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Veckobladet 
Nu på söndag ( 4.4) sammanträder 
vänsterpartiets distriktsstyrelse. 
Den ska då bland annat behandla 
följ ande förslag från verkställande 
utskottet: "Då Veckobladet ofta 
innehållitmaterial som varitkrän
kande för enskilda medlemmar 
och därmed skadar partiet föreslår 
VU attdistriktsstyrelsen av hänsyn 
till dessa medlemmar beslutar att 
Veckobladet inte får spridas vid 
distriktets arrangemang." 

Det tillhör normal artighet att svara 
på brev. För sex veckor sen skrev 
Cecilia Salemark ett öppet brev 
till Anders Neergaard här i VB. 

Vi hoppas att Anders N eergaard 
inte känner sej kränkt över påpe
kandet. 

V ÄNSTERPARTIET 
- 4 eller 20 procent? 
Kvarnby folkhögskolas och Vec
kobladets mötesserie fortsätter. 
Torsdag 10 april kommer Lars 
Bäckström till Malmö (Röda huset 
kl. 19) och talar över ämnet 

Parlamentariska och 
utomparlamentariska 
metoder för att vrida 
politiken åt vänster 
Lars Bäckström är riksdagsman, 
gruppledare, vänsterpartiets tales
man i ekonomiska frågor och er
faren förhandlare- och god peda
gog, som den gamle folkskollärare 
han är. 

För vidare information kontakta 
Gunnar Sandin, 046-135899. 

Det ska vi fira: 

70 år med eltåg 
till Malmö 
Den 4 april 1933 inleddes den 
reguljära trafiken med elektrisk 
drift på sträckan Malmö-Lund
Eslöv. Det var en etapp i elektrifie
ringen av Södra stambanan med 
sidolinjer, en stor satsning för bätt
re miljö och för att lindra den 
svåra arbetslösheten under depres
sionsåren. Ett efterföljansvärt 
exempel för vår tid! Den kunde 
genomföras på två bara tvåår-då 
fanns inga bromsande Banbrytare. 

Skånska Järnbanekapellet ftrar 
med en öppen repetition på Lund 
C fredag kl. 18, på perrongen till 
spår l, tillika uteservering för 
restaurang Godset- man kan alltså 
släcka törsten med en öl eller så 
medan man lyssnar. 

Irakmöte: Strålande sol, ljumma vindpustar, varma gatstenar 
med gnistrande kristaller, en blommande maskros i ett prång, 
sex breda röda banderoller framför stadshuset, många män
niskor, bra högtalare, olika, starkt engagerade röster, flera 
perspektiv, en saga, en folkvisekör från studenter för fred, 
applåder och bifall. Så kan Irakmötet i lördags summeras. 
Det nya fOr dagen var sagan och visan, som studenterna sjöng 
tillsammans med mötesdeltagarna. På denna scen trädde en 
okänd ung studerande fram och bad att få läsa en saga. 

Det var en gång 
ett kungarike 
Det var en gång ett kungarike. Det 
varettrikt och blomstrandekunga
rike med ett godmodigt och väl
mående folk. I det här landet hade 
man som i alla länder en kung. En 
kung är den som styr och bestäm
mer över folket och säjer åt dem 
vad de ska göra. Fast det finns 
olika sorters kungar med olika 
namn och små variationer i kläder 
och seder, så är det ändå egentligen 
alltid samma sak. En kung. 

Det enklaste sättet att bli kung 
är att ha en pappa som är kung.Då 
är det enda man behöver göra att 
vänta på att pappa ska dö, samt att 
hålla koll på eventuella bröder. De 
kan nämligen också vara intresse
rade av kungatronen, men en kung 
regerar til syvende og sidst alltid 
ensam. Systrar behöver man inte 
inte oroa sig för, de kan inte bli 
kungar eftersom de är kvinnor. 
Det man ska tänka på är att gifta 
bort dem med personer som be
stämmer viktiga saker. Då blir 
dessa personer skyldiga dig en 
tjänst, och sånt är användbart när 
man är kung. 

Så till bröderna. Lite knivigare. 
För att försäkra sig om brödernas 
samarbete kan man ge dem en 
himla massa pengar. För att inte 
såra deras stolthet och på något 
sätt antyda att man är överlägsen 
kan man kalla dem "anställda vid 
hovet". Ett hov är en massa män
niskor som nickar när kungen får 
bra ideer, ofta kan de vara släk
tingar på något sätt. De får sköta 
viktiga uppdrag som att spela 
tennis med andra kungars bröder 
när de är på besök, eller inviga 
banker och sånt. Ja, sånt som en 
kungintehinnermedpåegenhand, 
helt enkelt. 

Ibland ftnns det dock bröder 
som tröttnar på att spela tennis och 
inviga banker. Erfarenheten visar 
på en del praktiska tricks som man 
kan använda sig av i de här situa
tionerna. 

Det brukar till exempel kunna 
hjälpa med att förgifta brodem 

med arsenik, bränna ner honom 
när han sitter och äter, eller helt 
enkelt hålla honom inspärrad i en 
källare med en järnmask på huvu
det resten av livet. Inom dessa 
ramar finns möjlighet till ettoänd
ligt antal improvisationer. 

Det här var alltså det enkla sättet. 
Om ni tycker det verkar krångligt 
så är det bara för att ni inte har hört 
om något av de andra sätten än. 

