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Klockan är halvelva söndag fönnid
dag. Jag sitter i en av staden Lunds 
kyrkor. Mässan har börjat 10. Ni som 
är vana gudstjänstbesökare vet att 
klockan halvelva har man kommit till 
predikan. Prästen går fram och börjar 
tala. Han talar lite ftlosofiskt och tre
vande och säger med hög röst: "Vad 
får Ni här i församlingen för associa
tioner till rött?" Det är alldeles tyst. 
Ingen får någon spontan association. 
Prästen upprepar frågan: Är det ingen 
som får någon association? Det är fort
farande tyst. I ett desperat försök pe
kar prästen på mig: Du, till exempel. 
När jag tänker rött, vad ser jag då? Ett 
stoppljus. "Stoppljus" säger jag med 
hög röst. Det blir alldeles tyst. "Fel", 
säger prästen. 

Röda Kapellet: Rött= Kärlek 
Jag inleder med denna anekdot för att 
kort illustrera att det är high-risk att 
låta folk associera fritt. Men nu är jag 
glad att jag fått möjligheten och kan 
göra det, utan att riskera att det blir 
varken rätt eller fel. Jag står här i pro
grammet som medlem av Röda Ka
pellet. Röda kapellet är en blås
orkester, som tidigare hette Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester, men 
som bytte namn i slutet av 80-talet, 
för att inkludera även socialdemokra
ter och miljöpartister. Namnet Röda 
kapellet togs från "Die Rote Kapelle", 
som var ett samlingsnamn för mot
ståndsrörelser i Tyskland under andra 
världskriget, en anti-naziströrelse. 
Röda Kapellet spelar vid alla Första 
Maj demonstrationer i Lund, då vi tå
gar runt i Lunds innerstad. Röda Ka
pellet spelar också intensivt under 
valupptaktsmöten, men man spelar 
också i opolitiska sammanhang, som 
idag under Kulturnatten. Rött står 
självklart för det radikala, de röda fa
norna, de röda banderollerna, revolu
tionen. 

Kärlek, rött vin o röda fanor 
Men vad har jag för röda associatio
ner till spelningarna med Röda 
Kapellet? Är det de röda fanorna, re-

volutionen eller är det rödvinet, som 
dricks vid fester, eller? Svar: Kärlek. 
För mig betyder det röda i Röda Ka
pellet kärlek. Och det är inte bara ett 
uttryck för det antal par som fmns el
ler som bildats under årens lopp i or
kestern, och som hållits förvånansvärt 
konstanta. Min make spelar också i 
Röda Kapellet. Utan jag tänker på 
kärleken på ett mer platonskt sätt. Det 
är en god stämning. Man uppskattar 
varandra, visar respekt, generositet, 
säger "Bra", även om det låter falskt. 
Det märks särskilt när vi gör våra som
marläger, som går av stapeln varje 
sommar till olika ställen. Vi har bland 
annat varit i Grekland, Spanien, Ven, 
och Gotland. För att hålla kurs
anmälningsavgiften nere arbetar del
tagarna själva med städning och 
diskning. Det är alltså inte några ano
nyma catering-firmor, som hyrs in. 
Utan diskning och dukning sköts av 
deltagarna själva. Det blir en alldeles 
speciell stämning. Och man har tåla
mod med det mesta. Vissa är väldigt 
ambitiösa och dukar av innan man är 
klar, nästan med en burdus energi. 
"Dom där borde gå en charmkurs", 
muttrar jag till min granne, "dom kan 
väl inte komma och rycka våra tallri
kar så där mitt i frukosten" . "Charm
kurs, säger grannen, absolut inte. 
Charm har dom ju, men .. " 

