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VB igen 
Så är det då klart: VB utkommer 
även under år 2000. Starten blev 
sen (vilket beklagas) men vi ska 
nog hinna med de 38 nummer som 
länge har varit standard. 

Huruvida det blir någon redak
tionssekreterare, som i och för sej 
skulle mycket önskvärt för en trygg 
produktion, vet vi tidigast efter 
vänsterpartiets årsmöte den 5 
februari då organisationen fast
ställer sin budget. Räcker inte 
pengama till en anställd kraft så 
torde de i alla fall förslå till en 
tidning som produceras på det 
gamla sättet. 

Men då är förutsättningen att 
tidningen fåren regelbundet ström 
med rikligt, och gärna intressant 
och välskrivet material, så att 
redaktionen inte behöver göra så 
mycket mer än att pussla ihop 
bidragen på måndagkvällama. Fast 
som sign. Lucifer skriver (sidan 
4): att skriva i VB är lustfyllt och 
blir så småningom ett behov. 

Texterna förädlas och redigeras 
av redaktionen. Två redaktörer är 
klara för våren: Rune Liljekvist 
och Gunnar Sandin, och snart nog 
räknar vi med att även Charlotte 
W ikander går in i schemat. Rätt ny 
volontär är Jan Wallgren. De 
tidigare redaktörerna Sten Hen
riksson och Marianne Sonnby 
(tack för era insatser i den 
funktionen!) har varvat ner till 
volontärer, samtidigt som ett par 
av de tidigare volontärerna kvar
står. Fler är välkomna! 

Ny VB-administratör efter 
Göran Persson (tack igen!) är 
Monica Bondeson. 

Vi uppmanar alla som på något 
sätt vill bidra till VB under 2000 
att komma till vårt planeringsmöte 
tisdag 25 .l kl. 19 på redaktionen 
(v-lokalen) . Och tänk på att vi 
förutom text och redige-rings
insatser behöver illustrationer. Inte 
minst hjälp med att sortera upp 
vårt rikhaltiga men numera svår
överskådliga förråd av original
teckningar. 

Snart nog kommer vi att skicka 
ut inbetalningskort förinnevarande 
års prenumerationer, hoppas att 
alla gamla läsare förnyar och att 
nya kommer till. VB har behövts i 
tjugofem år, och lär troligen be
hövas ett antal år till. 

Maldiveroas sak är vår 
- nter än vi trodde 
Vänsterpartiet i Lund antog innan 
förra valet ett trafikpolitiskt 
program med toteln Maldivernas 
sak är vår. Kopplingen mellan åå 
ena sidan trafikpolitik i Skåne och 
å andra sidan solidaritet med den 
låglänta ögruppen i Indiska Ocea
nen är likasjälvklar som obehagligt 
påträngande: om utsläppen av 
växthusgaser från trafiken fort
sätter kommer maldivema inom 
kort inte att ha något Maldivema 
att stå på. 

I det senaste- och kanske också 
det sista - numret av Veberöds
aktuellt läser vi ett reportage om 
Abdul Razzaq och Aisath Y oosuf. 

Jazzbrunch 
på Mejeriet 
Musikföreningen Plektrum fort
sätter med sina konserter. I vår 
presenteras samtligajazzbruncher 
i konsertsalen. Inträdet är 40 kro
nor, fritt för medlemmar i Plek
trum. Jazzbrunchema inleds med 
Changes med Thomas Franck, i 
morgon lördag. 

I övrigt ser programmet ut på 
följande sätt: 

29/1 Freds Sobsis's 
5/2 Almaz Y ebios Twist and 

sh out 
12/2 PS Quintet 
19/2 Svensken, Fessom och 

soldaten 
26/2 Frislag 
1113 Winduo 
18/3 Opposite Comer 
25/3 Carin Lundin 
8/4 Bern t Rosengren Oktett 
15/4 Attle Big Band 

Kommundelstidningen berättar att 
paret bor i centrala Veberöd, och 
att de utgör två aav totalt tre vuxna 
maldiver som är bosatta i Sverige. 
Detta sprider ett nytt ljus över sam
bandet Maldiverna-Lund-trafik
politiken. Lund måste anses ha en 
alldeles särskild förpliktelse i 
kampen mot C02-utsläppen, då en 
majoritet av den hotade ögruppens 
befolkning är kommuninvånare. 
Detta inte desto mindre som Abdul 
och Aisath, tillfrågade om sina 
framtidsplaner, berättar att de när 
de blirpensionärerplanerar attflytta 
tillbaka till den paradisiska ögrup
pen. 

Maldiveroas sak är verkligen 
vår! 

Mats Olsson 

Kommentar: 
Om våra vänner från Maldivema 
inte har några Maldiver att är det 
inget oävet alternativ att stanna i 
Veberöd. Smälter all inlandsis 
stiger som VB förut berättat havet 
30meter och når då precis upp till 
förbifarten i Veberöd. Den san
diga marken därute borgar för en 
fin plage, och samma värme som 
får isen att smälta låter palmer 
frodas på Åhagas marker. 

