till 
och med december år 2002: 
Barn & Skolnämnd Norr: Masoumeh 
Saberi Rad ord., David Lindberg ers. 
Barn & Skolnämnd Söder: 
Ulla-Britt Petersson ord., Per Schiiller 
ers. 
Barn & Skolnämnd Öster: 
Rolf OJ in ord., Sven-Bertil Persson ers. 
Byggnadsnämnden: 
Cecilia Wadenbäck ord., Eva 
Kristensson ers. 
Förtroendenämnden: 
An ja Davidson ord., j an Wallgren ers. 
Kultur & Fritidsnämnden: 
Kitten Anderberg ord., Anja Davidson 
ers. 
Nämnden för Lundafastigheter 
Lars Ohlsson 2:e vice ordförande 
Nämnden för Markentrepenad 
Rune Liljekvist ord. 
Miljönämnden 
Mats Bahgard ord., Finn Hagberg ers. 
Renhållningsstyrelsen 
Sven-inge Cederfe/t ers. 
Räddningsnämnden 
Björn Stenholm ord., Ake Karlsson ers. 
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Kristallnattsmanifestation 

Den 9 november anordnade en mängd partier och organisationer en manifestation 
på s tortorget i Lund för att uppmärksamma denna natt som brukar ses som 
startskottet till förintelsen . Over tusen lundabor kom för att visa sin avsky mot 
nazismen . Efter att Hedi Fried, överlevande från förintelsen , hade talat gav sig hela 
församlingen ut i ett fackeltåg genom centrum, en mycket vacker syn. Efter tåget 
talade historikern Sverker Oredsson, som tyvärr tog sig för stora friheter med ämnet 
(med de 30 organisationerna fån höger till vänster bakom sig trodde man att han 
hade bättre fingertoppskänsla). Hans extremt liberala och torftiga analys av rasismens 
och nazismens bakgrunder får han gärna behålla för sig själv. Manifestationen , 
anordnad förfjärde året i rad, ärtrån början initierad av Ung vänster och insamlingen 
samt eventuella överskott från manifestationen går i år till Fristadsfonden, som ger 
gömda flyktingar i Sverige juridisk och medicinsk hjälp. Postgiro 2112-1 . 

David Lindberg 

Kriser och konflikter i Sydasien 
Möte onsdagen den 24 november kl 
Staffan Lindberg. Alla välkomna. 

19 på vänsterpartilokalen med 

Internationella utskottet 

Betygsstyrning och segregation 
forts fr sid l 
rättvisa? Några kriterier för det 
högsta betyget, MVG, finns som 
bekant inte. Antalet sådana betyg 
beror mer på lärarens erfarenhet 
och intuition, kanske också på 
skillnader i skolornas betygs
sättningskultur. Låt oss jämföra 
den innerstadsskola som har den 
största andelen MVG, Tuna, med 
en bra skola i Dalby, Nyvång
skolan. 

46% av eleverna i Tunaskalan 
har MVG i engelskajämfört med 
13% av dem i Nyvångskolan. Här 
bör påpekas att betygsläget i 
Tunaskalan är extremt högt, 
medan det i Nyvångskolan är 
normalt. Samma kommentar kan 
göras om betygsläget i svenska, 
där 46% av eleverna i Tunaskalan 
har MVG jämfört med 18 % i 
Nyvång. 

I matematik är skillnaden 
mindre: 23% av eleverna i Tuna 
har MVG jämfört med 17% i 
Nyvångsskolan som här är tredje 
bästa grundskola i Lund. Det är 
lättare att objektivt mäta resultat i 
matematik än i svenska och 
engelska. Tuna ligger fortfarande 
högst, men har i stort sett bara 
hälften så många MVG i mate
matik som i engelska och svenska. 
Det är uppenbart att många fler 
elever i Tunaskalan kommer att få 
sitt skolval tillgodosett än i 
Nyvång, trots att Nyvångskolan 

hävdar sig väl bland grund
skolorna. Korsbackaskolan i 
Kävlinge har t ex betydligt lägre 
betygssnitt Den redan nu hårda 
pressen på lärarna att sätta högre 
betyg ökar och därmed också 
risken för betygs inflation. 

Genom att låta betygen styra 
gymnasieplaceringen missgynnar 
man alltså systematiskt eleverna 
från ett antal grundskolor i Lund 
och Lunds samverkansområde. 
Man missgynnar också många 
invandrarelever som - oavsett 
begåvning - tenderar att ha lägre 
betyg i svenska och ofta också 
andra ämnen. Det bakomliggande 
motivet för den betygsstyrda 
gymnasieplaceringen tycks vara 
en dröm om att skapa elitskolor. 

Men vill någon ha det? 

