
Fredag 27 oktober 

Utkommer fredagar 2000 

V-medlemmar obs! 
Härmed tilläggsinformation om 
kommande möten som inte med
delas på annat sätt. Det är därför 
som även icke-VB-prenumeranter 
får tidningen i lådan. Blir ni in
tresserade och vill prenumerera är 
detförstås trevligt. Uppgifter finns 
i rödtrycket på baksidan. 

Partiordförande 

Gudrun Schyman 
Socialistisk offensiv! 

Torsdagen den 2/11 kl. 19.00 
Vårfruskolan (Råbygatan) 
Möte för medlemmar 

skatteväxling 
och miljömål 
Tillägg till det ursprungliga pro
grammet: Karin Svensson Smith, 
riksdagsledamot från Lund deltar 
förutom Jonas Ringqvist, riksdags
ledamot från Älvs borg. 

Måndagen den 27111 kl . 19.00 
Vänsterpartiets lokal på 
Svartbrödersgatan 3 

Partisekreterare 

Pernilla Zethraeus 
Om vänsterns verktyg 
och uppgifter l 
Torsdagen den 7112 kl. 19.00 
Vårfruskolan (Råbygatan) 
Möte för medlemmar 

Seminarium 
Sveriges politikför 
global utveckling 
Ann Schlyter, vänsterpartiets 
representant i kommitten om 
Sveriges politik för global 
utveckling, forskare 
Alhadi Khalaf, forskare 
Diana Mulinari, forskare 

Söndagen den 10 december kl. 
19.00 
Vårfruskolan (Råbygatan) 

Appellmöte 
med riksdagsledamot Tassa 
stafilides (v), lördag 28.10, 
Mårtenstorget Om kultur, 
integration och annat. Röda 
Kapellet spelar spelar" Solida
ritetsmorenada" och ett antal 
andra melodier. Sista torg
mötet för hösten! 

Kort rapport 
från medlemsmöte 19 .l O 
Medlemsmötet den 19/1 O hade att 
behandla val till ordinarie re
presentant till kommunstyrelsen 
och eventuellt val till ersättar
platsen i KS. Nominerade till 
ordinarieplatsen var endast Mats 
Olsson, som tidigare suttit som 
ersättare, och valet förrättades med 
acklamation. Då ersättarplatsen ' 
numer var tom, måste mötet fyll
nadsväl ja även denna. N o minerade 
var Cecilia W adenbäck och Göran 
Fries. Valdes, efter pläderingar, 
gjorde Cecilia Wadenbäck. (Röst
siffror: 21 mot 12) 

Mötet hade också att ta ställning 
till frågan om ett extra årsmöte 
behövdes. Man beslutade att detta 
inte var nödvändigt. 

En bordlagd fråga i fonn av ett 
uttalandeförslag från Sven-Hugo 
Mattson om Cuba fanns också. 
Anders Neergaard, styrelseleda
mot V -Lund, hade skrivitett annat 
förslag till uttalande i samma fråga. 
Efter en lång, och på sina håll in
tressant och initierad, debatt be
slutade mötet dock att inte anta 
något uttalande över huvudtaget. 
(Röstsiffror: 20 mot och 17 för). 

Niklas Selberg 

Se även referatet "Olsson efter 
Andersson". 

solidaritet kostar 

Blixtaktion för To go 
Laurent och Povi, de två afrikaner 
som gjorde grovjobbet i arrange
randet avTogokonferensen, gläder 
sig mycket över framgången men 
oroar sig över ett underskott som 
har uppkommit därför att de räknat 
med ett bidrag på 4 000 kronor 
från vänsterpartiet i Lund, ett bi
drag som organisationen inte kan 
betala. 

Men vad partiet inte kan, kan vi 
som enskilda! Kanske finns där 
fyrtio solidariska människor i 
Lund. I så fall kan vi dela Povis 
och Laurents ekonomiska börda 
genom att betala hundra kronor 
vardera. Och naturligtvis går det 
att betala mindre. De 100 kronorna 
är bara ett räkneexempel. 

Pengama behövs genast! Sättin 
ett solidaritetsbidrag på mitt per
sonkonto: 

330428-2852! Märktalongen 
To go! 

Gunnar Stensson 

J ag ska redovisa resultatet omedel
bart i Veckobladet.. 

26:e årg. 32 
Ur riksdagsdebatten den 12 oktober: 

Lundapolitiker om klimatet 
"Och inte minst behöver vi en 
konsekvent klimatpolitik som inte 
stannar vid målformuleringar utan 
också före skriver praktiskt och 
verkningsfullt handlande och inte 
hukar för nödvändigheten av höjd 
koldioxidbeskattning. 

Tyvärr har det hittills varit skralt 
med engagemanget för en radikal 
miljöpolitik härhemma. Det har 
under lång tid stått klart att vi inte 
kommer att uppnå de mål som vi 
har satt upp. Anledningen är att 
alltför många valt att prioritera 
kortsiktiga intressen framför en 
långsiktig, ansvarsfull klimatpoli
tik. Man vågar inte stå upp för de 
långsiktiga åtaganden som Sverige 
förbundit sig till , utan viker sig 
populistiskt för tillfälliga opinions
yttringar." 