_ --· J. g. a ett 
tekniskt 
missöde vid 
skanningen 
blev Christine 
Jönsson (n) 
mycket bredare 
på bilden än i 
verkligheten. Vi 

~beklagar! .. 
,~ 

f. 
~ 

Nej till burgarna! 
"En McDonald's-restaurang där 
man kan handla från bilen vid 
skarpskyttevägen får ingen stor 
inverkan på miljön eller trafiken. 
Trafikstörningarna för de boende 
är redan så pass stora att en ham
burgerrestaurang inte gör någon 
skillnad." Detta menar stadsarki
tektkontoret i en artikel i SDS 00-
01-14, och här anmäler man en av
vikande åsikt mot vad Vägverket 
kom fram till i sin utredning. Vad 
man egentligen säger på ren svenska 
är att situationen vid korsningen är 
så "jävlig" redan att en ytterligare 
belastning gör varken från eller till. 

Påståendet att det inte skulle få 
negativa konsekvenser på närmilj
ön för de boende med en ökning av 
trafikflödet med 1000-1200 bilar 
per dygn, viden korsning som redan 
är överbelastad och att leda in denna 
trafik på en gata i omedelbar närhet 
till bostadsområdet där barn leker, 
verkar inte speciellt genomtänkt. 

Dessutom är gatan för närvarande 
en återvändsgata som slutar vid 
ett dagis (Lejonhjärta). Vid ett 
öppet möte uppe på Norr om den 
eventuella etableringen visade sig 
att det finns ett kompakt motstånd 
från de boende. Detta faktum be
kymrar tydligen inte tjänstemän
nen på stadsarkitektkontoret Å 
andra sidan fanns ingen tjänste
man på plats, ej heller någon från 
Byggnadsnämnden, vid detta 
möte. 

Med en sådan motivering till 
etablering, tunnare än nyis i no
vember, ser vänsterpartiet fram 
emot debatten. Vi vill inte ha en 
etablering och tycker att man 
borde lyssna på de boende. Detta 
ärende kunde kanske intressera 
det framtida byalaget på Norr? 
En etablering vid E22, norra 
infarten, vore bästa lösningen. 

JW 



•• 
SAMTIDA BEKANNELSER 
av en lundensisk kontntunalntan 7 
För några år sedan hade DN en 
artikelserie om människor från 
underklassen som börjat studera 
på universitetet. Klassresenärer 
kallades de. Den fick ett våldsamt 
gensvar. Många människor kände 
igen sig och skrev långa brev för 
att berätta om sina egna klassresor. 

J ag tänkte på farfar som vispade 
socker och äggulor alldeles vita åt 
mig. De åt jag sittande i hans knä i 
köket i det omoderna hus han och 
farmor hyrde. Farmor hushållade 
åt honom och åt de som hyrde 
rummen på vinden. Och så var hon 
mitt dagis och fritidshem. 

Det var där i Limhamnjag hade 
mina första vänner. De fortsatte i 
folkskolan när jag började i real
skolan. Min bäste vän flyttade till 
stan och rätt snart tappade jag kon
takten med de andra också. Då 
återstod bara Slottsstadens läroverk 
och människorna där. Det var en 
annan värld. Mina nya klass
karnrater bodde i stora villor och 
deras mammor härmade min dia
lekt när de bjöd på te. 

Så visst hade också jag kunnat 
skriva till DN. Men min berättelse 
hade slirat. Ä ven om mina föräldrar 
inte var rika var de heller inte sär
skilt fattiga. De hade tagit realen på 
handelsskola, arbetade på kontor 
och var intresserade av konst och 
teater. Redan från början var det 
meningen attjag skulle ta studen
ten. Ingen i min omgivning trodde 
att jag var dummare än överklass
barnen. 

När jag gick på gymnasiet bör
jade mor läsa företagsekonomi på 
kvällarna. Sedan kom hon ihop sig 

med tvånyanställdacivilekonomer, 
sa upp sig och blev handelslärare. 
Hon kompletterade på KomVux, 
läste på universitetet och blev själv 
civilekonom. Hon var klar med 
lärarhögskolan innanjag hann dit
jag var ju revolutionär och hade 
annat för mig. 

Det finns många resenärer 
Någon egen klassresaharjag alltså 
inte gjort. Jag har varit medpassa
gerare på mina föräldrars. Men 
också den stämmer dåligt med be
rättelserna i DN. Där förändras 
klassresenärens liv radikalt medan 
människorna i bakgrunden vegete
rar i ett slags förnöjsam oföränder
lighet som klassresenären nostal
giskt längtar tillbaka till. 

