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Veckobladet 
nr 17 kom inte till prenumeranterna 
som den skulle i fredags utan först 
nu på måndag. Den adresserades 
och lämnades in i god ordning så 
felet är uteslutande postens. Det är 
naturligtvis oacceptabelt, särskilt 
mot bakgrund av hur noga posten 
har blivit med att tillämpa de tre 
"fördröjningsdagarna" även om 
det råkar vara en röd dag i veckan. 

De rödgröna alliansernas problem 

Vi ska nu kontakta posten och 
begärakompensation i den formen 
att de distribuerar nr 19 fredag den 
30 trots att det är helg dagen innan. 
Vägrar de (och erbjuder annan 
kompensation) så hoppar vi över 
nästa veckas nummer. V ar alltså 
beredda på att få vänta extra länge 
på nästa nummer. 

Anteckningar från 
en strejkvecka i Lund. 
Måndagen 5 maj höll både v och 
s möten om Kommunals strejk. V 
beslöt att politikerna inte skulle 
låsa upp skolor när strejken i Lund 
inleddes den 12 maj. S beslöt att 
politikerna skulle låsa upp dem. 

Tisdag 6 maj meddelade jag 
skoldirektör Sten-Bertil Olsson att 
jag i egenskap av Utbildnings
nämndens ordförande beslutat att 
politikerna inte skulle låsa upp 
gymnasieskolorna. Han började ut
reda beslutets konsekvenser och 
spred information om det i kansliet, 
till politikerna och till gymnasier
na. 

Onsdag 7 maj fick jag veta att 
endast Polhemsskolan skulle förbli 
helt låst. Övriga skolor skulle vara 
helt eller delvis öppna, eftersom 
låsningen där skedde automatiskt. 
Större delen av Vipeholm skulle 
låsas först från tisdag 13 maj. 

Torsdag 8 maj sammanträdde 
Utbildningsnämndens presidium 
i närvaro av skoldirektören och 
och förvaltningsassistenten. I dis
kussionen om låsningen hävdade 
Sven Tufvesson(s) liksom Louise 
Rehn Winsborg(m) arbetsgivar
ansvaret och uppmanade mig att 
upphäva mitt beslut. Jag stod fast 
vid beslutet. Protokoll fördes. 

Fredag 9 maj intervjuades jag 
av en journalist på sydsvenskan 
om mitt beslut. Jag förklarade det 
och hävdade i första hand strejk
rätten. Initiativ till artikeln hade 
tagits av Louise. 

Lördag l O maj trycktes artikeln. 
Den hade högt läsvärde eftersom 
alla undrade hur strejken skulle 
påverka gymnasierna, när den bröt 
ut följande måndag. Därmed fick 
allmänheten också korrekt kurr-
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På alla de tre parlamentariska nivåerna - stat, region, och 
kommun - samarbetar vänsterpartiet med miljöpartiet och 
socialdemokraterna i" rödgröna" allianser. På sistone har ju 
samarbetet på riksplanet varit omdiskuterat och allmänt har 
det förmärkts slitningar som inte minst bottnar i den ekono
miska situationen som är bekymmersam på alla nivåer. Vi 
har därför ställt frågor till representanter för vänsterpartiet: 
hur är det med ekonomin, hur går samarbetet, vilka är reak
tionerna i partiet och bland allmänheten? 

Karin Svensson Smith, 1 Mats Olsson, 
riksdagen: kommunstyrelsen: 
"Sveket" har gett l s-återfall i 
oss s-röster betongbeteende? 
Överenskommelsen om infrastruk
turen som skulle ge ny järnvägför 
I OJ miljarder beskrevs av dej som 
en stor framgång för vänster
partiet. Nu har det stått i tid
ningarna att Banverket ska skära 
bon 5,5 miljarder i sina investe
ringar 2005 och 2006. 

Det som skett är att finansdeparte
mentet har uppdragit åt alla andra 
departement att utgå från förlänga 
2004 års budgettak två år framåt. 
Vi måste ha beredskap för att låg
konjunkturen blir lång och djup, 
säger den kommunikationsan
svariga ministern Ulrica Messin g. 
N å got bindande beslut handlar det 
alltså inte om. 

Vad skulle du tycka om beslutet 
blev sådant? 

Det skulle vara absurt. Just som 
man sitteroch putsar på de remisser 
om utbyggnadsplanerna som ska 
in till Banverket som underlag för 
dess avvägningar kommer de här 
signalerna. Det svär naturligtvis 
mot den miljöpolitik som rege
ringsöverenskommelsen talade 
om. 

Hade det skett något samråd med 
mp och v iförväg? 

Inte med mej och inte med kamra
terna på vänsterpartiets insyns
poster i finansdepartementet. J ag 
har protesterat och fått löfte om 
samråd i fortsättningen. 

Det här låter som den socialdemo
kratiska maktarrogans som det har 
talats om i vissa kommuner. 

