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Veckobladet 
utdelades till ombud på v-parti
distriktets höstkonferens nu i lör
dags (se kommentar på annan 
plats). Utanför ingången, förstår 
sej , tidningen är ju portad i di
striktssammanhang. Cirka hälften 
av de inpasserande tog en tidning 
vilket gjorde att den fick en viss 
synlighet inne på mötet, och bland 
dem fanns distriktsordföranden 
Paula Mulinari . Heder åt henne! 

Veckobladets posthantering är 
inte den bästa. Läsare har undrat 
överden uteblivnaGoja-teckning
en i nr 30, och felet var inte Gojas 
-teckningen återfanns efteråt i en 
osorterad hög med papper. Ni ser 
den härintilL Men eftersom Goja 
har lämnat material även till vec
kans nummer bör nu bläddra fram 
till sidan 2 och 3. 

Flerinlägg i vänsterpartiets pro
gramdebatt har utlovats. Ett nu. 

En längre insändare av Jörgen 
L. har fått vänta länge på publice
ring. Vi beklagar. 

Vi fortsätter att återge aktuella 
v-riksdagsmotioner. Nu en om vat
ten av Karl-Erik Karlsson m.fl. 

TRANSSYLVANSKT 
med MK Venyige 
och Midnattskören 
Det blir konsert, pub och dans 
onsdagen den 4 november på Vi ta 
Huset uppe på Djingis Khan med 
start kl 20. Det är Midnattskören 
m.fl. som gästas av den kända 
folkmusikensemblen Venyige, 
späckad med professionella spele
män, traditionsbärare och folk
musikforskare frånTransylvanien, 
vilket får sägas vara väl tajmat 
med Allhelgonahelgen. Greve 
Dracula medverkar dock ej. 

Troligen ösigt 
Orkestern bestAr av sju personer: 
två- tre fioler, två kontra och en 
kontrabas och till det kommer 
sångare och dansare. Musiken är 
traditionell ungersk, zigensk och 
rumänsk folkmusik vilket bör ga
rantera ett visst ö s. 

Som om inte detta var nog ord
nas en workshop lördagen den 8 
november, också den i Vita Huset 
mellan lO och 15. Det blir kurs i 
låtspel (fiol, flöjt, klarinett) till en 
kostnad av kr 200 och en kurs i 
sång för kr 150. 

Den som vill veta mer kan kolla 
på hemsidan http: //hem.passa
gen.se/forras eller höra av sig till 
Gösta Petersen, e-post Goesta. 
Petersen@djingis.se. Välkom
men! 

Vänsterdistriktets höstkonferens 
Lund prioriterar 
budgetprotestanter 
Det mest intressanta beslutet på 
skånedistriktets konferens för no
minering till olika centrala parti
uppdrag var egentligen ett som 
kom ett stycke nerpå ärendelistan: 
"Partistyrelseledamöter, övriga 
landet". Då hade man alltså redan 
talat om vilka skåningar man ville 
se i den instansen. 

Det är inte så lätt att ha åsikter 
om kandidater i andra distrikt, sade 
flera. Men Malmödelegationen 
hade en lösning, och till den anslöt 
sej alla ombuden från Lund: Vi 
vill välja om de ledamöter som i 
våras röstade nej till budgetupp
görelsen med regeringen. Det som 
hade väckt störst protester i partiet 
var den sänkta sjukersättningen. 

Det var att göra det lätt för sej, 
kan man tycka. I och med att det 
fanns ett enda kriterium beaktades 
inga andra egenskaper eller åsikter 
hos de förordade. Bland dem finns 
till exempel någon som inte har 
alltför hög närvaro på mötena och 
en annan som gärna seren starkare 
svensk anknytning till EU. 

Som (riksdagsman) Sten Lund
ström från Malmö påpekade var 
det tur att nomineringarna till ordi
narie och vice partiledare redan 
var gjorda. Både Lars Ohly och 
Ulla Hoffmann röstade ju, om än 
med vånda, för uppgörelsen när 
det begav sej. 

Men (kommunalrådet) Peter 
Ahlbom från Helsingborg ogillade 
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nomineringen. Hanhade själv varit 
kritisk mot uppgörelsen men me
nade attdet snarare varen teknisk
taktisk än en ideologisk fråga var 
man hamnade i den formen av 
beslut. 