I min omgivning var alla resenä
rer. Farbror Allan, kommunisten, 
var svetsare men fick jobb som 
försäljare och pension vid sextio. 
Den använde han till att måla nai
vistiska tavlor åt mig gjorde han 
demonstrationståg med röda fanor, 
män i keps och damer med hatt och 
handväska. "Allan på Taket" var 
metallarbetare men startade eget. 
Morfar köpte en stor holländsk 
mölla, slutade som diversearbetare 
och sprang upp och ner för egna 
trätrappor med astman visslande i 
bröstet. Mors syster Herta, öppnade 
konditori. Det är bara farfar som 
var riktig arbetare. Farbror Willie 
hade räknesticka och grå skydds
rock och räknas liksom inte. 

Jagvetintehurrepresentativmin 
bakgrund är. Alla har naturligtvis 
inte blivit tjänstemän, lärare, för
säljare eller företagare. Men nog är 

den sociala rörligheten större än i 
klassreseberättelserna - alla resor 
behöver ju inte ha universitetet som 
mål. Och även de som inte gjort 
någon individuell resa har del i den 
stora samhällsförändringen, vår 
gemensamma resa. Någon om
bonad oföränderlighet att längta 
tillbaka till finns det inte. 

Och heller inte någon anledning 
att längta. 

Resandet är produktivt 
Jag missade enhetsskolan. När den 
infördes hade jag gått ett par år i 
realskola. Vi skulle vara glada som 
slapp undan förflackningen, sa ad
junkterna på Slottsstadens läroverk. 
Och så tyckte de synd om alla "prak
tiska begåvningar" som tvingades 
gå i skola hel t i onödan. De behövde 
ju inte kunna något i sina jobb. 

Alla andra vuxna i min omgiv
ning tyckte det var bra att alla barn 
skulle gå i samma skola. Alla be
höver lära sig mer, sa de. Och efter 
nio år var ungdomarna gamla nog 
att själva välja. Då skulle de som 
var mest intresserade och lämpade 
fortsätta . Överklassen skulle inte 
längre behöva pina motvilliga söner 
och döttrar till studenten. 

Enhetsskolan fick säkert stöd 
kring fler köksbord än vårt. Det var 
ett genuint vänsterprojekt, som rev 
hinder och skapade möjligheter. 
Och det påverkade samhället. Ad
junkterna hade nämligen fel. Alla 
behövde lära mer. Resandet bidrog 
tillden starka tillväxten under efter
krigstiden. 

Det gällde inte enbart resandet 
via utbildningsinstitutionerna. 

Välkommen hem till Skåne, Gudrun! 
Det har uppmärksammats i medier
n a att vänsterns partiordförande har 
för avsikt att flytta till Skåne. Detta 
har tydligen väckt ont blod hos 
många. Låt oss titta på sak-frågan; 
Gudrun Schyman använder sig av 
det regelverk som man i god 
demokratisk ordning har beslutat 
om och kommer att tjäna cirka 
50 000 om året på denna flytt. 

Kommunarrest ? 
Att svenska riksdagsmän flyttar 
inom landet är inget anmärknings
värt och ingenting man på något 
sätt kan inskränka på, såvida man 
inte inför kommunarrest för poli
tiker. V ar Gudrun bor är en perifer 
fråga för alla utom för henne själv 
och hennes närmaste men mass
medierna anade en" affär" och dre
vet sattes genast igång. Nu blev det 
inte riktigt som man hade tänkt sig, 
för bakom en snaskig rubrik i 
kvällstidningarna fanns ingen sub
stans. Inga olagligheter. Inga o
egentligheter. 

Per U n c kel (m) försökte ta parti
politiska poäng på händelsen och 
det var väl rätt man! Under sin tid 

som minister 91-94 lyckades han 
åka taxi för 50 000 kr på skatte
betalarnas bekostnad, utan att 
kunna visa kvitton eller verifiera 
nödvändigheten i detta. 

Generösa regler 
Man kan självklart ha synpunk-ter 
på de regler som gäller och det har 
jag. Jag anser att dessaregler är för 
generösa. Jag tycker rent allmänt 
attheltidspolitikertjänarförmycket 
och har för många förmåner. När 
Ma j-Inger Klingvall (s) berättar för 
massmedierna att hon sparar 4000 
kr/månad i aktiefonder av sin lön 
tycker jag att måttet är rågat. Hur 
många yrkesarbetande i den 
gemensamma sektorn kan göra 
detta? Jag missunnar inte fru 
Klingvall denna trygghet men 
faktumkvarståratt hon byggerupp 
en framtida förmögenhet med mina 
och andras skattepengar. 

Om man gör en historisk åter
blick så måste något ha hänt. Min 
farfar var typograf på 20- och 30-
taletoch tillhörde de privilegierade 
under denna tid som hade arbete. 
Min farfar, typografen tjänade un-

gefår lika mycket som en svensk 
riksdagsman. Idag tjänar en riks
dagsman tre gånger så mycket. 
Gratis medicin och speciella sjuk
regler etc. gör att dessa folkvalda 
spelar i en egen division och på sikt 
kommer detta att bli ett demo
kratiskt problem, om det inte redan 
är det? Den borgerliga analysen att 
man måste betala ordentligt för att 
få kunnigt folk bygger på en 
kvasiaffärsmässig analys som 
avslöjar den bristfälliga syn på 
ekonomisk jämlikhet som råder i 
dessa partiers ideologi. 

