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Veckobladet 
-Nej, Posten Sverige AB utbetalar 
inte skadestånd vid försenad leve
rans. Det ingår inte i avtalet. 

VB nr 17 nådde inte prenume
ranterna på fredag utan först på 
måndag. Den hade lämnats in på 
posten i god ordning på tisdagen. 

Det är olyckligt när VB inte 
kommer i tid. Det har hänt förr 
men nu har vi varit förskonade en 
tid. 

Vi ringde posten i Lund och 
klagade. De beklagade. Också de 
hade skickat in tidningen i tid, till 
distributionen i Malmö. 

. Dåkomvipånågotsmart, trodde 
v1. I vecka 22 inföll en helgdag, 
och skulle posten hålla benhårt på 
att B-post utdelas först på tredje 
vardagen skulle VB än en gång 
komrna för sent. Men om posten 
som en kompensation nöjde sej 
med två vilodagar? 

- Vi kan inte lova men vi kan 
försöka, sa Lundaposten. Och en 
av våra agenter på posten såg sen 
att det stod på "Utdelas fredag" på 
följesedeln. 

Men Malmö tyckte väl inte att 
de borde lyda Lund. När det stod 
klart ringde vi reklamationen och 
begärde ekonomisk kompensation 
istället. Och fick den inledningsvis 
citerade repliken. 

Vi tänker gå vidare med saken, 
men ti.lls vidare utan större hopp. 
Och v1 beklagar verkligen läsarna 
som inte fick sin tidning i tid! 
Extra pinsamt att vi annonserade 
två evenemang i den gångna hel
gen, på lördag respektive söndag. 

För övrigt: nästa vecka utkom
mer nr 21. Sen tar vi sommarlov 
till mitten av augusti. Så har ni 
något angeläget att säga: gör det 
nu! 

EES =två 
tvättmaskiner 
Det blir ingen neutronforsknings
anläggning öster om Lund. Till 
sorg för oss som tror på produktiv
krafternas utveckling och gillar 
attstaden växer. MenEnglandoch 
T.yskland har a) inga pengar och b) 
vill ha anläggningen själva omde 
mot förmodan skulle få några. 

Men framför allt säger forskarna 
att stora c y klotroner och partikel
kanoner håller på att bli ute. Man 
kan, säger de, läsa in data från 
befintliga anläggningar och sen 
göra datorsimuleringar. Burkarna 
för en sån verksamhetlär ta ungefår 
samma plats som två tvättmaski
ner. 

Globkom slutredovisad: 

Gemensamt ansvar? 
Det är ett år sedan kommit
ten för en svensk politik för 
global utveckling Globkom 
lämnade sitt betänkande 
"En rättvisare värld utan 
fattigdom". Nu offentlig
gjordes regeringens pro
position till Riksdagen "Ge
mensamt ansvar'' med ett 
seminarium i Stockholm. 
Ann Schlyter var där. 

Ibland närjag arbetade förvänster
partiet i Globkom, undrade jag 
hur stort intresset i och utanför 
partiet egentligen var för global 
utveckling. Denna måndag i maj 
rådde i alla fall ingen tvekan om 
att allmänhetens intresse är stort. 
Det var långa köer till reaistre
ringsborden i Folkets Hus. Åttac
medlemmar delade ut foldrar om 
WTO. Kongressalen fylldes. Se
dan läktaren. Sedan ett rum intill 
där man kunde följa mötet på en 
teves~ärm. Fernhundra personer 
el~.er SJU.hund:a? Uppgifterna gick 
1sar. Dar var 1 alla fall diplomater 
från över femtio länder. 

Kritisk medverkan 
Trots attutrikespolitiken inte ingår 
1 samarbetetmed regeringen, hade 
västerpartiet och miljöpartiet in
bjudits att komma med synpunk
ter på ett utkast till proposition. 
Regeringen hade lyssnat och vissa 
mindre förändringar hade åstad
kommits. Vänsterpartiet har ändå 
valt att inte ställa sig bakom, för 
att därmed behålla möjligheten att 
motwnera. Naturligtvis hade kom
mitrearbetet målsättningen att alla 
partier skulle kunna enas. Det skul
le garanterat politikens hållbarhet 
över regeringsskiften och gett mer 
tyngd åthuvudförslagen. Men för
slaget har brister som är svåra för 
vänsterpartiet att överse med: tyst
nad om vapenexport, inget om bi
ståndets volym, en möjlighet att 
tolka det utökade samarbetet med 
multilaterala organsiationer, EU 
och näringsliv som ett underord
nande av svensk politik under 
dominerande nyliberala trender. 
Förslaget kan också kritiseras för 
att mest vara vackra ord och alltför 
lite konkreta riktlinjer. 