Matz Hammarström (mp) 

"Enligt klimatforskarna kommer 
sannolikt intensiteten i de extrema 
väderfenomenen att bli större. I 
somras var det norra Sverige som 
drabbades av översvämningar. I 
Skåne erfor vi decemberstormen 
i fjor som fällde skog med sällan 
skådad kraft. Fenomenet är in
ternationellt: Mitch och andra 
orkaner samt översvämningar, 
som miljöministern räknade upp 
här tidigare, ser vi hemsöka män
skligheten med förödande kon
sekvenser. 

Mot denna bakgrund kan höj
ningen av dieselskatten med 10 
öre och den begynnande skatte
växlingen bara ses som en finge
rvisning om de klimatåtgärder 
som är oundvikliga om utveck
lingen ska bli långsiktigthåll bar." 

Karin Svensson Smith (v) 

Olsson efter Andersson 
Vänsterpartiet nominerar Mats 
Olsson som ordinarie ledamot av 
kommunstyrelsen efter Roland 
Andersson, vilken som bekant har 
lämnat partiet och uppdraget. Detta 
beslöts på ett medlemsmöte förra 
veckan. Det innebär att Mats, som 
besätter halva partiföreträdar
tjänsten, går upp från ersättare till 
ordinarie. Valet var enhälligt. 

Debatt och omröstning blev det 
däremot om den därmed lediga er
sättarplatsen i kommunfullmäktige. 
Majoriteten ville att den skulle intas 
av Cecilia W adenbäck- partiföre
trädare, ombudsman, ledamot av 
byggnadsnämnden m .m. Hon vann 
över organisationens ordförande 
Göran Fries. Det är ingen djärv 
tolkning att det som låg honom i 
fatet var hans anslutning till "Lunda
linjen" (fören utredning av begrep
pet se Gunnar Stenssons artikel i 
VB nr 29), trots att han samtidigt 
arbetar energiskt för att överbrygga 
de motsättningar som för närvar
ande är så markanta i lokalorga
nisationen. Det innebär att Göran 
Fries inte sitter i någon kommunal 
nämnd. Tidigare manövrerades han 
bort från sin plats i Kultur & fritids
nämnden. 

Valutgången kommer fönnod
Iigen att leda till ändrad arbetsför
delning mellan partiför.eträdama 
Olsson och Wadenbäck. On skemål 
framkom om bättre öppettider på 
partiexpeditionen. Det vittnades om 
hur en person som velat bli medlem 

förgäves hade sökt kontakt och 
slutligen fått vända sej till Malmö. 

Längst debatt på mötet tog en 
debatt om Kubauttalande, bord
lagt från ett tid g are medlemsmöte 
då det inte hanns med. Mot ett 
förslag där Kuba betecknades som 
"diktatur" ställdes ett som sakna
de ordet och underströk Kubas 
positiva sidor, även om det också 
kritiserade demokratiska brister. 
Utgången blev emellertid att inget 
uttalande antogs. Ifall det "milda
re" motförslaget antagits och 
vidarebefordrats till partistyrelsen 
hade det rimligen kunnat tolkas 
som en kritik av partiledningen 
(Lars Oh! y och Gudrun Schyman) 
och ett stöd för den olydige parti
styrelseledamoten Viimer Ander
sen med anledning av den v-resa 
som inställdes sedan de tilltänkta 
värdarna förbjudit kontakter med 
den kubanska oppositionen- s~ 
utförlig dokumentation i VP nr 
26. 

Styrelsen i Lund harförsvagats 
genom tre avhopp under hösten, 
och ett par av de övriga leda
möterna uppges vara skäligen 
passiva. Trots detta beslöts att 
inte hålla något fyllnadsval utan 
att styrelsen fortsätter med redu
cerad styrka fram till årsmötet i 
vinter. 

Gr 

Se även v-styrelsens mötesreferat 
härintilL 



En kommentar till Lucifer om juniorleninister m.m: 

Det handlar om tolerans 
Som redaktör för VB nr 29 pla
cerade jag dittkåseri påförsta sidan. 
Jag gjorde det som en kritiskkom
mentar till Roland Anderssons ut
trädesanmälan ur vänsterpartiet i 
spalten intill. Jag tycker nämligen 
att man bör stanna kvar i partiet 
och arbeta för att få Lundaavdel
ningen och skånedistriktet på rätt 
köl. 

Menjag är också kritisk mot vad 
du skrev den gången, och mot vad 
andra har sagt i sammanhanget. 

Biologisering 
"Det är ett helvete när det kommer 
in störiga ungdomar" i partiet, iro
niserade du. "De sjunger sånger 
och ropar slagord så det slår lock 
för öronen och det finns belagda 
fall när de inte har uttryckt sig med 
den nyansrikedom som är önskvärd 
och förenlig med vår samhälls
ställning. Det gjorde visserligen vi 
också när vi var unga - vi var 
jävligt revolutionära . . . " 

An sen? Bekänner du dej inte till 
upplysningens och därmed marxis
mens framstegstro? Attett parti, en 
rörelse skulle kunna utvecklas och 
mogna? För mej låter du som en 
resignerad eleat och som att du 
biologiserar: ungdom är ett ohjälp
ligt naturtillstånd, tids nog blir de 
förnuftiga. 

