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Schengenlandet Sverige 
l lördags ordnade Ung Vänster en manifestation inför Sveri
ges inträdande i Schengen på stortorget i Lund. Trots den 
kyliga snålblåsten samlades ett inte föraktligt antal åhörare 
och deltagare, framför ett anslående arrangemang med 
hönsnät runt EU-flaggan. Ballongförsäljaren omedelbart 
söder om manifestationen bidrog omedvetet till den festliga 
stämningen, liksom Röda Kapellet gjorde det medvetet. Men 
fest var kanske inte det mes övervägande temat. Festung 
Europa! Bland talarna fanns Anders Neergaard från Vänster
partiets lokala styrelse. Här nedan återger vi det tal som hölls 
av Ola Nilsson från Ung Vänster i Lund. 

Imorgon går vi med i ett samarbete 
som ökar kontrollen av ED-medbor
garna och bryter mot FN:s flykting
konvention . 

Imorgon stänger vi gränserna för 
alla som inte bor i ett EU-land . 

Imorgon går vi med i Schengen 
Väldigt få svenskar vet vad Sche

ngenavtalet är. Ännu fårre vet att vi 
kommer att gå in i Schengen imor
gon, söndagen den 25:e mars. Flera 
har uppfattningen att det är ett sam
arbete som kommer att öka deras per
sonliga frihet och göra så att de kan 
röra sig fritt, utan pass, mellan ED
ländernas gränser. Detta är dock en 
sanning med modifikation som så ofta 
med EU:s olika avtal, som i propa
gandan sägs öka medborgarnas frihet. 
Av Schengen-avtalets 132 paragrafer 
är det endast 4 som rör den fria rör
ligheten. Övriga 128 sk kompensatori
ska åtgärder ska reglera så att alla de 
man inte vill ska kunna röra sig fritt 
ska veta sin plats. 

Det handlar framförallt om flyk
tingar, asylsökande, icke-ED-medbor
gare, brottslingar och misstänkta 
brottslingar, men också engagerade 
människor, demonstranter och poli
tiskt aktiva i organisationer som inte 
anses acceptabla. 

För att genomföra detta inrättar 
man en omfattande intern kontroll av 
medborgarna. Ä ven om man inte be
höver pass för att resan mellan län
derna måste man kunna bevisa sin 
identitet och nationalitet när man tar 
in på vandrarhem, camping och ho
tell, samt vid intern kontroll som kan 
utföras av polisen i Schengen
länderna. Den interna kontrollen kom-

mer i huvudsak drabba personer som 
kan misstänkas ha utländskt medbor
garskap, vilket kommer att leda till att 
utseendet kommer att spela en bety
dande roll, och därmed bidra till ökad 
diskriminering. Vidare har man byggt 
upp en databas med kapacitet att re
gistrera 10 miljoner människor, efter 
ras, religion, politisk och filosofisk 
övertygelse samt sexuell läggning. I 
dagsläget finns 800.000 personer i 
denna databas som går under namnet 
Schengen information system (SIS). 

Schengen har redan idag använts 
för att hindra människor på väg till en 
stad för att demonstrera. 

Det är för att uppmärksamma detta 
som vi i Ung Vänster, tillsammans 
med Vänsterpartiet idag håller torg
möte. Vi håller torgmöte för att pro
testera mot den svenska anslutningen 
till Schengenavtalet, ett avtal som inte 
hade debatterats i riksdagen innan 
man ansökte om observatörsstatus, ett 
avtal som gick ut på remiss flera må
nader efter det att regeringen skrivit 
under avtalet och således inte kunde 
omförhandlas, ett avtal med paragra
fer och regler som samma regering 
haft invändningar emot, men likväl 
inte utnyttjat sin möjlighet till att lägga 
sitt veto mot. 

Formellt sett bryter Sverige fortfa
rande på en punkt gällande Schengens 
regel verk; vi bötfiller ännu inte flyg
bolag och fårjerederier som transpor
terar illegala invandrare. 

Långt över 500 personer som an
lände till Arlanda under 1999 och 
2000 har fått politisk asyl i Sverige. 
Ytterligare 1.800 personer som kom
mit till Sverige utan ordentliga hand-

lingar har fått stanna av humanitära 
skäl. Om flygbolagen levt upp till 
myndighetens kriterier hade inte en 
enda av dessa ens kunnat söka asyl 
och få sina fall prövade, utan skulle 
ha blivit stoppade vid incheckningen 
på avreseorten. 

För att slippa framtida böter är det 
logiskt att transportbolagen kommer 
att vägra transport åt alla som inte har 
sina papper i ordning, eller som miss
tänks ha falska handlingar. Personli
gen tycker jag att det är något naivt 
att tro att en person som är förföljd 
och lever under hot kommer att få ut
resetillstånd av samma regim som för
följer och förtrycker honom eller 
henne. Detta är dock den enda möj
ligheten om man på legal väg vill ta 
sig till ett Schengen-land. 