Den sortens kung man hade i 
det här landet var en annan. Man 
kallade honom för det nymodigare 
ordet president. Att vara president 
är precis som att vara en vanlig 
kungegentligen,detärbarainram
ningen som är komplicerad. 

En sån här kung blir inte auto
matiskt kung för att pappa varit 
det. Men det hjälper. Kungen som 
nu styrde det fridfulla kungariket 
var till exempel en äkta kungason. 
Men det är som sagt inte nog. För 
att bli en sån kung finns det ett hin
der som man måste ta sig förbi. En 
ritual där folket i landet skriver ner 
ditt namn på små lappar som de 
lägger i burkar. Det kan verka lite 
fånigt och onödigt, men knixen är 
att folket kan få för sig att skriva 
andras namn i stället för ditt på 
lapparna. 

Det gäller alltså att få folk att 
tycka om dig. Ja, innan de skrivit 
ned ditt namn alltså, sedan spelar 
det ingen roll för då är du ju kung 
och kan bestämma vad de ska tycka 
och vem de ska tycka om. Erfaren
heten har visat att det fmns ett 
enda trick som man kan använda i 
den här situationen. Pengar. Ja, 
inte riktigt som med bröderna, att 
man ger folket pengar så att de 
gillar en, men nästan. Att ge så 
mycket pengar till alla skulle bli 
alldeles för dyrt, därför kan man 
köpa plats i deras liv i stället. När 
folk fått se dej i trevliga samman
hang många gånger om dagen i ett 
par månader tror de att du är deras 
vän och då skriver de ditt namn på 
sin lapp. Problemet är att det blir 

Forts. på sid. 4. 

Pressgrannar 
Dessvärre är Danmark också i krig -
och därmed i viss grad medansvarigt 
för de fasor som !raks barn, kvinnor 
och gamla utsätts för under dessa dygn. 
Statsminister Anders Fogh Rasmussen 
försöker framstå som en internationell 
statsman - men är i själva verket en 
trist blandning av svansviftande knä
hund och pinsam fegis. Han är en knä
hund därför att han har beslutat sig för 
att stödja USA:s linje- oavsett vilka 
internationella normer som president 
Bush ses bryta. Han är en fegis eftersom 
han i månader har spelat med dolda 
kort - genom att hävda att han tänkte 
följa FN-spåret, för att ändå lämna det, 
och genom att säga nej till alla off en t
liga debattermed sina inrikes motstån
dare. Fog h framstår idag som en av vår 
världs mest krigslystna regeringsche
fer, och riskerar därmed att bidra till en 
långt instabilare värld, i stället för att 
tillhöra gruppen eftertänksamma väst
liga ledare. 

Ur Information (ett tack till Henning 
Kofoed som uppmärksammade oss) 

- Man sig er at Danmark er i krigstil
stand og at krigsloven galder. 
- Så må endetig Storm P-tropperne 
indkaldes og gå modjjenden. 

Fy Bush och Blair 
(me!. "Uti vår hage") 
text Anna Cöster & Ola Wikander 

Ute i världen finns bomber och död 
Fy Bush och Blair 
Ni köper olja med hunger och nöd 
Kom hit nu och demonstrera 
Ja alla ska protestera 
Här står vi tills bomberna tagit slut 

Ropen de skallar från gator och torg 
Fy Bush och Blair 
Slut på soldater, missiler och sorg! 
Kom hit nu och demonstrera ... 

Ute i världen vill gubbar ha makt 
Fy Bush och Blair 
Förväxlar det goda med 

människaslakt 
Kom hit nu och demonstrera ... 

Ute i världen har oljan sitt pris 
Fy Bush och Blair 
Tillräckligt högt för att starta en kris 
Kom hit nu och demonstrera 
Ja, alla ska protestera 
Här står vi tills bomberna tagit slut 



Bibliotekstjänst till salu 
Alla har väl sett palatset i glas och 
aluminium vid utfarten mot 
Bjärred, tillhörande Biblioteks
tjänst, ett företag i Lund sedan 
början av femtiotalet. Iden när det 
startade var att Sveriges folkbib
liotek, organiserade genom SAB, 
Sveriges Allmänna Biblioteksfö
rening, i ett gemensamt företag 
skulle ordna sin försörjning med 
sådant som bibliotek behövde, t. ex. 
registerkort, bokhyllor och inbind
ningar. Ur detta kom så också 
Bibliotekstjänsts viktigaste pro
dukt: sambindningen. Man skulle 
rationalisera inbindningen i slit
starka biblioteksband genom att 
göra den gemensamt. Om detta 
skulle gå någorlunda snabbt kräv
des att biblioteken tidigt tog ställ
ning till vilka böcker de skulle 
köpa och då behövdes det lektörer 
som läste, ofta i korrektur, nya 
böcker. Deras utlåtanden kunde 
biblioteken sedan grunda sina in
köpsbeslut på. Efter hand blev 
dessa utlåtanden, allmänt kallade 
sambindningslistorna, en central 
produkt oberoende av inbind
ningen i biblioteksband. 

Stor arbetsplats 
På Bibliotekstjänst jobbar i dag 
cirka 500 personer och till det 
kommer bortåt 1000 löst knutna 
lektörer som vid anfordran skriver 
en typ av recensioner inom sitt 
område. En sådan recension ska 
uppfyllaettantalkrav, väsentligen 
av varudeklarerande karaktär, men 
också rymma ett värdeomdöme, 
allt detta inom ramen för 150 
nerslag. För ett sådant utlåtande 
mottar skribenten 350 kr, samt 
därtill äran och tillfredsställelsen. 
Jag vet, jag är själv lektör och 
skriver några om året. 