För mej är detta en omyndig
förklaring av dagens unga vänster
radikaler. 

Ungdomsdyrkan 
Du är förstås inte ensam om denna 
kombinerade dyrkan och urskuld
ning av de unga. Den leder ofta fel. 

Ettkonkret exempel: på anstiftan 
av Cecilia W adenbäck (som i sam
manhanget tillhör en halvgammal 
mellangeneration) petades Göran 
Fries från Kultur & fritidsnämnden 
där han plikttroget deltog i arbetet 
och var allmänt aktad och uppskat
tad -han hade ju varit ordförande 
i fritidsnämnden . Han ersattes av 
unga Anja Davidson, inröstad av 
en ung mötesmajoritet som ville 
visa musklerna. 

Sen dess har nämnden haft nio 
sammanträden. Anja har deltagit i 
tre. Jag tolkar det som att hon i 
princip skiter i nämndarbetet Jag 
förstår henne: du har själv en gång 
sagt att det osunt med ungdomar 
som engagerar sej i avloppstaxan, 
en god metafor för det kommunal
politiska vardagsträlandet Men nu 
ställer vi upp i kommunalval och 
får väl jamas förtroende för att delta 
i det praktiska arbetet med att göra 
lokalsamhället en smula rättvisare 
och bättre, i enlighet med partiets 
program. 

(Det finns en detalj till som jag 
inte kan underlåta att nämna: de 
unga är faktiskt dummare nu än 
förr, om vi likställer dumhet med 
okunnighet. Det framgick av en 
artikel i Dagens Nyheter angående 
Nutidsorienteringen. Tävlingens 

utformare, som varit med länge, 
förklarade att man successivt hade 
tvingats sänka kraven, d.v.s. göra 
frågorna lättare. Och här handlar 
det ju inte om något urval utan om 
alla landets gymnasieelever. 

Huruvida den växande dumheten 
beror på skolan, teve, tidsandan 
eller något annat är tills vidare 
oklart även om jag har mina miss
tankar.) 

Med denna bakgrund vill jag 
helhjärtat instämma i vad Dagens 
Industri skrev häromveckan: Pro
blemet torde inte vara att proppen 
Orvar sitter fast. Faran är att den 
släpper taget alltför tidigt. 

Om kommunismen 
Var han kommunist? .. . Hemma hade 
det ordet haft en särskild klang - en 
kommunist var å ena sidan en lömsk 
figur som saboterade arbetarrörelsens 
enhet på order från Moskva, å andra 
sidan någon som borde upp fy Ila ganska 
högt ställda krav. 

- Han ska va kommunist han som 
har NST och handlar hos Lindskogs, 
hade hans mor sagt om en lätt alkoho
liserad granne i trappan. 

Måns Persson, "Novemberlördag", 
1979 

Din och min generation har en 
laddad relation till begreppet kom
munism. Dethari och för sej också 
de medlemmar av Ung vänster som 
med förtjusning använder begrep
pet om sej själva. De har insett att 
det är ett osvikligt sätt att epater les 
bourgois eller åtminstone reta en 
äldre generation. 

Det lilla nöjet unnar jag dem 
faktiskt. 

Men i en annan mening saknar 
ordet kommunism belastning hos 
dem. De har blivit politiskt med
vetnaefter kommunismens fall. De 
anser sej kunna återvända till be
greppets oskyldiga naturtillstånd, 
som hos Engels, Marx och andra 
vänsterhegelianer på 1840-talet. 
Fast ännu mer torde det vara ett 
utslag av postmodemismens fria 
lek med identiteter och etiketter, 
något som de knappast är medvetna 
om. 

Vänsterpartiet är inget kommu
nistiskt parti. Det är emellertid ett 
brett och öppet parti som borde 
kunna ha plats för en och annan 
kommunist bland alla andra -ister. 

Juniorleninister 
Det problematiska börjar nog med 
Lenin. 

Tolerans är ett utslag av tillkäm
pad mognad, både hos individen 
och samhället. Däri ligger att ung
domen är inbyggt intolerant. När 
denna intolerans kombineras med 
intolerant och auktoritär partiupp
fattning som Lenins (som var fel 
redan 1917, skrev jag nyss i ett 
annat sammanhang) blir det farligt. 

På detta finns det tyvärr högst 
konkreta exempel. Det kunde inte 
tolereras att Rolf L. N il son hade en 

positiv syn på EU, i likhet med 
många av partiets sympatisörer och 
inte så få medlemmar- han måste 
bort som politisk sekreterare i re
gionen trots att den posten inte 
hade ett dugg med EU att skaffa. 
Ulf Nymark betraktades inte på 
distriktsexpeditionen som lämplig 
kommunal partiföreträdare i Lund 
eftersom han haftkritiska synpunk
ter på hurexpeditionen propagerade 
för (Norrskens)Flamman. 

Här handlar det ju om min egen 
sjuka mor. J ag tillhör som du vet 
dem som har en marxistisk och 
därmed bejakande uppfattning om 
det svenska ED-medlemskapet. Nu 
pretenderar jag inte på några av
lönade parti uppdrag, men detkänns 
ändå obehagligt. 