Man grips av misstanken att rege
ringen förbereder sej för att byta 
samarbetspartner efter ett ja i 
EMU-omröstningen. Men formellt 
är den i sin fulla rätt att handla som 
den har gjort. Annat vore det om vi 
satt med . .. 
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I Malmö kommun har vänsterpar
tiet lämnat det röd g röna samarbe
tet och i Stockholm ställde det inte 
upp på utformningen av trängsel
avgifterna. I båda fallen handlar 
det förstås om sakfrågor, men 
bidragande tycks också vara vad 
man uppfattar som socialdemo
kratisk maktarrogans och självtill
räcklighet, ettfenomensom ju inte 
är precis nytt. Hardetmärkts något 
liknande i Lund? 

I den kommunala ledningen är 
samarbetsklimatet mycketgottoch 
konstruktivt. 

Gäller det även på andra kommu
nala nivåer? 

J ad å, det gäller inte minst i de 
viktiga barn- och skolnärnnderna. 
Fast ett undantag är nog ändå 
Byggnadsnämnden, där socialde
mokraterna nyss gick samman med 
moderaterna och beslöt att riva ett 
garnrnalthus i ÖstraMårtensgatan. 
Det ser ut som ett återupplivande 
av den gamla betongmajoriteten. 

Menfinns det riskför att majori
tetskoalitionen ska spricka, här 
som i Malmö ? 

Sakfrågan i Malmö gällde ekono
min 2004 och det problemet har vi 
i Lund skjutit framför oss, till hös
ten. Då kan det bli kärvt om prog
noserna håller. 

Hur kärvt då ? 

Dagens prognoser säger att resul
tatet blir 60 till 80 miljoner sämre 
än beräknat, och det finns inga 
reserver i budgeten. Det finns 
många osäkerheter, till exempel 
om hur den kommunala skatte
utjämningen slår, och i bästa fall 
får vi en kraftigt förbättrad kon
junktur under resten av året som 
förbättrar skatteinkomsterna. Men 
tills vidare måste vi utgå från att 
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Saima Jönsson, Region 
Skåne: 
- Svaga protester 
mot nedskärningar 
Om Region Skånes katastrofala 
ekonomi har Veckobladet skrivit 
förr, liksom andra tidningar. Pro
blemet är alltså att tidigare spar
åtgärder inte har fungerat som 
planerat samtidigt som skattein
komsterna minskar på grund av 
lågkonjunkturen. Eller är det ka
tastrof? Har vänsterpaniet någon 
avvikande syn på det ekonomiska 
läget? 

N ej. Alla partierna tror i princip på 
de prognoser som tjänstemännen 
presenterar. 

Det har sagts att den ekonomiska 
styrningen i regionen är svag och 
att det är ett skäl till att pengarna 
läcker ut. Gör ni politiker något åt 
det ? 

Numera får vi månadsvisa rappor
ter om ekonomin. Och som VB 
berättathar dethållits och kommer 
att hållas extra möten i olika sam
manhang. 

Finns det något alternativ till 
besparingar eller eventuellt nya 
höjningar av landstingsskatten? 
Kan staten tänkas skjuta till mer 
pengar? Planeras det någrafram
stötar? 

Inte vad jag vet. På längre sikt 
finns det nog en insikt om att sjuk
vården måste få kosta mer för sam
hället, kanske 10 procent av brutto
nationalprodukten mot cirka 8 pro
cent idag. Men staten kräver säker
ligen attlandstingen och däribland 
Region Skåne sparar och framför 
allt gör sin struktur effektivare in
nan den går in med mer pengar. 

Uttrycket "effektivare struktur" 
brukar betyda nedläggningar. 

Visst. Vi har ju ett program för 
regionen, "Skånsk livskraft", som 
har antagits under stor enighet, 
och som bland annat ska styra de 
vårdsökande till rätt nivå, nivåer 
som i regel är billigare. Det pro
grammet kommer att forceras nu. 

Vi har fått läsa att det bland annat 
betyder att akutmottagningarna 
ska bon i Ängelholm och att verk
samheten i Ystad ska reduceras 
starkt. Kommer även Lund att 
drabbas ? Det har ju tidigare talats 
om en striktare arbetsfördelning 
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Anteckningar ... 
forts från sid l 

skap om de tre partiemas ställ
ningstaganden. 

De kontakter jag hade med poli
tiker och allmänhet tydde på att 
många var mycket kritiska mot 
mitt beslut. Man menade bland 
annat att jag svikit mitt samhälls
ansvar och missbrukat delega
tionsinstrumentet 

Måndag 12 maj inleddes strej
ken. Polhemsskolan och delar av 
andra gymnasier förblev låsta. S, 
v och m p hade ett gemensamt sarn
manträde inför onsdagens nämnds
möte. Det framgick att en stark 
opinion inom s var emot beslutet 
att låsa upp skolorna. 

