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Arbetet - ett organ för en klassmedveten 
arbetarrörelse f-!ve:n bland våra vakna arbetare har ej länge känt behofvet af en arbetar

tldnmg? Och hur många finnas ej inom den frisinnade medelklassen som 

Tidningen Arbetet blev 113 år och 
det är mycket för en dagstidning. 
Betrakta bara de tidigare av
somnade socialdemokratiska 
dagstidningarna i Skåne: Aurora i 
Y stad 1899-1957, Skånska Social
demokraten/Nyheterna i Helsing
borg 1907-1958, Länsdemokraten 
("med Hässleholmaren") i Kristi
anstad 1932-1957. Bakom dem 
låg stora lokala satsningar och 
uppoffringar. När de lades ner av 
de vanliga tidningsekonomiska 
skälen (andratidningar på sin ort, 
läsare med låg utbildning och in
komst) kunde man i alla fall hän
visa till flaggskeppet, Arbetet i 
Malmö, den främsta socialdemo
kratiska tidningen i landet utgiven 
i det främsta socialdemokratiska 
fåstet: Malmö. 

En brokig historia 
Arbetets historia är rik och brokig. 
Den startades 1887 med den då 
23-årige Axel Danielsson som re
daktör. Han kom närmast från 
Stockholm, en avhoppad arbetar
student, som just utmanövrerats 
från huvudorganet Socialdemo
kraten. I Malmö blommade han ut, 
blev en lysande publicist och sti
list och därtill den lokala arbetar
rörelsens främste ledare. I hans 
tidning skrev den radikala Lunda
intelligensian med Bengt Lidforss 
i spetsen som samsades med ar
betarrörelsens mera praktiska fö
reträdare. Danielsson levde ett hårt 
liv i flera bemärkelser: arbetade 
och festade, satt i fängelse och var 
familjefader. Tidningen Arbetet 
kämpade och levde kvar, förvisso 
inte utan konflikter - se t.ex. 
nyckelromanen "Barbarskogen" 
av K. G. Ossiannilsson. På tidning
ens egna förlag, Framtiden, utgavs 
Bengt Lidforss samlade skrifter 
såväl som diktsamlingar av Vil
helm Ekelund. 

med glädje skulle hälsa en verklig folktidning i Malmö?" ' 

Ur Axel Danielssons upprop i Arbetets provnummer 6 augusti 1887 

Nästa storhetstid kom på 1920-och 
30-talen. Ernst Wigforss fick inte 
jobbet som chefredaktör 1918, 
men skrev ett stort antalledare och 
ekonomiskt -politiska artiklar. Re
daktör blev i stället Arthur Eng
berg, en god marxist och 
kristendomskritiker (och senare 
kyrkominister!). På 1930-talet 
blev kultursidan en av de främsta 
med kritiker och skribenter som 
Stellan Arvidsson, Karin Boye, 
Stig Ahlgren, Nils Beyer, Elmer 
Diktonius och Per Meurling. Då 
var Allan Vougt chefredaktör 
(1922-44), med en politisk linje 
under andra världskriget som i 
namn av realism var öppen gente
mot den europeiska nyordning och 
integration som Hitlertyskland 
stod för. 

Så kom skördetiden, 40-,50- och 
60-talen, först med Gösta Netzen 
och sedan med Frans Nilsson som 
chefredaktörer. Netzen var agita
tor och vältalare, "idealens förste 
älskare" som Ivar Lo kallade ho
nom och slutade som landshöv
ding i den skånska högadelns 
famn. MedFrans Nilsson, tidigare 
SSU-ordförande, blev tidningen 
den mest partitrogna i landet, präg
lad av en solidaritet till döds med 
Malmös och Stockholms politiska 
etablissemang- en linje som fick 
en del av oss att järnföra den med 
Pravda. Den intellektuella vän
stern i Lund - under några år lan
dets ledande- var inte välkommen 
i Arbetet. Och under dessa år s at
sade också sydsvenskan hårt på 
Lund, medan Arbetets lokalredak
tio n under RudolfBerner svältföd
des. 