Om en flykting trots allt kommer 
innanfor de europeiska murarna måste 
asyl sökas i det första land han eller 
hon kommer till. Om han eller hon 
får avslag har man inte rätt att söka 
vidare och hamnar i Schengens 
fingeravtrycksregister för att före
bygga framtida försök att fly från krig, 
terror och förtryck. 

Med Schengen blir vi en del av den 
europeiska fåstning som aktivt ute
stänger flyktingar och bidrar till att 
bygga upp en kontrollapparat som 
säkerhetspolisen i politiska diktaturer 
skulle avundas. 

ED-förespråkarnas vackra tal om 
frihet, demokrati och fred bleknar allt 
mer när friheten beskärs genom ökad 
kontroll, demokratin urholkas då vi 
ansluts till avtal som inte föregåtts av 
en demokratisk debatt och människor 
som flyr från krig och förtryck brutalt 
stoppas vid gränserna. 

Detta är inte en utveckling som vi 
i Ung Vänster accepterar. Det är dock 
tyvärr så att det är en utveckling som 
kommer. att fortsätta så länge som inte 
fler ställer sig upp och visar att vi inte 
accepterar den: att vi inte accepterar 
att bli lurade in i projekt och avtal som 
bygger på inskränkt europeisk natio
nalism, att vi inte accepterar att hela 
tiden bli omyndigförklarade . Att vi 
inte accepterar att som tysta snälla 
ED-medborgare sitta och se på byg-

get av ett Europas förenta stater. 

Den svenska regeringen har på ett 
tydligt sätt visat att man inte motsät
ter sig denna utveckling. Under det 
svenska ordförandeskapet har man på 
punkt efter punkt lagt sig platt för att 
visa sig samarbetsvilligaför det euro
peiska etablissemanget. 

Vi måste lita på vår egen förmåga 
kamrater, vår egenförmåga att protes
tera och motsätta oss denna utveck
ling. Det är vår förbannade skyldighet 
att göra så. Det är vår forbannade skyl
dighet gentemot de flyktingar som flyr 
från krig och förtryck och som nu 
stoppas vid gränsen. Det är vår för
bannade skyldighet om ord som rätt
visa, demokrati och solidaritet 
fortfarande betyder något. 

OLA NILSSON 

Ytterligare presentation 
av styrelsen: 

Mit navn er Anne Dederichs. Jeg er 
födt i Tyskland, hvor jeg boede den 
störste del af de förste 19 år af mit liv. 
Som elev var jag aktiv indenfor 
BUND-jugend (ung 
domsafdelingen en tysk miljöarga 
nisation) og senere i Amnesty Inter
national. Efter skoletiden flyttede jag 
til Danmark hvor jag läste fysik og 
var ret engagerad i det danske student
politik. Jag sat mange år i fysik 
studienaevnet, og fakultetsrådet og 
arbejdede en räkke år med at ko 
ordinere fakulteternes studenter. I 
1996 kom jag til Lund, hvor jag 
afsluttede mit studium og nu arbetar 
jag som doktorand her i Lund. Mit 
hovedinteresse är miljöpolitik og 
uddannelsespolitik. J ag har ikke varit 
partipolitiskt engageret innan og 
glader mig till att aktivt deltage i par
tiarbete som suppleant indenfor sty
relsen af Lunds Vänsterparti. 

Göte Bergström vill gärna framföra 
sitta tack för blomman från VB. Han 
har fått komma hem från sjukhuset, 
känner sig risig men levande. Han vill 
dock påpeka att han faktiskt inte är 
riktigt 80 än, samt att han är verksam 
i Klostergårdens byalag, vad som än 
påståtts i förra numret. 

RED. 



Borgerlig försteaprilrevolution 
Borgarna har hittills haft ett över
ordnat strategiskt mål för stadskärnan: 
P-platstillgången ska vara i paritet 
med bilinnehavet De ca 400000 bi
lar som finns i Lunds kommun ska vid 
ett och samma tillflille kunna parkera 
i stadskärnan. "Vi har nu noga utrett 
iden att bygga ett underjordiskt garage 
under hela stadskärnan", uppger P
byggnadsnämndens ordförande B. 
Fink, tillika ansvarigt kommunalråd 
för kommunens asfaltroteL "Det är i 
sig fullt genomförbart. Med tillräck
liga skattesubventioner, förstås. Iden 
faller dock på att vi måste bygga så 
många tillfartsramper, att hela cen
trum kommer att vara som ett durk
slag. Att barn då och då av misstag 
ploppar ner i hålen kan vi leva med. 
Värre är att samma sak händer bilarna. 
Det är oacceptabelt. Därför har vi 
tvingats ändra strategi. " 