Nåväl, Bibliotekstjänst (Btj) 
startades och ägdes av Sveriges 
folkbibliotekarier och blev en 

mycket framgångsrik och expansiv 
historia. Det tillkom tryckeri, en 
omfattande !T-verksamhet med 
CD-ROM-produktion och centrala 
databaseroch programvara för hela 
bibliotekssystem. Allt sköttes i en 
blandning av folkrörelseidealitet 
och affärsmässighet som nog får 
sägas ha fungerat. Dvs. det har 
hela tiden funnits hårda kritiker. 
Det är framförallt sambindnings
utlåtanden som har utsatts för hård 
kritik av besvikna förlag och för
fattare med anklagelser för inkom
petens och smakdiktatur. Men ock
så datasystemenhar kritiserats och 
de har valts bort av många 
kommuner som satsat på konkur
rerande system. 

År 1996 sedan släpptes KF in 
som aktieägare och år 2000 slog 
sig de bådaföreningar som funnits, 
den för fackbibliotekarierna och 
den förfolkbibliotekarie samman 
i en gemensam kallad Biblioteks
föreningen. Denna äger ca 75 pro
cent av aktierna i Btj, medan KF 
äger 25 procent. Detta vill man nu 
ändra på: man förhandlar med en 
ännu hemlig köpare om att sälja av 
rubbet och nu börjar vi närma oss 
det intressanta i ärendet. 

Goda skäl och dåliga 
Det finns ett antal goda skäl för att 
Biblioteksföreningen, en förening 
som väsentligen består av enskilda 
bibliotekarier, ska göra sig av med 
Btj. Det är jobbigt att vara huvud
ägare till ett företag med en års
omsättning på en miljard, det tar 
kraft som man i stället skulle vilja 
lägga på t.ex. utbildningsfrågor. 
Och ingen glädje anser man sig 
heller ha av ägandet. Btj :s tjänster 
är dyra och ändå det är klent med 
den utdelade vinsten. Till detta 
kommer att Btj egentligen skulle 
behöva mer kapital för att expan
dera och något sådant kapital har 

Ett renare Skåne? 
Ur ett nationellt perspektiv är 
Skåneen av de mestmiljöbelastade 
regionerna. I Region Skånes 
förslag till miljömål och miljö
handlingsprogram framgår att 
traftken är den viktigaste orsaken 
till detta. Trafiken är en avgörande 
orsak till en lång rad miljöpro
blemen som Skånes bidrag till 
klimatförändringar, försurning, 
hot mot levande natur mm. Detta 
trots att det finns få regioner där 
det torde vara lättare att lösa 
kommunikationer med kollektiva 
transportmedel. 

I helgen höll Vänsterpartiets 
Regiongrupp och Distriktets 
miljöutskott ett gemensamt möte 
där förslaget till "Länsplan för 
regional transportinfrastruktur i 
Skåne 2004-2015" diskuterades. 
Investeringar i Skånes kommu
nikationer styrs till stor del via 
nationella banhållnings- och 
vägplaner. Genom dessa investeras 
t.ex. i "upprustning" av Europa
vägar till motavägar och nergräv-

ning av järnväg i famösa projekt. 
Men Region Skåne har ett stort 
inflytande över de resurser som 
investeras utanför dessa planer. 
Totalt handlar det om ca 3.5 
miljarder i investering över 10 år. 

Detfanns en mycket storenighet 
på mötet att Länsplanen taget en 
helt felaktig utgångspunkt för 
arbetet. I vad man kallar "strate
gier" inriktar man sig på att "Öka 
tillgängligheten inom regionen" 
och "Förbättra tillgängligheten till 
omgivande regioner". Aven om 
det finns andra mål som är mer 
miljö- och säkerhetsinriktade, får 
denna allmänna inriktning till föjd 
att man huvudsakligen inriktar sig 
på att höja kapaciteten på det 
Skånska vägnätet (och i efterhand 
försöka minimiera miljökonse
kvenserna av detta). En bättre ut
gångspunkt vore att sträva efter att 
höja tillgängligheten med kollek
tivtrafik inom regionen och mellan 
regioner och när detta inte är möj
ligt finna trafiksäkra lösningar. 

inte föreningen. Nej, sälj det hela, 
säger Biblioteksföreningens sty
relse och många andra, då slipper 
vi bekymmer, får 3-400 miljoner 
kronor kontant och då ska vi 
verkligen utvidga vår ideella verk
samhet. Man har goda skäl för en 
försäljning. 

Men, som för attriktigt övertyga 
sig själv och andra om hurrättman 
ligger i tiden kommer till detta 
andra, ideologiska argument. De 
gårutpåattmankan inte samtidigt 
vara ägare och kund. Då ska man 
satsa på att bli bara kund, det ger 
maximalt inflytande. 