Kanske en folktidning 
Lars Engqvist som trädde till på 
70-talet gjorde tidningen roligare, 
men satte igång ett stort antal tek
niska experiment där man satsade 
på en dyr och ännu ofullgången 
datateknik. Faktum är dock att 
Arbetet på denna tid faktiskt pas
serade Sydsvenskan, låt vara med 
hjälp av sin Göteborgsupplaga 
som kom till efter Ny Tids ned
läggning. Men så kom Anders 
Ferm, tidningen blev åter talesman 
för en högersocialdemokrati och 
så kom diverse ekonomiska bedra
gare som kallade sig tidnings
ekonomer. Det märkliga är att 
tidningen under de senaste åren 
återigen fått en klar vänster
hållning och en folklig karaktär 
under Bo Bernhardssons tid. Det 
är följdriktigt att hans redaktion 
avhånats av Per T Ohlsson för sin 
bristande bildning. 
Den skånska socialdemokratin har 
i dessa spalter under en följd av år 
kallats landet mest förstelnade och 
orsakerna har sökts i den ekono
miska strukturomvandling som 
från 1940-talets industriellt och 
politiskt ledande Skåne på några 
årtionden gjorde landsändan till en 
håglös arbetslöshetsregion. Mal
mö, paradexemplet på en social
demokratisk kommun, 
förvandlades till en kommunal
ekonomisk katastrof. 

Men Arbetets nedläggning är inte 
bara en lokal företeelse, den är ett 
symptom på den djupa kris som 
arbetarrörelsen sedan länge är på 
väg in i. Och den är minst av allt 
något som sympatisörer med 
vänsterpartiet har anledning glädja 
sig över. Utfattiga arbetarkom-

muner och fackföreningar lycka
des i nästan hundra år bygga upp 
en motkultur och en infrastruktur 
med tidningar, samlingslokaler, 
kulturyttringar med hundratals 
Folkets Hus och Folkets Park. Nu 
simmar organisationerna i pengar, 
men orkar och vill ingenting, bara 
samla pengar på hög. LO reduce
ras till en aktiefond bland andra. 

En sista förödmjukelse 
Med andra ord: det är inte särskilt 
fruktbart att nu peka ut enskilda 
syndabockar för Arbetets nedlägg
ning. Det är arbetarrörelsens kris 
det handlar om. Göran Persson 
och Lars Stjernkvist verkar ha för
sökt så gott de kunnat även om 
försöket att plocka in stenbeck var 
ytterst omdömeslöst och närmast 
desperat. Försöket med Stenbeck 
blev den sista förödmjukelsen för 
tidningen. Med Olle Svennings 
ord: "Malmö är fortfarande en 
delad stad. Om en vecka har bara 
den ena delen en egen tidning." 

"En vän slutar 
att komma" 

SH 

Som läsare av Arbetet sen 1954, 
som prenumerant utan uppehåll 
kommer det att kännas vemodigt 
när en gammal vän slutar att 
komma på besök. Så blir det när 
"marknadskrafterna" får råda fritt 
- där endast pengar räknas. 
Jag kan inte frigöra mig från tan
ken att bakom LO:s nekan att 
rädda arbetarrörelsens flaggskepp 
inom massmedia, ligger tidning
ens rakryggade linje när det gäller 
Nej till EMU. 

GöTE BERGSTRÖM 



Vad bråkar dom om? Avgör själv! 
I somras, en kort tid efter kongressen gjorde styrelsen för vänsterpartiet 
i Lund ett uttalande som kritiserade kongressen. Uttalandet avslutades 
med ett avsnitt som kom att uppfattas som en uppmaning till brytning 
med vänsterpartiet. Det vållade, som man kan förstå, en livlig intern 
debatt. En del av den debatten har förts i annan lokalpress. För att ge 
alla läsare av VB (icke-medlemmar och de som ej besökte det extra års
mötet) en möjlighet till inblick i debattens ursprung och orsaker publi
<;_erar vi här nedan samtliga uttalanden från styrelsen och medlemsmötet 
A ven de som avslogs och det som bordlades. 
På det extra årsmötet 5 september blev kritiken hård. Styrelsen kritise
rades för att inte ha lyssnat tilllundaombudens synpunkter, framforda i 
VB 21/00 och att inte ha fört upp frågan på ett medlemsmöte. Det extra 
årsmötet, som inkallats för kompletteringsval, antog två uttalanden. Det 
ena på fOrslag av Martin Wolgast o.a. det andra förslaget stod OlofNor
borg för. Vid samma möte avslogs ett fOrslag till uttalande från Henrik 
Smith. Dessutom bordlades, av tidsnöd, ett fOrslag till uttalande från 
Sven-Hugo Mattsson med rubriken "Kuba är en diktatur''. 
Till sist redogör vi för styrelsens beklagande av Monica Bondesons och 
UlfNymarks avsägelse. (Avsägelsen var inford i VB nr 26.) 