Målkonflikter 
Det som är bra med förslaget till 
ny politik är helhetssynen - att 

man uttalat säger att alla politik
områden ska dra år samma håll -
åt en politik som syftar till att 
minska de globala klyftorna och 
fattigdomen i världen. Självklart 
finns det målkonflikter inte minst 
mellan utvecklingsmål och för
svars-, handels- eller jordbruks
politik. (Visste ni till exempel att 
en europeisk ko subvensioneras 
me~ 2 dollar om dagen, medan l ,2 
m~lJ arder människor lever på 
rmndre än en dollar om dagen?) 
Tyvärr står det just inget om hur 
målkonflikter ska lösas. Det finns 
ingen antydan till diskussion om 
en målhierarki, ingen ledning för 
bedömningen av vilka mål som är 
viktigare än andra. Kommitten 
hade .för~slagit en samordnings
fl!nktwn 1 regenngskanslitet, men 
nagon sådan finns inte i proppen. 
Jan O. Karlsson menade att rege
nngen var den kontrollstation där 
målkonflikter vägdes mot varand
ra. I praktiken hänger det allså på 
regenngschefens bedömning. 
"Han som bestämmer bestämmer" 
sa Jan O. Så det var säkert e~ 
riktigt bedömning av vänsterpar
tiet att inte ställa sig bakom. 

Backlash eller? 
I betänkandet tar man bort de sex 
delmålen för utvecklingssamar
betet till förrnån för ett enda: En 
rättvis och hållbar global utveck
ling. Politiken ska präglas av ett 
rättighetsperspektiv och ett fattig
domsperspektiv. Det faktum att 
jämställdhet varit ett mål och att 
~et försvinnerutlöste en protestvåg 
mom den mternationella kvinno
rörelsen. Sverige hade haft ambi
tionerna, visserligen inte alltid så 
lätta att leva upp till , men nu spo
lades de. Detuppfattades självklart 
som signaler om backlash. Det 
globala motståndetmotjämställd
het har hårdnat under senare år. 

På mötet gav Margareta Win
berg i ett engagerat tal många 
exempel på detta. Hon talade om 
"den där mannen" i USA, som så 
fort han kom till makten drog till
baka allt stöd till organisationer 
mom FN och andra, som arbetade 
med kvinnors reproduktiva hälsa 
och delade ut kondomer som skydd 
mot oönskade graviditeter och 
HIV/~ds . Framstegen som gjor
des v1d FN-konferenserna i Kairo 
och i Beijing kunde nätt och jämt 
försvaras under uppföljningskon
ferensen 2001. 

Det gavs utrymme för några 
frågor från golvet. Jag höll mig 
framme och utryckte min upp
skattnmg av Wmbergs fantastiskt 
engagerade och insiktsfulla tal 
men hävdade att motsvarande in~ 
sikter inte fanns i propositionen. 
Jämställdhet var inte nämnt i av
snittet om utmaningar och det är 
mte med som ett perspektiv som 
ska genomsyra politiken. Åtmin
stone en tung remissinstans (Sida) 
hade förslagit att jämställdhets
ellergenusperspektivet skulle fin
nas med som ett tredje perspektiv 
efter :attv1se- och fattigdomsper
~pekuvet. Men dettaförslagetfinns 
m te redovisat i proppens samman
fatting av remissförslagen. Jäm
ställdhet är beskrivet som ett av 
åtta "huvuddrag "i politiken, och 
där sägs det att kvinnors och 
flickors deltagande och intressen 
bör säkerställas i alla delar av 
politiken. Följaktli!!en finns inte 
jämställdhetspolitik med i ett ka
pitel därelva andra politikororäden 
behandlas. Men hur den aenom
syrandeprincip som Wint:r!! talat 
om faktiskt ska fungera, står~inget 
om. Erfarenheten har ju visat att 
utan specifika åtgjärder så för
vandlas mainstreaming lätt till 
menstrearning. Därför frågade jag, 
dels om regeringen ansåg att jäm
ställdhetsperspektivet kunde un
derordnas rättighetsperspektivet, 
eller om det innebar något mer, 
dels hur regeringen hade tänkt att 
få genomsyrandeprincipen att fun
g era. 

Nedtryckt men upprättad 
ReaktionenfrånJan O. var drama
tisk. Han tog sig för pannan och 
hävdade att rösten hans stockade 
sig av indignation. Det stod ju så 
mycke~omjämställdhetiproppen! 
Hela s1da 25! Han höll definitivt 
inte med mig. Han hävdade att jag 
hade fel och svarade inte i på mina 
frågor. 

Jag krympte i bänkraden. Hade 
jag i nervositet och i försök att 
vara kortfattad uttryckt mig så 
otydligt? Hade jag läst för slarvigt 
och enögt? Hade inte mötet av
slutats med mingel, så hade jag 
gått hem och kännt mig miss
lyckad. Men när jag stod där med 
vinglaset kom en lång rad kvinnor 
och män fram till mig och gav mig 
sitt stöd. 

Ann 



Frihetens rike 
Sommaren stårför dörren. Produk
tionsapparaten går neri varv. Mil
joner byråkrater tar time out. Ge
schäft och beskäftighet dämpas. 
De ständigt uppkopplade från
kopplas, försvinneri sommardiset, 
kopplar av. Frihetens rike öppnar 
sig. Men innan vi försvinner dit in 
tar vi risken att en sista gång blicka 
tillbaka. Vad hände i Lund 2002-
2003? 