Revolution på jobbet 
Från kärlek till revolution. Medan 
Röda Kapellet stårför Kärlek var finns 
revolutionen i mina associationer? 
Svar: På jobbet. Jag jobbar på en 
medicinsk institution vid detta univer
sitet. Innan jag går hem på kvällen, 
skriver jag en lapp vad jag ska göra 
nästa dag. 
l. Ringa datakillen om nytt lösenord. 
2. Skriva färdigt forskningsprogram
met 
3. Fixa nya riskkartonger 
4. Ringa dekanus 
5. Revolution. 
Nederst på min lapp står alltid Revo
lution. Vad är det då för revolution? 
Tidigare, dvs. för 20 år sedan stred j ag 
för kvinnors möjligheter till forskar-

tjänst trots familj. När nu den bollen 
kommit i rullning har jag lämnat det 
problemet. Nu gäller det att den aka
demiska medicinen håller på att säl
jas ut. Vi håller på att sälja ut forskare, 
doktorer, ja hela verksamheten till 
Läkemedelsföretag. Det har börjat 
uppmärksammas mer och mer. Alla 
tror sig vinna på det. Företagen vin
ner prestige genom att de samarbetar 
med Universitetet. Universiteten vin
ner pengar i form av anslag. Det låter 
perfekt. Men på sikt förlorar vi. För 
vad vi säljer ut är friheten att forska 
på vad vi vill, den nyfikenhetsstyrda 
forskningen . Istället blir det den 
läkemedelsstyrda forskningen. Till 
och med sägs det att rapporterna blir 
armorlunda, och inte helt sarma, till 
förmån för att läkemedlet från företa
get ska sälja bättre. Yttrandefrihet och 
tryckfrihet åker samtidigt. I Göteborgs 
Medicinska fakultet har nästan varje 
forskare något samröre med 
läkemedelsföretaget Hässle. Göte
borgs Universitet kallas ibland med 
lite vassa tungor för Hässle Univer
sity. 

Tage Erlander-eran i rosa 
skimmer 
När jag själv började läsa medicin i 
mitten på 60-talet, blomstrade den 
svenska ekonomin. stadsminister 
Tage Erlander såg till att universite
ten fick rikligt med resurser. Samröret 
med läkemedelsindustrin var mini
malt. Det var på vissa håll också tvi
velaktigt ur etisk synpunkt. Under 
hela min studietid blev vi bjudna av 
läkemedelsföretag två gånger. Ena 
gången var en kursresa till Oslo med 
båt från Köpenhamn, som sponsrades 
i utbyte mot att en läkemedels
representant höll ett kort föredrag 
ombord på fårjan. Den andra gången 
var när hela kursen blev bjuden till 
Helsingborg, till företaget Leo. Leo 
var stortillverkare av huvudvärks
tabletten Albyl. Efter en pliktskyldig 
rundvandring och information om fö
retagets produkter blev vi bjudna på 
en trerätters middag med tre olika vi
ner. Det var kalas för den fattige stu-

Befria hela 
Sverige! 

den ten. Vi åt och drack ordentligt. Till 
kaffet låg det på varje kuvert- ett litet 
paket Albyl gratis, ja det var precis 
vad man behövde för att klara huvud
värken av alla viner. Idag är läke
medelsföretagen mer givmilda. Gratis 
luncher, bjudresor till kongresser, 
bjudresor till pseudovetenskaplig 
verksamhet. Här behövs en revolu
tion. 

Röd mat-aptitstimulerande 
Finns det andra associationer än kär
lek och revolution till rött? Ja, i min 
forskning sysslar jag med aptit
reglering och mat. En viktig faktor är 
färgen på maten. Nervbanor för färg 
ligger mycket nära nervbanor för 
smak. Rött stimulerar aptiten. 
Vi har sedan urminnes tider ätit ex
klusivt. Med hjälp av våra fria händer 
väljer vi det vi vill äta. Vi plockar. Vi 
plockar de röda äpplena från träden, 
de röda bären från buskarna. Vi vet 
att de innehåller energi. Den röda f är
gen ska stimulera oss. Att färgen har 
betydelse för det vi äter visade bland 
annat en forskargrupp i Paris nyligen. 
De lät försökspersoner äta en vanlig 
fransk frukost, kaffe, bröd, croissant. 
Personerna hade god aptit. I nästa ex
periment lät man farga maten blå. 
Croissanterna var blåa, brödet blått, 
smöret blått. Aptiten försvann nästan 
helt. Det var mycket svårt för försöks
personerna att äta detta. De fick fel 
associationer till den blåa maten. 

