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Veckobladet 
Ännu ett nummer som präglas av 
folkomröstningen. Vi kan inte lova 
att det blir det sista, för sen måste 
omröstningsresultatet analyseras 
och kampanjerna utvärderas. Och 
det kan hända saker på nationell 
nivå som inte ens ett litet lokalblad 
kan negligera. Sitter vänsterpartiet 
i regeringen om en vecka? (Blir 
VB regeringsorgan?) 

Men så snart omröstningen är 
över släpper vänsterpartiets pro
gramkommission sitt förslag till 
nytt program, och den stundande 
kongressen med sitt partiledarval 
börjar kasta sin skugga över parti
livet. I region och kommun pågår 
ett besvärligt budgetarbete. Ska 
(v)i verkligen höja busstaxan? -
se sidan 3. 

Livet handlar dock inte bara om 
pengar utan har bland annat en 
kulturell dimension. Man är i färd 
med att utlysa tjänsten som kultur 
& fritidschef i Lund. Ska det bli en 
person med hållbara visioner? Som 
kan ge Lund ett allsvenskt fotbolls
lag? Ge dina synpunkter i VB . 

7-3 
Inför omröstningen om svenskt 
inträde i EU var Röda Kapellet 
splittrat och klövs dagen före valet 
i en nej - och en ja-orkester. Även 
i den nu aktuella frågan har åsik
terna gått isär i orkestern, men 
denna gång prövas en annan mo
dell. 

I lördags framträdde Röda Ka
pellet först på Mårtenstorget och 
sen på Bantorget Det senare är 
inget dumt appellmötesalternativ 
till stortorget en solig långlördag: 
massor av folk strömmar förbi. De 
som ville av musikanterna fick 
mellan låtarna berätta hur de tänkte 
rösta och motivera sitt beslut. 

Nej vann med sju inlägg mot 
tre. Sju valde att attinte säganågot 
- betyder det att de tänker rösta 
blankt? 

Eftersom många är osäkra inför 
omröstningen behöverdetinte vara 
fel att manifestera osäkerhet eller 
splittring offentligt. Det kan till
läggas att Röda Kapellet lördagen 
innan medverkade på vänsterpar
tiets renodlade appellmöte för nej 
och på nejfestivalen i stadsparken. 
Och att det överordnade budskapet 
är att alla bör rösta. 

Nu på lördag, dagen för folk
omröstningen, får orkestermed
lemmarna ett nytt tillfålle att be
rätta om och motivera sin röstning, 
kanske med nya argument. 

En av alla dessa EMU-debatter: 

Sjöstedt (v, nej) vs. Widman (fp, ja) 
Det är omöjligt för en liten tidning 
som VB att bevaka alla EMU-de
batter (och tydligen även för en 
stor tidning som Sydsvenskan). 
Vi valde oss förra veckan att kon
centrera oss på en som arrange
rades av Vänsterns studentför
bund, mellan Jonas Sjöstedt och 
Allan Widman inför cirka 25 åhö
rare på Akademiska Föreningen. 
Det varpå många sätt en bra debatt: 
båda debattörerna snabba och 
tydliga, med en vänlig stämning 
sinsemellan. "Håller delvis med, 
men . . . " var en vanlig inledning 
på repliker. 

Vanligast var den dock från 
Widman, och det berodde inte på 
att Sjöstedt skulle vara mindre 
generös utan den senare hade de 
bästa argumenten, vilket man nog 
inte behövde vara euroskeptiker 
för att tycka. Som ED-parlamen
tariker har Sjöstedt naturligt nog 
bättre inblick i skeendet än riks
dagsledamoten Widman, trots 
dennes allmänna kunnighet. 

Det var en pessimistisk bild av 
EMU och dess utsikter som Sjö
stedt målade upp. Tysklands, 
Frankrikes, Italiens och Hollands 

aktuella problem, med faktiskeller 
hotande negativ tillväxt, berodde 
inte ens i huvudsak på EMU men 
den enhetliga räntan försvårade 
en lösning. Det fanns i princip två 
utvägar: att stabilitetspakten 
spricker eller att vi får en starkare 
överstatlighet. Under tiden hotar 
de ekonomiska spänningarna att 
leda till politiskakonfliktermellan 
EU :s medlemsländer. N a turligtvis 
inte väpnade, men ändå. 