Detta uttalande, skrivet av Ulf 
Nymark, antogs vid ett styrelsemöte i 
juni. Det sändes sedemera ut till 
medtemarna i V-Lund: 

"F ORTSATT ARBETE FÖR ETT 
STARKT VÄNSTERPARTII 

Vänsterpartiets nyligen avslutade par
tikongress var inte bara en inbroms
ning på vägen mot ett odogmatiskt, 
brett folkligt förankrat parti - det var 
en tydlig reträtt till tidigare positio
ner. I prograrnskrivningar, kongress
uttalande, övriga beslut och i 
personvalen valde kongress
majoriteten att falla tillbaka på en 
ideologi som under snart ett sekel 
avvisats av en förkrossande stor ma
joritet av befolkningen. Väljarna har 
uppfattat kommunismens janusan
sikte: i opposition har kommunister 
merendels förespråkat demokratiska 
rättigheter och folkmakt; vid makten, 
i regeringsställning, har kommunister 
nästan undantagslöst stått för förtryck, 
diktatur och terror. 

Å TERTÅG TILL DET FÖRFLUTNA 

Genom att kongressen nu påbörjat 
återtåget till det förflutna kommer 
borgarna och den nyliberala falangen 
inom socialdemokratin all anledning 
att känna sig belåtna. De är på väg att 
få precis det Vänsterparti de önskar: 
ett parti som utgår från en ideologi 
som i ett demokratiskt Sverige sak
nar förutsättningar att vinna mer än 
ett litet fåtal av väljarkåren; ett parti 
som i praktiken väljer att inte driva 
politik, ett parti som under självbelå
tet och självtillräckligt tuggande av 
förlegade teser och utropande av po
litiskt substanslösa slagord ställer sig 
som åskådare vid sidan av den poli
tiska arenan, och som nöjer sig med 
att recensera politiken och "inta en 
korrekt klasståndpunkt". Ett sådant 
parti blir ofarligt för borgarna, efter
som det är oförmöget att nå politisk 
inflytande och ovilligt att ta politiskt 
ansvar för en förändring av männis
kors vardagsliv och levnadsbetingel
ser. 

Till Gudrun Schyman 
Till partiordförande Gudrun Schyman 
vill vi säja: Vi stödjer fullt ut ditt av
ståndstagande från kommunismen 
som du på ett välgörande tydligt sätt 
framförde i ditt inledningsanförande 

vid kongressen. Vi stödjer också hel
hjärtat den inriktning du vill ge 
vänsterpartiet: Ett demokratiskt och 
folkligt förankrat Vänsterparti som tar 
ansvar för politisk förändring i sarn
verkan med andra progressiva poli
tiska krafter. Vi hoppas och tror att du 
inte ska ge efter för trycket från det 
kommunistiska anloppet. Kommunis
men må ha ett relativt starkt stöd i 
delar av partiets aktiva kader och i 
vissa distriktsapparater. Den politiska 
inriktning du företräder har desto star
kare förankring i väljarkåren, där den 
gett partiet opinionssiffror som sak
nar motstycke i partiets tidigare his
toria. 

Till alla med hjärtat till vänster 
Till alla medlemmar i Vänsterpartiet 
som liksom vi känner bestörtning, 
besvikelse och bedrövelse över 
kongressens återfall i traditionalism 
och ortodoxi vill vi säja: Ge inte upp! 
Gör politik av besvikelsen - fortsätt 
arbetet för ett starkt vänsterparti i 
svensk politik! Ta en diskussion med 
andra vänsterkrafter - inom socialde
mokratin, i miljörörelser, i andra pro
gressiva rörelser och bland alla 
oorganiserade medborgare med hjär
tat till vänster - och ställ seriöst frå
gan: Är månne tiden nu mogen att ta 
Bo Bemhardssons skämtsamma upp
maning i tidningen Arbetet på allvar 
och börjaförbereda ett nytt vänster
parti; ett parti som står för jämlikhet, 
mångfald och jämställdhet, ett parti 
som arbetar för en utveckling som inte 
föröder naturen och stressar sönder 
människorna och för en politik som 
frigör människors initiativ och ska
parkraft? 

Ett nytt vänsterparti med en frihet
lig och ekologisk inriktning skulle 
kunna bli vad varken en nyliberalt 
dominerad socialdemokrati eller ett 
i kommunistisk nostalgi försjunket 
Vänsterparti kan vara: ett trovär
digt och slagkraftigt rödgrönt poli
tiskt alternativ för en majoritet av 
Sveriges befolkning." 

Vänsterpartiet i Lund 
Styrelsen 

Uttalandet togs med 4 röster mot 
fyra och ordf. utslagsröst. 

Påförslag av bl a Martin Wolgast an-
tog extra årsmötet 5 sept. förljande Följande uttalandeföreslogs av Hen-
uttalande: rik Smith, det avslogs av årsmötet. 

"fORTSAIT ARBETE FÖR EIT STARKT 

VÄNSTERPARTi! 