Rött är nyttigt 
Det röda är inte bara aptitstimu
lerande. Det är också nyttigt. Den röda 
färgen beror på ett pigment. Pigment 
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l andra Nit/an. .. 
Denna artikel var ursprungligen pla
nerad för förra veckans nr men blev 
överställd av utrymmesskäl. 
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Flyktingpolitik 

- i Australien och 
Sverige. 

- Vi har nått en överenskommelse med 
regeringarna i Nauru och Nya Zee
land, trumpetade Australiens premi
ärminister John Howard ut för världs
pressen fredagen den 7/9. För att inte 
riskera att förvärra de tydligen akuta 
överbefolkningsproblemen i Austra
lien, hade Howard nu hittat lämpligare 
platser för de ca fyrahundra afghanska 
flyktingarna som ett norskt lastfartyg 
räddat ur havet. Att flyktingarna be
fann sig i närheten av Christmas Is
land, där invånarna enligt uppgifter i 
media är positivt inställda till att ta 
emot dem och där ett mottagande re
dan förberetts, hjälptee inte. Christmas 
Island hör ju till Australien bevars. 
Nauru är givetvis en lämpligare plats. 

Ett Lilliputland 
Nyfiken gick jag till uppslagsboken 
och slog upp Nauru. Ett av världens 
minsta länder, ca 10.000 inv, enligt 
min uppslagsbok, 20.000 enligt förra 
söndagens sydsvenska. En ö strax sö
der om ekvatorn ca 4 km bred som 
mest, och 5 km lång. Bara en mindre 
del av ön är beboelig. 
J ag började leta efter Christmas Island 
och Nauru på jordglob och kartor. 
Såvitt jag kunde se när jag hittat de 
små prickarna, skulle flyktingarna 
behöva fardas en sträcka motsvarande 
avståndet från Treriksröset till Nord-

sig i Sverige efter att ha varit gästar
betare i Saudiarabien och som av 
Migrationsverket försatts i en Mo
ment 22-situation. De kan inte ta sig 
till Palestina, palestinska myndighe
ten saknar uppgifter om dem. De kan 
inte heller ta sig till Saudiarabien som 
vägrar ta emot dem. saudiska myn
digheter lämnar emellertid inte några 
skriftliga avslag på ansökningar om 
inresa och uppehållstillstånd och just 
ett sådant skriftligt avslag kräver 
Migrationsverket att få se, för att up
pehållstillstånd ska beviljas här. I av
saknad på skriftligt dokument får flyk
tingarna visserligen vara kvar i landet 
(det finns ju ingen annanstans de kan 
ta vägen), men med en oviss framtid, 
utan rätt att ta arbete och utan rätt till 
annan sjukvård än akut. 

Med australiska mått mätt får man väl 
notera som positivt att svenska myn
digheter inte sätter flyktingar på flottar 
och betalar Färöarna för att ta emot 
dem. Men även om det finns grader i 
helvetet är det viktigt att komma ihåg 
att flyktingpolitiken är en skarn även 
i Sverige. 

ULOF NORBORG 

P.S . 
I Vänsterpartiet pågår i dagarna ett 
arbete för att dra igång ett nätverk av 
engagerade som ska arbeta för att för
bättra de ofta bedrövliga förhållan
dena på landets flyktingförläggningar 
och stödja flyktingar som befinner sig 
där. I Skåne arbetar riksdagsman 
Sven-Erik Sjöstrand med detta. Intres
serade kan lämpligen kontakta ho
nom. 