Val 
Varm september. Valkamp. Flyg
blad: vårväders, virvelvinds, tor
döns, blidväders, gråväders, små
lands, skåne, värends, dalsland, 
gotland, blekinge, västgöta, bohus, 
tull, revinge. 

Aldrig har så få delat så många 
fl ygblad i så stora områden. 

Karin hade blivit invald även 
utan kryss. 

Men hur många skulle rösterna 
på v i Skåne ha blivit utan mobili
seringen? 

Nyanämnder 
Valberedningen tvingas göra fler 
nomineringar till nämnder och 
styrelser än på många år. Med 

Röstfiske 

möda besätts alla. 
Motsättningarna i partiföre

ningen skjuts i bakgrunden. De 
finns, men sakfrågorna tar över. 
En beteckning på stämningsläget 
kunde vara funktionell solidaritet. 

Irak 
Irak i världens fokus från början 
av oktober. En gammal bred, 
eftertänksam lundensisk vänster
opinion mot krig börjar gro. Den 
breddas alltmer under de följande 
månaderna. Fram träder de gamla 
ur fredsrörelser, miljöbibliotek, 
skolor, institutioner och inte minst 
kyrkor. De möter de unga revolu
tionärerna. Möten och stora de
monstrationer fram till 12 april 
2003. 

Tyst revolution 
Vid årsmötena tar våra kamratliga 
kamrater total revansch i lokal
och distriktsorganisationerna. Ma
joriteten fmns. Revolutionens olid
liga lätthet. Allt som krävs är att 
sitta av mötena, hållakäft och rösta 
rätt. Sedan har man befriat hela 
organisationen från minoriteten. 
Vad göra sen? Vad göra? Tystnad 
utbryter. 

Kommunalpolitik 
I kommunalpolitiken händer saker. 
Den nya majoriteten i nämnder 
och styrelser agerar. Men i de kom
munala organen har förstås förstås 
oppositionen sin givna plats, till 
skillnad från i våra skånska parti
organ. 

Vid ett extrasammanträde i 
Utbildningsnämnden i januari åter
förs Svenska för invandrare till 
kommunen. Liknande beslut sker 
längs hela den kommunalpolitiska 
fronten. Bostadsbyggandet tar fart. 
Gruppstorleken i daghem och 
förskolor minskas. Våra kommu
nalpolitiska mötena är välbesökta 
och optimistiska. Trots den för-

Ung Vänster l 00 år 
Den 29 maj firade Ung Vänster 
sitt l 00-årsjubileum i Uppsala. Ef
tersomjag var aktiv i Kommunis
tisk Ungdom under 70- och 80-
talet kändes det naturligt att delta 
i firandet och träffa gamla och nya 
kamrater. Tyvärr var det lite s vårt 
att få information om programmet, 
men det ordnade sig efter lite mail
växling med förbundscentralen. 

Dagens program innehöll olika 
seminarier och diskussioner. Det 
inleddes med ett högtidligt öpp
nande av jubileumsdagen med 
bland annat sång och musik med 
Pierre Ström. Därefter följde en 
diskussion mellan fyra ordförande 
från olika perioder i förbundets 
historia. Förutom nuvarande ord
föranden Ali Esbati deltog Urban 
Karlsson (ordförande på 50-talet), 
Stellan Hermansson (80-talet) och 
Jenny Rydstedt (f d Jederlund) 

(,90-talet). Diskussionsledare var 
Asa Linderborg, historiker från 
Uppsala. Det blev ett intressant 
tankeutbyte om kampens villkor 
och problem, framgångar och mot
gångar under olika tidsperioder. 

Nyanserad historia 
Resten av dagen ägnades åt olika 
seminarier. Olika perioder i för
bundets historia berördes. Ett av 
seminarierna handlade om Demo
kratisk U ng dom under 50- och 60-
talen, som var ett försök att bilda 
ett bredare ungdomsförbund. 
Många av de som var med spelade 
en stor roll i partiets förnyelse på 
60-talet, och Kjell E Johansson 
(ordförande 1964-67) påpekade att 
det var något förenklat att påstå att 
partiets förnyelse började för tio 
år sedan, något som framskymtar 
i ett aktuellt upprop. Vi som var 

sämrade ekonomin och gnissel 
beträffande till exempel Centrala 
skolnämnden är de första hundra 
dagarna av vänsterstyre fram
gångsrika. 

V ar finns fienden? 
USA lider nederlag i FN, men 
besegrar Irak på slagfältet. Inga 
massförstörelsevapen hittas. Inte 
heller hittar man den grymme 
Saddam Hussein, hans regering 
eller ens hans arme. Det säjs att 
B u sh mutade den, och att den stack 
med pengarna. Men ingen vet vart. 

USA hade i själva verketräknat 
med den irakiska armen för att 
hålla ordning på folket. Nu råder 
kaos. Men oljan säkras även om 
all annan samhällsordning upp
löses. 

Fredsrörelsen i hela världen drar 
sig tillbaka, men växer under den 
mediala ytan som en allt starkare 
global potential av civila i världens 
alla städer och länder. 