Att euron skulle ge ökad valuta
politisk stabilitet återstod att be
visa. Jonas Sjöstedthade tagitreda 
på att 122 av världens valutor 
("däribland Tongaöarnas") hade 
gått bättre än euron sedan den in
fördes. 

Om inte räntan kan användas 
för att justera konjunkturen återstår 
inte mycket. Momsen är ett trub
bigt instrument på grund av allt 
praktiskt arbete som butiker och 
andra får vid prisändringar. Då 
återstår i första hand arbetskost
naderna genom sänkta löner eller 
sämre förmåner, och det är ju 
receptet som Ekofin, finansmini
sterrådet, har skrivit ut till flera 
länder. ~---

Och så var det bristen på de
mokrati och insyn . Widman för
sökte hävda att utvecklingen i EU 
gick mot större öppenhet men det 
hade Sjöstedt inte märkt något av. 
Allra mins t i umgänget med Euro
peiska centralbanken, och han sit
ter ändå i EU -parlamentets budget
kontroll utskott. 

Widmans egentligadebattpoäng 
var nog när han påtalade vänster
partiets tvetalan: Sjöstedt hade ju 
sagt att Sverige borde lämna stabi
litetspakten, men blivit tagen i örat 
av t. f. partiordföranden Ulla Hoff
man som påminde om samarbets
avtalet med regeringen. Nej, om
röstningen handlar inte om att läm
na EMU utan bara om det tredje 
steget, euron, höll Sjöstedt med, 
men han vill gärna omförhandla 
pakten för Sveriges del. 

Hurförklarar du, Jonas Sjöstedt, 
att framträdande vänsterpartister 
som Lennart Värm by tänker rösta 
ja? löd en publikfråga. Värm by är 
en övertygad vänsterfederalist som 
tror att EU kan radikaliseras, sva
rade Sjöstedt. "Det är en åsikt som 
jag inte delar men respekterar." 

Gr 



Karin Svensson Smith om budgeten: 

- Större vänsterfrantgångar 
än sont rapporterats i ntedier 
Miljöpartiet var den samarbetspartner som vann mest i 
budgetförhandlingarna med regeringen, är den bild som 
massmedierna har tecknat. Den nyanserade emellertid av 
finansminister Ringholm i måndags. Karin Svensson Smith 
förmedlar samma intryck: 

- Som medlem av partiets stora 
förhandlingsdelegation har jag 
förstås drivitmina trafikfrågor, och 
på det området kan vi notera en 
betydande framgång som hittills 
har gått mediebevakningen förbi. 
Enligt den stora uppgörelsen om 
infrastrukturen skulle järnvägen 
få drygt hundra miljarder kronor 
på tolv år, men i april ville finans
ministern skjuta på järnvägsinve
steringar för hela 5,5 miljarder 
2005 och 2006 för att klara bud
gettaket Nu är det förslaget borta 
och den tidigare investeringspla
nen återställd. 

- Banverket har ju redan tagit 
fram ett krympt förslag. Hurkunde 
regeringen vika sej om ett så stort 
belopp? 

- Det blev möjligt genom att de 
borgerliga partierna med vänsterns 
stöd tidigare röstade fram en än
dring av budgetlagen som tillåter 
lösare formuleringar. Vänsterpar
tiet har ju konsekvent bekämpat 
budgettaket 

- Och det är inte bara en slug 
manöver från regeringen? 

-Det tror jag inte. Det finns 
skrivningar om att den tidigare 
fastställda investeringsplanen ska 
gälla. 

-I massmediernabrukar ju mer 
pengar till järnvägen alltid fram
ställas somframgångar för miljö
partiet. 

-Jag vet inte exakt vilka krav 
de har ställt men tror knappast att 
de har drivit frågan hårdare än vi. 
De önskar sej säkert mer pengar 
tilljärnvägen men ville ju samtidigt 

ha totalt större besparingar än re
geringen. 

Men visst är det beklagligt att 
miljöpartiet inte fick igenom mer 
av skatteväxling. I stället för att 
utsläppen av koldioxid skaminska 
med 4 procent till år 20 l O, som det 
officiella målet fortfarande lyder, 
kommer de enligt en fårsk utred
ning att öka med 40 procent. Jag 
ställde en fråga till miljöminister 
Sommestact om regeringen ska 
ändra sitt mål för att hamna när
mare verkligheten. Nej, sa hon, 
men den revisionen blir nog nöd
vändig. 