Vänsterpartiets nyligen avslutade 
kongress visade tydligt på den grund
läggande enighet som råder i vårt parti 
i många avgörande samhällsfrågor. 
Trots den bild som florerar i media, 
präglades kongressen av stark intern 
demokrati och högt i tak för den inre 
debatten . Programskrivningar, 
kongressuttalande och personval var 
tydliga steg i riktning mot ett parti som 
knyter samman klassperspektiv med 
feminism, ekologi och internationell 
solidaritet. 
fRAMÅT OCH ALDR IG GLÖMMA! 

Vänsterpartiet Lund anser att det är 
positivt att kongressen tog ställning 
för studier och utomparlamentarisk 
aktivitet samtidigt som vi utvecklar 
vårt parlamentariska arbete. Det 
ökade parlamentariska inflytandet ger 
oss ökade möjligheter att påverka 
samhällsutvecklingen, men måste åt
följas av en bred folklig rörelse för de 
krav vi driver i parlamenten. Vi delar 
kongressens syn; för att uppnå detta 
måste partiet ha en levande ideologisk 
debatt, egen teoribildning och stark 
förankring i olika folkrörelser. Det 
ökade stödet för vänsterideer måste ut
vecklas till en socialistisk och femi
nistisk offensiv med tydliga 
ståndpunkter, politiskt självförtroende 
och ideologisk klarhet. Detta kräver 
att vi lär oss mer och tydliggör våra 
mål. Lyckas partiet inte med dessa, av 
kongressen uppsatta målsättningar, 
riskerar vi att hamna i ett läge då vi 
administrerar en i grunden borgerlig 
politik. 
Kongressen visade tydligt att Vänster
partiet är ett parti för framtiden. Det 
är det enda parti i svensk politik som 
vill driva och vara med och utveckla 
arbetarrörelsens och andra progres
siva krafters kamp - såväl dags
politiskt som mer långsiktigt- för ett 
samhälle fritt från utsugning och för
tryck." 

På förslag av Olof Norborg antog 
extra årsmötet följande uttalande 

"Vänsterpartiet Lunds extra årsmöte 
uttalar stark kritik mot styrelsens ma
joritet för att denna kort efter kongres
sen , innan medlemmarna i 
organiserad form getts möjlighet att 
diskutera och utvärdera kongressen, 
med knappast möjliga majoritet antar 
ett uttalande i organisationens namn 
som dels innehåller en mycket kraf
tig och alltså inte förankrad kritik av 
kongressen, dels, vilket är det värsta, 
kan tolkas som om Vänsterpartiet 
Lund skulle vilja se en sprängning av 
Vänsterpartiet. 
Extra årsmötet ser sig på grund av 
styrelsemajoritetens olyckliga utta
lande tvunget att uttala att Vänster
partiet Lund självklart verkar för ett 
fortsatt sammanhållet och ytterligare 
stärkt Vänsterparti. Extra årsmötet 
uttalar också att styrelsen i fortsätt
ningen bör förankra uttalandeförslag 
som är starkt kontroversiella och ge 
möjlighet till diskussion i hela orga
nisationen innan sådana uttalanden 
antas." 

"Med anledning av styrelsens utta
lande av kongressen uttalar Vänster
partiet Lunds extra årsmöte: 
Att det är självklart att Vänsterpartiet 
Lund verkar för ett fortsatt samman
hållet och stärkt vänsterparti. 
Att det är viktigt att diskussionen om 
demokrati och socialism utvecklas 
både för att klargöra hur den kommu
nistiska traditionen ledde till diktatur 
och förtryck för att utveckla ideer om 
hur demokratin i Sverige kan utveck
las och utvidgas." 

Nedanstående förslag till uttalande 
föreskogs av Sven Hugo Mattssopn. 
Det bordlades av tidsskäl: 

Kuba är en diktatur 
Det är ingen tvekan om att Kuba är 
en diktatur. Kuba uppvisar alla de in
gredienser som är diktaturens signum. 
Kuba är en enpartistat där man inte 
tillåter politisk opposition eller fria 
fackföreningar. Där finns ingen åsikt
eller yttrandefrihet. 
Vi, Vänsterpartiet i Lund, finner det 
angeläget att med detta ge uttryck för 
vår åsikt om Kuba, en åsikt vi delar 
med partiledningen. Vi finner det spe
ciellt viktigt i en tid när tre svenska 
journalister har blivit häktade och ut
visade från Kuba. 