Sydöstra vägen 
ett nytt dråpslag 
motmiljön 

afrika, för att komrna till Nauru och Parera med att sätta lås på E 22:an! 
nästan lika långt till för att komrna till Lunds kommun gör nu en del vällov
NyaZeeland om de skulle åka båt hela liga satsningar på cykeltrafik och kol
vägen. I skrivande stund rapporteras lektivtraflk. Samtidigt görs emellertid 
det att de ska få flyga från Papua Nya ännu större investeringar i 
Guinea, när väl förhandlingarna gått i biltrafiken. Det är som om den bor
lås ska de "bara" behöva fårdas en gerliga majoriteten för varje standard
sträcka på havet motsvarande Tre- höjning i de miljövänliga trafikslagen 
riksröset - en bra bit ner i Italien. vill be bilisterna om ursäkt för detta 
Inte att undra på att den okänslighet 
för människors lidande, när männis
korna råkar vara asiater på flykt, som 
den australiska regeringen visar, upp
rör en hel värld. Men när Anna Lindh 
och andra politiska ledare i vår del av 
världen ger utryck för den upprörd
het de flesta av oss känner, finns det 
skäl att ägna en tanke åt hur det ser ut 
i vår del av världen. 
Själv har jag nyligen blivit uppmärk
sammad på situationen för en grupp 
palestinska flyktingar som befinner 

tilltag. Därför storsatsar de nu i 
bil trafiksystemet. 

Omvänd salamitaktik 
Miljön kommer förstås att ta rejält 
stryk genom den rad av mångmiljon
projekt till biltrafikens fromrna som 
är på gång eller under planering. Inom 
kort förväntas majoriteten fatta beslut 
om ett nytt rekorddyrt p-hus vid 
Mårtenstorget; en utredning med upp
gift att dels föreslå en ny bilväg över 
Höje å i Industrivägens förlängning, 

dels en ny trafikled mellan Trolle
bergsvägen och rondellen vid Mobilia 
är tillsatt. (Industri vägen heter inte så 
längre, men vi vägrar t. v. att använda 
det nya fjäskiga namnet). Östra ringen 
håller på att byggas enligt ett slags 
omvänd salamitaktik: man lägger till 
en liten bit i taget och hoppas att så få 
som möjligt ska observera tillskotten. 
Samtliga projekt har som huvudsyfte 
att öka kapaciteten i vägtrafiksystemet 
och leder därmed obönhörligen till 
ännu ett skutt uppåt i statistiken för 
bilresor. 

Nu är Sydöstra vägen högaktuell. Det 
är ytterligare en etapp av Östra ringen, 
planerad att börja i en ny trafik
anläggning i höjd med Råbyholms 
alle; och med sträckning upp genom 
Gastelyekan för att därefter ansluta till 
Sandbyvägen. Lunds kommun är mer 
än villig att gå in och delfmansiera 
detta kvartsmil j ardprojekt. 

Dråpslag 
Vänsterpartiet är och kommer att för
bli motståndare till Östra ringen och 
därmed också till etappen Sydöstra 
vägen. Vi kräver i stället att Lunds 
kommun verkar för en utbyggd spår
buren kollektivtrafik i öster och i nord
sydlig riktning. Men detta är inte 
tillräckligt. Biltrafikens miljö- och 
trängselproblem kan inte lösas ens 
med den mest storskaliga satsning i 
andra trafiksystem, vilket bl. a. SIKA 
- Statens Institut för Kommunikation
sanalys tydligt har visat. De måste 
lösas inom själva biltrafiksystemet 
Skulle det gå så illa att Sydöstra vä
gen verkligen byggs, måste (v) och 
den samlade miljörörelsen vara tidigt 
ute med ide;er om hur detta dråpslag 
mot miljön ska kunna pareras. 