Sven presenterade en enande 
lösning. Viskulledels sökadispens 
hos Kommunal för genomförandet 
av de nationella proven och dels 
stänga alla skolornaheltoch hållet 
av miljö skäl. Det innebar att stäng
ningen av gymnasierna i fortsätt
ningen skulle vara hundraprocen
tig, frånsett de tider då eleverna 
släpptes in för nationella prov. Det
ta var alltså en utvidgning av strej
kens omfattning, samtidigt som 
hänsyn togs till de studerande. 

Dispensen var en förutsättning 
för enigheten. Eftersom också 
Kommunal skulletjäna på dispen
sen fanns hoppet att den skulle 
beviljas. Sven hade gotthopp efter 
kontakt med Kommunallokalt och 
regionalt. 

Vi trodde att de tre styrande 
partierna skulle rösta för förslaget 
och de borgerliga mot. 

Onsdag 14 maj skulle Utbild
ningsnämnden sammanträda. 
Ornedelbart före sammanträdet 
fick vi veta att Kommunal vägrat 
dispensen. 

Sven lade ändå fram förslaget 
inför nämnden. Det visade sig 
överraskande att det fick stöd av 
alla de borgerliga partierna. J ag 
reserverade mig liksom halva den 
socialdemokratiska gruppen och 
rnp mot att skoloma skulle öppnas 
inför de nationella proven. Proto
koll skrevs ochjusterades ornedel
bart för att vara tillgängligt för 
alla. 

Torsdag 15 maj meddelade pres
sen att skoloma skulle öppnas för 
de nationella proven. Konstigtnog 
korn det uppseendeväckande och 
lyckliga faktum att alla skolor 
skulle stängas helt bort i pressens 
och allmänhetens reaktioner. 

Fredagen 16 maj redogjorde jag 
för situationen i Sydnytt. 

Idag, måndagen 19 maj tycks 
gymnasiernas rutiner i strejksitua
tionen ha satt sig. Skolorna är 
stängda, frånsett vid provtill
fållena. Nedskräpning och vanda
lisering har stoppats. 

Kommunal har hotat attförlänga 
strejken i Lund. Vi får se om hotet 
verkställs. Annars återgår allt i 
Lund till det normala måndagen 
26 maj. 

Samtidigt inleds kanske den sto
ra strejkomgången som ska pågå 
tills avtal slutits. 

Gunnar Stensson. 

Riksdagen 
forts från sid l 

Men de dystra ekonomiska utsik
terna är väl ett faktum. Eller gör ni 
en annan bedömning i vänsterns 
riksdagsgrupp? 

Nej, vi trortills vidare påEkonomi
stymingsverket, även om de har 
en tendens att svartmålalägetinför 
en budgetuppgörelse. Vi är ju kri
tiska till utgiftstaket men tror inte 
heller att statsskulden kan öka hur 
mycket som helst. Men det gäller 
att spara på rätt sätt och även att 
öka statens inkomster. Det är fel 
att spara på järnvägsutbyggnaden 
liksom det är kontraproduktivt att 
spara på utbildning och forskning. 
Det var rätt att spara på säkerhets
polisen och på vägutbyggnaden 
vilket vi har medverkat till. 

Än inkomsthöjningar då? Menar 
du höjda skatter? 

I första hand och konkret tänker 
j ag på dieselskatten. Enligt Statens 
institutför kommunikationsanalys 
betalar den tunga vägtrafiken bara 
mellan lO och 30 procent av sina 
totala kostnader, beroende på hur 
man räknar. Åkerierna borde sna
rast få vänja sej vid en betydligt 
högre kostnadsnivå genom att 
bränsleskatten höjs med förslags
vis 50 öre om året. I en första 
omgång skulle det ge cirka l ,9 
miljarder kronor. 

Blirdet inte svårtförvänsterpartiet 
att svälja nya nedskärningar med 
tanke på den debatt som var i 
anslutning till den senaste budget
uppgörelsen? 

Partistyrelsen har beslutat att till
sätta en budgetarbetsgrupp som 
även innehållerrepresentanter från 
riksdagen. Den ska vända på alla 
stenar och kornrna med förslag till 
ett möte i juni, även om jag tvivlar 
på att den hinner komrna särskilt 
långt till dess. 

Vi harfrågat kommun- och region
politikerna om reaktioner på ned
skärningarna. Hur är det i riksda
gen? 

Vi bombarderas och belägras av 
företagare som protesterar mot den 
tredje sjuklöneveckan. Jag svarar 
dem att de ska tacka vänsterpartiet 
för att det inte blev en fjärde vecka. 
Men visst är sjukskrivningarna ett 
enormt problem. I valrörelsen se
naste hade jag tillfälle att tala med 
personer som verkligen kan ämnet, 
personal på försäkringskassorna, 
och de vittnade om hur de måste 
koncentrera sej på sina akuta ar
betsuppgifter och inte hann med 
rehabiliteringen. 

Några andra reaktioner än före
tagarna? Facket till exempel? 