Uttalande med anledning av att Mo
nica Bondeson och Ulf Nymark av
sagt sig sina styrelse uppdrag. 
Det är med ledsamhet styrelsen för 
vänsterpartiet lägger Monica Bonde
son och Ulf Nymark avsägelser till 
handlingen. Monica Bondeson har 
fungerat som en utmärkt kassör och 
Ulf Nymark har, trots starka menings
skiljaktigheter med andra i styrelsen, 
varit en aktiv och dynamisk styrelse
medlem. Samtidigt ser vi det som för
ståeligt att Monica och Ulf tar 
konsekvenserna av att deras syn på 
partiet inte delas vare sig av vänster
partiets kongress eller av en majoritet 
av de närvarande vid Vänsterpartiet i 
Lunds nyligen avhållna extra årsmöte. 
Vänsterpartiet (i Lund såväl som na
tionellt) är ett brett vänsterparti som 
söker mobilisera de i Sverige som 
anser att utvecklingen bör vridas åt 
vänster och som knyter samman klass
perspektiv med feminism, internatio
nell solidaritet och ekologi. Ett brett 
vänsterparti är en förutsättning för en 
dynamisk, kritisk och konstruktiv dis
kussion i avvägningen av konkreta 
medel och mål för att skapa ett socia
listiskt samhälle där feminism, in ter
nationell solidaritet och hållbar 
utveckling är viktiga aspekter. Samti
digt kräver ett brett vänsterparti högt 
till tak och att man respekterar varan
dras meningsskiljaktigheter inom ra
men för partiprogram och stadgar. 
Oenighet och diskussioner är själv
klara ingredienser när vi med ett 
ökande parlamentariskt och opinions
mässigt stöd kämpar för ett samhälle 
fritt från utsugning och förtryck. Vi 
hoppas Monica Bondeson och Ulf 
Nymark, nu som vanliga medlemmar, 
vill fortsätta detta arbete inom vänster
partiet. 

Styrelsen Vänsterpartiet Lund 21 /9-00 



FRÅN 
DET 
KOMMUNALA 

Ulf Nymark ledamot i Tek
niska nämnden för (v) visar 
på ett bra sätt hur man kan 
arbeta i nämnden mellan 
dess sammanträden. Han 
skriver helt enkelt ett brev till 
nämnden och föreslår vad 
den skall göra. Sedan kan 
han bevaka förslaget vid 
nämndens sammanträden. 
Mellanrubrikerna är satta av 
redaktionen. 

"Till Tekniska nämnden, Lund 
Gör motorfordonsförbudet vid 
stortorget tydligare! 
På gatusträckningen Kyrkogatan 
(från Klostergatan och söderut)
Stortorget-Södergatan (till Lilla 
Tvärgatan) råder förbud mot for
donstrafik (undantaget bussar, taxi 
och cyklar, samt transport till fast
igheterna). 
Fordonstrafikförbudet har dock 
urholkats alltmer. Det är nu när
mast att betrakta som rent formellt. 
År 1999 passerade per årsvardags
medeldygn 4500 motorfordon. 
(Motsvarande siffra var år 1995 
2800 motorfordon). 

RISKEN ATI ÅKA FAST LITEN 

En betydande del är givetvis be
hörig motortrafik. Men en stor del 
är olaglig körning. Gatan används 
ogenerat av både privatbilister och 
"företagsbilister" som genom
fartsgata, och ett förbluffande stort 
antal bilförare tycker sig ha "trans
port till fastigheterna", utan att en 
utomstående iakttagare kan ur
skilja vad som egentligen trans
porteras. 
Den olagliga bilkörningen kan gi
vetvis förklaras av att risken att åka 
fast är väldigt liten. Men också av 
att skyltningen är alltför anspråks
lös. Skyltama är helt enkelt svåra 
att urskilja, och verkar närmast 
utplacerade som av misstag . 
Gatumiljön ger heller ingen bra 
fingervisning till annalkande for
don att det råder kraftiga restrik
tioner för motoriserad trafik. 
"Transport till fastigheterna" är 
också lite för lösligt i kanten. Det 
finns mycket som talar för att tids
begränsa och precisera tillåtna 
transporter på samma sätt som 

skett i t. ex. Lilla Fiskaregatan. 

Något måste göras 
Också övergångsställena är dåligt 
markerade. Skyltama syns inte 
speciellt bra och på enstaka stäl
len saknas zebrastreckningar. Den 
olagliga bilkörningen gör trafik
situationen svåröverblickbar för 
såväl fotgängare som cyklister, 
bussförare och bilister som fårdas 
där lagligen. Det är därför inte bara 
en fråga om trivsel och miljö att 
minska den obehöriga biltrafiken; 
det är i högsta grad också en 
trafiksäkerhetsfråga-framför allt 
för de oskyddade trafikanterna. 
Vi föreslår därför att Tekniska 
nämnden beslutar 
att ge Tekniska förvaltningen i 
uppdrag att lämna förslag på ut
formning av skyltning och gatu
miljö för den aktuella 
gatusträckningen i syfte att tydlig
göra motorfordonstrafikförbudet 
och ge bättre säkerhet för de 
oskyddade trafikanterna 
Lund 000918 
För Vänsterpartiet i Tekniska 
nämnden Ulf Nymark" 

Ulf och Göran motionerar 
UlfNymark och Göran Fries, två 
av (v )-ledamöterna i kummun
fullmäktige har skrivit en motion 
(förslag) tsom dom lämnat in. F ör 
att informera VB:s läsekrets om 
vad som görs i det parlamenta
riska arbetet publicerar vi här 
motionen in extenso: 

Dags för nästa steg i miljö
anpassningen av Lunds trans
portsystem! 