USA fortsätter sitt "oårånn
törrrsm". Demokratiska och 
mänskliga rättigheter kränks över
allt dit de långa fingrarna räcker. 

Lite tystare 
V: s tysta majoritet i Skåne an
stränger sig att bli ännu lite tystare 
genom att sluta dela ut VB på v
arrangemang. Effekten blir i stället 
lite buller. Eftersom allt annars är 
så tyst, hoppar alla förskräckt till 
ett tag. 

Ung vänster blickar nostalgiskt 
tillbaka till 1903 och sätter upp 
1917 års revolutionsaffischer med 
kyrilliska bokstäver. 

Dilemma 
Kommunalstrejken ställer väns
tern inför dilemmat solidaritet eller 
samhällsansvar. V lägger tonvik
ten på solidariteten. Men flera svar 
gives, och allt är inte entydigt. 

Strejken är uppfriskande. Skarn
liga köns- och lönestrukturer av
slöjas i all sin nakenhet. Verk
ligheten visar sig precis så förlju
gen och komplex som den alltid 
är. Många har svårt att treva sig 

aktiva i KU på 70- och 80-talen 
hade ofta en ganska negativ bild 
av DU, så för mig var det mycket 
intressant att få höra hur förbundet 
fungera på den tiden, något som 
kan bidra till en mer nyanserad 
bild av vår historia. 

Det anti-imperialistiskasolidari
tetsarbetet berördes i ett par semi
narier, bland annat av Stellan 
Hermansson. J ag hann förstås inte 
vara med på allt, bland det jag 
missade var bland annat ett semi
narium om rörelsen och kvinnorna, 
där Rebecca från Lund var en av 
deltagarna. 

Parallellt med seminarierna på
gick en musikfest med olika band, 
köreroch trubadurer. Ung Vänster 
invigde också sin nya förbundsfana 
med tal av C H Hermansson. 

Fest och kritik 
På kvällen firade vi det förbund 
som betytt och betyder som mycket 
för oss med en fest på Folkets Hus, 
trerätters middag, tal och musik. 

fram genom de ideologiska dim
molnen. Andra biter i ohöljd ego
ism huvudet av skammen. 

Uppgörelsen blir en besvikelse 
- som alltid. Men det är gott för 
många att solidariskt räta på ryg
garna och protestera. Och visst tar 
kvinnorna inom vård och omsorg 
ett litet steg framåt 

Polhemsskolan är för några da
gar förvandlad till en ointaglig fås t
ning.Jag blirinteensinsläpptsjälv. 
En kort tid gästar vi verkligheten. 

Lundalinjen blir rikslinje 
Lundalinjen har många gånger 
dödförklarats. Någon liknade den 
i valspurten 2002 vid en yllekofta 
och förklarade att han tänkte kasta 
den ifrån sig så snart det blev 
sommar. 

Nu är det sommar. 
De 181 :s upprop i majnumret av 
Vänsterpress bekräftar att Lunda
linjen underjordiskt har spritt sig 
till v-politiker över hela landet. 

Somliga väljare hade kanske 
som Pernilla Zethraeus trott att 
den alltid utgjort rättesnöre för 
alla vänsterpartister. De inser nu 
att det gäller att se upp. 

Det finns en och annan ulv i 
fårakläder -eller åtminstone i y Ile
kofta. 

Nej-kampanjen 
Det stora flertalet av såväl maj
som minoriteten i Lund är över
tygade EMU-motståndare. Där 
finns en klar åsiktsgemenskap över 
alla gränser. Många kanske rentav 
kommer att offra sin sommar eller 
delar av den för den stora striden 
för den svenska kronan och 
riksbanken. Själv avstår jag av 
kända skäl. 

Meninnanjagdefmitivtförsvin
ner in i frihetens rike måste jag 
ansluta mig till uppropsunder
tecknarna, även om det också 
strängt taget är en beskäftig över
lopps gärning. 

Gunnar Stensson, 
irakdemonstrant och 

gyronasielås are 

Som gammalKU-areärdetmyck
et glädjande att se all aktivitet som 
Ung Vänster utvecklar på olika 
plan. Förbundet står starkare än på 
länge, med en spännande bland
ning av politik, kultur och kamp
vilja, men även eftertanke. 

Kvällen avslutades med en 
större fest där bland annat Mikael 
Wiehe medverkade. Fler musik
stilar fanns representerade senare 
på kvällen, menjag måste erkänna 
att jag gick iväg innan hip-hop
delen .. . 

Finns det något att vara kritisk 
mot? Med effektivare marknads
föring i partiet hade vi nog varit 
fler gamla KU-are där. En del av 
talen tog också lite vällätt på de 
problem vi haft i rörelsen, med det 
ligger nog i festtalens natur. 

J ag gick därifrån efter en av de 
trevligaste och mest givande 
dagarnajag haft på länge. Ett stort 
tack till Ung Vänster! Hoppas ni 
orkadekongressaresten av helgen. 

Hans Persson 



Gröna hissen 
Miljöpartiet är den stora gåtan i 
svensk politik. Eftersom partiet i 
stort sett startade i Lund har vi 
naturligtvis här särskilda förutsätt
ningar för inlevelse och förståelse, 
så låt oss göra en ministudie av 
partiets rikspolitik så här efter 
miljöpartiets kongress. 