Skåningarna i partistyrelsen, 
Vilmer Andersen, Malmö (ordi
narie) ochBrittaBerg, Simrishamn 
(ersättare) hade emellertid tillhört 
reservanterna. Mary Einarsson 
från Bromölla skymtade en mot
sägelse: i regionen har vänsterpar
tiet med Viimer som gruppledare 
gått med på stora nedskärningar 
och försämringar. Kanske tänkte 
hon på sjukresorna med taxi för 
glesbygdsbor som höjdes med 150 
procent, vilket Vilmer & co alltså 
accepterade.! andradelar av landet 
har det förekommit uppmärksam
made utomparlamentariska aktio
ner mot försämringar och fördyr
ingar i vården, men i Skåne har 
vänstern inte tagit några sådana 
initiativ. 

Partiets valberedning torde ta 
intryck av opinionsyttringar från 
det näst (?) största distriktet, men 
i sista hand avgör ju ombudet på 
partikongressen, och de är inte 
valda än. A ven om vänsterpartiet 
är ett högst demokratiskt parti är 
det mycket som görs upp i smoky 
backrooms. Det finns som bekant 
historiska exempel från Lund på 
detta. 

Gr 

Lund har som bekantfått en "citysamordnare" vars lön och övriga 
kostnader kommunen (via parkeringsbolaget J, butiksinnehavarna och 
fastighetsägarna delar på i sann blandekonomisk anda. Att vederbör
andeförutjobbade på Center Syd är nog snarast en fördel- han 
känner den konkurrentens svagheter inifrån. Men inte kan väl en 
villaägare från Bjärred ha den rätta känslan för kvaliteterna i Lunds 
stadskärna? 

Den politiska 
VISANS 
återkomst! 
!lördags var det en manifestation 
på Stortorget mot USA:s ockupa
tion av Irak. Demonstrationerna 
mot kriget samlade flera tusen 
människor i Lund i våras och det 
finns ingen anledning att tro att 
deltagama i dem har ändrat åsikt. 
Men kriget blev ju ett faktum och 
nu var det oktober. Det blev ett bra 
möte och det var inte dåligt med 
150 personer som kom och småfrös 
i höstkylan. Linda Svensson från 
vänsterpartiet i Malmö talade och 
så också Henrik Skrak, båda med 
utmärkta anföranden, lugna i tonen 
men med bitande sakargument. 
Röda Kapellet spelade inte oväntat. 

Men oväntat var faktiskt den 
politiska visans återkomst genom 
Ola Wikander som sjöng en egen 
sång till gitarr. Jag tror inte man 
gör helt fel om man placerar hans 
bidrag i Wiehe-Afzeliustraditio
nen. Ack, man blir proggnostal
gisk, sa en av våra tillresta danskar. 
Tja, kanske det, men detintressanta 
och viktiga är att den politiska 
visan alltså lever och har hälsan. 
Det visade sig också när vi slutade 
mötet. Sångtexter delades ut och 
mötesordföranden uppmanade oss 
att sjunga med: 

Protestsång mot 
ockupationen av Irak 

Me!.: "Flickan i Havanna" 
Text: Anna Cöster 

Gubben ifrån Texas 
han har inga pengar kvar 
sitter uti FN 
tvingar fram sitt svar. 
Kom nu alla västliga 
eller bli förpestliga 
Om ni inte hjälper oss 
tvingas ni att slåss! 

Vi som inte hjälper till 
vi som gör vad hjärtat vill 
vi har slutat sjunga i nån annans 
kör 
Kom nu gamla, unga 
och släpp loss er tunga. 
Nu så ska vi sjunga 
fredens melodi. 

Vi sjöng med förstås, anslutningen 
var god. Ska vi hoppas på att visan 
manar till efterföljd? Det saknas 
förvisso inte ämnen för politiskt 
diktande. Vi serframmoten sång
emas återkomst inom vänstern. 
Och blir det ett och annat nödrim 
så är det inte hela världen. 
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Förslagen till nytt program för 
vänsterpartiet har -jämfört med 
tidigare upplagor- väckt ett hyfsat 
intresse i massmedierna men de
batten i partiet har inte varit så 
livlig som man hade kunna vänta 
sej. Veckobladet har haft en del 
inlägg, mest i anslutning till det 
preliminära förslaget i våras, men 
inte så många som vi hade hoppats. 
Fast det är rnte försent Att mo
tionstiden går ut är en sak, men 
åsikterna kan fortsätta att brytas 
mot varann åtminstone fram till 
partikongressen i februari där ett 
program ska antas - om det inte 
blir en pattställning och ornarbet
ning för bordläggning, sånt har 
hänt förr. 