Belgian Blue 
Den nya strategin har utarbetats med 
draghjälp av den i Bryssel registrerade 
konsultfirman Belgian Blue. Dess 
kärnverksamhet är av hävd agro
business, men fmnan försöker nu göra 
inbrytningar inom vägtrafikområdet 
"På sätt och vis är det naturligt för oss 
att utvecklas mot detta marknads
segment - jordbruk och biltrafik har 
mer likheter än vad man i förstone 
skulle kunna tro: båda är t.ex. livsfar
liga," säger det svenska dotterbolagets 
VD Henri de Oxin till VB. 

Hjärntrust 
Paradigmskiftet i p-frågan fastställdes 
för övrigt av de borgerligas hjärntrust 

(av malisen kallad MB - Minimum 
Brain) vid en arbetsdine på en av sta
dens förnärnEgare restaurationer till
sammans med representanter för 
Belgian Blue. En pikant detalj i sam
manhanget är att den till MB adjung
erade (c )-representanten efter 
middagen hävdade att företagets 
namn i själva verket har sitt ursprung 
i dess VD:s förmåga att kunna bälga i 
sig så stora kvantiteter ädla drycker, 
att ansiktsfärgen så småningom anta
git en blå ton. 

Från MaTs till TRAMS 
Arbetsdinen utgör upptakten till nå
got på svensk botten så ovanligt som 
en borgerlig revolution. Miljöanpassat 
transportsystem för Lund, den s.k. 
LundaMaTs kastas på soptippen och 
ersätts av TRAfikanpassat Miljö
System (TRAMS). Grundtanken för 
hela systemet är lika enkel som ge
nial: Kan inte alla bilar rymmas i 
stadskärnan, så måste stadskärnan 
komma till bilisterna, dvs en analogi 
till profeten Muhammeds relationer 
till berget, tillämpad inom stadspla
neringen. "I själva verkethar vi ju haft 
lösningen framför ögonen hela tiden" , 
säger Trafik- och avgasnämndens ord
förande J . Jensen. "Vi har ju redan 
börjat bygga ett pärlband av externa 
köpcentra runt staden. Nu fortsätter vi 
mera konsekvent på den linjen och 
kommer att flytta ut större delen av 
den befintliga stadskärnan till de nya 
biltrafikberoende köpladorna. På så 
sätt ger vi ett handtag till marknads
krafterna. Det kan behövas. För även 
om marknaden har en undergörande, 

osynlig hand, så är den lik förbannat 
enhänt", konstaterar Jensen. 

Ny stadsgeografi 
Under det kommande året sker där
för en omvälvning av stadens geo
grafi. Planeringen är ännu inte klar i 
sin helhet, men den nya decentralise
rade placeringen av några populära 
besöksmål är redan spikad. Järnvägs
stationen kommer att lokaliseras till 
de så småningom igenfyllda dam
marna vid reningsverket, vilket är en 
smart lösning på trängselproblemen 
på spåren söderifrån in till Lund C. 
Kulturen förflyttas till Stångby. (Som 
en stadsmoderat uttryckte det: "Nog 
behövs det kultur därute på bonn
vischan, alltid") Eftersom golf numera 
är en folksport- jodå, golf är en folks
port - behöver nivån på den bokliga 
bildningen höjas bland spelarna, an
ser borgerligheten. Därför passar det 
som hand i handske att förlägga stads
biblioteket till Kungsmarken. 

Drive-in-kyrka 
Domkyrkans nya placering var ett 
stort tvisteämne, som höll på att sljälpa 
hela iden med att tömma stadskärnan. 
Efter intensiv lobbying från (kd) ena
des man om att placera den i omedel
bar anslutning till hamburgenet på 
Norr. Kristdemokraternas bevekelse
grund för denna nya placering fram
står inte som solklar. Den lär dock ha 
att göra med påstådd symbolpa
rallellism mellan hamburgenets bröd
och dryckesseder och den förtäring 
som stundom serveras i kyrkan. Att 
domen i samband med flytten moder-

niseras och byggs om till en drive-in
kyrka är givet. (Inom parentes så har 
detta fått som följd, att Lunds univer
sitetet hösten 2002 drar i gång Euro
pas första kombinerade präst- och 
bilmekanikerutbildning). 

Handeln på Mårtenstorget vållade 
också en hel del huvudbry. Mycket 
talar för att den hänvisas till ambule
rande försäljning på det dubbla sys
tem av ringvägar runt Lund som 
beräknas vara helt fårdigställt till den 
första april år 2005 . 