Ä ven seniorer 
Det är generationsfenomenet som 
är huvudanledningen till det på
gående paradigmskiftet inom vän
sterpartiet i Lund. Men junior
leninisterna hade inte kommit upp 
sej så snabbt om de inte hade haft 
stöd från två andra grupper: ung
domsdyrkare som du och övervin
trade seniorleninister. En sådan, 
under lång tid passiviserad, dök till 
exempel upp på förrförra medlems
mötet. Jag såg på hans näsvingar 
att han vädrade morgonluft. 

Nu är den traditionalistiska ny
tändningen (än så länge) mest ett 
lundensiskt och skånskt fenomen. 
Den minnesgode vet att student
staden Lund var ett av Arbetar
partiet Kommunisternas starkaste 
fästen, både efter utbrytningen och 
under den plågsamma tid då de var 
en fraktion i vpk. Det har vittnats 
från den senaste partikongressen 
att just skåningarna utmärkte sej 
negativt. Det finns både strukturella 
och tillfålliga förklaringar till att 
det blivit så. En är att distrikts
expeditionen för närvarande är be
mannad med en hårdför ny leninist 
och en osjälvständig centrist 

Falska ledstjärnor 
Det är en sak att traditionalismens 
ord och åthävor stör bilden av det 
moderna och ansvarskännande 
vänsterpartiet. Värre är att fixe
ringen vid det gamla försvårar ana
lysen av det nya samhälle som vi 
har att förhålla oss till. 

Detsamma kan naturligtvis sägas 
om sjuttitalsvänstem. Vi (det vill 
säga vår generation, inte nödvän
digtvis du och jag) försökte tillämpa 
inte bara teorier utan även praktik 
från Marx, Engels, Lenin, Mao, 
Trotskij, ja även Stalin, på helt 
andra samhällsformationer än de 
där de en gång hade koncipierats. 
Också då fanns de ten allmänradikal 
rörelse, 68-rörelsen i vid mening, 
som vi inte begrep utan försökte få 
in i en tvångströja, exempelvis folk
front. Den skulle tillföras ledning 
och medvetande, gubevars. 

Dåligt förstod vi vår tid och oss 
själva. Om detta har bland annat 
Alberto Melucci och Manuel Ca
stells sagt kloka saker. 

Var modellerna fel och ledstjär
norna falskaredan på 1970-taletdå 
är de det än mer tretti år senare, när 
vi bland annat har haft en omfat
tande avindustrialisering och av
kollektivisering av samhället. Inte 
minst gäller det Lenins syn på 
avantgardepartiet 

Uppryckning behövs 
Visst behöver vänsterpartiet i Lund 
ryckas upp. Om detta vittnar inte 
minst våra jämfört med övriga 
landet svaga valresultat. Det är inte 
säkert att det finns någon lätt metod 
att förbättra dem, men i så fall 
beror det på strukturella svårigheter 
som borde kunna utredas. Vi har 
samhällsvetare, det finns en god 
lokal statistik, man kan lära sej 
mycket genom att tala med män
niskor och studera stadsbilden. 

Om målet är att vi ska göra bättre 
ifrån oss i nästa kommunalval (vil
ket inte är självklart) är det inte 
säkert att ett aktivare kommunal
politiskt arbete är den rätta vägen 
att gå. Människor är mycket mindre 
intresserade av kommunalpolitik 
nu än för tjugu eller tretti år sen -
ja, se bara på oss själva, när satt vi 
på fullmäktiges åhörarläktare sist? 
En slutsats kunde då bli att parti
företrädarna skulle syssla mindre 
med kommunalpolitik än nu. 

Ett område där Lund avviker från 
riksgenomsnittet är justEU-vänlig
heten, det finns det statistik på. En 
tolerant EU-syn hos den lokala 
vänstern skulle upptas positivt. Inte 
får vi den med dagens styrelse. 

En musikalisk dimension 
Du kunde inte vara med på Röda 
Kapellets repetition i söndags. Men 
vi hade ett samtal innan om lör
dagens torgspelning. Du ut-tryckte 
din förståelse för att v-styrelsen 
inte ville låta en ordinär miljöpartist 
tala mellan låtarna. Men du be
klagade att Matz Hammarström 
hade fått förhinder. "Honom hade 
jag gärna spelat tillsammans med. 
Det hade varit häftigt", sa du. 

Nå, på söndagsrepetitionen hade 
vi en stillsam diskussion om torg
spelningarna, med en ledamot av 
v-styrelsen närvarande. Där fick vi 
veta att styrelsen inte skulle ha 
godkänt någon miljöpartist alls i 
sammanhanget, som det sades efter 
ett enhälligt beslut. Så där hade du 
och Matz och jag stått med lång 
näsa. Det visade sej för övrigt att 
hos några äldre v-medlemmar i 
orkestern fungerade de leninistiska 
reflexerna perfekt. De applåderade 
styrelsens beslut. 

Ännu ett tecken, som jag ser det, 
på att det ytterst handlar om to
lerans. Låt oss bekämpa de intole
ranta! Med alla lämpliga medel. 