Misstro mot betygsystemet 
Många elever - liksom föräldrar -
är mycket väl medvetna om bl a de 
ovan beskrivna bristerna i 
betygssystemet, men accepterar 
det trots allt som ett ungefärligt 
urvalsinstrument. En stark opinion 
vill gå längre: den vill att avskaffa 
betygen. Den opinionen kommer 
säkert att växa efter reformen. 

Detta framgår inte minst av de 
långa köerna till friskolorna, som 
sydsvenskan nyligen rapporterat 
om. Detrör sig om hundratals barn. 

forts från sid 2 
Alternativ regionbudget 
forskningsområde, och forskning 
kan säkert bidra till att göra vården 
bättre. Man kan ändå med fog 
undra varför just Region Skåne 
skulle bekosta cirka elva forskar
tjänster i detta relativt smala ämne, 
när nu problematiken är likadan i 
alla landsting och forskning 
primärt är ett statligt ansvars
område. 

Noteras kan att Ann-Camphell 
är doktorand i omvårdnad när hon 
inte tjänstgör som regionråd. 

Positiv valhänthet 
När Anders Arenhag och Ann

Mari Campbell från vänsterpartiets 
regionledning besökte ett med
lemsmöte i Lund härförleden 
kritiserades de för sin oförmåga att 
presentera partiets förslag för en 
större allmänhet, det vill säga för 
att de så sällan lyckats komma till 
tals i pressen. Med tanke på hur 
ofårdigt vänsterpartiets alternativ 
verkar ska vi nog vara glada för att 
de är så valhänta i sitt umgänge 
med massmedierna. 

En av orsakerna till särskilt 
Montessoriskolans och Waldorf
skolans snabbt växande popularitet 
är just att betygen där ersatts med 
omdömen . De eleverna faller 
utanför systemet med betygs
konkurrens om gymnasieplat
serna. Kanske kunde man samla 
dem på Vipeholmsskolan och 
utveckla den till ett centrum för 
alternativ pedagogik på gymnasie
nivå och på så sätt komma ifrån 
dagens nya - men föråldrade -
betygssystem. Vi vet ju, att 
arbetsgivare inte i förstahand tittar 
på betygen - som ofta snarast är 
uttryck för elevens anpasslighet -
utan på andra sätt försöker bedöma 
den arbetssökandes kompetens. 
Kanske kommer andra urvals
instrument också att utvecklas till 
universitet och higskolor. 

Ideologisk nitälskan och 
obetänksamhet ligger bakom det 
beslut som genomdrivits av de 
borgerliga partiernas represen
tanter i utbildningsnämnden. 
Eftersom de är förnuftiga männi
skor finns det hopp att de ändrar 
sitt beslutet. Opinionen bland 
elever, föräldrar och lärare kan 
kanske driva på. 

Gunnar Stensson, vänsterpartiet 

Men man kunde också tycka att 
med tre välavlönade anställda 
(varav en på deltid) borde region
ledningen göra bättre ifrån sej både 
när det gäller att formulera förslag 
och föra ut dem. 

Slutligen: vänsterpartiets skrift
liga budgetförslag med kom
mentarer fick gärna spridas till 
journalister, meddelade dess 
författare Anders Arenhag & 
Mikael Persson. Med tanke på det 
borde man kanske ha eliminerat 
de språkfel och allmänna formella 
otympligheter som präglar den 
korta texten. 

Gunnar Sandin 
För den balanserande läsaren har 
red. nöjet att meddela att G. S. 
återkommer nästa vecka med en 
kritisk granskning av den kom
munala sektorn. 
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Viktigt valmöte fOr v 
Socialnämnden: 

Red. 

Anna-Stina Löven ord., Margaretha B 
Kågström ers. 
Tekniska nämnden: 
Ulf Nymark ord., Sven-Hugo 
Mattsson ers. 
Utbildningsnämnden: 
Gunnar Scenson ord., Monica 
Blomqvist ers. 
Valnämnden: 
Tomas Peterson ord., Thomas 
Schlycer ers. 
Vård & omsorgsnämnden: 
Nita Lorimer ord., lbrahim Kakahama 
ers. 
Totalt alltså 11 kvinnor och 18 män. 
Man kan konstatera att vi inte heller 
öenna gång nådde upp till målsätt
ningen lika fördelning av kvinnor 
och män. 
Mötet avslutades med att styrelsen 
redogjorde för sitt ställningstagande 
i distriktsbidragsfrågan och därefter 
diskuterades distriktsbidrageL Mötet 
avslutades ca 21.30. 

RÖDA KAPELLETSö21.1111 8.45 rep . 
med gästdirigentearsten från Röde Ho m 
som låter oss känna på några av deras 
låtar. 
Kommunalpolitiskt måndagsmöte. 
Måndag kl19. Inför kom. pol. 
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