Här kommer i alla fall tre kom
mentarer till de föreliggande för
slagen. 

l. En supermakt 
är inte nog 
"En supermakt räcker", sade J onas 
Sjöstedt på en EMU-debatt inför 
folkomröstningen, och det blev ru
briken på Veckobladets referat. 
Jag tror vid närmare eftertanke att 
Jonas har fel. 

Visst,! bäst är förstås en värld 
utan supermakter, och något lik
nande bör det stå i ett vänsterpro
gram. Men dit är det långt. Som 
vänsterfederalist har jag mer upp
höjda skäl för att förespråka en 
tätare europeisk integration med 
svensk medverkan. 

Min argumentation är inte ny. I 
samband med Irakkriget fram
fördes den av Per Wirten (Arena) 
och många andra. Men utveckling
en sen dess har, tycker jag, bekräf
tat analysen: det behövs, utöver 
det globala folkliga motståndet, 
en motståndare till USA som spelar 
ungefärligen i sammadivision och 
dimension. 

Visst var det sköntatt slippa det 
kalla krigets bipolära värld med 
den tidens kärnvapenhot (nu finns 
det som bekant nya sådana). Men 
det var åtskilliga länder i världen, 
ochklasserinomdessaländer, som 
förlorade på "freden". När det 
fanns två supermakter att spela ut 
mot varann kunde fördelar utvin
nas, både handelspolitiska och 
militärpolitiska. 

Det har inte att göra med om 
Europa är radikalt eller konserva
tivt, så länge det är rimligt demo
kratiskt (men även i ett borgerligt 
land som Frankrike är den sociala 
dimensionen stark, järnfört med 
USA) . Men en europeisk super
makt skulle automatiskt få egna 
in tessen som ofrånkomligen delvis 
skulle skilja sej från USA:s, och 
det kunde tredje part vinna på. 
Irakkriget är ett exempel. Med ett 
merenat Europa (med bland annat 
gemensam utrikespolitik) hade det 
kriget troligen inte blivit av. 

En invändning: makten sitter i 
gevärspipans mynning (Mao), och 
Europa har ingen chans att bygga 
upp en militär förmåga som kan 
matcha jänkarnas. Nej, men redan 
ett mer sammanhållet ED-försvar 
skulle påverka balansen. Och den 
samlade europeiska befolknings
och resurspotentialen är betydan
de. 

Inget av programalternativen tar 
upp denna aspekt. Den tycks där
emot medverka till att Socialistisk 
Folkeparti nu tar nya steg i ED
positiv riktning. 

2. Vem är arbetare? 
Majoritetsalternativets klassanalys 
har utvecklats järnfört med utkas
tets och det tackar man för. Men 
detkvarstår brister och oklarheter. 
Ta meningen: "Den stora majorite
ten av världens kvinnor och män 
tjänar sitt uppehälle genom att 
lönearbeta-säl ja sin arbetskraft
i privata företag eller den offentliga 
sektorn." Det stämmer helt enkelt 
inte om man ser på elementär glo
bal befolkningsstatistik. Det finns 
fortfarande massor av bönder. 

Om denna "stora majoritet" sägs 
att "den utgör arbetarklassen". De 
blir en stor klass. Ä ven om löne
arbetarna inte utgör någon stor 
majoritet av världsbefolkningen 
är de onekligen många. 

Men går vi från punkt 8 till 
punkt 9 nämns det grupper mellan 
huvudklasserna. Det talas bland 

annat om "många tjänstemän 
[som] får en situation som alltmer 
liknar arbetarklassen". Hoppsan! 
Jag trodde av den föregående de
finitionen att de redan fanns bland 
proletärerna. 