Ett sätt kan vara att arbeta för att E 22 
- denna bullrande och avgasspyende 
gigantiska vallgrav som styckar 
Lunds tätort i bitar - stängs av, t.ex. 
mellan den nya påfarten vid Råby
holms alle; och Norra infarten. Ge
nomfartstrafiken hänvisas till de delar 
av Östra ringen som då står klara: 
Sydöstra vägen-Sandbyvägen-Ut
marksvägen fram till Norra infarten. 

Uppenbara fördelar 
Fördelama med en si:dan lösning är 
uppenbara: Kollektivtrafiken - spe
ciellt i ett läge av utbyggd spårtrafik 
- ökar i attraktivitet på bilens bekost
nad, liksom cykeln. Mark friställs för 
ett tätt och stadsmässigt byggande av 
bostäder och lokaler. Lund behöver 
inte under ett betydande antal år fres
tas att tära på det knappa förrådet av 
högvärdigjordbruksmark Ungdomar, 
studenter, barnfamiljer- alla som vän
tar på bostad får minskade väntetider 
i bostadskön. Fler ges möjlighet att bo 
nära stadskärnan. Lund öster om mo
torvägen kan knytas samman med res-

ten av staden. De som bor i närheten 
av motorvägen får en väsentligt lug
nare boendemiljö med renare luft och 
betydligt minskade s .k . barriär
effekter. 

Nackdelar kan finnas 
Självklart vill vi inte sticka under stol 
med att det också kan finnas nackde
lar och tveksamheter. Fast fler resande 
kommer att välja bort bilen till för
mån för miljövänligare transportsätt 
är det inte givet att trafikarbetet med 
bil minskar totalt sett. Kösituationen 
på den nya ringen kan dessutom tid
vis bli av den omfattningen att Östra 
ringen närliggande bostadsområden 
kan också komma att utsättas för 
orimliga påfrestningar. 
Vi vill dock framhålla att miljö
konsekvenserna av att sätta lås på 
motorvägen inte kan jämföras med 
dagens läge, utan med den miljöpå
verkan som dagens biltrafiknivåer 
vållar plus effekterna av det motor
trafiktillskott som uppstår som en 
följd av systemets ökade kapacitet. 
Hur stort detta tillskott blir har ingen 
trafikplanerare eller politiskt ansvarig 
vare sig på Vägverket eller i kommu
nen velat ta reda på. 

Seriös diskussion 
Eftersom konsekvenserna av att låsa 
motorvägen ' och kasta bort nyckeln 
- i dagsläget är oklara borde vänstern 
(i vid mening) och hela miljörörelsen 
redan nu ta upp en seriös diskussion 
om vilka för- och nackdelar det kan 
medföra. Kanske kommer en stäng
ning att visa sig ohållbar ur miljösyn
punkt. Men i så fall tror vi att det under 
debattens gång framkommer andra 
och bättre förslag på motdrag till det 
ringlande spagettinystan av asfalt som 
den borgerliga majoriteten nu är i full 
fard att rulla ut i Lunds kommun. 
UlfNymark & Sven-Hugo Mattsson 

ledamot respektive ersättare i Tek
niska nänmden 

PS. Givetvis är vi medvetna om att 
Lunds kommun inte råder över mo
torvägen. Det gör Vägverket. Men vi 
tror att en framtida miljömedveten 
politisk majoritet - uppbackad av en 
aktiv och bred miljörörelse - inte lå
ter sig hindras av detta trista faktum. 

ARBETE 
När någon säger 
att han blivit rik 

genom hårt arbete 
så bör du fråga: 

vems arbete? 
DonMarquis 
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En lyckträff Ingen Bergman 
men Chydenius 

ochHulden 

sa UlfTeleman, som varRödakapel
lets presentatör i stadshallen under 
Kulturnatten. Och visst var det kultu
rell natt på sydsvenskan som undan
höll sina läsare all programinfor
mation i förväg. Kulturredaktionen 
hade inte heller kunskap nog att lyfta 
fram Kapellets prominenta, finska 
gäster. Föreställningen drog ändå två 
fulla hus i sessionssalen. 

kan man kanske kalla det som vår kollega Arbetaren (syndikalistisk veckotidning) 
råkade ut för när de producerade förra veckans nr. Under förra tisdan när USA råkade 
ut för att själv utsättas för terrorbombning, hade Arbetaren en seriestripig kommentar 
om poliskravallerna i Göteborg. När redaktionen fick nyheten om Wall-streetkraschen 
diskuterade de om serien skulle lyftas ut, men lät den vara kvar. 