Gunnar Sandin 



Motioner, reservationer, yttranden, andra initiativ 

Blandad kommunalpolitik 
Utbyggnadsprogram 
för Lund 2003-2007 
Lund är en attraktiv stad. Många 
vill bo här. Vänsterpartiet är över
tygat om attLund kan växa. Men vi 
är också övertygade om att en av de 
saker som gör Lund attraktivt är 
dess stadsmässiga kvaliteter. Den
na insikt måste betyda ett uppbrott 
från den förhärskande inriktningen 
på expansionen, med gles förorts
liknade bebyggelse utsmetad över 
åkerlandskapet - med tillhörande 
vägspagetti. Låt staden vara stad, 
och vidga de stadsmässiga kvalite
terna till områden utanför den lilla 
medeltida stadskärnan. Detta kan 
konkret ske genom stadsmässig be
byggelse t.ex.längs med befintliga 
infartslederochringleder, som idag 
omges av blåsiga gräsmattor och 
andra impedimentytor. Smala av 
gatorna och skapa en ny varierad 
bebyggelsestruktur med slutna 
kvarter med många funktioner, bo
ende, service och verksamheter. 
Perspektivet i stadsplaneringen 
måste utgå från att det skall vara 
intressant och lockande att vistas i 
staden som gående, alltså utgå från 
ett fem kilometer i timmen-per
spektiv istället för som nu femtio 
till sjuttio. Dettakommernaturligt
vis att leda till konflikter med bil
trafiken, men eftersomLunds kom
muns mål är att minska denna kraf
tigt till förmån för andra transport
sätt, är denna konflikt både nyttig 
och nödvändig. 

Byarna 
Samma resonemang kan till stor 
del översättas på byarna. Nu före
slås byarna expandera kraftigt in
nan spårbunden trafik ens är be
slutad, vilket innebär att man byg
ger vidare i samma gamla fotspår 
som tidigare. Förebilden för fram
tida expansion i de östra och norra 
kommundelarna måste i stället vara 
det goda stationssamhället. Den nya 
bebyggelsen vid Hjärups pågatågs
station är ett bra exempel på hur en 
grannkommun har lyckats skapa 
en tät och vacker modem skånsk 
bystruktur med närhet till service 
och kollektivtrafik. 

Det är naturligtvis alldeles ut
märkt att kommunen söker formu
lera ett utbyggnadsperspektiv i ett 
medellångt perspektiv. Det är också 
bra att sociala och ekonomiska pa
rametrar har vägts in i bedömning
arna. Det föreslagna programmet 
är emellertid inte komplett. Enligt 
kommunstyrelsens direktiv till 
programmet skall dess övergrip
ande mål vara att "bidraga till en 
långsiktigt hållbar utveckling ur 
ekologisk, social och ekonomisk 
synpunkt." 

Allmänna ordalag 
I de föreslagna utbyggnaderna vägs 
inte på något sätt miljömålen in, 
och analysen av etableringarnas 

långsiktiga hållbarhet i Agenda 21-
perspektiv lyser med sin frånvaro. 
I stället hänvisas i allmänna ordalag 
till översiktsplanen i dessa frågor. 
I översiktsplanen ställs visserligen 
dessa frågor, men de övergripande 
målen om att bygga 500 lägenheter 
och s j u hektars verksamhets yta om 
året under en 40-årsperiod har varit 
ytterst bestämmande för reserva
tion av mark för exploatering. När 
ifrågasättande av enskilda objekt 
gjordes i diskussionen om över
siktsplanen svarade tillskyndarna 

att fördjupade miljökonsekvenser 
skulle prövas senare, i mer detalje
rade program och vid detaljplane
läggning. Något sådant sker emel
lertid inte i den fortsatta program
och plan processen. Den avgörande 
frågan besvaras följaktligen aldrig 
i planprocessen : var och hur skall 
Lunds kommun byggas ut för att 
klarade lokalaoch nationella miljö
målen. Ett schema över kommu
nens oförmåga att hantera dessa 
frågor ser ut så här: 

Översiktplan 
Utbyggnadsprogrammet 
MBP 
Fördjupade översiktsplaner 
Områdesprogram 
Detaljplaner 

ingen konkret prövning mot miljömålen 
ingen konkret prövning mot miljömålen 
ingen konkret prövning mot miljömålen 
ingen konkret prövning mot miljömålen 
ingen konkret prövning mot miljömålen 
ingen konkret prövning mot miljömålen 

Framförallt är det den viktiga 
miljöprövningen ur C0

2
-synpunkt 

som aldrig äger rum. Det helt över
skuggande globala miljöhotet idag 
är spridningen a v klimat- och miljö
förändrande gaser och ämnen i at
mosfären. Numera är klimatfor
skarna eniga om att allvarliga stör
ningarredan medverkar till klimat
förändringar och naturkatastrofer, 
och att denna utveckling kommer 
att accelerera de närmaste 50 åren 
om inget görs. Lund arbetar här se
riöst med mål och planer inom an-

Skånes framtida 
transportinfrastruktur 
Vänsterpartiet anser att det är märk
ligt att majoriteten i Byggnads
nämnden utan diskussion beslutade 
avslå samtliga våra förslag till 
skrivningar i remissyttrandet till 
Region Skåne. Särskilt med tartke 
på att de flesta skri vningama fram
står som så självklara och okontro
versiella. 