Just nu tycks luften har gått ur LO, 
efter brytningen med regeringen 
om buffertfonderna. Och inte 
heller från allmänheten i stort 
kommer det särskilt mycket pro
tester. Tvärtorn har den enligt o pi
niansmätningarna belönat vänster
partiet med ett ökat stöd efter bud
getuppgörelsen, trots allt som sa
des av kritikerna. 

Kommunen 
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underskottet blir av den storleks
ordningen. Då måste kommunen 
öka inkomstema eller sänka utgif
terna eller både och. 

Ökade inkomster betyder väl 
skattehöjningar? 

Ja i praktiken. Vänsterpartiet har 
ju i samband med Kornmunals 
konflikt redan uttalat att vi är be
redda att höja kommunalskatten 
för att förbättra lönerna, men regio
nen höjde ju skatten i år och det 
politiska utrymmet för höjningar 
är begränsat. Alternativet är att 
spara, och det av en sådan stor
leksordning att man kommer in på 
kärn verksamheterna. 

Du ser det inte som ett alternativ 
att strunta i balanskravet? 

Kornmunens affärer måste ju gå 
ihop. Man kan göra en glädjebud
get och sen konstatera att den 
sprack men vi var optimistiska 
redan när det gällde budgeten i år. 

Vad skulle det behöva sparas på 
för att klara hem 60-80 miljoner? 

Vi skulle tvingas skrota det mesta 
i det rödgröna 34-punktsprograrn
rnet, åtminstone det som kostar 
något väsentligt. Skolan skulle inte 
få de utlovade förbättringarna, 
barngrupperna skulle inte minska 
i storlek på daghemmen. 

Det är ju ett område där koalitio
nen har haft en hög profil. 

J a, vi har varit kaxiga. Lund skulle 
ha blivit först i landet med att först 
fastställa och sen genomföra nor
rner för gruppstorlek. På det om
rådet finns ett starkt förväntans
tryck från föräldrar och personal, 
och vi kan vänta oss en svekdebatt 
om vi inte håller löftet. 

Bostadsbyggandet var en annan 
huvudpunkt i de rödgröna kom
munlöftena. På nationell nivå väg
rar byggandet att ta fart, och det 
har varnats för att byggsektorn 
kommer att förlora 14 000 jobb. 
F as t trycket på bostadsmarknaden 
sjunker kanske i lågkonjunkturen? 

Knappast i en stad med Lunds 
arbetsmarknad och befolknings
sammansättning. Nu ligger visser
ligen bostadsbyggandet utanför 
den kommunala budgeten men det 
kan påverkas ändå. Till exempel 
skulle vi behöva förstärka stads
byggnadskontoret för att få fram 
planer snabbare men nu drabbas 
de av det allmänna sparbetinget 

Vad sägervänsterpartiets kommu
nalpolitiker på sina måndagsmö
ten om allt detta? 

Vi har beskrivit scenarier men inte 
fattat några principiella beslut. De 
avgörande besluten om budgeten 
för 2004 måste fattas i slutet av 
september och början av oktober. 

Vad händerom de inte kan det? 

Då skulle trovärdigheten för det 
rödgröna alternativet rubbas svårt 
i en kommun där borgerlig majo
ritet är ett slags normaltillstånd. 

Regionen 
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mellanspecialistvården i Lundoch 
Malmö. 

Det är en garnmal tanke som hittills 
inte har kunnat realiseras, främst 
på grund av lokalt motstånd. Men 
eftersom Lund och Malmö är un
dervisningssjukhus är läget mer 
kompliceratdär och utredningarna 
är inte klara. När de kornmer blir 
det säkert aktuellt med besparingar 
även på universitetssjukhuset i 
Lund. 

De billigare vårdformerna du 
nämnde handlar ju i första hand 
om primärvården, vårdcentraler
na. Innebär det att de slipper 
spara? 

Det finns ett sparbeting även på 
öppenvården och den måste väl 
dra sitt strå till stacken. Där finns 
till exempel en kostnadskrävande 
verksamhet som heter mobiljour 
som jag själv tror kan tas bort. Ett 
par sköterskebemannade filialer 
kan kanske också dras in. Men i 
princip ska primärvården fredas, 
och det är inte minst vänsterpartiets 
linje. 

Men VB har ju tidigare berättat 
att v-politiker i Malmö suttit och 
aktivt pekat ut en vårdcentral som 
kunde dras in. 

Det handlade om vårdcentralen 
Eden, och det vår ett olyckligt 
beslut eftersom det är en mycket 
väl fungerande enhet. Men sista 
ordet är inte sagt i den frågan. 

Hur fungerar samarbetet mellan 
de tre "regeringspartierna" i re
gionen? 

Bra, såvitt jag kan bedöma. Det 
finns som sagt en samsyn om det 
ekonomiska läget. I styrelser och 
nämnder hålls förrnöten så som 
avtalats och jag upplever att 
vänsterpartiet kan påverka försla
gen och därmed besluten i de sam
manhangen. 