Ett nära 40-årigt samarbete mellan 
Lars HuJden och Kaj Chydenius har 
resulterat i en mångfald visor, teater
föreställningar, kabareer och en opera 
om den fascistiska lapporörelsen. 
Båda kulturpersonligheterna deltog 
alltså i evenemanget i Lund. Sånger
skan Sinja Nordenhök hade valt ett 
antal av Chydenius kompositioner, 
som hon framförde till tonsättarens 
eget temperamentsfulla ackompanje
mang. Chydenius kommenterade tex
terna och berättade anekdoter för 
auditoriet. 

Några av Chydenius visor har särskilt 
tilltalat Röda kapellet. Ulf Teleman 
har arrangerat dessa pianostycken för 
blåsorkester. Kapellet spelade "Tango 
Finlandia" med schwung liksom 
"Sången om de två båtarna". Den sist
nämnda en samtida politisk parallell 
till Blå Tågets "Staten och kapitalet". 

Som ett experiment får man kanske 
karaktärisera "Two portraits 1: Tiltu". 
En stråkkvartett som Kapellets diri
gent Joakim Casagrande har anpassat 
till vår instrumentuppsättning. Chyde
nius berättade för oss musikanter un
der efterfesten att han känt sig 
ifrågasatt som seriös kompositör ef
ter att ha skrivit 3000 visor. "Man kan 
inte gömma sig bakom de fyra instru
menten i en stråkkvartett. Och ord kan 
heller inte dölja några brister." 
En stor upplevelse var det för oss alla 
att också få möta Lars Hulden, nära 
vän med det akademiska Lund. 
HuJden reciterade egna dikter. Dikter 
om kärlek, om politik, om ålderdo
men. Många lyssnade mycket inten
sivt, kanske särskilt kvinnorna i 
publiken. 

Elisabeth, komettist 

f,.~o~t d~ J(-.ir- vt Alt 1;;·,-q 
.... ~~ .. ..,..,r,,.., s"ki!r 

' l l ~ l t 
n • 1 1 

lllt' 
till\ 
III· l~ 
l l l l l 

i~ t.il!'·.irt~ j<>:l nnr .,.,; h "'uf~ · 
pi {l(hlr:k ; fil.r .~~ll · 

Vad får jag ... forts fr sid l apple a day keeps the doctar away, stod inte varför. Röda skyltar har man 
innehåller kemiska dubbelbindningar two apples a day keep two doctars för brandsyn, vattenintäkter, akuta si-
och tar lätt upp fria elektroner. Detta away. tuationer. Men vad är det för akut med 
att de fångar upp fria elektroner är bra, Skylt Järnvägstation röd. Varför? järnvägsstationen? J ag förstår inte. 
eftersom fria elektroner är farliga. De Min sista association till rött är den Men så en dag förstod jag, när jag 
är reaktiva och sätter sig på felaktiga nya cykelleden. Lund-årets cykelstad. skulle hinna med ett tåg till stock
ställen i kroppen och påskyndar däri- Vilket fantastiskt framsteg. Vad som holm, där tiden var ändrad, framflyt
genom åldrandet. Alltså, mina vänner förbryllade mig var Hirgsättningen av tad fyra minuter. Det var bara att 
ta för er av röd mat. Röda bär, röda den ya skyltarna. Skylten till Järnvägs- slänga sig på cykeln, och köra j a kan
tomater, röda äpplen. Ni mår bra. One stationen hemifrån var röd. Jag för- ske inte mot rött, men mot röda skyl-
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tar. Nödsituation. Men förbryllande 
nog var hemvägens skyltar också 
röda. Aha, cykelleden Östra Tom
Järnvägen är röd. Cykellederna har 
olika färger. Jag slutar med ett citat 
från Predikaren "Bättre är slutet på en 
sak än dess böljan" (Predikaren 7:9). 
Rött är både gott, nyttigt, revolutio
närt och glöder av kärlek! 