-Betyder detta att även dina 
fiender i Vägverket slipper ned
skärningar? 

-Ja, tyvärr. Vi i vänsterpartiet 
föreslog krympta väganslag för 
att finansiera ett återställande av 
sjukpenningen. Något sådant blev 
det ju inte för tillfället och rege
ringen tog inte chansen att flytta 
övervägpengartill annat. En annan 
liten framgång föross är emellertid 
att kollektivtrafiken får tio miljoner 
extra till bussari de fyra nordligaste 
länen, där taxorna redan har nått 
smärtgränsen. 

- Tio miljoner räcker väl inte 
långt? 

-Nej, men höjningen visar på 
en viljeinriktning, och vänsterpar
tiet är de enda som har drivit det 
här kravet. 

- Ökade utgifter måste ju finan
sieras på något sätt. Är vi mindre 
ansvarskännande än mp? 

- Vi har föreslagit både in
komsthöjningar och alternativa be-

sparingar. Bidraget till bussarna 
ville vi bekosta med borttagna an
slag till kommunala flygplatser 
som ligger inom tågavstånd från 
Stockholm. 

-Då skulle ekonomiskt an
strängda kommuner få betala mer 
i stället. 

- Eller lägga ner flygplatsen 
och spara pengar. Och kommu
nerna är generellt en stor vinnare i 
budgetuppgörelsen eftersom till
fälliga statsbidrag om 4,7 miljarder 
permanentas. Också det ett gam
malt v-krav . 

-Det betyder att även region 
Skåne ochLunds kommun har vun
nit? 

- Ja, men jag har inga exakta 
siffror. Och därtill kan man regi
strera en framgång för Lunds uni
versitet. Regeringen gick delvis 
med på vårt krav att ta bort ut
bildningsplatser som de små hög
skoloma ändå har haft svårt att 
fylla. 125 miljoner förs över till 
forskning via Vetenskapsrådet och 
Vinnov a, och av dem kommer en
ligt tidigare erfarenhet en hygglig 
andel att tillfalla Lund. 

-Men det blev inget datum för 
återställning av sjukpenningsnvån 
trots att det var vänsterpartiets 
viktigaste krav och att verkstäl
lande utskottet ville ställa ulti
matum på den frågan? 

-Vår partistyrelse har ju god
känt uppgörelsen. Om detta finns 
mycket att säga men det hinner jag 
inte just nu. Ska iväg på en EMU
debatt i Simrishamn. 

-En sista fråga: hur går det? 
- Nej vinner. Och då vore det 

logiskt att de segrande nejpartierna 
mp och v kommer med och delar 
regeringsansvaret. 

Gr 

Mats Olsson om 
budgeten i Lund: 
Ovanligt kärvt 
denna gång 
- J ag hade hoppats att vi skulle nå 
en överenskommelse om Lunds 
budget i kväll, sa en något rödögd 
Mats Olsson, v-ledamot av kom
munstyrelsen och budgetförhand
lare för partiet. - Men det gick 
inte. Nu fortsätter vi på torsdag 
och har rimligen kommit fram till 
en uppgörelse när VB når läsarna, 
fast offentligt blir det först på 
måndag den 15 . 

- Det blev alltså sent i kväll. 
Men det är förstås svårt att få till 
extra sammanträden när politiker
na är upptagna med EMU-kam
panjen förutom den vanliga verk
samheten. 

- Detsomgördetsvårtärförstås 
de tuffa sparkraven. Plötsligt skulle 
ju 115 miljoner bort och den siffran 
gäller fortfarande, det har inte kom
mit några gynnsammare intäkts
prognoser. Visst, uppgörelsen i 
Stockholm har gett oss någraextra 
miljoner, bland annat i form av 
sänkt arbetsgivaravgift, men det 
räcker inte så långt. Den höjda 
energiskatten? Vi borde kunna 
spara på kommunens förbrukning 
så att vi kompenserar den. 

- Vänsterpartiet vill ju fortfar
ande ha en skattehöjning för att 
inte nedskärningarna ska bli alltför 
drastiska. Samarbetspartierna har 
faktiskt ett gemensamt program 
som utlovar bättre kommunal 
service, inte sämre. 