"Talibantänket" 
Samma år beräknas Muhammeds 
princip (eller "talibantänket" som den 
kallas i borgerliga dissidentkretsar) 
vara genomförd i hela stadskärnan, 
dvs centrum är då helt tömt på attrak
tiva besöksmåL Vad ska de i stadskär
nan frigjorda ytorna då användas till, 
frågar VB kommunalrådet Fink. Han 
svävar inte på målet, när han med ett 
saligt leende svarar: ''P-platser förstås l 
Det spelar ingen roll att de kommer 
att stå tomma. För oss borgerliga har 
p-platser ett värde i sig. " 

UN 
PS. MB och Belgian Blue strävar nu 
vidare med att formulera de 
borgerligas paroller i valet 2002. Enligt 
ännu obekräftade uppgifter kommer 
en huvudparoll att bli Vi ska lära miljön 
att veta hut!. DS. 

DN fortsätter sin jakt på Alealfas skalp, 
protestera! 
Det kan inte ha undgått någon att Jesus 
Alcala, stridbar förkämpe för mänsk
liga rättigheter, är misstänkt för brott 
i samband med ett biståndsprojekt i 
Paraguay som han själv länge arbetat 
för att få till stånd. statsåklagaren vän
tas bli klar med sin utredning under 
juni. 

Turerna i detta ärende är märkliga. 
I vintras stormade polisen in i Alcalas 
hem mitt i natten, innan han ens del
givits misstanke om brott. Polisens 
ärende fick han reda på genom pres
sens skriverier dagarna efter. När 
statsåklagaren Yngve Rydberg åter
vänder till Sverige efter ett besök i 
Paraguay fåller han subjektiva kom
mentarer om Alcalas person och av
färdar , utan att hans egen 

förundersökning alls nämns där, en 
lång granskning av Wilhelm Agrell i 
SDS (13.5) som ointressant. Samma 
kommentar fåller han i DN den 3.6 
om Alcalas egen redogörelse, redan 
innan han kunnat läsa mer än den för
sta av tre artiklar i SvD (fredag 2.6, 
de övriga ska tryckas 4 och 5.6). 

"Det börjar likna den 

svenska rättsrötan under 

50-talet" 

Till vem fålls dessa kommentarer? 
Till en DN-journalist vid namn Tho
mas Michelsen. Denne journalist har 
ägnat våren åt en Spiegel-liknande 
förföljelse av Alcala, i praktiken pre
senterat honom som skyldig i den ena 

artikeln efter den andra. DN har ge
neröst bjudit på hela uppslag och låtit 
Michelsen resa till Paraguay, inte för 
att kolla om projektets platschef 
Michaela Sjögren som polisanmälde 
Aleala själv hade rent mjöl i påsen, 
utan för att samla "bevis" motAlcala. 
Det börjar likna den svenska rättsrötan 
under 50-talet, som Vilhelm Moberg 
avslöjade i fall efter fall.Vem tar nu 
upp Mobergs mantel? 

Det finns skäl att fortsätta att följa 
denna affär. Den gäller inte bara 
Alcalas heder, den drabbar Amnestys 
verksamhet. Den slår direkt mot det 
arbete Aleala inlett för att stärka rätts
säkerheten i Paraguay, ett land där tom 
barn sätts i fångelse utan rättslig pro
cess. 

Vi är inte VIlhelm Moberg, men nå
gotkan vi göra. Skriv DN s chefredak
tör och säg din mening om dess 
pressetik. Ring in till P l :s Klarspråk. 
Skriv insändare i pressen. Möjlighe
terna är många. 

BERTIL EGERÖ 

PS 
En liten, men kanskeviktig detalj: Den 
person som sägs ha satt Michelsen 
på spåret är just platschefen Michaela 
Sjögren som gjorde den "muntliga! " 
polisanmälan om Alcala. Inte en enda 
gång har DN nämnt henne vid namn. 
Varför? 
DS 



Demonstrera mot EMU! 
- massmobilisering till Malmö den 21 april 
Den 20-22 april invaderar EU 
Malmö. Det är ekofln-rådet som ska 
ha möte i Malmö. På Malmömässan 
kommer EU s finansministrar, 
centralbankschefer och tjänstemän att 
mötas under ledning av Bo Ringholm 
kraftigt bevakad av 
media och polis. 

Ett nätverk bildat av 22 olika or
ganisationer däribland Folkrörelsen 
Nej till EU, Transportarbetarförbundet 
avd 12, Fackliga ED-kritiker, Asyl
gruppen i Skåne Socialdemokratiska 
ED-kritiker i Skåne, Vänsterpartiet, 
Ung Vänster och många fler ordnar 
folkliga protester. 
Vi ordnar en demonstration, musik
fest och alternativseminarier lördagen 
den 21 april - med andra ord en dag 
fullspäckad av aktiviteter. 