Sympatiska väljare 
Då ska j ag börja med miljöpartiets 
väljare. Det är en ytterst sympatisk 
samling människor. J ag ser en del 
av dem vart fjärde år, när det val 
och jag försöker dela ut valsedlar. 
Varje parti har en särskild sorts 
kärnvälj are, sådana som verkligen 
vill visa var de står på valdagen, 
och som gör det genom att demon
strativt gå rakt fram till det egna 
partiets representant och rycka till 
sig de framsträckta lapparna. Det 
är verkligen helt legitimt: efter 
fyra års maktlöshet kan man väl få 
spela ut lite. Flera partiers kärn
väljare gördet sedan till en särskild 
grej att inte bevärdiga de övriga 
partiernas utdelare med en blick. 
Så icke miljöpartiets sympatisörer, 
i mitt distrikt vanligen unga kvin
nor i tjugoårsåldern med en sär
skild sorts friskhet i blicken och 
sättet, och i flera fall, med gröna 
stövlar. De tar medettleende också 
emot andra partiers sedlar, t. ex. de 
jag tillhandahåller, kanske för att 
visasittöppna, tolerantaochdemo
kratiska sinnelag. 

Allvarligt talat: de miljöparti
sympatisörer jag har träffat på 
utmärks av ett allvarligt engage
mang för att vi ska ingripa för att ta 
vara på denna värld och dess be
gränsade resurser. Det är männi-

skor som är beredda att för egen 
del begränsa den konsumtions
frihet som så många sätter högt. 
Nästan allt de vill kräver politisk 
handling, det är inte marknaden 
och den fria företagsamheten som 
tar hand om den här sortens pro
blem. I kraft av sin övertygelse om 
vad som är viktigt måste de själv
fallet anses stå till vänster på den 
politiska skalan även om de förne
kar både det och skalan. Sen är det 
annan sak att det här är människor 
som saknar anknytning till den 
politiska vänstern och ser med o
lust och främlingsskap på de flesta 
former av kollektivism. Javisst, 
det är därför de har bildat ett eget 
parti och inte röstar på vänstern. 

Mindre sympatiska 
politiker 
Sen några ord om miljöpartiets 
politiker som jag har stött på här 
och var. Där svalnar min entusi
asm: det är en mycket blandad 
samling. M p verkar att ha mer än 
sin andel av personer som ser 
politiken som en central försörj
ningskälla och det är förstås inte 
bra. Sen är det också så att det ändå 
finns kvar drag av enfrågeparti 
som gör att de här politikerna kan 
svänga av och an i frågor som 
ligger på avstånd från miljöom
rådet 

Och därmed är vi inne på själva 
politiken. J ag tror ingen annan en
skild händelse har varit så förö
dande för miljöpartiets trovärdig
het som de parallella regeringsför
handlingarna hösten 2002. Man 
satt i en vecka och förhandlade 
parallell t med en tänkbar (s )-rege

~-------------------, ring och en (fp)
regering under Lei
jonborg. Center
partiet kan bära sig 
åt på det sättet, har 
gjort det i alla tider 
("kohandel" ) och 
blivit beundrat för 
sin fintlighet och 
förhandlingsskick
lighet . Men det är 
en annan sak när 
handlar om ett ide
parti som mil j ö par
tiet. Det kan helt 
enkelt inte göra 
sådant ostraffat. Det 
framstår för sina 
kärnväljare som ett 
parti av skrymtare 
beredda att sälj a sig 
till högstbjudande. 

Veckans Goja 

VAR <;1Ti Erz 
{)ll11fi6TEN 
OÅ 1 DÅ~!? 

Desto mer an
märkningsvärt var 
då den artikel par
tiets båda språkrör 
skrev på DN Debatt 
inför kongressen 
därman på nyttstolt 
visar upp sin håll
ningslöshet. Det var 
en grumlig artikel, 
klichefylld och full 
av motsägelser: "De 
gröna är varken 
vänstereller höger i 

traditionell bemärkelse." Och så 
några rader längre ner: "Men det 
är samtidigt dags för oss gröna att 
sluta förneka den gamla höger
vänsterskalans betydelse som en 
värderingsmässig mätare och 
riktningsvisare, som hjälper 
väljarna att skapa sig en känsla av 
var ett parti står i viktiga frågor. " 
Varpå man uttalar att "vår politik 
kombinerar det bästa av vänster
solidarisk finansiering av en 
gemensam välfärd- och det bästa 
av höger-insikten attvarje individ 
måste få utvecklas utifrån sinaegna 
förutsättningar. " Och så annonse
rar man hur man i ett antal frågor 
avser att söka samarbete med de 
borgerliga. 