- Kan man inte ta mer pengar 
från parkerings bolaget? Kan man 
intehöja p-avgifterna? Åtminstone 
ifall busstaxan ska höjas, som det 
står i intervjun med vår represen
tant i Tekniska nämnden. 

- Som sagt, om en vecka vet vi 
hur det har gått. Men det är tufft, 
tuffare än något tidigare år när jag 
varit med. 

Gr 

Randanmärkningar om Väster Bilden som försvann 
Det finns all anledning instämma 
i Sten H:s positiva anmälan i nr 22 
av Jan Mårtenssons bok Väster
stadsdel med stor bokstav. Ändå 
några småskurna anmärkningar: 

Mårtensson vacklar i stavningen 
av Kung Oskars bro. Bron har 
inget officiellt namn men är upp
kallad efter sin anslutning i norr, 
och den stavas med k enligt både 
Svenska Språknämndens skrivreg
ler och stadsfullmäktiges planbe
slut från 1926. 

GamlaLunds årsskrift 1987 som 
behandlar bl.a. Bjärredsbanan 
heterBLHJ(inteLBJ)Lundsstads 
järnvägar 1901-1939 eftersom 
den även berättar banan till Har
lösa. 

FolkeJönssonflyttade till Väster 
i slutet av april 1940 oqh säger sej 
minnas strömmen av A&R-arbe
tare på väg till och från Lund C. 
Men vid det läget hade de fått en 
mer närbelägen, provisorisk håll-

plats vid Källby/Källbymölla. Den 
var till en början visserligen bara 
använd av nordgående tåg (för att 
hindra passage av det obevakade 
uppspåret), menfrån Lund C torde 
strömmen ha varit minimal. Den 
som ordnade med tågstoppen var 
verkstadsklubbens ordförande 
Eric Svenning, sedermera liksom 
Jönsson känd s-politiker, och hän
delsen beskrivs i Olle Svennings 
bok Minfar (s). 

Aron Borelius, som bidrog till 
att Å&R flyttade till Lund, blev 
visserligen professor så småning
om men var det inte när det begav 
sej. 

Mårtensson har rätt i att Väster 
har gett få litterära avtryck. Men 
han kunde ha nämnt Ingvar Dahl
ströms fina roman Sommarnatts
resorna (1979) med dess lätt iden
tifierbara Västermiljöer. 

GunnarS. 

Plötsligt var den borta, ja-affischen 
som väckte sådant uppseende, af
fischen med inspiration från det 
för högern framgångsrika "kosack
valet" 1928. Indignationen sval
lade - och moderaterna backade. 
Affischen är borta. 

Synd, kan man tycka även som 
euroskeptiker. Det visar hur pryd 
den svenska politiska kulturen har 
blivit. Det är en prydhet som inte 
minst VB har märkt av när vi har 
försökt återuppta den radikala ar
betarrörelsens språkbruk och ton
läge från dess fonnativa period. 
Opolitiska bildkonstnärer får fort
sätta att provocera (se det aktuella 
bråket i Malmö) men för politiska 
är det förbjudet. Man kan längta 
efter en höger-Puss. 

Fast det är klart, särskilteffektiv 
somja-argumentkan affischen inte 
ha varit. För tiden är förbi när man 
kunde skrämma folket i stugorna 
med ryssen. 

Den indragna affischen, gjord 
med en (elak) glimt i ögat. 
Förlagorna kan studeras i 
boken "Affischernas kamp" som 
finns på stadsbiblioteket. 



Dyrare resa kollektivt i Lund? 
Varför vill vänsterpartiet höja 
busstaxan i stadstrafiken? VB ställ
de frågan till Ulf Nymark, vice 
ordförande i Tekniska nämnden, 
med anledning av att de rödgröna 
lagtfram ett budgetförslag där kon
tantavgiften i stadstrafiken föreslås 
höjas till 13 kronor. 