Tydligast och bäst har dessa ar
gument formulerats av Gunilla 
Herdenberg, stadsbibliotekarie i 
Lund och en av Biblioteksföre
ningens förhandlare vid försälj
ningen: 

"Det är omöjligt att äga och 
samtidigt vara en stark och krä
vande kund. Det är omöjligt att 
vara en ideell förening som har till 
huvuduppgift att verka för biblio
teksutveckling, och samtidigt äga 
ettkommersiellt företag som måste 
ha som mål att gå med vinst. Det är 
omöjligt att åstadkomma den 
starka biblioteksutveckling på 
nationellnivåsom vi absolutmåste 
åstadkomma i Sverige, om biblio
teksföreningen ska vara 'bak
bunden' av företagsägande." 

Ska ideologin segra? 
Alltså. sälj ut Konsum, Bondeko
operationen, Sparbankerna, lan
dets bostadsrättsföreningar m.m. 
-det är omöjligt att äga och sam
tidigt vara en stark och krävande 
kund. Det är som kund man har 
maximal makt, det är marknaden 
som löser problemen. Det är fullt 
möjligt att argumentera så, och det 
är i full överensstämmelse med 
den neoklassiska ekonomiska 
modell som kan visas vara teore-

Huvuddelen av intesteringarna 
föreslås inriktas på att höja väg
standard, ofta till motortrafikled. 
Så kallade miljöinvesteringar blir 
snarast försök att mildra negativa 
effekter av den självklara konse
kvensen att allt fler bilar kommer 
att köra på vägarna, genom buller
plank och estetiska åtgärder. Man 
kan fråga sig varför man måste 
höja vägstandarden mellan Höllvi
ken och Vellinge till motortrafik
led, istället för att minska bilismen 
genom bättre kollektivtrafik mel
lan Höllviken och Malmö. Eller 
varfören ny tvärväg genom värde
fulla naturområden måste byggas 
mellan Markaryd och Osby. Eller 
om förbifart öster om Ringsjöarna 
är ett sätt att på sikt få bort miljö
skadlig vägtrafik. Exemplen kan 
göras många. 

Det bästa sättet att minska trafi
kens miljöbelastning och antalet 
trafikskadade är att minska antalet 
bilar på vägarna. Detta kan enbart 
göras om kollektivtrafiken blir 
bättre. På det sättet gynnas också 
grupper med låg tillgång till bil. 
Mötet ansåg attregion Skåne borde 

tiskt optimal. Det är den som har 
gett oss Posten i dess nya skepnad 
med Svensk Kassaservice, den har 
gett oss Banverket och SJ, den har 
gett oss beställare och utförare i 
hemtjänsten och många tycker ju 
det är alldeles utmärkt. 

I den nya sköna världen förvän
tas allting blomstra fritt. Låt biblio
teken slippa sambindningslistor
nas tyranni och själva söka upp 
recensioner i tidningar och fack
press eller ha egna lektörer, tycker 
en biblioteksdebattör. Tja: i Sver
ige utkommer årligen ca 10 000 
böcker, varav kanske 1000 recen
seras i dagspress och ytterligare 
kanske 1000 i fackpress. De 
resterande 8000 recenseras enbart 
hos Bibliotekstjänst. Det kan nog 
bli lite mycket att hålla reda på i 
Tirnrå och Perstorp. 

Men avgörande är just frågan 
om en förening kan äga en affärs
drivande verksamhetinom sitteget 
falt.. Jag råkar känna till några 
amerikanska facksammanslut
ningar, IEEE och ACM, verksam
ma inom elektronik resp. IT. De är 
inte fackföreningar utan just 
yrkesföreningar av samma typ som 
Biblioteksföreningen, med enskil
da medlemmar. Båda dessa bedri
ver en utomordentligt omfattande 
förlagsverksamhetmed varderaett 
femtiotal tidskrifter och stor bok
utgivning, detta i konkurrens med 
kommersiella förlag. Tanken att 
de skulle sälja av detta tror jag 
skulle vara deras medlemmar 
ytterst främmande. 

Det är väl möjligt att landets 
bibliotekarier inte längre bör vara 
huvudägare av Btj, men jag tror 
det skulle vara ett grovt misstag att 
göra sig av med hela sitt ägande, 
allt för en ideologi som fungerar 
utmärkt när det gäller världsmark
nadspriset på vete, men som inte 
är lämpad för bibliotekstjänster i 
ett litet land. Den 8 maj avgörs 
saken. 

Sten Henriksson 

pröva alternativ där dessa medel 
investerades i satsningar på bättre 
kollektivtrafik till alla delar i 
Skåne. Ökad sträckning av påga
tåg, light-rail Lund-Hörby-Kris
tianstad, fler cykelvägar är alterna
tiv som kan prövas. 

Regionen har också inflytande 
över de nationella planerna. Det är 
avgörande att förhindra att natio
nella satsningar på motorvägar, 
t. ex. över Linderödsåsen, saboterar 
regionala försök att miljöanpassa 
transporterna. Här har vänsterpar
tiet en viktig roll att fylla genom 
att driva dessa krav i regionen. 

Länsplanen har skickats ut till 
remissorgan utan att den miljö
konsekvensbeskrivning som gjorts 
av planen skickats med. Detta är 
inget annat än ett kvalificierat sätt 
att försöka föra remissinstanserna 
bakom ljuset. Om man läser 
förslaget till miljöprogram för 
Skåne (som diskuterades på 
samma möte), inser man att bara 
genom en radikal omställning av 
trafiken i Skåne kan miljöproble
men lösas. 