Ny regering 
Vad är tanken bakom sådana 
formuleringar? Inga nya väljare 
lär attraheras av en sådan politisk 
förkunnelse. Och som jag argu
menterat tidigare: förpartiets kärn-

väljare är det här motbjudande. 
Nej , det här handlar rimligen om 
positionerande inför höstens rege
ringssammanbrott . För det talar 
det också det myckna ordandet 
om den politiska "mitten" där 
förnuftet råder och där man själv 
anser sig befinna sig. Vad det går 
ut på är nog att ha en chans i den 
regering som kan komma att bildas 
av (s) och (fp) sedan budgetför
handlingarna i september brutit 
samman och där (s) kan vilja ha 
med (mp) för att balansera och 
legitimera ett regeringssamarbete 
med borgarna. Hjärnspöken, pro
dukter av en livlig fantasi? Ja, 
kanske, det kan vara försommar
värmen, menjag fruktar det värsta. 

Lucifer 

Det var en gång ett krig 
som gick under namnet andra 
världskriget, vilket gav den oin
vigde en antydan om att det hade 
föregåtts av ett första. Det börj ade 
med kavallerichocker och slutade 
några år senare med atombomben . 
Däremellan sådär 50 milj oner 
döda, ingen vet så noga. 

Den dagen kriget slutade i Eu
ropa visste vi inte det, ty ingen tal
ade om det för oss . Den dagen be
fann vi oss i utkanten av Berlin. 

Varje meddelande om att mot
ståndet skall uppges är falskt. Vi 
kapitulerar aldrig. Så stod detmålat 
på ruinerna. Så stod det längst bak 
i den svenska telefonkatalogen, 
för inte så länge sedan. Deviser 
som kostade några hundratusen 
människoliv i slutstriderna. För
svar till sista blodsdroppen. 

Till slut inkallades 14-åringar 
att försvara Berlin. Det sista mili
tära uppdraget blev att gräva ned 
en generalsuniform. Generalen 
själv hade fått tag i civila kläder 
och skyndade iväg västerut. Den 
sista blodsdroppen skulle i alla 
fall inte bli hans . Fortfarande kan 
jag känna uniformstyget mellan 
fingrarna: prima förkrigskvalitet 
Sedan försökte man gömma sig så 
gott det gick. Några hade tur, andra 
inte. Några upptäcktes av den egna 
sidans militärpoliser. De brukade 
hänga verkliga och förmenta deser
törer i närmsta lyktstolpe. 

Det var de sista aprildagarna år 
45. Två veckor tidigare hade vi 
upplevt ett Dresden i miniatyr: då 
förstördes den tidigare oskadda 
staden Potsdams barocka kärna i 
ett nattligt bombangrepp. Antalet 
döda var två-, kanske tretusen. Inga 
militära installationer träffades, ty 
det fanns inga. 

Den 3 februari hade l 000 ame
rikanska bombplan genomfört kri-

gets svåraste luftangrepp, mitt på 
ljusa dagen. Efteråt var stadens 
centrum -hur skall man uttrycka 
det - ett inferno. Allting tycktes 
brinna, själva ruinhögarna brann. 
Som att söka orientera sig i en 
öken: gator, torg, byggnader hade 
försvunniL På eftermiddagen sam
ma dag gick det åter att telefonera 
tvärs genom staden. Vid denna tid 
stod Röda Armen 100 kilometer 
från Berlin, och ett barn kunde se 
att detta krig var förlorat för tysk
arna. Men där fanns telearbetare 
som reparerade telefonnätet efter 
bombningarna, ända fram till 
klockan tolv och några minuter 
till. 

Uthålligheten är en av männi
skans underbaraste egenskaper. 
Hon gör sittjobb under de svåraste 
omständigheter, utan att fråga, hur 
djävligt det än är, i svält och um
bäranden. Den uthålliga männi
skan, som ser till att eländet kan 
fortgå ännu ett tag. Liksom solda
ten, han med den sista blodsdrop
pen, han som inte får bruka den 
jord han erövrar, som inte äger 
landet han tror sig försvara, som 
inte ens äger sin uniform och ge
väret han skjuter med, vars änka 
får återlämna medaljen han fick 
innan han stupade. Liksom möd
rarna, som alltid får live att fortsätta 
på något vis, som alltid föder nya 
soldater. Uthållighet. Pliktuppfyl
lelse. Fråga inte. Vet du något så 
tig. 

I den sönderbombade staden 
Potsdam finns en stor tom yta i 
centrum. En liten stenplatta i ett 
hörn har fått ligga kvar efter makt
skiftet. Inhuggen i den en enkel 
hyllning tillkrigets verkliga hjälte: 
desertören. 

Joachim Lentz 



POSTTIDNING B 
VECKOBLADET Svartbrödersg 3,22350 Lund. Tel 046/ 
138213. Utges av V Lund. Prenumerationsavgiften, 250 
kr/ år, insättes på postgiro 1 74 59-9. Ansv utgivare: Ola 
Hagring Tel 046/143309 Manus sändes till ovanstående 
adress el. e-post till: vb/adet.lund@passagen.se. Red. 
förbehållersig rätten att korta i insänt material. Tryck: KFS 
AB, Lund. Adressbyte: sänd e-post, eller änvänd postens 

adressändringskort. 

Blom Karin 0312 
Uardavägen 0:85 
224 71 Lund 

Tankar i parken gången såg detta som en parallell 
till folkhemmets basala brister. 