Jag instämmer när det sägs i 
punkt 13: "Poängen med klass
analysen är är inte att mekaniskt 
räkna in varje människa i en klass, 
utan att förklara hur gemensamma 
intressen uppstår och förändras i 
samhället." Men jag tror ändå att 
formuleringarna vittnar om en 
olycklig skarv i texten som nog 
också är en skarv i författarnas 
tänkande. Det verkar som om mel
lanskikten har kommit in (på grund 
av remissvar?) som jästen efter 
degen. 

3. Vatten och olja 
Har ni tänkt på hur luftfixerad den 
svenska miljödebatten har varit? 
Den har till stor del handlat om 
utsläpp i luften av svavel och par
tiklar och ozon och koldioxid. 

Visst, till luftkvaliteten är ju 
bland annat växthuseffekten kopp
lad. Men innan luften tar slut torde 
oljan göradet och det blir allvarlig 
brist på vatten. Bådadera har på 
rspektive världskonferenser aktua
liserats under programprocessens 
gång. 

Argumenten för att ge miljö
och naturresursfrågorna en portal
roll i programmet har stärkts, me
nar jag. Miljödimensionen har 

förvisso utvecklats jämfört med 
utkastet, men fortfarande förvägras 
miljön och ekologin rollen sin 
"ben" vid sidan av klass och kön. 

Miljöfrågan är av annan karak
tär, säger programförfattarna när 
de debatterar. Jadå. Men dels är 
frågan om livsbetingelserna så 
övergripande att den rentav borde 
ha satts över klass och kön, alltså 
som portal. Möjligen kunde freden 
(som också handlar om den globala 
överlevnaden) också ges en sådan 
position, vilket kanske är vad Ur
ban Herlitz menar i sin reservation. 
Men klassdimensionen och köns
dimensionen är också strukturellt 
olika varandra. 

Och behöver det vara så noga 
med de teoretiska nivåerna? Kan
ske är det, som Herlitz också säger, 
att vi inte har verktygen och för
mågan för att åstadkomma en hel
täckande världsförklaring utan bör 
sänka ambitionerna. 

4. Vänsterns monopol? 
Punkt 45 : "Det är vänsterns stora 
utmaning att samla och organisera 
alla de människor som är över
tygade om att en rättvis värld är 
både möjlig och nödvändig." 

Detta tycker väligt många män
niskorutifrån högstolika utgångs
punkter och definitioner. Inte be
höver de vara "vänster" för det. 
Åter kan en ambitionssänkning 
vara på sin plats. 

Gunnar Sandin 

Vatten i motionsfloden spannmålsdistrikt. För Indiens del 
innebär detta, tillsammans med 
befolkningsökningen, att vatten
tillgångarna per capita kommer 
att minska med 50--75 procent de 
kommande 25 åren. I Kina har 
bristen lett till vattenransoneringar 
i cirka l 00 städer och man har till 

Mer än en miljard av jordens be
folkning har ingen tillgång till rent 
dricksvatten och cirka tre miljarder 
lever i en vardag präglad av smuts 
och sjukdomar, där sanitetsanlägg
ningarheltlysermed sin frånvaro. 
Förbrukning av vatten fördubblas 
vart tjugonde år, mer än dubbelt så 
fort som befolkningsökningen. 
Över 90 procent av Asiens avlopp 
släpps ut utan rening vilket fått till 
följd att 80 procent av Kinas floder 
är alltför förorenade för att fisk 
skakunnaleva där. Samtidigt som 
bristen på vatten är en hälsofråga 
är också brist på vatten en källa till 
många konflikter. Morgondagens 
krig kommer därför inte som 
dagens att handla om olja utan om 
vatten. 

Hotet förstärks av att lösningar 
som förespråkas av tunga makt
havare inte bygger på samverkan 
och solidaritet utan styrs av prin
cipen om en fri marknad och priva
tiseringar, också kallad Washing
ton Consensus. Det innebär att 
allting är till salu, även sådant som 
naturtillgångar, som en gång sågs 
som mänsklighetens gemensam
ma arv. 

kubikmetervatten för att producera 
ettton ris. Denkolossala vattenför
brukningen medför att grundvat
tennivån årligen sjunker med en 
till tre meter i Kinas och Indiens 
r----------------------

Det är med viss tvekan vi publicerar dessa båda kommentarer till förra 
veckans budgetdebatt i Lund. Där tycks nämligenfinnas en undertext 
att politiker ur olika partier är vändbara, och att borgare och proletä
rer evigt betingar varandra som y in och yang. Så är det ju inte! 