Henrik Smith 



Samlat grepp om 
sta.~skärnans utveckling 
Fullmäktt~e ~a .vid sitt senaste utvecklmg", menade vänstern. I 
sammantradeJa ttll attkommunen detta hade den stöd bland annat i 
s~a utarbeta e.tt program för . att en tjänsteskrivelse från stadsbygg-
starka stadskarnans attraktivitet nadsdirektören Anders Tingvar 
och konkurrenskraft. Ansvaret för (som är chef för Stadsbyggnads-
dettaläggspåhögstapolitiskanivå, kontoret, SBK). SBK föreslog att 
dvs kommunstyrelsen. . motionen skulle tillstyrkas, vilket 
, Det varen V-marktmotwn som också var Byggnadsnämndens 
la~ bakom .. fullmäktiges beslut. ställningstagande. 
Vanstern fareslog ett "rehabili
teringsprogram" för Lunds stads
kärna, dvs man ville att kommun
styrelsen skulle få i uppdrag att i 
samarbete med köpmän, fastig
hetsägare, ideella föreningar osv 
utarbeta ett program för att stärka 
stadskärnans attraktivitetochkon
kurrenskraft 

Bakgrunden till motionen är för
s tås den utarmning av stadskärnans 
service och funktioner som stän
digt pågår och de nya etablering
arna av externa och halvexterna 
köpcentra som slår ut centrum
handeln. De skyhöga lokalhyrorna 
i stadskärnan är också en stor bov 
i utarmningsdramat Förutom det 
uttalade syftet med motionen, dvs 
att stärka stadskärnan, får man nog 
också uppfatta motionen som ett 
svar på den ständigt upprepade 
borgerliga kritiken mot vänstern: 
en kritik somgårutpåatt vänsterns 
genom sin restriktiva hållning till 
biltrafik i centrum skulle "strypa" 
centrumhandeln. 

Enbart förslag 
De borgerliga ville avslåmotionen 
med hänvisning till att diverse 
utredningar gjorts, bland annat ett 
förslag till fördjupad översiktsplan 
för stadskärnan. Planen går under 
benämningen "Värna och vinna 
staden". Mot detta argumenterade 
vänsterpartistema att "Värna och 
vinna .. . " sedanettdrygtårtillbaka 
bara funnits som just ett förslag -
inga politiska beslut har fattats. 
"Det är dags för kommunledningen 
att ta tag i frågan om stadskärnans 

Inte glömma, men gå 
vidare? 
Ett svar till Gunnar Sandins i nr 7 

Det känns lite konstigt att i dessa 
tider ägna sig åt polemik om det 
interna läget i partiorganisationen. 
J ag vill ändå inte låta Gunnars 
kommentarer i nr 7 stå oemot
sagda, även om det delvis rör hän
delser för 25 år sedan. 

Gunnar påstår att jag på kon
gressen 1978 deltog i en "heja
klack" för SUKP:s representant 
på kongressen, och att detta ska ha 
retat upp en del Lundakamrater. 
Jag måste erkärma attjag inte har 
något minne av jag skulle varit 
specielltaktividet sammanhanget, 
om jag minns rätt möttes talet av 
artiga, men avvaktande applåder. 

V skall betala! 
I ett avseenden var direktör Ting
var inte lika nådig mot Vänster
partiet. "Om motionenkan uppfat
tas så att vänsterpartiet också är 
beredda att medverka i en finan
siering av åtgärdsprogrammet, 
skulle det viktigaste hindret mot 
framgång vara undanröjt", skriver 
han. Så nu vet Vänsterpartiet det! 
Det är (v) som utarmar stadskärnan 
och skuffar undan de butiksinne
havare som drivit sin verksamhet 
i decennier. Och gynnar blusmång
larna i stället! Och det är, enligt 
SBK och dess direktör, (v) som 
trissat upp hyrorna till dagens 
skyhöga nivåer! Därför förväntar 
sig alltså Tingvar att (v) ska sona 
sina gärningar och vara med och 
betala för en uppryckning av cent
rum. Huruvida han menar att par
tiet ska finansiera det med hjälp av 
medlemsavgifterna eller om det är 
vänsterpartistemas privata plån
böckerna som ska lättas lämnar 
han lundaborna i ovisshet om. 

Hur som helst så tyckte full
mäktigemajoriteten att den cite
rade meningen inte hörde hemma 
i ett fullmäktigebeslut och strök 
den i beslutet, som i övrigt blev 
bifall till motionen med - som det 
heter - "hänvisning" till stads
byggnadskontorets tjänsteskri
velse. Därmed ligger nu ansvaret 
för att stärka stadskärnans attrakti
vitet hos kommunstyrelsen, och 
det är bara att hoppas på snabba 
åtgärder. 

u n 

På kongressen 1978 var jag inte 
ombud, jag deltog i egenskap av 
ombudsman i VPK Blekinge, och 
partifunktionärerna hade inte 
yttranderätt eller rösträtt om de 
inte var ombud. Motsättningarna i 
partiet var inte alltid så enkla att 
definiera på den tiden. APK hade 
brutit sig ut året innan, och partiet 
var fortfarande präglat av den 
striden. Lundalinjen präglades 
snarare av nyleninism än av "för
nyelse". VPK Lund samarbetade 
då gärna med den sektvänster som 
inte var trogen Sovjet eller Kina, 
och tvekade åtminstone inte öppet 
att hävda sin kommunistiska 
identitet. 