Charlotte Erlanson-Albertsson 



VECKOBLADET Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. Prenume- 1 
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 kl 19. 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. 

POSTTIDNING B 

Symbolvärden skakas; 
en reflektion om attacken mot USA 
Jag inte är expert på internationell 
politik, men händelsen kräver min 
uppmärksamhet, anser jag. Jag kan 
börja mina reflektioner genom att be
tona min oro över hur media har 
"spökat till" vardagen på ett genom
gripande sätt. En fantombild av fien
den har formats redan från första 
stunden, vilket innebär ett ställnings
tagande och demoniseringav det som 
uppfattas som "icke" västerländskt. 

Attacken har definierats som det mest 
utvecklade "terrorattentatet" i världs
historien och som ett hot mot män
niskovärdet, bland annat. För mig 
handlar det mest, ur en kritisk för
ståelse, om ett bevis på att världens 
stora ideologier inte bara är i krig 
utan i "kris". Att utpeka attacken som 
bara kopplad till "terror" innebär att 
tolkningen av händelsen "fryses" av 
den mediala tolkningen. Eftersom 
reflektionen kring händelsen blir sta
tisk. Tyvärr går det inte att rättfär
diga de som drabbades av attentatet, 
på något sätt. Vi får inte glömma att 
andra lika fruktansvärda attentat har 
skett i världen men legitimerats av 
begrepp som frihet och mänskliga 
rättigheter. Dock, eftersom attacken 
bör ha en politisk orsak, ställer jag 
mig en enkel fråga: 

Hur kunde detta hända? 
Mitt första svar fokuserar på USA som 
arena. Attacken visar på CIA som en 
icke väl fungerande säkerhetsorgani
sation och att USA:s politik koncen
treras främst på repression. Samtidigt 
kommer denna skadade fågels makt 
att utökas i form av högre kontroll 
över hela västvärlden. Om vi förflyt
tar oss till en mer internationell arena, 
kan attacken uppfattas som en direkt 
konsekvens, av den västerländska in
filtrationen i de så kallade "arab
länderna". Men eftersom attacken i sin 
symbolism markerar en "fullträff' går 
det också att ifrågasätta de som pla
nerade den. Detta på grund av de kon
sekvenser attacken skapar både för 

Blom Karin 
Uardavägen 85:0 
224 71 Lund 

"sina egna" som för alla "de andra" i 
världen. Enligt min mening, handlar 
tolkningen av den typen av symbo
lism inte om ett heligt krig utan ett 
materiellt krig. Mitt resonemang pe
kar här på, att det inte bara handlar 
om hur ideologier omhändertar sina 
efterföljare utan att de drabbas person
ligt och kommer att pressas till nya 
ekonomiska nedgångar och sociala 
konfrontationer i termer av främlings
fientlighet eller rasism. 

Våldsspiralen skapar en utveckling 
mot en mer isolationistisk politik, en 
ökning av nya rasistiska dåd kan be
faras . Hur gör vi för att inte tappa 
blicken i analysen av det som har 
hänt? I första hand genom att inte 
glömma händelsemas koppling till 
dess historiska kontext. "Fienden" 
som attackerades är "kapitalismen" 
(systemet som grundas på ojämlik
heter och har skapat social misär), och 
dess symbolvärde har skakats. Som i 
sin senaste fas , globaliseringen, har 
försäkrats genom ett nytt globalt de
mokratiskt system, som kräver i detta 
fall ett nytt krig som syftar på hämnd, 
där inga tysta minuter kommer att 
hedra det avlägsna och osynliga off
ren. 