Hur kan majoriteten avslå en 
skrivning om att Malmö Centrals 
"säckproblematik" måste utredas 
om Citytunneln inte kommer till 
stånd? Eller att nya regionala tåg
linjer i första hand bör etableras 
där de gör störst nytta? Inte heller 
kan vi förstå varför man avslog 
skrivningen om att stadstrafikens 
kvalitet och konkurrensförmåga 
skall stödjas genom medvetna åt
gärder i infrastruturen. Och varför 
ska vi inte arbeta för ett miljö
anpassat transportsystem för Skåne 
- en SkåneMaTs - vi har ju en 
smått berömd LundaMaTs? 

Tyvärr kan vi bara konstatera att 
den styrande majoriteten i Lund 
inte är ett dugg intresserad av 
Skånes framtida transportstruktur 
eftersom man valde att inte ens 
diskutera frågan. Vänsterpartiet 
reserverar sig till förmån för våra 
yrkanden. 

Cecilia Wadenbäck 

dra områden, men inte i sin stads
planering. Utbyggnadsprogrammet 
är alldeles uppenbartkontraproduk
tivt i detta avseende. Alla övriga 
ansträngningar riskerar att bli verk
ningslösaom vi samtidigtt.ex. byg
ger fast kommunen i ett ökat bil
beroende för dagliga transporter. 
Men även ur andra aspekter måste 
utbyggnadsprogrammet vägas mot 
miljömålen, t.ex. vadgällerödeläg
gelse av högklassigjordbruksmark 
och naturvärden. 
Mats Olsson, Cecilia W adenbäck 

Detaljplan 
för Fågelsång 
Vänsterpartiet reserverar sig mot 
att uppföra 23 villor i direkt anslut
ning till Fågelsångsdalen vid Södra 
Sand by. Trots att bostadsområdets 
gestaltning i landskapet harförbätt
rats avsevärt under planprocessens 
gång, måste etableringen betraktas 
somolycklig då bebyggelsen träng
er nära ett av Lunds kommuns få
taliga natur- och rekreationsområ
den. 

Mats Olsson 

Program för 
:Margaretedalsområdet 
Områdets centrala läge gör det till 
ett utmärkt objekt för att vidga 
stadens ganska lilla centrum, och 
därmed skapa mer av staden Lund. 
Den norra delen av området, som 
vetter ut mot Revingegatan har en
ligt programförslaget alla förut
sättningar att få en bra stadsmässig 
karaktär, eftersom man där har 
vågat dra ut bebyggelsen till trottoa
ren och skapat en fungerande gårds
struktur därinnartför. Vad som ock
så krävs är att husen utformas varie
rade och intressanta, och att förut
sättningar skapas för service och 
handel i bottenplanet, speciellt i 
anslutning till Tullgatan, men även 
i andra lägen. 

Men utformningen av den södra 
delen måste ur alla synpunkter ses 
som ett misslyckande. För att inte 

Mindre biltrafik 
på Lilla Fiskaregatan 
Konflikter mellan gång-och cykel
trafikanter på Lilla Fiskaregatan 
har diskuterats livligt under många 
år både bland allmänheten och i 
Tekniska nämnden. Huruvida de 
åtgärder som beslutats och/eller ge
nomförts är tillräckliga för att min
ska konfliktema å ters tår att se. 

Betydligt mindre uppmärksam
het har nämnden ägnat den olagliga 
biltrafiken och dito parkeringen. 
Den enda biltrafik som är tillåten 
är varuleveranser under en begrän
sad tid av dagen. Bilar, såväl varu
leveransbilar som privatbilar, kör 
ändå ohämmat omkring på gatan 
alla tider på dygnet. Detta i trygg 
förvissning om attrisken förrättslig 
påföljd är praktiskt taget lika med 
noll. Här kan man verkligen tala 
om 100%-tolerans för brott mot 
motorfordonsförbudet! Parkering 
sker var som helst, hur som helst 
och när som helst. 

I själva verket är det så att en 
icke obetydlig orsak till konflikter 
mellan gående och cyklister är just 
bilamas flitiga nyttjande av gatan. 
Bilarna tar en stor del av gatubred
den i anspråk och tvingar endera 
cyklister ut på gångbanan, eller gå
ende ut i cykelbanan. 

Det är fullständigt oacceptabelt 
att motorfordon tillåts ta så stor del 
av en GC-gata i anspråk. 

Vi föreslår därför att Tekniska 
nämnden beslutar att ge förvalt
ningen i uppdrag att till nämnden 
lämna förslag på möjliga åtgärder 
-juridiska, fysiska och andra - för 
att åstadkomma bättre efterlevnad 
av de begränsningar som gäller för 
motorfordon påLillaFiskaregatan. 