Men partiets distriktsstyrelse var 
ju mycket kritisk mot partistyrel
sens uppgörelse om höstbudgeten, 
en uppgörelse som regionrådet 
Viimer Andersen reserverade sej 
mot. Hur kommer det sej då att 
man så godvilligt tycks svälja de 
socialdemokratiska nedskärning
arna här i Skåne? 

Vänsterpartiet har haft invänd
ningar. Ifråga om vårdavgifterna 
har vi föreslagit lägre höjningar 
och särskilda hänsyn till vissa 
grupper, och samrna sak gäller 
Länstrafikens taxehöjningar. Men 
det är inte särskilt sannolikt att vi 
kan få någon ändring till stånd. 
Och några ultimativa krav har vi 
inte ställt. 

Är det ändå inte förvånande med 
tanke på det militanta språkbruket 
i andra sammanhang? 

En faktor är nog att regionpoliti
kerna i hög grad byttes ut genom 
det förra valet och att många fortfa
randeharsvagakunskaperorn vår-
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Valutaspekulationer 
Den dag detta skrivs- måndagen 
den 19 maj - når euron upp till 
samma nivå mot dollarn den hade 
när den Janserades för fyra år se
dan: 1.17 dollar för l euro. Det ger 
envar anledning att reflektera lite 
över sambandet mellan valutorna 
och världspolitiken. 

Vi betalar, vi betalar 
Vi sa det redan under Vietnamkri
gets: USA betalar visserligen for
mellt kriget, men det är vi i den 
övriga världen som finansierar det. 
Med det menade vi att krigskost
naderna i den amerikanska statens 
budget behövde inte motsvaras av 
lika stora skatteintäkter. Man 
kunde lugntköra med väldiga bud
getunderskottdärför att sedelpres
sarna betalade utan att det blev 
(svårare) inflation. En hel värld 
stod redo att leverera varor till 
USA och som betalning få dollar
tillgodohavanden som man sedan 
lät stå kvar i USA. Dollarn var 
världens reservvaluta. 

Så är det förstås nu också: USA 
kan vältra sig i krigsmaterial och 
rymdexperiment, japanska bilar 
och Mellanösternolja-allt betalas 
av oss alla. Irakkriget är inget eko
nomisktproblem för USA, vi beta
lar Särskiltgenerösa bidragsgivare 
är förstå alla de människor i t.ex. 
Latinamerika och Östeuropa som 

har sina besparingar i dollar i ma
drassen. När de amerikanska bud
getunderskotten ser ut att bli riktigt 
stora så sjunker dock dollarkursen 
och det är det som händer nu. Men 
vi och våra banker tycker inte om 
det - våra dollarreserver minskar 
ju då i värde- och vi försöker hålla 
dollarns värde uppe. 

DärförEMU 
Såvittjag förstå så är en av avsik
terna med EMU att erbjuda ett 
alternativ på den punkten, att ut
mana dollarn som världs- och re
servvaluta. Detmåste varadet Leif 
Pagrotsky menade när han tala om 
"machovaluta" i sin artikel. Tja, 
det är väl inte helt fel att utmana 
dollarn? Så att USA kan få betala 
sina krig själv? 

Det finns alltså komplikationer 
i ställningstagandet kring EMU
frågan ochjag är inte riktigt säker 
på att de kommerfram i den enklare 
propagandan. Men det ska bli in
tressant att se om någon från JA
sidan kommer att fria till krigs
motståndare och USA-skeptiker 
med sådana argument. Man skulle 
så klart börja tala om EU som ett 
politiskt projekt avsett att bygga 
en europeisk motvikt till den ame
rikanska världsmakten. Med den 
vanliga logiken om fiendens fiende 
skulle man snart sitta där och heja 

på uppbyggnaden av en europeisk 
militär styrka och ett gemensamt 
försvar inom EU.Ulf Dahls ten, ni 
vet han som förstörde Posten, för
sökte sig på det här i en obehaglig 
DN-debatt artikel i höstas. 

Sådant är naturligtvis vansinne. 
Världen blir inte bättre av att det i 
nästa omgång skulle vara Europa 
och USA somkapprus tar. Och vad 
gäller Europa som motvikt till det 
amerikanska imperiet så ska man 
nog inte glömma de europeiska 
imperietraditionerna, Vad skulle 
vara vunnet med att byta Wall 
Street mot London eller Frankfurt 
som finansiellt centrum? Skulle 
det vara trevligare att finansiera 
europeiska krig än amerikanska? 

Vad kan man göra? 
Handlingsalternativen är alltså inte 
så muntra. Vad ska man då ta sig 
för i den europeiska storpolitiken? 
J ag tror det klokaste för varje land 
att se tiden an, att bevara sin poli
tiskaochekonomiska självständig
het så långt det är möjligt. Sen får 
man försöka ta ställning till upp
kommande kriser och konflikter 
efter bästa förstånd, men då i varje 
fall kunna handla efter eget huvud 
och inte vara bunden. Jag tror att 
detta är det bästa för Sverige, men 
faktiskt också för andra länder i 

Europa. Allianser och koalitioner 
spricker alltid och då ofta under 
svårartade former. Trots min lust 
att lämna dollarklubben kommer 
jag alltså att säga Nej till EMU. 
Till det bidrar naturligtvis också 
andra skäl som är mindre rationel
la, t. ex. en viljaattinte låta manipu
latörerna i etablissemanget vinna 
en gång till. 