Jordbruke~påverkan 
Jordbruketharen nyckelroll i sam
manhanget, hela 70 procent av den 
globala sötvattenanvändningen 
går till jordbruket. I Sverige står 
jordbruket för bara 5 procent av 

vattenanvändningen. Skillnaden KOMMUNALPOL lTl K beror till stor del på vilka grödor 
man odlar och på klimatet. I Asien 
går det till exempel åt cirka 900 L __________ -_----------
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Aktuella forskningsresultat 
Det är viktigt att hålla sig a jour 

med forskningen, så den här vec
kan ska vi orientera om några ak
tuella resultat. 

Inspirerande musik 
Det ena får vi från University of 
Leicester i England där en psyko
logistudent undersökte vilken 
inverkan musik har på konsum
tionsbeteendet Det visade sig vara 
så att när man på en undersökt 
restaurang spelade diskretklassisk 
musik så beställde gästerna in 
förrätter, finare kötträtteroch dyra
re vin. Det var ett nogakontrollerat 
experiment: var tredje kväll spe
lade man klassiskt, var tredje 
spelade man pop och var tredje var 
det tyst. I de båda sistnämnda fallen 
var dagskassorna låga, men när 
det spelades klassiskt musik var 
de höga. Särskilt effektiv var mu
siken av Richard Wagner och An
tonio Vivaldi. 

Ja, så kan det gå. Man känner 
sig förstås så förandligad av mu
siken att det normala ekonomiska 
omdömet kopplas bort. Frågan är 
dock om inte det måste finnas en 
koppling mellan ställets och mat
sedelns karaktär och musiken. J ag 
kan tänka mig musikstycken där 
jag skulle bli stimulerad att ta in 
kalops, kålpudding eller stekt sill. 

Men det är bara en hypotes. Här 
krävs mer forskning. 

Biologiskt 
Vi är många som har problem med 
städningen hemma, ja upplever 
diskussionerna i ämnet som ett 
ständigt hot mot våra parförhål
landen. Jag har en gammal tanke 
från 70-talet om att man skulle 
bilda Städfront, en organisation 
för oss med problem på området. 
Kanske det skulle vara en lösning 
för alla oss som inte ser skiten i 
hörnen och som dessutom inte kla
rar av att lyssna till själva damm
sugarljudet 

Det här är också en genusfråga, 
vilketjag inte tror är en överrask
ning förnågon. N u har en forskare, 
ja i varje fall socialfilosof, familje
terapeut och bästsäljarförfattare 
enligt hemsidan, tänkt ut hur det 
verkligen förhåller sig. Han heter 
Michael Gurian och skriver böcker 
om mäns och kvinnors h järn or och 
han har kommit på att mäns 
hjärnor, till skillnad från kvinnors, 
inte ser eller uppfattar små struk
turer av typ dammtussar. J a, det är 
väl vad många av oss har haft på 
känn länge. Vi kan helt enkelt inte 
hjälpa att vi är som vi är. 

Också här krävs det förstås mer 
forskning. J ag ser fram mot att de 

och med diskuterat om man kan lokalt engagemang växer upp i det 
behålla Peking som huvudstad på civila samhället. Mer långsiktigt 
grund av den permanenta vatten- krävsanpassningavjordbruketoch 
brist som råder där. skogsbruket till system som kräver 

De primära åtgärderna för att mindre vatten. Som exempel kan 
lösa vattenbristfrågan är ökad nämnas minskad köttproduktion, 
kunskap och medvetenhet hos all- minskad av skogning, minskad 
mänbeten som kan leda till att ett konstbevattning, ökning av odling 

skickliga forskarna ska gräva dju
pare i det mänskliga genomet och 
ta fram själva städgenen-det skul
le verkligen vara en vetenskaplig 
triumf. 

Öl nyttigt 
Det är många som har tagit till sitt 
hjärta att det skulle vara nyttigt att 
dagligen hälla i sig några glas vin. 
Det är lustigt hur vissa forsknings
resultat snabbt når en bred folklig 
spridning. Som av en lycklig till
fällighet saluförs ju nu också sär
skilda vinkartonger som under
lättar förtäring - man lägger sig 
under och vrider sen bara på kra
nen. 