Demonstrationen 
Vi samlas klockan 11.00 på S:t Knuts 

Schartau var 
inte schartauan 

I Veckobladet från den 16mars 2001 
förfasar sig signaturen Ann över att 
en staty för 900 000 kr ska resas sö
der om Domkyrkan föreställande 
Henrik Schartau. Enligt artikeln 
framstår Schartau som Svartrocken 
med stort S med hänvisning till sch
artaunismen som under artikel
författarens ungdom symboliserade 
både kvinnaförtyck och dubbelmoral. 
Artikelförfattaren säger att hon inte 
vet något om denna person eller vad 
som var kärnan i hans lära. J ag menar 
att artikelförfattaren därigenom mis
sat en poäng, som jag nu vill rätta till. 

Henric Schartau föddes 1757 och 
dog 1825. Efter studier i teologi dis
puterade Schartau som mycket ung 
och fick 1785 tjänsten som stads
komminister i Lund med Domkyrkan 
i Lund som huvudsäte, och avance
rade så småningom till både domprost 
och kontraktsprost. Vid tillträde till sin 
första tjänst flyttade Schartau in i 
prästgården, som låg ungefär där 
stadshallen ligger idag på stortorget 
i Lund. Schartau övertog inte bara sin 
företrädares bostad utan var också 
tvungen att gifta sig med sin företrä
dares änka, som var utan försörjning. 
Tillsammans bildade de en ny stor 
familj. Äktenskapet blev inte lyckligt 
och Schartau var jämt skuldsatt. Hans 
intresse fokuserades kring analysen av 
olika bibeltexter, som han sedan fram-

torg i Malmö (vid Folkets Park) med 
musik, tal och uppträdanden för att 
sedan marschera genom Malmö och 
ut till området där ministrama möts. 
Vi vill göra tåget till en fest med 
jonglörer, gycklare, mycket färg och 
glam. Röda Kapellet, Röda Flåset och 
förhoppningsvis också en samba
orkester spelar i tåget. Talare under de
monstrationen i skrivande stund är 
Jonas Sjöstedt, Per Gahrton, Shade 
Jalali (skribent), Klaus Jacobsen 
(handelsanställdas förbund i Dan
mark). 

Musikfesten och seminarierna 
Vid demonstrationens avslutning blir 
det musikfest med Cristal Andino, 
Mundo Folk, Henrik Venant band 
(världspremiär!), Advanced Patrol, 
Plastic Pride (ex Refused) och troli
gen Timbuktu. Dessutom blir det tea
tergrupp från MAF, Karin Lentz, Paul 

ställde i sina predikningar. 
Schartau predikade för fulla hus. 

Han drog många åhörare. Märkligt 
nog var det inte de besuttna som 
Schartau främst vände sig till. Han 
vände sig till folket, till pigor och 
drängar. De fick höra att deras vardag
liga arbete var lika mycket värt som 
högt uppsatta personers arbete. Det 
vardagliga arbetet var Skapelsen och 
det hade samma värde oberoende av 
rang och utbildning. Schartau själv var 
mycket enkelt klädd, fri från över
klassmaner och vann därigenom det 
enkla folkets förtroende. Han fung
erade som själasörjare för de utstötta 
i samhället, var pålitlig och genuint 
hjälpande. Det berättas att tjuvar kom 
till Schartau fri villigt och lämnade 
klockor och annat de knyckt. De rätta 
ägarna fick höra av sig till prästgården. 
Schartau tyckte egentligen att puritan
ska regler var ovidkommande. Fak
tum är att Henrik Schartau aldrig var 
någon schartauan, vilket också en av 
hans döttrar lär ha påstått när hon fick 
klart för sig schartaunismens inne
börd. "Hade min far levat idag hade 
han aldrig blivit schartauan". Med lite 
upplysning framstår bilden av Hen
rik Schartau och hans liv i kontrast till 
den rörelse som fått hans namn. Detta 
måste sägas. 

Schartau publicerade inte själv sina 
arbeten. Av hans ca 1700 predikningar 
har ett flertal publicerats postumt, 
främst av en herr C.J. Schlyter, pro
fessor vid Lunds Universitet. 

CHARLOTTE ERLANSON· 

ALBERTSSON 

Nilsson, Maria Viktorsson läser po
esi och Victor J ara dansgrupp uppträ
der. Musikkollektivet Barabbas leder 
festen. 

I ettangränsade tälthålls alternativ
seminarier kring de fyra parollerna. 
Michael Williams ordförande i FARR 
talar om Schengen, Sören Wibe (f d 
EU -kritisk socialdemokratiskEU-par
lamentariker) pratar om EMU, Ingela 
Mårtensson från Folkrörelsen Nej till 
EU om säkerhetspolitiken och Lave 
Brock från Folkebeveagelsen mod EU 
talar om danskamas erfarenheter. 