De allra flesta ger sig in i det 
politiska arbetet av helt andra skäl. 

Höna av en fjäder 
Så massmediernas försök att göra 
en höna av en fjäder lyckades inte 
i det här fallet men principen som 
sådan oroar mig. Att förhål
landevis perifera saker plötsligt 
lyfts upp till huvudfrågor, medan 
viktiga beslut och missförhållan
den tigs ihjäl p.g.a. brist på mass
medialt genomslag. Här har jour
nalister ett stort ansvar man· inte 
klarar av att hantera. 

JW 

Också farbror Allans resa var pro
duktiv . Han fortsatte vara en skick
lig svetsare men utvecklade dess
utom de färdigheter han behövde 
för att kunna sälja svetsutrustning 
att planera, kalkylera och göra 
affärer. Andraresenärerutvecklade 
andra färdigheter. Människor vill 
lära nytt och använda det i sitt 
dagliga liv. När arbetet ger sådan 
möjligheter ökar produktiviteten. 

En del högutbildade har sådana 
jobb. Redan när de anställs för
utsätter man att de ska ut på resa. 
De får introduktion och det görs 
upp program för deras utveckling. 
Man utgår från att de ska lära mer, 
få nya uppgifter och löneutveck
ling. 

Alla borde behandlas så. Det 
goda arbetet ska ge människor om
växling och möjligheter. Då måste 
hierarkier rivas och ersättas med 
mer kreativa arbetsorganisationer. 
Det behövs också utbildning där 
man kan reflektera över och kom
plettera det man lär sig i arbetet. 

Det finns fackliga organisationer 
som länge arbetat i den här rikt
ningen. Det är märkligt att vän
sterns politiska organisationer gjort 
så lite. Den här sammankopplingen 
mellan förändring av arbetet och 
förändring av vuxenutbildningen 
kan bli ett vänsterprojekt som 
liksom enhetsskolan river hinder 
och skapar möjligheter . Det ökar 
tillväxten. 

Ett sådant projekt skulle ge 
individer verktyg att förändra sina 
Ii v. Det skulle bli diskuterat kring 
köksborden. 

Roland Andersson 

Bostadskam p? 
Det fmns en del gott att säga om förslaget 
till nyttpartiprogramför vänstern. Men 
också en hel del negativt, och sånt är det 
tacksammare att skriva om (se även 
Cecilia W adenbäcks inlägg på s. 4). 

Själv tänker jag här ta upp en enda 
liten punkt. 

Texten uttalar sej i förbigående 
positivt om de boendes organisering 
och aktivitet i sina bostadsområden. 
Det har även tidigare program gjort, 
men det blir inte saken bättre av. 

För vad är boendeorganisationer? 
Hyresgästföreningar förstås. De är väl 
positiva, och det är väl sådana som 
programskri varna har haft i tankarna. 

Men vilka är dagens mest militanta 
sammanslutningar av boende? J u st det, 
villaägarföreningarna. Och vad har de 
på sitt program? Jo: inget behand
lingshem i vårt område, inget dagis på 
vår gata, ingen ny järnväg på en halvmils 
håll. Opinioner som måste köras över 
av hårdföra kommunalpolitiker. Ett 
suveränt lokalt exempel är naturligtvis 
Banbrytarna, dvs. aktionsgruppen mot 
dubbelspår på Västkustbanan. 

Partiprogrammet måste kunnakunna 
de motsatser som finns i den skenbara 
enheten. Det kallas dialektik. 

Gunnar Sandin 



Per Wickenberg på Fäladstorget 30 dec: 

Ingenting förändras av sig själv 
Efter nästan 13 år är det nu dag att reflektera över KDN Norrs levnad. Texten här är ett 
av flera lokala bidrag till en värdering av kommundelsnämnd Norrs arbete utifrån de mål 
som satts upp av Lunds kommunfullmäktige, målen om framför allt lokal demokrati. Ett 
bidrag till den utvärdering som dessvärre aldrig blevav-men som många anser skulle ha 
blivit gjord, innan beslut togs i fullmäktige av m, fp, kd och studentpartiet om en 
nedläggning av kommundelsnämnderna. Men det är lika mycket på sin plats att lyfta 
blickarna och se framåt. Vad kommer fortsättningsvis att hända på Norr? Hur kan vi 
gemensamt över partigränserna finna nya former för att påverka livet på Norra Fäladen? 
Det ska jag göra i två artiklar i VB. 

vi var en gång 
av samma slag 
Jag har bott på Norr i 30 år. I 
boendeperspektiv kan j ag se målen 
för det utåtriktade arbetet med 
demokrati och delaktighet som det 
centrala i det lokala arbetet, som 
själva kärnan, som själva kittet. 
Det är själva de styrande värdena
den överordnade principen och 
samtidigt arbetsmetoden för de allra 
flesta processerna med KDN Norr. 