N u har en tjeckisk ölforskare , dr 
Pawel Zemek, utan tvivel från 
Pilsen, kommit fram till att öl är 
bra mot stress och diabetes. Han 
uppmanar oss att dricka tv. å glas ?l 
(sannolikt tjeckiska halv litrar) ttll 
nytta för hjärta och sexliv. Dess
utom är öl bra mot benskörhet, 
gallsten, magsår och senil demens. 

Det är tydligt att vi lever i den 
bästa av världar och tider, och att 
vi nu kan frigöra oss från en massa 
gamla moralistiska föreställning ar. 
Alkoholkapitalet vill ju oss bara 
väl. 

Lucifer 

av mer torkkänsliga grödor, till
lämpning av agroforestry, bättre 
utnyttjande av regnvatten osv. 
Ä ven inom andra områden krävs 
en förändring. Här kan nämnas 
problem som orsakas av stora 
dammbyggen, giftdumpning, för
orening av mark, luft och vatten. 

----------------------, 
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Vatten som handelsvara 
När en resurs blir en bristvara blir 
den även en attraktiv handelsvara 
och det är detta som händer med 
vattenresursen just nu. IMF och 
Världsbanken utövarpåtryckning
ar på fattiga länder för att de ska 
sälja ut sina vattenverk till multi
nationella bolag. De flesta utveck
lingsländer har knappast något val 
än attgåiMF:s och Världsbankens 
krav till mötes eftersom IMF och 
Världsbanken har gjort privatise
ring av statligt vatten till ett villkor 
för att de ska ge stöd till vatten
och avloppsprojekt. 

Idag når vattendistributionen i 
fattiga länder ofta bara den rikare 
delen av befolkningen i städerna. 
Detta beror främst på att vatten är 
en bristvara, men en ytterligare 
anledning är att den fattiga delen 
av befolkningen helt saknar po
litiskt inflytande och har därför 
ingen möjlighet att påverka i denna 
fråga. IMF och Världsbanken ar
betar för privatisering och argu
menterar att fri konkurrens kom
mer att leda till ökad effektivitet. 
Idag är 5 procent av vattentill
gångarna i privat ägo men denna 
siffra kommer snabbt att öka. 

Inför WTO-mötet i Cancun var 
frågan om avreglering inom ramen 

..J för tjänsteavtalet GA TS (General 

Nya böcker från 
DAIDALOS 
Jacques Derrida 
Marxspöken 
250 s., 240 kr 

Filosofen Derrida är känd som 
postmodernistisk dekonstrukti
vist och har i den egenskapen 
kritiserats av olika marxister. 
Men han haretteget förhållande 
till Marx och dennes problema
tik. 

Nancy Fraser 
Den radikala fantasin: mellan 
omfördelning och erkännande 
248 s., 230 kr 

N an c y Fraser är en ledande fe
rninististisk politisk teoretiker. 
Boken innehåller artiklar som 
hon skrivit från början av 1980-
talet, och reflekterar bland annat 
över den socialarättvisan i spän
ningsfliltet mellan "klass" och 
"identitet", "ornfördelningspoli
tik" och "erkännandepolitik". 
Till den svenska utgåvan har 
Fraser skrivten längre inledning 
som ger texterna en historisk 
och systematisk plats. 

De angivna bokhandelspriserna 
blir 20-25 procent billigare för 
medlemmar i Daidalos bok
klubb. Info via031-422045 eller 
kundservice@daidalos.se 

Agreement on Trade in Services) 
aktuell. GATS-avtalet tar upp en 
mängd frågor inom tjänsteavtalet 
och ibland dessa avregleringen av 
vatten som resurs. EU är positiva 
till det förslag som ligger och driver 
frågan om privatisering av vatten 
starkt i internationella samman
hang och däribland WTO. Anled
ningen till EU:s starkt positiva in
ställning till privatisering kan 
eventuellt härledas till att flera av 
de stora vattenföretag som runt 
om i världen taröverdistributionen 
av vatten är europeiska. Det fran
ska Suez rankas som det nittonde 
bolaget i världen med vattenkon
trakt i bland annat Buenos Aires, 
Manila, Casablanca, Jakarta, Jo
hannesburg, Paris och Sydney. 
Veolia och Suez har i dag över 70 
procent av den internationella 
privata marknaden. 