Mat och dryck kommer att säljas 
till billiga priser och området lämpar 
sig också för picknickvarianten. Ta 
alltså med en skön ftlt, god mat och 
njut till tonerna och diskussionerna av 
ett ED-kritiskt arrangemang. 

Mobilisering 
Detta blir en av de viktigaste demon-

Ordförandens 
presentation 

Jag är 57 år, gift och har tre vuxna 
barn. Av min ålder att döma borde j ag 
tillhöra 68-generationen, men så är det 
inte. Jag kom med som sympatisör 
nästan tio år efter detta. Främsta or
sak till att jag blev politiskt aktiv var 
nog USA:s agerande i Vietnam. Jag 
blev partimedlem 1980 och har varit 
kommunalpolitiskt aktiv sedan 82. J ag 
har suttit i fritidsnämnden ett antal år, 
varav ordförande i fyra år, dessutom 
har jag varit vice ordförande i en kom
mundelsnämnd. Idag finns jag med 
som ordinarie ledamot i fullmäktige. 
Till yrket är jag datalog, obs har inte 
mycket med IT att göra, även om jag 
är lätt att nå via e-post. J ag arbetar vid 
Universitetet samt vid den nya Ble
kinge tekniska högskola. Detta har 
dock inte mycket med mitt politiska 
engagemang att göra. 
Mitt främsta politiska intresse är nog 
ett rättvist samhälle, som ger ett bra 
liv för den enskilda människan. Ä ven 
om jag värnar den enskilde så anser 
jag, till skillnad från andra politiska 
riktningar, att detta gäller alla män
niskors lika rätt. Jag vill kämpa för 
solidaritet och mot egoism. En viktig 
fråga är här att arbeta för en gemen
sam sektor, mot privatiseringar. Detta 
lär jag inte vara ensam om i styrelsen. 
Det område där jag kan göra bäst nytta 
är nog kommunalpolitik för barn, ung
dom, skola och fritid. Jag är också in-

strationema i på länge. Därför 
uppmanar vi alla läsare av vecko
bladet att ta sig till Malmö den 21 
april. Vill man delta i mobilisering
sarbetet kan man beställa material för 
spridning i form av masstidningar, af
fischer med mera från Ung Vänster 
på 040-92 14 Il. 

Framförallt bör man se till att alla 
ens vänner, bekanta och ED-kritiska 
arbetskamrater känner till arrang
emanget och uppmuntra till anslut
ning. 

Vi ses i Malmö den 21 april 
DANIEL SESTRAJCIC 

TOBIAS JOHANSSON 

Ung Vänstrare och 
Vänsterpartister 

som jobbar med arrangemanget. 

tresseract av miljö, trafik och stadspla
nering. 
Jag har suttit i styrelsen ett par år un
der 80-talet, samt är jag nu inne på 
vad jag tror är femte året i en ny 
styrelseperiod. J ag hoppas och tror nu 
på ett år med framgångsrikt samarbete 
i styrelsen, utan misstro och misstänk
samhet mot alla som inte alltid tycker 
som man själv. l likhet med någon 
annan i styrelsen så tror också jag på 
att en tydlig ideologi går mycket väl 
att kombinera med ett resultatinriktat 
parlamentariskt arbete. J ag tror att 
detta är särskilt viktigt detta år när det 
är dags att förbereda oss och starta 
arbetet fram till ett lyckosamt nästa 
val. Precis som ideologi är viktigt, så 
utan en parlamentarisk plattform blir 
det svårt att få gehör för sina ideer. 

GÖRAN FRIES 

Nominera mera! 

Eftersom An ja Davidson flyttar från 
Lund måste vi på nästkommande 
medlemsmöte (19/4) välja nya kam
rater att efterträda henne som ordina
rie ledamot i Förtroendenämnden och 
ersättare i Kultur- och Fritidsnämn
den. 

Nomineringar lämnas snarast till 
valberedningen: 

Monica Blomquist 046/13 76 56 
Martin Wolgast 046/ 39 70 94 
Kristina Norborg 046/ 30 63 55 
Gunnar Stensson 046/ 13 31 71 
Saima Jönsson 046/ 13 05 08 



VECKOBLADET Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. Prenume
rationsavgiften 200:-/år insättes på postgiro 1 74 59-9. 
Ansv. utgivare :Gunnar Stensson . Sättning och lay-out 
VB-red. på Vänsterpartiet, Svartbrödersg . 3. måndagar 
efter kl19. Tel 046-13 82 13, e-post se redaktionsrutan 
nedan. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i insänt 
materiai.Tryck: KFS AB, Lund. Adressbyte: sänd e-post, 
el. använd postens adressändringskort. 