Alla konflikter innebär i sin lösning, 
vinster och förluster. Här vill jag be
tona att ingen av de två stora makt
potenserna har förlorat (ur en 
sociopolitisk synvinkel), den ena har 
redan fått en ekonomisk vinst genom 
att oljeprisen har höjts , den andra 
genom att söka en ny hjälte som kan 
frälsa dem. Det lutar enligt min me
ning åt en ny barbarisk tidsålder med 
civilisationen som förespråkare. 

Vänstern 
ordnar sex 
appell möten: 

lörd 29/9: 
Gunnar Stensson 

MARTA 

Det är en njutning att lyssna till 
Gunnar Stensson, han talar om det han 
vet något om och han talar tydligt. 
11-11.30 Klostergårdens Centrum 
12-12.45 Mårtenstorget 

lörd. 6/10: 

Mats Olsson 

"Lillemats" är en av Lunds bästa 
mötestalare; redig, rapp och rolig: 
11-11.30 Norra Fäladens Centrum 
12-12.45 Mårtenstorget 

lörd. 13/1 O: 
Saima Jönsson 
talar om partiets viktigaste politiska 
fråga; vård och omsorg. Hon vet vad 
hon talar om; hon är en medkännande 
läkare: 

11-11.30 Linera Centrum 
12-12.45 Mårtenstorget 

På samtliga appellmöten deltar också 
en talare också Ung Vänster. 
Flygbladsutdelning före och under 
varje möte. Vill du hjälpa till kom till 
något av mötena. 

Röda Kapellets agitproputbildade 
gatumarodörer svarar för den musi
kaliska agitationen. 

Ett tips till VB-läsare 
som har WEBB-läsare 
För den som i dessa likriktade 
ny liberala tider behöver lite självstän
digt tankeutbyte, finns numera tid
skriften Kommentar på nätet, 
w.w.w.kommentar.org Själva pap
perstidningen med dess fristående 
socia-listiska artiklar om stort och 
smått, lokalt och framför allt globalt, 
gick i graven under 90-talet, en av de 
längst levande "progg"-tidningarna. 
Hos Kommentar på nätet läggs arki
vet ut med början från 90-talet, vidare 
nyskrivna artiklar och delar av bild
arkivet; Kommentar hade många goda 
politiska karikatyrer, och länkar till 
tredje världen. Inte minst har ju Kom
mentar haft en god bevakning av alla 
de där bortglömda länderna där "ing-

Begränsad eftersändning . 
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enting" händer, eller annorlunda be
vakning från de få länder i tredje värl
den som får någon täckning i våra 
medier med sin krympande utiands
bevakning-ja bortsett från USA för
stås. Där får mord och andra 
intressanta händelser och pseudo
händelser en bevakning som vore det 
väsentliga nyheter. Vi vet ju mer i de
talj om USAs samhälle än om våra 
egna närmaste grannländer. Men kolla 
Kommentar, där slipper du sådan 
snedsyn. 

HÅKAN ULSSON 

KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 24/9 OBS! kl.18.00.1nför KF 
27/9, Teknisk nämnd 26/9, Utbild
ningsnämnd 26/9, Vårcl.-och Omsorg 
26/9. Kl 1930: TEMAMOTE om Hög
skolepolitik. 

VÄNSTERPARTIET 
Medlemsmöte tisd 2/1 O kl 19.00 i 
Vårfruskolans matsal. Kongress
motioner, nominering av kongress
ombud, val av ombud till distriktets 
höstkonferens 

~~!~~.L~'S.45 Rep. med Joakim 
för höstens italienska program: 110, 
114, 115, 194, 230-233, 384, 386. 
Lö 29/9 appellmöte Klostergården C 
11.00-11.30, samt Mårtenstorget 
12.00-12.45 rep:8, 15, 39, 166, 225, 
239, 251' 255, 262, 
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