Vill inte höja 
- Det är en missuppfattning att v 
vill höja buss taxan, säjer Ulf. Det 
är ju ett förslag till budget vi lämnar 
till budgetutskottet Vi hardärmed 
inte heller sagt att taxan ska höjas. 
Vad vi och de båda andra rödgröna 
partierna i nämnden påpekat är att 
om vi ska klara av de besparings
krav som budgetutskottet lagt på 
oss så måste taxan höjas. Redan i 
juni när beslut togs om budget
förslag med det måttligare bespa
ringskrav som gällde då påpekade 
v i en reservation riskerna med en 
höjning av buss taxan, dvs. att folk 
går över från buss till bil till skada 
för miljön 

Måste spara 
En taxehöjning är absolut inte nå
got vi vill ha. Det är i sista hand 
fullmäktige som fastställer biljett
priserna i stadstrafiken och det är 
där det slutliga avgörandet om ni
vån beslutas i oktober. Och vän
sterpartiets fullmäktigegrupp har 

ännu inte tagit ställning i frågan , 
framhåller han. 

Men Ulfutesluterinteenhöjning 
av busstaxan: "Kontantavgiften 
har varit l O kr sedan 1993 och 
kostnaderna för upphandling av 
busstrafik har stigit kraftigt sedan 
dess. Än värre blir det i nästa upp
handling som ska ske 2005. Ute i 
landet har de senaste upphand
lingarna hamnat på kostnadsök
ningar på uppemot40 procent. För 
att helt undvika taxehöjningar 
fordras ett tillskott av skattemedel, 
och det är det väl knappast läge för 
just nu" , tillägger han. "Men kom
mer fullmäktige att besluta om en 
taxehöjning, så är detettoavvisligt 
krav att p-avgifterna höjs i minst 
samma utsträckning. Detta för att 
motverka de negativa miljöeffek
terna av en taxehöjning." 

Färdtjänst 
Inom färdtjänsten menarTekniska 
nämnden att taxehöjningar måste 
till om budgetramarna ska hållas. 
Men där menar Ulf att saken är i 
ett något annat läge. Dels finns det 
i de rödgrönas 34-punktsprogram 
en punkt som slår fast att service
nivå och reskvalitet måste höjas 
inom färdtjänsten. Ulf menar att 
en taxehöjning utan att service och 
kvalitet förbättras inte är önskvärd. 
Dels finns det en utredning om 

översyn av färdtjänstreglementet 
som sakta är på väg framåt inom 
den kommunala apparaten, och det 
vore olämpligt att ändra taxorna 
nu. Eventuella taxeförändringar 
("och då menar jag inte alls nöd
vändigtvis höjningar") kan med 
fördel anstå till dess det nya regle
mentet beslutas. 

Brasklapp 
I samband med Tekniska nämn
dens behandling av det senaste 
besparingsbudet från budgetut
skottet antog nämnden på förslag 
från vänsterpartiet ett tillägg. I 
tillägget framhåller nämnden att 
de besparingar som krävs om den 
angivna ramen ska hållas innebär 
allvarliga försämringar för bland 
annat underhållet på gång- och 
cykelvägar. Vidare heter det att 
ökningen av kollektivresandet 
hotar att förbytas i en minskning 
om taxehöjningarna genomförs 
och att eventuella höjningar av 
färdtjänsttaxan slår hårt mot en 
redan utsatt grupp. I slutklämmen 
från nämnden heter det: "Trafik
säkerhet, tillgänglighet och trygg
het försämras och det som på kort 
sikt ser ut som besparingar kommer 
i förlängningen att leda till ökade 
kostnader." Nämndens tillägg bär 
omisskännliga drag av brasklapp. 

Sommarresor och sommartankar (2) 
Den som gör en resa har något att 
berätta. Om så resan går till Stång
by. Ett litet reportage därifrån kom
mer i nästa nummer som avslutning 
på den här lilla serien. 

Rostbältet 
Häromåret var den Sveriges led
ande (eller säger man värsta?) ut
flyttningskommun. De levande 
gruvorna är sen länge borta, liksom 
det mesta av den serviceindustri 
som följde i deras spår. Nu försöker 
man slå mynt, eller åtminstone 
skapa arbetstillfällen, av de döda 
gruvorna, visa hålen i backen som 
bergsmännen hackade fram under 
sex århundraden, liksom de döda 
hyttorna och de döda smedjorna. 
Och visst kommer det en och annan 
kulturturist, men de mesta pengar
na får nog bygden från Riks
antikvarieämbetet, och från EU 
förstås. 

Grannkommunenharjärnverket 
kvar men produktionsapparaten 
slimmas fortlöpande . Lasarettet är 
en stor sysselsättare men hotas av 
radikala nedskärningar för lands
tingets ekonomi är i klass med 
Region Skånes. Från bygden några 
mil söderut kan man jobbpendla 
till Västerås eller rentav till Stock
holm, men härifrån är det för långt. 