Men det avgörande målet med 
det demokratiska arbetet är vad 
som efter våra gemensamma an
strängningar återfinns som resultat 
i medborgamas och personalens 
kropp och knopp - detta kan 
be skri vas med ord som: vi-känslan, 
tilliten, förtroendet, självkänslan 
och självförtroendet, glädjen och 
stoltheten över Norr, stoltheten 
över att bo på Norr i Lund. 

det är kamp för 
samma framtid 
När KDN Norr startade den l april 
1987 var det många skämtsamma 
kommentarer man fick höra om 
startdatumet - e de ett nytt 
aprilskämt av politikerna? KDN 
tolkades till exempel som "Kan 
De-va Nått?". Men efter ett tag 
tystnade skämten, gliringarna och 
de nedlåtande ögonkasten. KDN 
Norr liksom KDN Veberöd vann 
efterhand respekt och uppskattning 
i de flesta läger i kommunen. De 
konkreta resultaten talade sitt eget 
språk eller som det står på den 
broderade väggbonaden där hem
ma: ord bör följas av handling -
handling är det bästa politiska 
språket- det är ett språk som alla 
förstår. 

och tro på samma mål 
För att arbeta med demokrati och 
delaktighet måste det finnas 
mötesplatser- arenor- där män
niskor, boende, brukare, personal 
osv kan mötas och samtala om det 
man finner viktigt. Initiativ kan 
födas. Initiativ kan bli bemött och 
länkat vidare mot genomförande. 
På mötesplatsen kan man föra fram 
sin uppfattning till någon annan. 
Men också där man kan lyssna på 
andras åsikter. Uppfattningarna blir 
synliga av deltagarna på arenan. 
Det är en av hörnpelarna, grund
bultarna, i delaktigheten, i den 
lokala demokratin. 

Den boende kan kanske säga: 
Jag har blivit sedd, lyssnad på, 

bemött med värdighet och respekt 
för min uppfattning- kort sagt: jag 
har kunnat del ta i och påverka något 
somjag funnit viktigt i min vardag 
och i mitt liv. Jag är med i något 
som har ett värde, har betydelse 
och mening, för mig. Detta betyder 
inte tvungetattjag måste ha fåttdet 
precis som just jag vill. 

Men det måste vara känt av mer 
än de initierade att det finns arenor, 
man måste veta om att det finns 
mötesplatser för skilda ändamål. 
Man måste ha blivit inbjuden och 
bemött med respekt, öppenhet och 
generositet. Den lokala tidningen 
Knorren har varit ett oerhört 
betydelsefullt organ i det sam
manhanget liksom när det gällt att 
bidraga till Norr-andan. 

att det vi skapar själva 
KDNNorrharunderårenupprättat 
åtskilliga arenor, mötesplatser för 
dialog och initiativ. Det skulle föra 
för långt här och nu att inventera 
alla dessa- men det arbetet skulle 
naturligtvis ha gjorts i en utvär
dering. Jag vill bara här nämna 
några få men Norr-typiskaexempel 
på använda mötesplatser för 
de111okrati och delaktighet: 

Oppna möten om alla olika 
byggplaner, vägplaner, budget, 
barnomsorg och skola, ombygg
nader, ridspåret, nya parkområdet 
med bäck och dammar vid S :t Hans 
Backar (för VB:s läsare: Monte 
Composti). 

Småmöten runt om ute i kom
mundelen med samtal med kolo
nisterna, boende och deras före
ningar, samtal om stölder och 
trygghet, möten med affarer och 
företag, föräldragrupper, skoJkon
ferenser, idrottsföreningar, anhöri
ga inom äldreomsorgen osv. 

Torsdagsrundorna runt om i 
förvaltningen och till personalen 
de flesta veckorna året runt allt
sedan 1990. Det har säkert givit de 
"norrska" kvälls- och fritidspoli
tikerna en god bild av den service 
och den verklighet, som de boende 
har kunnat möta på Norr. Sådana 
kunskaper, erfarenheter och kän
slor kan vara ovärderliga för för
troendevalda. 

Andras initiativ som ex vis ung
domarna i TurboKult med musik, 
film osv, mångkulturella förening
ama, North Side Cafe på Fälads
torget, Miljögruppen, Norrdagen 
med kyrkan, föreningarna och den 
lokala polisen, Ung Kraft och Oi
kos, torghandeln, spontant bollspel 
med mål och nät i parkerna osv. 