Det behövdes förstås ett nytt 
badhus och det ritades ett maffigt 
förslag. Men redan då var vänstern 
i Lundekonomisktansvarskännan
de och protesterade mot den plane
rade extravagansen, inte minst 
vågmaskinen- det var strax innan 
begreppet "äventyrsbad" hade 
uppfunnits. 

Vackra helgdagar i slutet av maj 
och början av juni är stadsparken 
som mest befolkad. Semestrar och 
sommarlov har ännu inte tömt 
staden. "Lund är en tråkig sommar
stad" stod det i ett upprop 1896, 
men än är det bara senvär. 

Att Lundagärd en gång var mur
omgärdat och förhållet akademi
kerna vet många, men inte att 
staden 1821 skänkte universitetet 
ettstycke bevarad medeltida stads
vall att användas till "akademisk 
promenadplats" . I samma anda 
uppstod början till stadsparken 
1864 i form av ettprivat parkbolag, 
och till den parken hade bara del
ägarna tillträde. Och likadant i 
parkens norra del: badhuset var ett 
privat bolag innan staden tog över. 
Både parken och badet var utslag 

av hygienismen, en rörelse som 
även gav oss havsbad och kolonier. 
Om de senare har det på sistone 
utbrutit en debatt- se även VB nr 
18. Gated communities, "grind
samhällen", säger någon. Det ge
tingboet aktar jag mej för, men no
terar att vi fär en strid om tio är 
eller så när ytterligare två stam
banespär ska dras fram till Höge
vall och eliminera ett femtital ko
lonilotter. 

Erlander fnyste (i sina memoa
rer) åt det f.d. privata badet och 
agerade som lokalpolitiker i Lund 
förett nytt. Detstodklart 1938 och 
var en lycklig förening av liberal 
hygienism och socialdemokratiskt 
folkhem. Men stommen rostade 
sönder och på 1970-talet fick hela 
rasket rivas. Vi var några som en 

Svära i kyrkan? 
Jag bad några vänner samlas i 
Trolle-Wachtmeisters park. 

-Var ligger den? frågade i prin
cip alla, utom en f.d. arbetargrabb 
som hade pallat äpplen där på 50-
talet. Och bekräftade vad j ag länge 
hade anat: Trolle-Wachrneisters 
park är en doldis . Den ligger på 
Väster, på västra sidan av Bygg
mästargatan och nära Västerkyr
kan. Anlagd på 1930-talet men 

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

man var förutseende decenniet 
innan och planterade redan då de 
träd som numera skänker en mäktig 
skugga. 

Men vem skuggas? J a, så här 
ärs är det förstås sol som gäller, 
och det låg faktiskt ett halvdussin 
solbadare på den hal v öppna delen. 
Men normalt är det inte fler park
besökare än en människa och en 
hund. Hunden ska "rastas" som 
det så vackert heter. 

Kort sagt: Trolle-W achtrneisters 
park behövdes för femti är sen när 
trakten kryllade av ungar och kom
munen engagerade en särskild 
lektant. Men nu? Inte borde vi 
tolerera att så central mark är så te 
utnyttjad. Alltså: förtäta! Bygg 
bostäder i Trolle-Wachtmeisters 
park. Själva träden kan sparas. 

Människorna kan sola och 
hundarna skita i den närliggande 
Bjärredsparken. 

Gunnar Sandin 

Alert vänster vid Kommunförbundets kongress 
I maj höll Svenska Kommunför
bundet under fyra dagar kongress 
i Linköping. Av 401 ombud så 
hade Vänsterpartiet 32. Vänstern i 
Skåne representerades av tre dele
gater, Juha Jurvanen från Malmö, 
Birgitta Pettersson, Kristianstad 
(som fått ersätta Kommunalan
ställda Lena Andersson från Höör) 
och Ulf Nymark, Lund. 

Den stora frågan vid kongressen 
var förbundsstyrelsens förslag till 
principbeslut om samgående med 
Landstingsförbundet. Och detta 
var det få av ombuden som ifråga
satte, även om motståndare fanns. 
De valde dock att ligga lågt i frågan, 
eftersom majoriteten inom alla par
t.\erför ett samgående är kompakt. 
Aven inom v-gruppen fanns tvek
samheter, men partiledningen har 
accepterat sammanslagningen, och 
majoriteten i vänsterns båda för
bundsgrupper är en majoritet klart 
positiv till ett samgående. De som 
var tveksamma eller uttalade mot
ståndare till att slå ihop de båda 
förbunden till ett har som främsta 
argument att det blir svårt att klara 
av representativiteten. Och, som 
någon uttryckte det, "stort är inte 
alltid vackert". Hur som helst så 
gav kongressens beslut klartecken 
för ett samgående, där de mera 
preciserade formerna ska beslutas 
av en extrakongress nästa är. 