UlfNymark 

störa trafikrytmen på Södra vägen 
har man här valt att lägga en pa
rallelllokalgata, samtidigt som går
darna offras för inkörsgator till un
derjordiska garage. Kommunsty
relsen uppmärksammade det senare 
problemet och ville se alternativ 
med avslutade gårdar i söder. Men 
man valde att bortse från den bar
riäreffekt som trafiklösningen ska
par mot söder, som påminner om 
de 70-talslösningar som skapat så 
många otrevliga miljöer i svenska 
städer. Lund har inte råd med detta. 
Man kan också ifrågasätta om det 
är nödvändigt att skapa den före
slagna mängden parkeringsplatser 
inom området. Den som väljer att 
bosätta sig centralt i Lund i den 
äldre bebyggelsen kan inte räkna 
med parkering i anslutning till hus
et. Vid planering av ny central be
byggelse bör beaktas, att om parke
ringsnormerna uppfylles dras ny 
trafik in mot stadskärnan, samtidigt 
som en tät byggnation försvåras. 

Mats Olsson 
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Persson Göran 
Uardavägen 0:85 
224 71 Lund 

Historia och retorik 
Karl Henrik Jonsson anlade i sitt 
tal vid minnesmötet för Bengt 
Söderberg etthistoriskt perspekli v. 
Han frågade retoriskt hur många 
gymnasister som vet att svenska 
socialister och kommunister satt i 
interneringsläger under andra 
världskriget eller som känner till 
mordbranden på Norrskensflam
man i mars 1940. Han påminde 
om transporten av två miljoner 
tyska soldater genom Sverige un
der kriget. 

Vi behöver det historiska per
spektivet. Men det räcker inte att 
säga sanningen om Sveriges age
rande. Det finns sanningar om SKP 
som också måste komma i ljuset, 
särskilt beträffande perioden mel
lan nonaggressionspakten mellan 
Hitler och Stalin 1939 och det 
tyska angreppet på Sovjetunionen 
22juli 1941. 

Hur många vet, att SKP försva
rade Tysklands och Sovjetunio
nens delning av Polen, att partiet 
stödde det sovjetiska anfallet på 
Finland 1939, att Ny Dag lät trycka 
den finska quislingregeringens 
program, att SKP på grund av vän
skapsalliansen avhöll sig från kritik 
av fascismen, atthundratals kom
munister och antifascister som 
flydde undan tyskarna till den sov
jetiska delen av Polen utlämnades 
till Gestapo för att vidmakthålla 
vänskapen mellan de tyska och 
sovjetiska folken och att 7 000 
partimedlemmar (mer än en tredje
del av partiet) begärde utträde ur 
partiet? 

Det var i denna situation mord
branden på Norrskensflamman den 
3 mars ägde rum, ett av miljontals 
mord under dessa fasansfulla år. 
Den 9 april, mindre än en månad 
senare, skedde den tyska inmar
schen i Danmark och Norge. 

Hur många vet att SKP beteck
nade den som ett led i ett imperia
listiskt krig mellan Tyskland och 
Storbritannien-Frankrike och ut
pekade de allierade som huvud
fienden, eller att N or ges KP förkla
rade sig neutralt och villigt att 
samarbeta med ockupationsma
kten och att SKP stödde denna 
linje? 

Först i och med det tyska anfallet 
påSovjetunionen22juli 1941 bytte 
partiet ståndpunkt. SKP beteck
nade nu de allierade som demo
kratier i stället för diktaturer. Det 
blev möjligt att agera mot trans-

porten av tyska soldater genom 
Sverige. 

Verkligheten ryms inte i för
enklande retorik i någon riktning. 
Det visar inte minst agitationen 
under andra världskriget. Den är 
alltför allvarlig och alltför kom
plex. 

Motståndets estetik av Peter 
Weiss ger från en klar politisk 
ståndpunkt en så långt möjligt är 
rättvis beskrivning och analys av 
svensk och europeisk arbetar
rörelses kamp under 1900-talets 
första hälft. Tyngdpunkten ligger 
på åren kring andra världskriget. 
Stora delar av framställningen är 
dokumentär. I början 1980-talet 
blev detta unika verk utgångspunkt 
för hundratals studiecirklar i och 
utanför partiet. Jag är övertygad 
om att det på ett avgörande och 
djupgående sätt påverkade partiets 
omvandling till det öppna parti vi 
ser idag. 

Nu haren ny generation vänster
partister trätt fram. Jag avundas 
dem de omstörtande känslor och 
insikter de kan hämta ur Peter 
Weiss stora berättelse. Det är ju 
den nya generationens återvän
dande till källorna som väckt ett 
nytt intresset för historien. 

Peter Weiss är nu också aktuell 
genom Rannsakningen, den doku
mentära skildring av förintelsen 
som snart har premiär i Lund. 

När jag inför den här artikeln 
åter ögnade igenom hans roman 
stötte jag på en lång essay om Ka
rin Boye, aktuell genom hundra
årsminnet av hennes födelse. Hen
nes död inträffade just i den svåra 
tid vi diskuterar ovan. Essayn åter
finns i tredje delen, s. 24. 

Gunnar Stensson 

PS Närjagimitttreminutersinlägg 
om partiprogrammet på kongres
sen tog upp de problematiska åren 
39-41 försökte ordföranden (Eva 
Zetterberg) tysta mig (förgäves) 
efter påstötning från Jenny Lin
dahl. 