Agenda 21-arbetet på Norr är i 
sig en stor mötesplats för hållbart 
framtidsarbete. Agenda-arbetethar 
i sin tur skapat många nya arenor 
för nya och uppdykande ideer: 
Fäladstorget, S:t Hans Park och 
backar, Miljögruppen, det pågå
ende sociala Miljöprojektet med 
LKF på Magistratsvägen, Delphi
områdetoch AF Bostäder, Barnens 
Skog, S:t Hansgården med djur
huset-ekologihuset 

är det enda som blir av 
På de skilda arenorna finns nästan 
alltid Norrs personal med, eftersom 
de är broarna och stödet över till ett 
genomförande eller förändringar. 
Norrs personal har varit ett ovär
derligt stöd i demokratiarbetet Men 
det handlar naturligtvis inte bara 
om mötesplatserna. Kanske än mer 
om på vilket sätt mötena mellan 
människor har skett: med ömse
sidig respekt, med relevant kun
skap, med känsla och empati. På så 
vis kan delaktighet och demokrati 
växa och utvecklas i ett lokalt per
spektiv därproportionerna är män
skligt sett "lagom stora". 

KDN Norr har naturligtvis inte 
lyckats med allt. En del har inte ens 
gjorts. En del har vi säkert glömt. 
En del har man inte orkat eller 
hunnit med helt enkelt. Vissa 
boende på Norr har inte haft några 
behov eller lust av att delta i kom
mundelens arbete. Har inte velat 
deltaga. Och alla boende och bruk
are har KDN Norrinte nåttfram till 
heller. Det är högst osannolikt att 
man skulle kunna detta. Men 
ganska många saker har blivit 
gjorda och genomförda, trots allt, 
på de nästan tretton åren. 

vi kunde gott 
behövt din hjälp 
TTT- TingTar Tid, så formulerade 
Piet Hein det. Det tar tid innan man 
ens kan ta några små musasteg på 
lokaldemokratins snåriga och 
o spårade väg. Norr har nu hållit på 
i ca 13 år innan man tvingades att 
avbryta utvecklings- och föränd
ringsarbetet. Ingen kan begära att 
de andra åtta kommundelsnämn
derna i Lund skulle kunna klara av 
att få riktigt fotfäste på de dryga två 
år man arbetade i praktiken, innan 
det blev dags att avbryta intro
duktionen. Det tar tid, kanske flera 
år med vår erfarenhet, innan man 
börjar hitta rätta vägar, organisa
tioner och nyckelpersoner. 

ingenting förändras 
av sig själv 
Bakom alla kollektiva handlingar 
och händelser finns människor, 
enskilda individers handlande -
oftast i samarbete med andra. Det 
stöd och den uppmuntran som KDN 
Norr har kunnat ge personal och 
boende på många olika sätt har 
säkert haft sin betydelse. Ibland 
har vi också misslyckats med detta. 
Men vi har allt som oftast försökt 
att ge det stödet. På samma sätt har 
personal och boende givit eller 
inneburit stöd och stimulans till 
varandra. Stöd och uppmuntran är 
vi annars dåliga på och det är en 
vida underskattad kraft i samhälls
arbetet. 

Engagemang, lust, glädje och 
glöd samt övertygelse är viktiga 
ingredienser i detpolitiska vardags
arbetet- men dessvärre i dag i den 
politiska professionaliseringens 
tidevarv ofta frånvarande. Platserna 
vid köttgrytorna kräver sitt pris av 
lagomhet och ljumhet i enga
gemanget. Resultaten kan bland 
annat ses i medborgarnas brist på 
till i t och förtroende i dag för 
politiker i det politiska systemet, 
det vi kallar demokratins legiti
rnitetskris . 

om nåttska 
brinna, krävs det eld 
Demokrati är ingenting fixt och 
färdigt som man kan kvittera ut på 
lagret. Lokal demokrati genom 
delaktighet är en oupphörligt 
pågående process som håller på, 
tar fart, slocknaren bit, fårnynäring 
o kraft igen osv. Det handlar om 
innehållet i själva vardagslivet, 
även om det låter klyschigt och 
nästan lite patetiskt. 

Till den framtidsinriktade sidan 
kan jag då avslutningsvis notera 
dels attpersonalen på Norr kommer 
att fortsätta att göra ett bra jobb 
(det vetjag och andra påNorrnu av 
lång erfarenhet), samt dels att det 
kommer andra fortsättningar på det 
demokratiarbetet på Norr. 

det har bli'tt sent 
och jag ska gå 
"Norr lever!" harv i nu alltsåhittills 
kunnat konstatera. Nu föds i stället 
kanske något annat, något nytt vid 
inledningen av det nya milleniet: 
ett nygammalt byalag på Norr -
Norrs Gräsrötter. En ny mötesplats 
och ett nytt nätverk för den lokala 
demokratin på Norr långt över de 
ofta trånga och snåriga parti
gränserna. Men hurNorr kan tänkas 
fortsätta att vara en levande och 
aktiv stadsdel fortsätterjag att tänka 
högt om i nästa artikel. 