Under tiden får jag väl glädja 
mig med konsekvensen av den 
sjunkande dollarn: det fallande 
bensinpriset. Ack, vem minns inte 
de färgglada plastvimplarna och 
stormfanorna kring bensinstatio
nerna med "Sänkt bensinpris" som 
fanns förr. Förmodligenhöjde man 
priset varje vecka för att under 
veckosluten kunna sända ut det 
glada budskapet. Nu vill vi se det 
igen! Själv tänker jag fira genom 
att köra en extra runda runt kvar
teret under helgen. 

Lucifer 

Tulpaner, tulpaner, tulpaner 
Regionen 

forts från sid 2 
den som är regionens helt domine
rande verksamhet. Då är det inte 
så lätt att formulera alternativa 
förslag. 

Nedskärningar i vården har ofta 
varit starkt mobliserande. Hotet 
om skrotat BB gav Söderhamn dess 
största demonstration nånsin, i 
Mariestad ockuperades en mottag
ning under lång tid, i Värmland 
fälldes den rödgröna majoriteten 
när den ville lägga ner två akut
sjukhus och här i landskapet minns 
vi hur simrishamnarna stod på 
torget och bankade på kastruller. 
Hur har skåningarnas reaktioner 
varit på de nedskärningar som 
hotar nu? 

Lama. Det var visserligen en liten 
demonstration till förmån för Eden 
men annars känner jag inte till 
något och det är inte många som 
hör av sej till oss politiker. 

Hur kan det komma sej, mot bak
grund av alla starka tidigare reak
tioner som jag nämnde? 

J ag tror att det finns ett utbrett 
krismed vetande. Ingen har kunnat 
undgå att läsa och höra att regio
nens ekonomi är under isen. Och 
vi får inte glömma att personalen 
och resurserna hitintills har ökat, 
trots tidigare larmsignaler. Det är 
en viktig förklaring tillläget 

Iden med koloniträdgårdar upp
stod först i Tyskland i industria
limsens och urbaniseringens spår. 
Kommuner och järnvägsbolag 
upplät även i Sverige efter vad jag 
har hört sådan mark som eventuellt 
skulle användas för expansion i 
framtiden tillkoloniföreningar, där 
stadsbor kunde arrendera en liten 
jordplätt för att kunna dryga ut 
hushållkassan med egeno.dlade 
produkter, främst potatis . Aven i 
kristider har koloniodling varit ett 
välkommet tillskott till kosthållet. 

Det var då det. Tiderna föränd
ras. Såg i SDS 03-05-15 ett förslag 
från en professor på L TH om att 
Lunds kommun borde sälja ut kolo
nimarken och få in miljoner och 
åter miljoner. Och förtäta staden. 
Alternativthöjaarrendena om inte 
områdena öppnas upp för allmän
heten. Men enligt tekniska nämn
dens taleskvinna vore det helgerån 
att säl ja ut eller höja arrendena och 
koloniområdena är inte alls så svår
tillgängliga, utan är ofta öppna för 
alla. 

Attraktiv bostad 
I Urban 03-04-30 råkade jag läsa 
en rapport om hur otroligt attrak
tiva kolonilotter blivit i bostads
bristens stor-Köpenharnn. Många 
unga par har svårt att finna en 
bostad, särskilt i centrala staden 
och flyttar nu in i koloniträdgår
darna som ligger bra till. De har 
stigit skyhögt i värde, man kan få 

betala upp till 600 000 danska 
kronor för en "have" med en liten 
stuga. Där man har för avsikt att 
bosätta sig permanent i brist på 
annan bostad. Vilket kolonilotter
na inte är avsedda för. Det kan 
leda till åtskilliga problem med 
hygien, infrastuktur, försäkringar 
och eventuell vandalisering ansågs 
det, och en sådan utveckling vill 
man helst inte se. 

Själv har jag haft turen att få bli 
medlem i en koloniförening som 
hyrmarken av järnvägen påettårs
kontrakt. I omgångar har delar av 
området rätt nyligen bebyggts för 
olika ändamål, men fortfarande 
består drygt 50 lotter. I föreningens 
stadgar står att vid överlåtelse ska 
familjemedlemmar ha företräde. 
Ändamåletmed föreningen är bl. a. 
att "meddela medlemmarna bästa 
möjliga råd och upplysningar i 
trädgårdsskötsel och att i detta syfte 
ordna föredrag i ämnen som har 
med rationell trädgårdsskötsel att 
göra." 