Slyet växer in över åkrarna. I 
samhällenagapar lägenhetsfönster 
tomma. 

J ag talar om N or berg och F a ger
sta i Bergslagen, trakter som en 
gång var en hörnsten i Sveriges 
exportekonomi - fast vi får inte 

glömma att under andra världs
kriget gick malmexporten från 
N or berg till Tyskland och förläng
de kanske pinan med någon vecka. 
Nu är bygden mesten belastning
från närande till tärande. Rost
bältet. 

Det är här som vänsterpartiet 
hade sina allra bästa valresultat nu 
senast, 46 procent i Fagersta kom
mun. Vad säger det oss om vänster
partiet? 

Jag strövade runt, fick faktiskt 
se en skymt av landets populäraste 
vänsterpartist, och frågade lite 
kringgående någrajag mötte. Sva
ren bekräftade vad jag egentligen 
redan visste. Socialdemokraterna 
hade styrt kommunerna i nästan 
hundra år och makt (om än aldrig 
så lite) inte bara korrumperar utan 
försoffar också. Och i dessa trakter 
med deras djupt inrotade arbetar
kultur proteströstar man ogärna åt 
höger. 

Men 46 procent? Då kommer 
man ofrånkomligen in på person
lighetens roll i historien (för att 
använda titeln på en skrift av Ple
chanov som SKP:s förlag gav ut 
företthalvt sekel sedan). Stig Hen
riksson har a) gjort sej känd och b) 
väckt förtroende, genom att göra 
ett brajobb och bry sej om folk. 

Men kan man hålla liv i en 
klassisk arbetarkultur när de klas
siska jobben tar slut? Finns det i 
Sverige andra sociala baser som 
kan ge vänstern ett masstöd? På 
den senare frågan har rostbältet 
inget svar att ge. 

Blusmånglare i S0nderborg 
Vad kan folk leva av när de gamla 
basnäringarna packar ihop? Tvätta 
varandras skjortor, lyder ett gam
malt skämt. Sälja skjortor eller 
blusar till varandra, är jag beredd 
att svara efter en utflykt till södra 
J y Iland. 

J ag tog tåget till S!iinderborg för 
att studera den rörliga kombine
rade bron över Als sundet. En rörlig 
bro är alltså en som kan svängas 
eller lyftas eller vippas eller skjutas 
åt sidan så att båtarna slipper fram. 
En kombinerad bro har både väg
och spårtrafik. Kombinationen rör
lig och kombinerad är sällsynt och 
värd en resa, om man har lite tek
niskt intresse. Men när jag kom 
fram hademan justrivitupp spåren. 

I stället släntrade jag stora gå
gatan fram och häpnade över alla 
blusarna. I det vackra vädret hade 
klädbutikerna hängt ut sina rea
plagg. På återvägen räknade jag: 
22 konfektionsbutiker i denna lilla 
stad, alla med mer eller mindre 
identiska blusar, skjortor, kjolar 
hängande i klasar utanför ingång
en. 

Mina ögon öppnades. Jag me
nar: i Lund får man inte blockera 
gatan på samma samma sätt, så 
blusmånglarna är inte lika iögo
nenfallande. Men de finns ju, lika 
många. Och jag tänkte vidare: är 
det detta som våra kampanjer för 
en levande stadskärna egentligen 
går ut på, är det därför som vi går 
med att bygga parkeringshus och 
satsar kommunala medel på sam-

verkan med köpmännen, för att 
folk ska kunna köpa ännu fler klä
der som de ändå inte behöver? 
Varför inte låta Nova och Center 
Syd och Ullared och alla de andra 
frodas? 

Vad har vi egentligen staden 
till? 

Kommentarer om Zermatt 
Min artikel i nr 23 om de sinande 
oljereserverna, som tog schwei
ziska Zermatt som utgångspunkt, 
har föranlett några kommentarer 
och frågor: 

Är det inte dumt av vänster
partietsprogramskrivareatt tappa 
naturresursperspektivet när vi bör
jar ana de samhällsomskakande 
konsekvenserna av ett slut på den 
billiga oljan? 