Per Wickenberg 

Fotnot: 
Mellanrubrikerna är satta av VB
red. och hämtade från Mikael 
Wiehes "Ingenting föränqras av sig 
själv" från plattan PÅ VAG, 1973 
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Anteckningar från källarhålet M 
Jag vet intehuroumbärligt Vecka- applåder som i dag uteblir, men är 
bladet är för sina läsare, men det det det han vill? 
är klart att för några av oss som 
skri ve r fy !ler det en viktig uppgift. 
Var annars göra av sina insikts
fulla kommentarer till tidens ur
artning och sina ständiga irri tatio
ner över att allt inte är ordnat till 
det bästa? Såhär är spalten igen. 

Göran Per sson 
En fördel med att ha varit med 
länge är att man känner igen mön
s ter. Ta t. ex. den pågående borger
liga kampanjen mot Göran Pers
son. Det är, antyds det, inte so
cialdemokratin man är emot utan 
Persson personligen. Han anses 
sakna den vinnande personlighet, 
det milda sinnelag och den diskreta 
charm som den borgerliga pressen 
skulle vilja se. 

Ja herreminje. Tage Erlander 
varen världsfrånvänd akademiker, 
OlofPalme en djävul i människo
hamn och Ingvar Carlsson en fan
tasilös torrboll och alla sålde de ut 
Sverige till ryssarna. Det är en 
väletablerad borgerlig rutin att 
odugligförklara företrädare för de 
lägre klasserna. Ingen går opå
verkad genom sådana kampanjer 
och man kan bara hoppas att Göran 
Persson är hårdhudad nog. Som 
politiker är han i själva verket 
överlägsen alla medtävlare i riks
dagen och som talare och debattör 
en av de mest effektiva man hört. 

Däremot för han naturligtvis en 
dålig politik, ekonomist som han 
är, och han är ansvarig för att 
några hundratusen människor här 
i landet fått gå arbetslösa samtidigt 
som behovet av deras arbetsin
satser bara har ökat. Vad mer: tja, 
han har visat sig ha svårt med 
personbedömningar i val av mini
strar, men det är å andra sidan en 
erkänt svår konst. Han är för en
sam, hade behövt ett litet kollek
tiv kring sig som dämpade en del 
hugskott och försåg honom med 
mer kontakt med verkligheten. 

Det är på den senare punkten 
han under årethar gjortsinastörsta 
blundrar. Sverige går lysande, sä
ger han, och det är sant i styrelse
rummen och storstadsmiljöerna. 
Men det är ett öppet hån mot de 
hundratusentals som fortfarande 
drabbas av nedskärningarna i 
kommuner och landsting, och det 
är självfallet detta som speglas i 
opinionssiffrorna för socialdemo
kraterna. Persson bär ett stort 
ansvar för den pågående nedmon
teringen av den offentliga sektorn, 
och om han fortsätter med en 
EMU -anslutning kör han sitt parti 
ned till tjugofemprocentsnivån. 
Då får han säkert de borgerliga 

Historien 
l) å får vi väl övergå till historien. 
A ven i Sverige fanns det frivilliga 
hos W affen-SS under andra världs
kriget. Skamligt, utropas det. Pen
deln slår snabbt över, fårman säga. 
Nyss bad ju den svenska rege
ringen officiellt om ursäkt för att 
Sverige i enlighet med vapenstil
leståndsreglerna överlämnade nå
gothundratal baltiska Waffen-SS
soldatertill Sovjetefterkrigsslutet 
Vi skulle förstås ha gett dem en 
fristad där de kunde komma till ro 
med sitt samvete. Som Salomon 
Schulman skrev i DN i söndags: 
varför inte bjuda hit Pinochet, vi 
har ju rutin på sådant? 

Det är inte lätt att handskas med 
det förflutna, Vergangenheitsbe
wältigung, som det heter i landet 
där man behövt termen. Ta Dan
mark, det lilla idyliska landet. Där 
härskade länge myten om det lilla 
tappralandets motståndskamp mot 
ockupationsmakten. Verkligheten 
är att 6000 danskar kämpade i 
Waffen-SS. Det var långt fler än 
som fanns i motståndsrörelsen som 
så länge det var farligt mest bestod 
avettantalillaseddakommunister. 
Mycket riktigt buntade danska (in
te tyska) Säpo samman kommuni
stiska intellektuella och fackföre
ningsaktivister i ett arbetsläger och 
skickade dem till KZ Sachsen
hausen där många dog. Men vad 
är det mot Gulag, säger förstås Per 
Ahlmark. Nej inte så mycket om 
vi ska räkna lik, men historien är 
inte så enkel som en del låtsas. 

stadsbiblioteket 
Men låt oss för all del bli lokala. 
stadsbibliotekets invigningsvecka 
har varit imponerande med sitt 
rika utbud. Det har dessutom varit 
välbesökt, och det tror jag säger 
något om att det finns ett behov av 
att människor kommer samman 
och ser och hör andra som har 
något intressant att berätta. stu
dentaftnarna fyllde länge sådana 
behov men tycks nu bara var 
inåtvända. Om biblioteket vill vara 
mer än ett bokmagasin och en 
samling tunna klienter (ett s.k. IT
skämt), och det tror jag Lunds 
stadsbibliotek vill, så skulle man 
kunna ta fasta på publikintresset 
och komma igen. Kanske borde 
det skötas i föreningsform, kanske 
under namn som Lunds föreläs
ningsförening? 