I januari 1999 beslutade fullmäk
tige om start för Etapp l av för
slagen i utredningen 
Miljöanpassat Transportsystem 
för Lunds kommun (Lunda
MaTs). Samtidigt beslutade full
mäktige om målsättningar för 
minskningen av avgasutsläppen. 

De olika delprojekten i Etapp l 
(Lundalänken, Cykelkommunen, 
Mobilitetskontoret m.m) är i full 
gång. Vilka effekter detta haft på 
avgasutsläppen är svårt att få fram 
några exakta (eller ens ungefär
liga) uppgifter om, eftersom kom
munen saknar system för 
uppföljning av avgasutsläppen. 
Att motorfordonstrafiken ökat (i 
stället för att ha minskat) sedan 
tidpunkten för fullmäktiges beslut 
framgår av tillgänglig statistik, 
och är för envar klart märkbart i 
trafikmiljön. 

Ett inte särskilt vågat antagande är 
att Lunds kommun möjligen kan 
klara etappmålen 2005 för t.ex. 
kväveoxider och svaveldioxid. För 
andra skadliga ämnen är det tv ek
samt eller mera ovisst om målen 
kan nås. Beträffande utsläpp av 
koldioxid finns det ingenting som 
tyder på att målet kommer att nås. 
Det är därför hög tid att gå vidare 
och fatta beslut om ytterligare ett 
steg i genomförandet LundaMaTsf 
intentioner. 

De åtgärder som hittills påbörjats/ 
genomförts har i huvudsak varit 
av stimulerande karaktär. Utred
ningen konstaterar att stimule
rande åtgärder oftast ger små 
effekter på kort sikt, medan sty
rande åtgärder (dvs. åtgärder som 
påverkar färdmedelsvalet) ger 
större effekt (se LundaMaTs, Ap
pendix sid 8). För att om möjligt 
klara av etappmålen till år 2005 
måste därför fullmäktige snarast 
fatta beslut om åtgärder som ger 
positiva och förhållandevis snabba 
effekter på avgasutsläppen. 

Vi föreslår därför att kommunfull
mäktige beslutar 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att snarast möjligt till fullmäktige 
föreslå åtgärder i syfte att nå etapp
målen för år 2005 vad gäller 
minskning av vägtrafikens nega
tiva miljöpåverkan 
Lund 2000-09-13 
Ulf Nymark Göran Fries 

Vänsterpartiet 

30 kr litern? 
Matz Hammarström, Lundabo 
och språkrör for miljöpartiet, 
har initierat en motkampanj till 
forsvar for höga priser på die
selolja och andra miljöför
störande ämnen. Det har han 
uppriktigt heder av. Det är mo
digt att driva den hos så många 
impopulära frågan av ett parti 
som noterade 4,8 procent i se
naste Sifo. 
Men vi undrar ändå om inte 

Hammarström förenklar dilem
mat. Den 9 september framträdde 
han i Lund och fick frågan ifall inte 
miljöpartiets förslag om 30 kr li
tern för bensin år 2015 var orätt
färdigt mot alla med knappa 
inkomster som då skulle tvingas 
avstå från bilkörning. Han svarade 
visserligen att jordens och livets 
långsiktiga överlevnad var ett 
överordnat intresse, men tillfo
gade: 
-Om 15 år drar inga bilar en liter 
milen som i dag. 
Han berättade att han nyss hade 
provkört en hybridbil som bara 
drog 3 deciliter, och det trodde han 
var framtidens lösning. Därmed 
skulle milpriset bara motsvara da
gens. 
Aftonbladets kloke motorskribent 
Håkan Bengtsson skrev under 
förra bensinpristoppen om bil
kostnadens verkliga offer, t. ex. ett 
norrländskt sjukvårdsbiträde som 
arbetspendlade tre mil i varje rikt
ning med en stor gammal Volvo 
som var en smula sliten i motorn 
och drog l ,3 liter. Hon hade valt 
den framför en småbil som klarade 
sej på halvlitern därför att gav 
henne mycket mera bil för peng
arna. Hon var nämligen som så 
många ett offer för det svenska 
systemet med skattegynnade 
förmåns bilar, som premierar stora, 
tunga och törstiga bilar. (Det är en 
sådan som t.ex. v-regionrådet 
Ann-Mari Campbell kör.) När en 
sådan efter tre år slipper ut på 
begagnatmarknaden har den en 
återstående genomsnittlig livs
längd av 16 år, därom finns det en 
omfattande statistik. På kort sikt 
är den ett lockande alternativ för 
låginkomsttagaren. Vem tänker 15 
år framåt i tiden? 
Inte heller Matz Hammarström. 
För i så fall hade han insett just 
vilket slags bilar framtidens 
sjukvårdsbiträden kommer att 
köra i. 
Förhoppningsvis är han beredd att 
svara: Vi höjer i alla fall. Men tills 
vidare framstår han som i bästa fall 
kortsynt, i sämsta fall opportunis
tisk. 
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POSTTIDNING B 

HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan). 

Blom Karin 
Uardav ä gen 85: D 
224 71 Lund 

NY ADRESS ................. .. ......................... .... .. ........ ... ........ ... .... ... .. .. .. . . 

Nu LÄMNAR JAG VÄNsTERPARTIET. 

J ag vill vara medlem i ett parti som 
arbetar för att uppnå konkreta re
sultat för människors vardag och 
levnadsvillkor och som för att nå 
r~sultat samarbetar med andra. J ag 
VIll vara med i ett parti som ut
vecklar sin politik utifrån en verk
lighetsförankrad analys av 
s~ället med hänsyn till nya för
h~landen, t ex att företag och ka
pital har globaliserats, att Sverige 
är medlem i EU, att människor vill 
ha inflytande i barnomsorg och 
skola, att kommunismen har miss
lyckats. Vänsterpartiet i Lund har 
länge arbetat efter denna politiska 
linje och har också varit pådri
vande när partiet som helhet lång
samt förändrats i en sådan riktning. 
Efter den senaste kongressen är det 
emellertid tydligt att motståndet 
mot den utvecklingen har ökat. 
Riksdagsgruppens förhandlingar 
~ed s och mp har inte stöd i par
tlet. Samhällsanalysen sker slent
rianmässigt efter gamla 
värderingar som om samhället inte 
förändrats. Vänsterpartiet i Lund 
har bytt sida. Lokalorganisationen 
i Lund är inte längre pådrivande i 
en modernisering av partiet. Kom
munistiska och traditionalistiska 
strömningar har växt sig starkare. 
J ag vill inte företräda en sådan ut
':eckling och lämnar härmed par
tlet. 

KAJSA 'I'HEANDER 

Allt fick inte plats! 
Ett ca 2 spalter långt inlägg från 
Monica Bondesson och Ulf Ny
mark ( bilden) fick inte plats. In
lägget är ett svar på "svar till 
Monica Bondesson och Ulf Ny
mark" i förra VB. (Red.) 

Demokrati 
också i Togo 
Det är svårt att praktisera det som 
kallas internationell solidaritet och 
engagera människor - och resur
ser - för det. 

Partier - inklusive vårt eget -
talar gärna om solidariteten, men 
begränsar verksamheten till parol
ler, ett par emblematiska affischer 
och delegationer till någon av de i 
solidaritetssammanhang mest 
kända nationerna i syd. 

Vänsterpartiets internationella 
utskott i Lund samarbetar med re
presentanter för demokratirörelsen 
i Togo - Posi och Laurent Law
son -kring arrangemangen för en 
internationell kongress i Lund om 
kampen mot det auktoritära sys
temet. Togo är ett av de väst
afrikanska länder som tidigare 
varit franska kolonier. Det sam
hällssystem som fransmännen 
efterlämnat i Afrika är idag mer 
auktoritärt och korrumperat än det 
som råder i de före detta brittiska 
kolonierna, och det franska infly
tandet är alltjämt stort. Presiden
ten styr enväldigt och det val som 
skulle ha genomförts i mars har 
uppskjutits på obestämd tid. Den 
öppna kampen för demokrati har 
pågått sedan 90-talets början. 

Samarbetet med Posi och Lau
rent har pågått länge. Vi inbjöd 
bland annat parti- medlemmarna 
till ett informationsmöte om Togo 
i våras. 
. ~onferensen är ett led i den po

htlska kampen för demokrati. 
Dess utåt mest kände deltagare är 
Amnesty 's nye generalsekreterare 
Claude Arnegan vi från Benin. 