Svar till Gunnar Sandin (VB 31): 
Samordna 
minerallagen 
med miljöbalken! 
Gunnar Sandin ägnarmycketkraft 
åt att argumentera mot något som 
inte finns i motionen. Den kräver 
vare sig avveckling av nuvarande 
gruvdrift, ett kategoriskt nej till 
nya grovtäkter eller en oinskränkt 
privat äganderätt. Däremot anser 
vi att mineralbrytning och -pro
spektering ska vägas mot andra 
intressen: långsiktigt hållbar ut
veckling, landskapsbild, vattenför
sörjning, jordbruk - dessa och 
andraintressen är i dagfrån början 

underordnade önskan att exploa
tera mineraler. Detta är inte ett 
rimligt förhållande. Hänsyn till 
kommande generationer och deras 
behov måste få konsekvenser för 
dagens förbrukning av naturresur
ser. 

Syftet med motionen är att av
skaffa den gräddfil som finns för 
mineralhanteringen. Både vad 
gäller beslutsprocess och lagrum 
är lagen udda i förhållande till 
annan exploateringsverksamhet I 
miljöbalkens tolfte kapitel regleras 
bl. a. sten- och grustäkter. Detenda 
krav motionstexten utmynnar i är 
att prospektering och brytning av 
mineral ska likställas med sådana 
täkterrentjuridiskt Vi som under
tecknat motionen föreslår att den 
sittande milj ö balksutredningen får 
etttilläggsdirektiv om attsamordna 
minerallagen med miljöbalken i 
detta avseende. 

Detfinns säkertmycket somjag 
berättigat kan anklagas för. An
klagelsen om opportunism känns 
dock orättvis. Höjd skatt på for
donsbränsle och stopp för nya vä
gar är inte särskilt populära krav. 
Gunnar borde veta att jag kon
sekvent står för dessa krav oavsett 
om jag jag känner att de går hem 
hos dem somjag för tillfallet pratar 
med eller ej. 

Karin Svensson Smith 

Nu polemiserade jag inte i första 
hand mot motionen ifråga utan 
mot den konkreta tillämpning som 
togs upp i Gudrun Schymans och 
Karin Svensson Smiths debatt
inlägg i Sydsvenskan: planerna på 
kaolinbrytning i Billinge, som jag 
inte kan se allvarligt inkräktar på 
vare sej hållbar utveckling, vatten
försörjning, jordbruk ell(!r (minst 
av allt) landskapsbild. Aven om 
jag förstår att Schyman & .sv~ns
son ville göra den provms1ella 
konkretionen för att överhuvud 
taget kunna få partiets syn på 
minerallagen offentliggjord. 

Gunnar Sandin 

Insmugglad 
vegangerilla? 

- Jag såg i disken på 
Holmbergs charkuteri i 
saluhallen, berättade Len
nart, något som såg ut som 
mortadella, menjag var inte 
säker. Såjag frågade en ung 
tjej med praomärke som 
stod där vad det var. Hon 
såg sej försiktigt om, log 
och svarade vänligt: 

- Det är väl nån gammal 
död gris eller ko. 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adressändring sänds 
tidningen i retur till Veckobladet 
med uppgift om den nya adressen. 

Antik demokrati 
• Vad hade man för rättigheter 
och skyldigheter som medbor
gare i Aten omkring 400 f. Kr? 
• Hur fungerade demokratin och 
hur styrdes staten? 
• Var kommer ordet och före
teelsen "senator" från? 
• Hur gammal är offentlighets
principen och hur fungerade den 
under antiken 'l 
• Vad betyder "ostracism"? Hur 
ofta användes det i det antika 
Aten? 
• Vad har keramikskärvor, val 
och lobbyverksamhet med var
andra att göra? 
• Vad behövdes för att anses vara 
kompetent att sköta ett ämbete? 

Ja, alla ni som inte kom till 
studieseminarium på Vårfru
skolans matsal söndagen den 
22 oktober kan troligen inte svara 
på något av detta. Vi som var där 
kan! Dessutom hade vi en hel del 
diskussion kring demokrati från 
olika vinklar och kring hur vårt 
samhället är uppbyggt idag. 

Det var syn att vi inte var så 
många som hörde på Charlotte 
Wikander men jag hoppas det 
kan finnas möjlighet igen för 
många fler att delta. 

Nita Lorimer 

KOMMUNALPOLITIK. Må. kl. 19. Be
redning av kommunstyrelsen 2.11, 
Tekniska nämnden 1.11 m.m. 
RÖDA KAPELLET. Lö. 28.1 0 kl. 11-
12 (helst samling kl. 10.30), torgmöte 
med Tassa Slafiiides (Sten Lundström 
far till Turkiet!) , nr 59, 352, 298c, 375, 
215:2, 365 , 284, 31 5, 359, 1 (ett par 
låtar lär dock plockas bort). Efteråt 
(Hans förslag) kan man låsa in instru
menten, fara till Köpenhamn (från Lund 
C kl. 12.25 eller 12.47) och dricka öl. 
Sö. 29.1 O kl. 18.45 rep. med Joakim, nr 
365, 376, 377 och något nytt. l pausen 
väljer vi en förstärkt ledning och disku
terar höstens fortsatta verksamhet. 
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