V-motioner 
Merparten av kongresstiden gick 
åt till motionsbehandling. Sam
manlagt 106 motionerfanns inläm
nade (motionsrätt har ombud, 
kommuneroch kommunförbund), 
vilket enligt uppgift var rekord-

många. Inte mindre än närmare 30 
motioner var inlämnade av väns
terpartister, vilket placerade partiet 
på första plats vad gäller antalet 
motioner. J uha Jurvanen från Mal
mö var en av de flitigaste motionä
rerna inom Vänsterpartiet. Inne
hållet i v-motionerna avspeglade 
tydligt att vi är ett parti som tar 
feminismen på allvar. "Jämställd
het i skolan", "Könsperspektiv in
om Sv. Kommunförbundets an
svarsområde", "Våld mot kvin
nor", "Porrfria hotell" var ämnen 
för v-motioner. Och- inte minst
kvinnalöner i kommunerna. Få av 
v -motionerna vann ett direkt bifall, 
men merparten tillmötesgick ändå 
av kongressen på en del punkter. 

Trafikövervakning 
En v-märkt motion som vållade en 
tämligen lång och stundtals hetsig 
debatt vid kongressen var en som 
gällde bättre möjligheter för 
kommunerna att styra och påverka 
trafikövervakningen. Motionens 
yrkanden var ganska modesta. De 
gick helt enkelt ut på att förbunds
styrelsen skulle verka för att poli
sens trafikövervakning i tätorterna 
- av trafiksäkerhetsskäl - skulle 
förbättras, och att styrelsen skulle 
verka för att kommunerna skall 
ges möjlighet till ökat inflytande 
över trafikövervakningen på det 
kommunala gatunätet. I motionens 
brödtext fanns dock omnämnt som 
exempel på en av flera vägar att nå 
ökat inflytande: att ge kommuner
na möjlighet att anställa kommu
nala trafikpoliser. Och det väckte 
heta känslor hos många kongress
ombud, även inom vänstergrup-

pen. I förbundsstyrelsens yttrande 
över motionen sa man klart nej till 
kommunala trafikpoliser, men 
tillmötesgick motionären i själva 
yrkandet, dvs att verka för bättre 
trafikövervakning med ökat kom
munalt inflytande. 

Den samlade borgerligheten 
(plus en del miljöpartister) hade 
bestämt sig för att gå emot motio
nen. Det varen smulaegendomligt 
att höra hur borgerligheten pläde
rade för att kommunerna på denna 
punkt även i fortsättningen skulle 
vara maktlösa, och i samrna ande
tag i praktiken säja nej till fler 
poliser. Dock gällde det enbart i 
denna debatt. I en annan debatt om 
polisen ville en minoritet av bor
gerligheten att närpolisen på prov 
skulle kommunaliseras och fram
för allt var ropen på fler poliser 
högljudda och enstämmiga från 
de borgerliga. Vi var många som 
drog slutsatsen att borgerligheten 
helt enkelt inte vill att polisen ska 
bry sig om trafikövervakningen. 
Hur som helst vann förbunds
styrelsen förslag till yttrande 
kongressmajoritetens gillande. 

Förbundsstyrelsen segrade 
Detsamma gällde undantagslöst 
för samtliga motionssvar från sty
relsen. De gick igenom. Majori
tetsförhållandena vid kongressen 
var att om alla miljöpartistiska 
ombud röstade med borgerlig
heten, så hade s och v förlorat. 
Men det räckte med att en miljö
partist gick med s och v så blev det 
majoritet för den linjen. I samtliga 
kontroversiella frågor, där majori
teten av miljöpartisterna ville gå 

med borgama fanns det någon eller 
några milj ö partister som gick emot 
sin partilinje, och tryggade därmed 
s och v majoriteten. 

Vänsterpartigruppen gjorde bra 
ifrån sig, inte bara i antalet motio
ner, utan också i talarstolen och i 
utskotten. stämningen i gruppen 
var synnerligen god, och skilda 
uppfattningar i politiska sakfrågor 
behandlades med respekt och tole
rans. En gemensam utgångspunkt 
för, tror jag, alla var ansvaret inför 
väljama och ansvar för kommu
nernas ekonomi. 

u n 

PS. Det finns ingen anledning att 
säja något om Sverige"demo
kraten" vid kongressen. Han var 
totalt isolerad. DS 

r--------., 
VECKOBlADET 
Detta nummer gjordes av Göran 
Persson, Gunnar Sandin (red.) och 
Kajsa Theander. Nästa redaktör 
Gunnar Sandin, 135899. 

Manus sänds per post till Vecko
bladet, Svartbrödersg 3, 223 50 
Lund. Måndag e. 17 till lax 046-
123123, tel 046-138213. 
Manus mottas gäma i form av 
Worddokument (.doc), RTF eller 
ren text på 3,5" diskett. Bifoga 
helst pappersutskrift Enklare är att 
skicka e-post till 
vbladet.lund@ passagen.se 
Lämna då gärna två versioner: den 
råa texten som brev och dokumen
tet i format enligt ovan som bilaga. 
Telefon till redaktöre ma: 
Gunnar Sandin 13 58 99 
Charlotte Wikander (tji) 13 96 26 
Vid utebliven tidning ring 
Cecilia Wadenbäck 13 82 13. 

.. ________ .. 

hemma
Rectangle