Vänsterpartiet anser att tillgång 
till vatten är en rättighet som varje 
människa har- rik som fattig . Pri
vatiseringen av vatten leder till att 
de människor som har minst till
gång till vatten idag, som lider 
mest av brist på mat, brist på makt 
och inflytande och brist på utbild
ning är de människor som drabbas 
mest. Vilket försätterdessamänni
skor i en ännu sämre livssituation. 
För att hindra utvecklingen mot 
privatisering av vattenresursen an
ser Vänsterpartiet att regeringen 
nationellt, inom EU, inom WTO 
och i andra internationella sam
manhang bör verka för att privati
seringen av vatten stoppas. Detta 
ska ges regeringen tillkänna. 

Karl-Erik Karlsson m.fl. (v) 
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Görnågot 
åt felparkering 
på Mårtenstorget! 
Bilar parkeras på Mårtenstorget 
varje lördagsförmiddag trots par
keringsförbud. 

Den 18 oktober klockan 9.30 
var åtta privatbilar parkerade där. 
J ag vill ha bort bilarna, då det är 
irriterande och otryggt att alltid 
riskera biltrafik då. Det är menings
löstmed parkeringsförbud som än
då inte efterleves. Någon parke
ringsvakt syns aldrig till, och torg
vakten befattar sig inte med parke
ringsfrågor. Det är nödvändigt att 
kontroll göres några gånger på för
middagen. 

Vänsterpartiet vill ju minska bil
trafiken i centrum, men denna 
slapphet mot felparkerare drar i 
stället mer bilar in i centrum. 

Jag önskar att ni kontaktar tra
fikvaktkåren och sedan lämnar be
sked i Veckobladet om vilka åtgär
der de tänker vidtaga. 

J ag har klagat flera gånger hos 
dem, men det har inte hjälpt, och 
även inom partiet, med samma 
klena resultat. 

Åke Karlsson 

Kommentar: 
Ulf N ymark passerar just redaktio
nen. Han representerar vänstern i 
Tekniska nämnden, vilket för 
övrigt även Åke Karlsson tidigare 
gjorde, tillsammans med Ulf. Vi 
ber om en kommentar och Ulf 
svarar ungefär. 

-Visst, Åke har helt rätt. Vi tog 
för flera år sen upp problemet med 
olaglig parkering och nämnde 
Mårtenstorget som exempel. Pro
blemet är att p-vakterna är för få. 
Det borde finnas fler, och det är 
inget ekonomiskt problem, de fi
nansierar sig själva. 

- Då kan man väl vänta sej att 
det blir fler p-vakter, nu när vi har 
rödgrön majoritet? 

Nej, detkan Ulfinte säkert lova. 
- Detkommunalap-bolagethar 

egna p-vakter och där har en om
läggning av deras scheman gettett 
mycket gott ekonomiskt resultat. 
Kan man tänka sej något liknande 
för Tekniska nämndens trafikvakt
kår? 

Vi får se. Kan man gissa att det 
finns sprickor i det rödgröna bloc
ket? Eller är det en organisatorisk 
fråga som förvaltningen kan lösa? 

Uardavägen D:85 
224 71 Lund 

Förtätning -
stadsförnyelse 
Vi är flera som undrar om vänster
partiets policy om bebyggelsför
tätning om sätts i praktiken, till 
exempel genom initiativ i Bygg
nadsnämnden. På det kommunal
politiska måndagsmötet bllev vi 
uppmanade att fylla på Cecilias 
[Wadenbäck, vänsterpartiets ordi
narie ledamot i Byggnadsnämn
den] "objektlista". Men man vill 
ju veta att ens ansträngningar om
sätts i praktisk politik - eller i 
varje fall seriöst övervägs. Finns 
det en fårdig lista på stadsarkitekt
kontoret att utvärdera? Rentav 
fungera som underlag för motioner 
i Byggnadsnämnden!? 

J ag föreslår att delar av vissa 
parker samt i en del fall odlings
lotter övervägs för bebyggelse. Har 
framfört detta skriftligt och munt
ligt vid flera tillfällen, och börjar 
bli trött på att bemötas med att 
inget händer. Är bråk och utmäl
ningar i insändare nödvändigt för 
att bereda väg för att ens förslag 
över huvud taget behandlas i par
tiet? Noteras kan, att inget enda av 
mina kommunalpolitiska förslag 
(motioner) till senaste årsmötet 
hittade vägen till beredning. Vems 
fel är det? 