Man ska naturligtvis lära av 
historien. Men jag tror inte att 
långsinthet och bitterhet är frukt
bara politiska strategier. Man ska 
aldrig utgå från att vissa kamrater 
alltid har fel. Jag var inte alltid 
överens med Karin under vår tid i 
ungdomsförbundet, men dethind
rade mig inte att stödja henne som 
riksdagskandidat Jag var kritisk 
mot Ulf N ymark när han förnågot 

Region Skånes luftaffärer 
Att Region Skåne har en katastrofal 
ekonomi, efter systematiskt bor
gerlig negligering och en tveksam 
start för de rödgröna, torde inte ha 
undgått någon. Vi hoppas att i VB 
om två veckor kunna återkomma 
utförligt till ämnet, efter region
fullmäktiges sammanträde den 7-
8 april. 

Tills vidare en detalj i vad som 
kan bli den stora konkursen. 

Fullmäktigemötet ska bland 
annat behandla ett förslag till nytt 
avtal om Everöds flygplats ("Kris
tianstads Airport"), ett förslag som 
har beretts i den regionala utveck
lingsnämnden och behandlats av 
regionstyrelsen. Regionen är sen 
tidigare engagerad i flygplatsbo
Jaget med en 40-procentig ägar
andeL Kristianstads kommun har 
majoritet med 51 procent medan 
resten ägs av någraandra nordväst
skånska kommuner. 

Everöds flygplats går med för
Just, trots statsbidrag om nästan 3 
miljoner. Det är som bekant lika
dant med flygbolag, flygplanstill
verkare och flygplatser över hela 
världen, exempelvis väntas Arlan
da göra en förlust om 340 miljoner 
2003,enhalvrniljard under budget. 
Förklaringarna är kända: Irakkrig 
som gör människor flygrädda, glo
bal ekonomisk osäkerhet, alltför 
optimistisk utbyggnad. För Eve
röds del hoppade först SAS (genom 
ett dotterbolag) av och i dagarna 
har också Malmö Aviation slutat 
flyga dit. 

Nu ska alltså ett nytt avtal skri
vas, på åtta år. I förslagets§ 8 står: 
"Parterna skall årligen vid anfor
dran från bolaget inbetala respek
tive andelar av föregående års 
redovisade underskott, varvid an
delarna skall motsvara de procent
satser som framgår av § 2" (40 
procent för Region Skånes del, se 
ovan). 

Det betyder att åtta år framåt 
måste regionen täcka sin del av 

år sedan var kritisk motattdistriktet 
stödde spridningen av Flamman 
till nya prenumeranter, men jag 
pläderade för honom på distrikts
konferensen i höstas när han ställde 
upp till olika uppdrag där han 
kunde gjort stor nytta för partiet. 

Jag är som bekant kritisk mot 
agerande hos de kamrater som 
arbetade mot Karin när riksdags
listan fastställdes i fjol. Men detta 
innebär inte attjag har förutfattade 
meningar som gör att det skulle 
vara omöjligt att arbeta tillsam
mans med dessa kamrater i styrel
sen och i andra sammanhang. Na
turligtvis kommer det att uppstå 
motsättningar i olika frågor, men 
jag utgår inte på förhand från att de 
ska vara omöjliga att lösa. 

Detta innebärinte attjag under
skattar de problem som fmns. Det 
finns en risk att en del av parti
föreningen samlas kring Vecko
bladet och kommunalpolitiskt 
arbete, men lågprioriterar armat 
partiarbete. Andra kamrater pyss
lar med sitt partiarbete och struntar 
fullständigt i Veckobladet. Risken 

underskottet så länge som majori
tetsägaren Kristianstad vill fort
sätta verksamheten. 

De borgerliga partierna reser
verade sej vid behandlingen i regi
onstyrelsen, miljöpartietgjorde en 
protokollsanteckning. Borgarna 
vill att stadgarna ska tillåta bolaget 
att gå med vinst, och det kan vi 
lämna därhän. Men de tycker också 
att§ 8 enligt skrivningen ovan inte 
ger tillräckligt incitament att 
motarbeta underskott i bolaget, och 
det argumentet är det svårt att inte 
hålla med om. 

Vänsterpartiet i riksdagen är av 
resurs- och miljöskäl kritiskt till 
det nuvarande statliga flygplats
stödet. Linjen är attorter från vilka 
man bekvämtkan åka tåg till Stock
holm över dagen inte ska ha något 
flygstöd. Kristianstad är en sådan 
ort. Med nattåget kan man vara i 
Stockholm på morgonen, och efter 
uträttat ärende kan man återvända 
med X2000/Öresundståg på drygt 
fyra timmar. Eftersom även rege
ringen vill spara pengar och skona 
miljön kanske den ansluter sej till 
vänsterpartiet. I så fall ökas alltså 
förlusten på Everöd med 3 miljo
ner. 

Det märkliga är att vänsterpar
tiet, närmast då regionrådet Viimer 
Andersen, inte tycks ha haft några 
m vändningar mot det nya avtalet. 

Gunnar Sandin 

"Vissa skulle kanske tro att politi
ker skulle tycka att det ganska 
skönt att slippa den massmediala 
granskningen. J ag kan försäkra att 
det ingalunda är på det sättet. Det 
finns få saker som är så frust
rerande som att arbeta politiskt ... 
utan att det finns någonreell medial 
bevakning vare sig i form av tid
ningar eller i form av etermedier." 