Och mycket riktigt, i höstas an
ordnades en kurs i hur man beskär 
fruktträd och nyligen visades hur 
man med pilkvistar kan fläta en 
"klätterställning" för bönodling. 
På min odlingslott finns en mini
mal stuga samt en vattenkran. 
Första våren i kolonin är spännan
de. Inte vet jag än vad som ska 
uppenbara sig. Blommoroch grön
saker? Frukt och bär? Kaniner och 
mördarsniglar? J u st nu prunkar det 

av otaliga tulpaner i alla möjliga 
får ger. 

Helaområdet sjuder av aktivitet. 
Snickarglädje och odlingsfröjd. 
Kratta gångar och byta växter. 
Goda grannar och trevlig samvaro. 
Blandade åldrar, några barnfamil
jer, även om medelålders kvinnor 
verkar överväga något. Vad vore 
ett land utan sina tanter? 

Ett djupt andetag 
Man behöver inte sätta sig i bilen 
och köra timme efter timme eller 
flyga iväg långt bort för att få 
miljöombyte och koppla av. Att 
komma till kolonin är som att 
komma tilllandet mitt i stan, in i 
en oas. Man kan dra ett djupt ande
tag, börja gräva, plantera, så, klip
pa, göda, dra en skottkärra med 
trädgårdsavfall till kontainern . 
Man rör sig, kommer på andra 
tankar och lever i nuet. Det är 
välgörande att arbeta med jorden 
och få den att grönska och ge 
avkastning, som omväxling till att 
vända papper eller människor. 

Måste medge att mina motiv är 
rent egoistiska, jag mår bra av 
trädgårdsarbete. I kolonin finns 
inte så många yttre krav. Allt man 
gör är bra. En villaträdgård kan bli 
en börda, men kolonin är ett spa 
för själen. Kommunen borde 
kanske satsa mer på att dela ut fler 
odlingslotter som ett led i att före
bygga dagens utbredda ohälsa? 

Gunilla Klase 
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Närande och tärande människor 
Nu strejkar kommunalanställda i 
Lund. Bland dem finns många låg
avlönade kvinnor. Det får mig att 
tänka på paret Bo Södersten och 
BirgitFriggebo. Södersten varpro
fessor i nationalekonomihäri Lund 
och är alltid beredd att utrycka sig 
lika tvärsäkert om vad som helst. 
Han har länge utnyttjat sin tjänste
benämning för att ge tyngd åt di
verse löst och okunnigt tyckande i 
många debattartiklar. I måndags 
(den 19 maj) tyckte han till exem
pel i sydsvenskan att underskö
terskor inte har för låg lön och 
därför inte ska strejka. 

Södersten delar in människor 
efter yrke i två grupper: "tärande" 
och "närande". Närande är alla de 
som arbetar i den privataindustrin 
med att tillverka pry !ar och kränga 
produkter på den internationella 
marknaden. Till de tärande hänför 
han alla dagisfröknar, underskö
terskor och andra som arbetar hårt 
och seriöst i den offentliga sektorn. 
Han tycker att det är helt i sin 
ordning att kvinnor som vårdar 
gamla och tar hand om barn ska ha 
lägre lön (och därmed ha sämre 
bostäder, farre prylaroch torftigare 
semestrar) än män som arbetar 
med varuproduktion. 

Vad är viktigast 
Vi människor är fria att teoretiskt 
dela in oss själva, dela in mänskliga 
yttringar och dela in naturförete
elser på det sätt som vi finner 
lämpligt och ändamålsenligt. Marx 
gjorde det på sitt (och vårt) sätt. 
Södersten delar också in männi
skor, även om han vid en jämfö
relse måste anses tillhöra tänkarnas 
B- eller C-lag. Med indelningen 
ville han påvisa att vissa arbeten är 
viktigare och mer värda än andra. 
Viktigast är då att utveckla, pro
ducera och marknadsföra materi
ella och immateriella produkter 
på en internationell marknad. Det 
är denna verksamhet som, enligt 
honom, skapar värden som sedan 
kan användas till skola, vård och 
omsorg. 

J ag vill minnas att Södersten en 
gång upprörde sig över att mer 
skattemedel användes per dagis
barn än per ekonomistudent Han 
verkade inte förstå (eller låtsades 
inte förstå) att omvårdnad av små 
barn kräver mer resurser och är en 
mer avancerad uppgift än atthjälpa 
20-åringar att lära sig bokföring. 
Detta belyser den intellektuella 
normalnivån i hans skrivande. 

Ett gycklarpar 
Birgit Friggebo, sedermera lands
hövding i lönköpings län, är för 

mig mest känd som den som för
sökte stämma upp med "We shall 
overcome" i Rinkeby utan haver
kat reflektera över vem som är 
"we". Dessutom visade hon ju upp 
en ovanligt usel förmåga till tim
ing. Södersten hamnade så små
ningom också i Jönköping -vid 
den så kallade Internationella Han
delshögskolan därstädes (den är 
troligen ungefår lika internationell 
som allt annat i en alltmer globa
liserad värd, men det är ju vanligt 
att man försöker höja sin status 
med ord och benämningar). 