Jo. 
Behöver vi egentligen oroa oss 

för växthuseffekten? Om nu jor
dens medeltemperatur bara stigit 
en halv grad av att hälftena voljan 
är uppbränd, kan väl inte den 
andra hälften vålla någon större 
katastrof? En halv grad till borde 
vi klara. 

Här blirdetlite mer komplicerat. 
Dels talas det om tröskeleffekter, 
om halmstrået som knäcker kame
lens rygg eller bråkdelen av en 
grad som får Golfströmmen att 
byta riktning. Dels finns det risk 
för att man i masskala börjar ut
vinna olja ur kol, trots kostnaderna, 
och då blir det verkligen fart på 
utsläppen. Kol finns det mycket 
gott om. Men visst, kanske larmar 
vi om fel saker. 

Vadfår detför effekt på dagens 
praktiska politik att oljan sannolikt 
blir mycket dyrare redan om tio
femton år? 

Att vi inte bör bygga några par
keringshus eftersom de sannolikt 
inte kommer att betala sina kost
nader. Att vi inte bör bygga en 
motorvägsavfart utanför Tetra Pak 
med anslutande vägareftersom bil
trafikenbörjar avta lagom till öpp
nandet. Att vi genast bör plantera 
vindskyddande träd och buskar ut
med cykelvägarna eftersom cykel 
kommer att bli det viktigaste sam
färdselmedlet Att vi bör överväga 
attlåta Lund värmas med hetvatten 
från Barsebäck eftersom kärnkraft
verket troligen inte kommer att 
kunna avvecklas (detta framsynta 
kravfannsredan i vpkLundskom
munalpolitiska program från 
1973). Att kommunen utlyser en 
idetävling om hurrestaurang God
set kan konvereras till godsmaga
sin för järnvägen. 

Gentlemannens frukost 
Den fjärde sommarresan gick till 
Åhus. 

I Åhus finns ett kafe där man 
kan få kaffe, ostmacka och wie
nerbröd för 25 kronor. Det var inte 
igår som man kom under 35 kronor 
i Lund, i den mån som wiener
bröden inte har bytts ut mot smak
lösa muffins. 

Så besök gärna Åhus. Men dröj 
inte för länge. Blir det ja till euro 
på söndag har man hört från andra 
länder om hur just kafeerna passar 
på att höja priserna. 

Gunnar Sandin 
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I sakfrågan 
200 l års pristagare av Sveriges 
Riksbanks pris i ekonomisk veten
skap till Alfred Nobels minne 
(populärt kallat Nobelpriset i eko
nomi) heter Joseph Stiglitz. Han 
varekonomiskrådgivare till Clin
ton, han var chefekonom i Världs
banken (och lämnade den med kri
tiska synpunkter) och han är nu 
professor i ekonomi vid Columbia
universitetet i New York. Inte så 
sällan brukar Dagens Nyheter 
översätta någon av hans tidnings
artiklar och publicera den på sin 
ledarsida. 

I förra veckan skrev Stiglitz i 
The Guardian, den utomordentliga 
brittiska dagstidningen, en liten 
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artikel om EMU. Den har, av någon 
anledning, inte kommenterats eller 
omnämnts i de svenska tidningarna 
fastän det borde ha funnits goda 
skäl att göra det. 

Det är rätt att tveka 
Det verkar som om folk i Stor
britannien och Sverige är tvek
samma till införande av euron, 
säger Stiglitz, och det är tydligen 
ett mysterium för eurons anhäng
are. Euron har ju stigit mot dollarn 
och är betalningsmedel i ett antal 
stora länder. Men valutor är inga 
mål i sig, de är verktyg för att 
åstadkomma stabil tillväxt. Euron 
har mi s si yckats i sin förs ta test. 
Sverige och Storbritannien gör rätt 
i att tveka. Det finns tvärtom an
ledning att tro att EMU kommer 
attleda till sämre tillväxtoch större 
arbetslöshet. 