Blom Karin 
Uardavägen 85:0 
224 71 Lund 

8/8 
Passerade Ericsson med dess stora digi
talur på en hög pelare. Det visade inte real 
tid utan virtuell, dvs. gick fel. Så kan det 
bli i krisföretag. 

Sen besökte jag Hörby, f.ö . den ena av 
Skånes två kommuner utan v-organisa
tion. Hur annorlunda mot Lund! In på ka
feet klev en bred gosse i fleecejacka och 
stövlar och beställde kaffe och tre fastlags
bullar. Men det är klart, det är ett hårt liv 
ute på fålten . 

Landsbygdens tätorter har det svårt. Då 
får man bli mångsysslare, rekommende
rar Glesbygdsverket Ortens datorhandel 
sålde enligt ett anslag även dvärg
pinschervalpar. "Fäller inga hår", under
ströks det särskilt. Och det är förstås 
viktigt, så känsliga för föroreningar som 
moderna datorer är. 

Begravningsentreprenad borde vara 
den livaktigaste branschen på döende or
ter. Men Hörbys undenaker känner tydli
gen behov att stimulera affarema. Varför 
hade han annars i skylten Ferlins dikt "Inte 
ens en grå liten fågel... " med den avslu
tande förtäckta uppmaningen till själv
mord: "Men den vackraste dagen som 
sommaren ger l har det hänt att jag läng
tat dit"? 

Ett sätt att rädda Hörby är förstås att orten 
får järnväg som tar pendlarna in till Lund 
på ~ugo minuter. Det gamla fina stations
huset från ängspårvägens tid är dock 
obrukbart och på kommunen tänker man 
sej en kiss 'n ride-hållplats med storp-plats 
ute på åkern i söder. "Hörby är otänkbart 
utan bil", förklarades det. 

Tja, det var i alla fall tänkbart utan bil i 
9000 år, dvs. från det inlandsisen smalt 
till 1902 e. Kr. Och det är en trend bland 
dagens ungdomar att avstå från både bil 
och körkort. 

Fast Hörby tillhör väl inte precis trend
sättarkommunerna. 

Vänsterpartiet i Skåne vill som bekant ha 
en järnväg på snedden till Kristianstad via 
Hörby, och kring det kravet börjar enig
heten bli total. Det bekräftades på ett 
distriktsmöte härom veckan. Det ville 
också ha andra åtgärder för öka trafik
säkerheten, bl.a. fler poliser. 

Då invände, enligt min sagesman, när
varande distriktsombudsman med argu
mentet att polisen är en del av den 
borgerliga våldsapparaten. Det lär stå nån
stans hos Lenin. 

Proffspolitikerna på distriktet/regionen 
har också för partiets räkning tagit avstånd 
från projektet att skriva en skånsk histo
riebok. Reaktionär regionalism, ansåg de. 
I motsats till v-ledamoten i kulturnämnden 
som verkligen hade satt sej in i det aktu
ella projektet och blivit positiv. Men kör
des över. 

- Mina barn fick aldrig läsa en rad i 
skolan om Skånes historia före den 
svenska erövringen 1658, utbrast en par
ti vän som alltså tyckte att historieboken 
var högst befogad. 

GUNNAR SANDIN 

Öppet brev till redaktörer för 
VECKOBLADET. 

Det i mångt och mycket trevliga bla
det har mer och mer på senaste tiden 
börjat präglats av en ton och stämning 
som är allt annat än god och trevlig 
för oss läsare. 

I VB nr. 9 200 l läste jag en inbju
dan från redaktion. Det var en önskan 
efter "några fräna debattinlägg". Det 
är nog högst personligt vad man 
tycker är fränt. Menar redaktionen 
fränt som i betydelse av det skånska 
slangordet för slangordet häftigt eller 
menar man vasst och skarpt. Vtlket det 
nu än är, så tycker inte jag att det är 
trevligt med dessa vassa eller häftiga 
personliga påhoppen i debatten vilka 
dessutom allt oftare smyger sig in i 
artiklar och reportage från diverse 
händelser och evenemang. Nej, det är 
istället väldigt tröttsamt och ibland 
sorgligt att läsa dessa inlägg. 