Själv lyssnade jag på den in
tagande filmveteranen Gösta Wer
ner och en annan kväll på en mu
sikmatador som jag aldrig hört 

talas om men som sades inte be
höva någon presentation, och så 
samlingen av lundaförfattare. Det 
var naturligtvis som alltid trevligt 
att se och höra förf attare läsa sina 
egna verk. Det verkade ha sina 
problem att vara en pojke eller 
flicka som närmar sig vuxenlivet, 
därom, var Agneta Pleijel, Jan Si
gurd, Ake Leijonhufvud m.fl. en
se. I staden Lund fanns det tyd
ligen rentav motsättningar mellan 
olika samhällsklasser. Det var 
patetiskt: kvällens värd Jonas El
lerström kämpade som en tiger för 
att få fram något specifikt lun
densiskt ur det hela. Det föll platt 
till marken: det framkom icke nå
got som inte med lätt förändrade 
gatunamn skulle kunna ha tilldragit 
sig i Hässleholm eller Fagersta. 
Det kändes nästan skönt. 

I övrigt kan man på stads
biblioteket gå på kafeet, t.ex. där
för att ens dotter är törstig och vill 
dricka ett glas saft. Nu för man 
dessvärre inte saft, men en juice 
för kr 18:- är ju rena fyndet. Det är 
ju väldigt chict och så, och vid 
festliga tillfållen kan man förvisso 
gå dit och svänga en caffelatte 
som en riktig kulturarbetare. Men 
till vardags ska jag nog nöja mig 
med termosen och de medhavda, 
två med korv och två med ost. 

Lucifer 

Om milleniumsäkerhet 
Millenieskiftet skrevs det mycket 
om före . Katastrofscener målades 
upp. Allting skulle rnilleniumsäk
ras. Smarta tillverkare försökte till 
och med sälja spisar och kylskåp 
som 2000-säkra. Konsum ordnade 
auktion på jättehummer. stäm
ningen var sanslöst uppskruvad 
och påminde inte så lite om histo
rien om "Granen", ur Tove Jans
sons " Det osynliga barnet och 
andra berättelser". Det gällde att 
vara förberedd. Det gällde att ha 
gasolkök och nödproviant hemma. 
Och att vänta på katastrofen . 
Eftersom det nu är efter, så vet vi 
hur det gick. Det gick ungefår som 
i Toves berättelse. 

"Sen satte de sig allesammans i 
snön och väntade på katastrofen. 
Tiden gick, men ingenting hände." 

Precis så blev det. Ingenting 
hände. I alla fall inte den STORA 
katastrofen. Milleniumskiftetpas
serade, och allting var som vanligt 
i alla fall. VänsterpartietLund visa
de sig, som väntat, vara 2000 sä
kert. Jag är övertygad om att Vän-

s terpartiets politikhåller också un
der det nya milleniet. Återstår att 
se om vårt partiprogram är mil
leniumsäkert. Läser jag program
kommisionens förslag till parti
program blirjag lite tveksam. Pro
gramkommisionen verkar ha väx
lat in på fel spår om den inte rent 
av har lagt in backen. Programmet 
verkar vara skrivet för en liten 
marxistiskt skolad elit, inte med 
ett språk för 2000-talet och inte för 
de 15% av väljarkåren som kan 
tänkas rösta på V i nästa val om vi 
lyckas föra ut vår politik på ett 
begripligt sätt. Gudrun Schyman 
är duktig på det, men vi behöver 
ocksåettpartiprogram "för Sverige 
i tiden". Programförslagets språk 
är tungt och otidsenligt. Vad är 
dagskrav och vad är övergripande 
principer? Det krävs en djupare 
analys för att man ska förstå vilket 
som är vilket. Jag efterlyser en 
helt annan utformning av parti
programmet, ett partiprogram 
byggt på partiets fyra grundstenar 
där det klart framgår vad vi är för 
och vilka visioner vi har. Att hela 
tiden tala om vad vi är mot, "krossa 
kapitalismen" och "klass mot 
klass" anser jag vara mindre kon
struktivtoch kvarlevor från partiets 
tidigare liv. Jag efterlyser alltsåett 
partiprogram av mindre omfång 
än dagens men inte med mindre 
innehåll. Ett program som talar 
om vad vi ärföroch vilka visioner 
vi harutifrån rättvise-, miljö-, kvin
na-, och internationellt perspektiv. 
Ett program som är skrivet på ett 
sätt så att även vanliga dödliga 
utan akademisk högskoleexamen 
kan tillgodogöra sig det. Ett parti
program för 2000-talet! 

Cecilia Wadenbäck 
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