Nu är allt inte EMU:s fel, den 
amerikanska ekonomiska politi
ken har sin del i problemen. Men 
ettbra valutasystemhartill uppgift 
att skydda länders ekonomier. 
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Euroanhängama brukar peka på 
USA för att visa på fördelama 
med att man har en och samma 
valuta på en stor marknad. Men 
det finns avgörande skillnader: i 
USA finns en rörlighet mellan lan
dets olika delar som Europa inte 
har. Härflyttar vi inte mellan olika 
länder i takt med konjunkturerna, 
bland annat därför att vi talar skil
da språk. Och inte heller har man 
i USA bundit sina händer på det 
sätt man gjort i Europa genom 
kravet på balanserade budgetar. 
Det har gjorts försök att få igenom 
sådana .lagar i den amerikanska 
kongressen också, men de har till
bakavisats. Federal Reserve, den 
amerikanska centralbanken, har till 
uppgift att vårda sig inte bara om 
inflationen utan också om syssel
sättning och tillväxt. Men i Europa 
gäller den absoluta regeln att den 
europeiska centralbanken bara ska 
bry sig om inflationen. 

Alltså. Stiglitz menar att för län
der med god ekonomi som Sverige 
och Storbritannien är det inte 
mycket att vinna med euron. Där
emot är det mycket att förlora. Nu 
kommervisserligen stabilitetspak
ten att så småningom vittra ner 
och modifieras. Det är säkert så att 
stora länder som Tyskland och 
Frankrike kommer att ursäktas om 
de bryter mot den. Men ECB kom
mernog inte tillåta Sverige samma 
frihet. Kanske kan det bli mer 
attraktivt att gå med i EMU i en 
framtid, men situationen kan också 
bli ännu sämre. Hur som helst, 
Storbritannien och Sverige gör 
klokt i att avstå. 

På DN:s ledarsida? 
Så långt Stiglitz alltså, kolla själv 
på The Guardian s nätupplaga den 
2 september. Det är intressant och 
välskrivet nog att platsa var som 
helstmed normal nyhetsvärdering. 
Men det är kanske inte den som 
gäller nu. Får vi se den på DN:s 
ledarsida under den här veckan? 
Jag fruktaratt svaret är nej . Vi är ju 
ett antal människor som uthärdar 
med att prenumerera på DN här i 
landsorten trots att vi någon gång 
i månaden inte får tidningen förrän 
dagen efter, och trots att vi ibland 
får läsa samma nyhetsartiklar som 
i Sydsvenskan. Vad gäller ledarsi
dan slutade äntligen Nils-Eric 
Sandberg och Pernilla Ström just 
när vi hade tänkt att säga upp be
kantskapen och då blev vi kvar. 
Men efter några år med Per Ahlin s 
fadda utrikespolitiska kommen-
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e.tf.O _ (obl;l~o'.t-l-&, detbehövs motvikt. Fasten publi-

. t- cering av Stiglitz senaste artikel är 
t- ~ J~~"' väl inte till att tänka på. 
"'"(;r r"'-~-' l' V' r • Sten Henriksson 

extra 'J~ 

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

Sintspurten 
Nej stugan på Stortorget är öppen 
dagligen 10-18.30. 

En mängd flygblad kommer att 
delas ut. Utanför Lund C får de 
avlönade ja-aktivisterna konkur
rens av garantera oavlönade nej
aktivister. Veckans löpandeutdel
ningsaktioner stegras fredag 12.9 
till massf/.ygbladsutdelning. 

stortorget blir centrum för akti
vitetema dan före dan, alltså lördag 
13.9. Debatter, appeller, mera flyg
blad. Huvudaktör för vänsterpar
tiet blir riksdagsledamot Karin 
Svensson Smith. På andra ställen i 
stadskärnan uppträder Röda Ka
pellet med sin mer sofistikerade 
propaganda - se sidan l. 

Folkomröstningsdagen ska val
lokalerna bevakas 8-20, det vill 
säga tolv timmar. 

20.15 börjar valvakan på John 
Bull vid Bantorget Förutom öl 
serveras pytt i panna (59 kr). Re
sultatet kan väntas bli klart tidigt
så kom i tid. 

(Måndag morgon inleds den 
trista avvecklingen med städning 
av lokaler, hemtagning av affisch
tavlor med mera. Hoppas det inte 
regnar.) 

Röda Kapellet 
repeterar inte söndag 14.9, av kän
da skäl, men väl söndag 21.9, trots 
den föregående Kulturnatten. Sen 
i princip varje söndag kl. 18.45-
21.15. Nyaoch nygamlamedlem
mar är alltid välkomna. Närmast 
på programmet står den Sjostako
vitjkonsert som ska ordnas på 
senhösten. Förytterligare informa
tion ring till exempel Ingela, te!. 
144457. 
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