Vi arbetar under tidspress. Kon
ferensen genomförs den 13 till15 
oktober. Tillsammans med ABF i 
Lund har vi påtagit oss det ekono
miska ansvaret för lokaler i Fol
kets Hus. Men konferensen 
medför många andra kostnader: 
resor från Afrika och länder i Eu
ropa, uppehälle under tre dygn i 
Lund får cirka 35 personer, fransk
talande tolkar och tryckt material. 
Genom att hysa någon av 
delegaterna under konferens
dag~a ~an man göra en viktig 
prakttsk msats. Vi söker också 

ekonomiskt bidrag från distriktet 
liksom från partiets centrala inter~ 
nationella utskott. 
Gunnar Stensson 

PS. Internationella utskottet beslöt 
också vid att försöka anordna föl
jande möten: ett om utvecklingen 
på Balkan med Vilhelm Agrell, ett 
om Israel-Palestina med Anita 
Goldberg eller Göran Rosenberg 

Sångfest på Maria 
Magdalena kyrka 
lördag 30 september kl21.00 
ett möte mellan skånska och 
danska ungdomar 
På lördag får vi lyssna till medel
tidsmusikanterna Pilgrim shoes 
med sångerskan Lene-Halskov
HaJ?..sen i Maria Magdalena kyrka 
på Ostra Tom. 
Lene har tillsammans med Ric
hard Armitage och Jeremy New
ton i gruppen Pilgrim shoes 
framförallt jobbat med att levan
degöra den gamla balladtradi
tionen. De har tidigare under 
dagen jobbat med ungdomar från 
Danmark och Sverige och här får 
du också möjlighet att höra resul
tatet som en avslutning på dagen! 
Du får också höra Skovbo musik
skolas kör, Pigekören från Holbrek 
samt ungdomar från körerna 
Klockorna, Lilla Vargen och 
Fäladsgårdens kör. 

Bilder på väggen 
Musik på vägen 
Visualisering av likheterna 
mellan Sydafrika och Sverige 
Bilder blandas med musik av 
Röda kapellet. Efter föreställ
ningen, som tar ca 25 rnin,.ges 
möjlighet att utbyta åsikter och 
tankar. 
Plats: utanför Konsthallen på 
Mårtenstorget kl 20.30 
FSA är en ideell förening, som har 
som mål att stödja folkbildnings
~etet i ~ödraAfrika I föreningen 
JObbar VI med att starta en skola i 
Dordrecht som ligger i Östra Kap
provinsen. Vårt mål är att genom 
utbildning skapa möjligheter till 
ett förändrat samhälle. 
Kontakt med FSA får du genom 
Christer Amrup, tel o40/46 52 65 

Begränsad eftersändning. 
Vid deftnitiv adress
ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet. 

Inget fyllnadsval 
styrelsen beslöt enhälligt att inget 
fyllnadsval kommer att hållas med 
anledning av Ulf Nymarks och 
Monica Bondesons avsägelser. 
Anledningen är att 
nya styrelseledamöter skulle, i 
bästa fall, kunna delta i årets två 
sista styrelsemöten. 
MVH Styrelsen 

KOMMUNALPOLITIK 

Måndag 2/10 klockan 19.00 
Tema-möte Integration - segregation 
- Assimilation riksdagsledamot Sten 
Lundström , Malmö reder ut 
begreppen. Hur jobbar V-Malmö med 
integration . Dessutom: Kommun
styrelse, 5/1 O, Teknisk nämnd 4/1 O m 

RÖDA KAPELLET 

Lörd 29/9. kl 19.30! Saml. på rep
lokalen forkort rep. inför spelning 
20.30 utanfor Konsthallen(se särskild 
notis) repertoar i spelordning: 284, 
353, 155:1 , 315,294, 43, 237, 59. 

Sönd 30/9 kl 18.45 rep med Joakim 
inför appellmöten 7,14,21/10 samt 
manifesta~ion på .1-årsdagen av 
mordet pa syndikalisten Björn 
Söderberg: 12 okt kl 18.00 på 
stortorget. Ta med 1, 26, 59, 166, 
215:2,217,237,284,298:2,315, 352, 
359, 365, 375. Du som inte har noter: 
Rune tar med kopior. 
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Manus sänds per post till: 1 
Veckobladet, Svartbröders
gatan 3, 223 so Lund. Måndag l 
senast 18.00 till tax 046-12 31 23. 1 
Manus mottages även som e
brev: vp@lund.mail.telia.com eller l 
3,5" diskett. Obs! RTF-format. l 
Telefon till redaktörerna: 
Rune Liljekvist 046-211 50 69 
Robert Nilsson 046-39 79 02 
Gunnar Sandin 046-13 58 99 
Vid utebliven tidning ring: 
Cecilia Wadenbäck 046-13 82 13 
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