Att börja censurera inlägg är nog 
ingen bra ide, utan en variant kanske 
skulle vara ett dedikerat debatt
utrymme på baksidan av bladet där de
battörerna gavs ett begränsat antal 
tecken var för sina inlägg. Detta skulle 
göra så att de annars så vassa 
pennspetsarna skärptes ytterliggare 
och ritsade starka sakliga politiska 
argument istället för de nu tyvärr allt 
vanligare personliga påhoppen. 

kvinnor i staden detsamma. Han un
derstryker vilken betydelse kvinnorna 
har, framför allt i familjen, det är de 
som innebär trygghet, en fast grund 
och kärlek. "Utan er klarar vi oss inte", 
säger han och sneglar på sitt manus. 
Ute på stan ser jag alla dessa kvinnor, 
med en ros eller nejlika i handen, en 
man under armen. Det ser fint ut. 

I The St.Petersburg Times läser jag 
om en annan verklighet: Between 
12.000 and 16.000 Russian women 
die each year at the hands of their part
ners or relatives. I en de
monstration ledd av ett kriscenter för 
kvinnor gick alla klädda i svart. På en 
banderoll såg man tre bilder, den för
sta med datum 7 mars visade en miss
handlad kvinna. Bild 2 från den 8 mars 
visar kvinnan med en stor blombukett 
i famnen och bild 3 från den 9 mars 
visar samma bild som den första. För 
tio år sedan fanns det inte ett enda kris
center i Ryssland. År 2001 finns det 
femtio! Med heta linjen, juridisk hjälp, 
utbildad polis och psykologhjälp. En 
nyligen gjord undersökning visade att 
det nu är 80% av kvinnorna i Ryss
land som anser att familjevåld är ett 
brott, 63,6% av männen. 

Kanske utvecklingen går framåt. 
BIRGITTA FROSTIN 

Novgarad 

Apropå 8 mars 
Det var med stort intresse som jag 
läste UlfNymarks artikel om hålträds
klokryparen i Observatorieparken 
(Veckobladet nr. 7). Han, som kän
ner sig hotad av kommunens planer 
på att bygga i parken trots att denna 
tillsammans med stadsparken föreslås 
att bli Natura 2000 område och där-

SPUTNIK med skyddat från ingrepp. "Det var 
En satellit bland många "han" i den artikeln" kommen

veckobladsläsarna terar min dotter lite förstrött. "Ja fak

8 mars i Ryssland 
Redan dagen innan, den 7 mars ser 
man dem. Männen. Som från ingen
stans har de dykt upp och köar hela 
dagen framför blomsteraffärerna med 
snittrosor, nejlikor, tulpaner.Medvetna 
om sin plötsliga och ansvarsfulla be
tydelse. Nationell helgdag är det den 
8 mars, skolor, universitet, myndig
heter är stängda. Min hyresvärd Oleg 
ringer upp mig och säger på långsam 
tydlig ryska att han önskar mig fram
gång i arbete och kärlek. Jag tackar 
och svarar attjag förstått. På lokal-tv 
önskar Novgorods borgmästare alla 

tiskt" svarar jag efter en omläsning 
"det var som sjutton; orden "han" el
ler "hans" förekommer inte mindre än 
sjutton ( 17) gånger". 

Men var finns "Hon"? Är hålträds
klokryparen hermafrodit eller förökar 
han sig genom kloning? Nymark skri
ver: "hålträdsklokryparen trivs i sitt 
träd, här finns gott om mat och 
fortplantningsmiljön upplever han all
mänt som rogivande och trivsam". 
Det kan tyda på att en partner är in
blandad. Bäst att kontrollera i 
Nationalencyklopedin (NE). Enligt 
denna "sker parningen indirekt och 
ofta i samband med pamingsspel" 

B 

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

men det behöver ju inte gälla i 
Observatorieparken och NE kan ju ha 
fel. J ag är osäker. Kanske finns det en 
hon, hålträdsklokryperskan, i Obser· 
vatorieparken och kanske är det bara 
så att Ulf Nymark fallit offer för de 
mångomtalade "osynliga strukture
rna"? 

PER-AKE ALBERTSSON 

. P.S. 
J ag tillstyrker helt vänsterpartiets re
servation och Länsstyrelsens förslag 
att Stadsparken inklusive Obser
vatorieparken ges Natura 2000-status. 
D.S. 

Redaktionen meddelar 
Påskens VB sättes redan nästa vecka. 
Du som vill bidra med material måste 
alltså leverera detta till Rune Liljekvist 
senast måndag 2/4 (som vanligt är det 
dock bra att avisera innan). 

RED. 

KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 214 kl.19.00 Torghandeln på 
Mårtenstorget, Tommy Nordgren 
(Råby Bi ogrönt) . Ini. 
Kommunstyrelsen 5/4 . Ini. 
Lund alastigheter 4/4. 
RÖDA KAPELLET 
Sö. 1.4 kl. 18.45 rep. med Birgit: 
appell programmet. Lö. 7.4 appellmöte 
11-13, lö. 21.4 Attacdemonstration i 
Malmö. 
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