Om man ska vara välvillig skulle 
man kunna sträcka sig till att kate
gorisera paret Södersten och Frig
gebo som provokativa och lätt un
derhållande gycklare i det offent-

Artikelförfattaren 
vänder upp och ner 
på KarlMarx 
schema och 
placerar bland 
annat fisket i 
överbyggnaden. En 
annan som vände 
på detta medfisket 
var tecknaren 
Grandville som 
brukar få illustrera 
Veckobladet när 
ordinarie bild
makaren Goja är 
bortrest, som i 
detta nummer och 
nästa. 

liga Sverige. Men det är tråkigt att 
de har givits makt att namnge be
grepp som påverkar människors 
tänkande (om inte annat när det 
gäller vad vi ska kalla små träd
gårdsbyggnader som inte behöver 
byggnadstillstånd). 

Bra motbilder saknas 
Jag saknar tydliga, publika, slag
kraftiga och välformulerade mot
bilder till Söderstens och förenk
lade (ny)-liberala slagord. Här 
räcker det inte med att damma av 
gamla kommunistiska teser. Det 
behövs någon som på ett förståeligt 
sätt talar om vad syftet är och 
vems intressen man tjänarnärman 
delar in människor i närande och 
tärande på Söderstens sätt. Det 
behövs också någon som kan 
förklara varför det inte är menings
fullt att försöka få vanliga Rinke
bybor och Carl Bildt att utgöra ett 
gemensamt "we" och sjunga "We 

s hall overcome" unisont. Dethand
lar antagligen om samhällsklasser, 
patriarkat och om feminism. Det 
handlartroligen också om hegemo
nin över det offentliga tänkandet 
och tyckandet. Och det handlar 
om behovet av genomtänkta, slag
kraftiga och realistiska alternativ i 
samhällsutvecklingen 

Också i marxistiskt präglade 
framställningar talar man om 
produktion och reproduktion. Man 
indelar också samhällsföreteelser 
som tillhörande bas eller överbyg
gnad. Indelningarna styr oss till en 
syn som innebär att varuproduk
tionen är det primära och grund
läggande. Vi behöver då daghem, 
matlagning, och sjukvård för att 
upprätthålla och underhålla en 

effektiv arbetskraft (det vill säga: 
vi äter för att kunna arbeta och 
arbetarinteför attkunna äta). Syn
sättet har sin grund i en historisk 
arbetsfördelning mellan män och 
kvinnor och indelningen används 
också i dagens maktstrukturer. Det 
avspeglar sig till exempel i den 
vanliga indelningen "industri
sektor" och "service sektor". 

Tillhör fisket 
överbyggnaden? 
Men är det så självklart vem som 
servar vem? De verksamheter som 
män har sysslat med i historien har 
avlönats bättre och belönats med 
makt på grund av den stora 
rörligheten i manliga verksamheter 
som inte varit bundna tilllångsik
tiga omvårdnadsprojekt Vi skulle 
lika väl kunna säga att vården, 
omsorgen, hushållningen och sko
lan är det grundläggande och pri
mära. Jakten, fisket och industri-

arbetet skulle då anses kunna vara 
service till dem som arbetar med 
de grundläggande behoven. Att vi 
inte ser det så beror på att det är 
mest ekonomiskt gynnade männen 
Uägarna, kapitalägarna, jordbru
karna och så småningom delvis 
också industriarbetarna) som har 
bestämt vad som är primärt och 
vad som är sekundärt. 

Om vi nu leker med tanken att 
det är sådant som omvårdnad av 
barn, hushållsarbete, vård, städ
ning och kassaarbete på konsum 
som är det primära, medan vi 
kallade allt för "service" som för
sörjerdessa verksamhetermed va
ror, skulle vi kunna se världen på 
ett helt annat sätt. Då skulle det 
inte anses självklart att medel
måttiga tekniker i industrin (eller 
för den delen en professor i Lund 
eller Jönköping) ska tjäna 3- 5 
gånger mer än dem som först an
vänder arbetstiden till att vårda 
barn och gamla för att sedan i 
många fall oavlönat står för 
huvuddelen av matlagning, tvätt 
och städning. 

Vad säger 
samhällsvetarna? 
Det här var några amatörmässiga 
reflektioner. Nu hoppas jag att 
partiets samhällvetenskapliga pro
fessorerochdocenterrederutsam
manhangen på ett begripligt sätt 
och utan att ge sig in i mystifierande 
teoretiska formuleringar (som vi 
såg exempel på i Veckobladet för 
ungefår ett år sedan). 

Teorier är till för att göra den 
komplicerade verkligheten lättare 
föross attförstå och för att vägleda 
oss i handling. De borde inte enbart 
vara till för att få oss som inte 
behärskar terminologin att känna 
oss dumma. För då ingår de i "re
produktionen av samhälleliga 
förtryckarstrukturer". 
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