Mats Einarsson (v) i riksdagsdebatt 
27 mars. 

är att den kollektiva, gemensamma 
diskussionen i partiet förtvinar, och 
det är i längden förödande för 
partilivet 

Hans Persson 

Lund och Nicaragua 
forts från sidan 4 

handikappade, till trädplantering i 
en nyanlagd park etc. Personinsat
serna har också varit betydande 
t.ex. har Björn Tell, f.d. överbib
liotekarie och datorpionjär i bib
lioteksvärlden, besökt Le6n ota
liga gånger och hjälpt till med råd 
och utrustning till därvarande UB. 

Lund är inteensam om att stödja 
Le6n: det fmns ett halvdussin vän
skapsföreningar runt om i världen 
med olika inriktningar. Lunda
föreningen fortsätter som tidigare 
och tänker närmast vidga kretsen 
av fasta bidragsgivare. Den som 
helt enkelt vill bli medlem (kr l 00) 
eller ge ett spontant bidrag kan 
göra det på pg Il 69 57-2 Lund
Le6n, Lund. 

SH 
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Blom Karin 0312 

Det var en gång ... 
Fons. från sid. l. 

alldeles för jobbigt att springa runt 
och träffajättemångamänskor hela 
tiden. Därför köper man plats i 
tidningar, radio och tv i stället. 
Om man dessutom klistrar ditt an
sikte i varje gathörn också, går det 
precis lika bra som att träffa män
niskorna på riktigt. 

Och det är alltså till allt detta 
man behöver alla pengar. Rent stol
ligt mycket pengar, faktiskt. 

Här krånglar det till sig extra 
mycket för presidentkungar, för 
ingen kan ha så mycket pengar. 
Inte ens om man har en pappa som 
är kung. Därför måste man skaffa 
sig finansiärer. Finansiärer är ett 
annat ord för tobaks- och oljebo
lag. Men när de ger dej dina pengar 
tänker de på samma sätt som när 
kungar gifter bort sina systrar. Du 
blir skyldig dem en tjänst. Inga 
jättegrejor. Bara ordna upp situa
tioner som kört ihop sig för dem. 
Om tobaksbolagen till exempel 
har problem med krånglande to
baksodlare som vill ha mer betalt 
för vad de producerar kan du ju 
exempelvis invadera deras land 
som en vänskapsgestgentemot din 
finansiär. 

Nu hände det sig i det här väl
mående kungariket med kungen 
som var son till den gamle kungen 
U a, det fanns ju en kung emellan 
dem också, men han fick sluta att 
vara kung när han var slarvig med 
cigarrer) att det hade fötts ett miss
nöje gentemot honom, trots atthan 
hade fortsatt att synas varje dag, 
och det till på köpet för såna de
taljer som att han bestämt att hela 
folketmåste hjälpas åt för att stödja 
landets rika minoritet. 

Uardavägen 0:85 
224 71 Lund 

Bekymrad åkte kungen hem till 
pappa exkungen på hans plantage 
för att rådgöra om vad han skulle 
göra. 

-Min son! sa exkungen. Erfa
renhet har visat att det bara finns 
ett knep att ta till i såna här situa
tioner. 

- Att ge dom som klagar pengar 
tills dom ändrar sig? frågade kung
en. 

-Nej , det blir för dyrt och om
ständligt, svarade hans far. Dess
utom finns det ett bättre sätt, ett 
sätt att slå två flugor i en smäll. Du 
vet ju själv hur våra vänner olje
bolagen klagar och är på dej för att 
det finns andra länder som också 
äger olja. Du ska göra precis sam
ma sak som jag gjorde för tio år 
sedan när jag befann mig i samma 
situation. Bomba Kirak! 

- Ååh pappa, du vet ändå alltid 
bäst! utbrast kungen tillgivet. 

De föll i varandras armar och 
gnuggade näsor med varandra på 
det där uppskattande sättet, och 
hade ett sånt där ögonblick till
sammans som bara en far och en 
son som är bundna till varandra 
med kärlekens band kan ha. 

Glad i hågen traskade kungen 
den sista biten hemåt från limo
parkeringenomgiven av sina trog
na gorillor. 

- Pappaärenriktigklippa! tänk
te han. Attjag inte kom att tänka 
på det där själv. 

Kungen av Kirak hade tidigare 
varit en av det välmående landets 
bästa vänner. Det var på den tiden 
då han var guds utsände att be
kämpa mörkermännen och djävu
lens anhang i den onda skurkstaten 
Kiran, som gjort sig skyldig till 
både gudsförnekelse och undan
hållande av oljereserver. 

Sen det kriget tagit sluthade nåt 
överraskande inträffat. Kungen av 
Kirak hade plötsligt och oväntat 
bytt sida och försvarade nu precis 
samma onda djävulska ideal som 
han så rättfärdigt hade bekämpat 
med hjälp av folkmord på åttiotalet. 
Nu var det dags att göra något åt 
den saken. 

Kungen kände hur det kokade i 
honom när han tänkte på hur många 
fasansfulla illdåd som hans fiende 
hade begått sedan krigsslutet. 

Övertygad om att finna stöd för 
sina funderingar kontaktade han 
sina vänner i kungaklubben. Alla 
länder som hade kungar fick vara 
med i klubben, men naturligtvis 
var det bara de rikaste kungarna 
som fick vara med och bestämma, 
tänker själva vilken oordning som 
annars skulle ha uppstått. 

Men döm om kungens förvåning 
när han till och med där, i kunga
klubben, stötte på motstånd. Nä, 
nu fick det verkligen vara nog! 
Kungen genomskådade genast att 
det måste vara fundamentala mu
slimer som på något sätt låg bakom 
allt trubbel han stött på. Han in
formerade allmänheten om att så 
var fallet och höjde säkerheten på 
landets flygplatser. Hans nästa steg 
var att formellt markera att kunga
klubben var upplöst. 

-Tur att jag inte betalat med
lemsavgiften! tänkte han nöjd för 
sig själv. 

Lund och Nicaragua 

Nu var tid för handling och inte 
kärringprat, det stod ju tydligt och 
klart. Men då kungen egentligen 
var lite för ädel för sitt eget bästa 
bestämde han sig storsint för att ge 
Kirak en sista chans. I ett tevetal 
bad han snällt kungen av Kirak 
och hans söner att överlämna sig 
själva och sina oljekällor i hans 
händer. Men de otacksamma svi
nen övervägde inte ens storslagna 
erbjudande. 

Här skulle kungen med rätta 
kunna ha blivit förolämpad och 
förvandlat det hela till en personlig 
vendetta, men som han var en 
godmodig och saklig man koncen
trerade han sig på det verkliga 
problemet i stället, och kom med 
en lösning! 

Nicaragua var i blickpunkten för 
tjugo år sen. Reagan och hans hej
dukar sålde t.o.m. vapen till Iran 
(som var i krig med USA-stödda 
Irak) för att få pengar till vapen till 
Contras i Nicaragua, de grupper 
USA ställde upp. för att störta 
sandinisterna. Sandinisterna vann, 
men sedan 90-talets början har 
högern haft regeringsmakten. si
tuationen i Nicaragua tycks nu 
ekonomiskt och socialt vara sämre 
än någonsin sedan Somozatiden. 

Detta som en inledning till några 
rader om solidaritetsarbetet i Lund 
för Nicaragua. I början av 1980-
talet drev vänsterpartiet i Lund en 
kampanj för att Lund skulle ha 
vänorten Le6n, en universitetsstad 
som har likheter med Lund. Det 
lyckades till slut, i samarbete med 
socialdemokraterna, miljöpartiet 
och en självständig folkpartist. 

Stödkommitten för Central
amerikas folk har verkat längst. 
Men en grupp ville koppla ihop 
vänorten med solidaritetsarbete i 
Lund och så bildades Vänorts
föreningen Lund-Le6n. 

Vid Lund-Leons årsmöte i mars 
konstaterades att föreningen har 
40 medlemmar. Men till det kom
mer fernhundra anställda i Lunds 
kommun som varje månad låter en 
tia av sin lön gå till Lund-Le6n. De 
pengama bildar grundplåten för 
de projekt som sedan till20 procent 
finansieras av föreningen och till 
80 procent av Sida. Ordföranden 
Cecilia Lindblom kunde konstate
ra att sammanlagt har på så sätt 
drygt två miljoner överförts till 
Le6n: till mat och utbildning för 
gatubam, till barnböcker för sta
dens bibliotek, till en skola för 

Forts. på sid. 3. 

Erfarenhet hade visat honom 
den bästa metoden att handskas 
med individer som brister i om
döme. Kollektiv bestraffning. 

För ett ögonblickkom bilden av 
lemlästade kirakiska barn och för
tvivlade män som skriker ut sin 
dödsångest ögonblicket innan de 
förintas för hans ögon, och han 
kände sig lite förvirrad. Men sen 
insåg han hur fånig han var, ska
kade på huvudet och tog en rejäl 
tugga av sin saftiga Big Mae. 

Andreas Gode 

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

Olle Teleman 
dog den 30 mars, 46 år gammal. 

Olle arbetade under några år 
runt 1980 med Veckobladet. 
Han fyllde rollerna som redak
tör och volontär. Olle arbetade 
med alla aspekter i VB -arbetet, 
inklusive det praktiska med att 
omvandla svårlästa manus, för 
långa insändare och lysande 
texter till en fardig tidning, en 
gång i veckan. 

Olle skrev brett. Han skrev 
om, och från, den universitets
värld han verkade i. En värld 
som många i vänstern också på 
den tiden tillhörde, men som 
VB annars inte var bra på att 
bevaka. Olle skrev också un
derfundiga texter. En hade ru
briken "Min första Majs pann
kaka". Om texten handlade om 
första maj, en flicka vi namn 
Maj eller var receptet på majs
pannkaka känns fortfarande 
osäkert. 

Det var kul att arbeta med 
Olle. Han kunde vara tydlig 
med sina åsikter och hade ett 
bett i argumentationen. Man 
fick i bland vara på sin vakt. 

Olle var också med och star
tade det som blev Röda Kapel
let. Han satt i styrelsen, han var 
i många år notansvarig, han 
var med och organiserade vän
sterns första blåsarläger, men 
framför allt var han en stark, 
musikalisk och duktig förste
trumpetare- som gärna spelade 
andrastämmor, prestige var ho
nom främmande. 

Sen for han till Finland och 
Stockholm och gjorde fma ve
tenskapliga insatser. Och nu är 
borta. Vi sörjer en god kamrat. 

Lars Borgström 
Gunnar Sandin 
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