Vad gäller att förtäta i parker 
och grönområden är vi flera med
lemmar som talat oss varma för 
detta, som bekant. När(ih-e!) blir 
denna förtätningsaspekt behand
lar, eventuellt införlivad i ett kon
kret handlingsprogram, samt 
banad väg för till stadsarkitekt
kontoret och Byggnadsnämnden? 
Hur förfara med åsiktsdifferen
serna inom partiet evad gäller 
"grön förtätning"? 

På tal om Byggnadsnämnden 
undras om vi i vänsterpartiet- och 
oppositionen allmänt - kunde ha 
gjort mer förra mandatperioden 
för att se till att bostadsbyggandet 
kom igång? Och hur förhindra att 
en eventuell borgerlig majoritet 
söker privatisera Lunds kommu
nala bostadsbolag nästa mandat
period? Borde vi riksvägen söka 
få lagförbud på sådana ny liberala 
skamligheter? Och hur med det 
kommunala planmonopolet? 

Räknas vi för opålitliga bland 
Lundaborna när det gäller att få 
ingång bostadsbyggandet? Och 
hur tackla detta- om det nu räknas 
som ett problem? Vilken fram
toning har v-Lund i byggfrågor 
egentligen? Kan ovan vara i varje 
fall en anledning till mobbningen 
i Byggnadsnämden? Med den 
block överskridande samkänslan 
-eller till och med samregeraodet 
- mellan socialdemokrater och 
borgare? 

Är angelägen om att vi har en 
fungerande och trovärdig bygg
och förnyelsepolitik i Byggnads
nämndenochinomLKF. Medstart 
i partiet och det egna kommunal
politiskaarbetet Harinte följtdetta 
kontinuerligt ellernära, så det kan 
hända att vissa av ovanstående 
frågor och förslag är inaktuella 
eller ej relevanta. Vi vanliga 
Lundabor är utlämnade till pres
sens lokalsidor för information 
evad gäller den kommunala poli
tiken. Angeläget vore att sittande 
majoritet via STEVE, sarnmanfatt
ningari broschyrform eller liknan
de gick ut med kompletterande in
formation i frågor av stort allmän
intresse eller hög angelägenhets
grad. Den sammanfattning som 
fanns i Kommunfullmäktiges "blå 
bok" inför augustisammanträdet 
gav i varje fall mig med ens etthelt 
annat grepp om kommunens bygg
frågor. 

S ydsvenskan Lund ägnar ett allt
mer förstrött intresse åtkommunal
politiken. Kan ju bero på politikens 
substanshalt respektive den all
männa ni vån på de främsta aktörer
na! Vi ser idag ett ökenlandskap 
där fordom en bred, intellektuellt 
skarp och talför borgerlig vänster 
- och höger! bredde ut sig. Och 
hur med den socialistiska vänster
sidan? Vilken även förväntas fun
gera som inofficiell tankereser
voar åt sossarna, på olika parla
mentariska nivåer. 

Några konkreta förslag: Sälj 
"Skånska bankens hus" vid Stor
torget och gör bostäder där. Och 
på parkeringstomten bakom? En 
piazza av italiensk typ inramande 
Klostergårdens kyrka. Riv biblio
teksrucklet på skolan och bygg 
ovanpå köpcentret - ta bort det 
överskjutande taket. Bygguppmot 
jugendhusets baksida mot stads
biblioteket. Gör en postmodem pa
stisch av "Slottet" längs gatufasa
dema av Fokushuet - fult som 
stryk. Bygg bostäder inne i parken 
med förbindelsegången. Bygg ett 
parkeringsgarage och en del bo
städer inne i HSB-kvarteret söder 
om Knut den stores torg, till att 
ersätta parkeringsöknen där. Bygg 
i randen av Folkparken, radhus på 
tunna tomter! Bygg bak stads
parken samt ge Botan möjlighet 
att uppföra ett punkthus, mot Ols
högsvägen. Förtäta längs västsidan 
av Industrivägen, med enfamiljs
hus. En piazza på Klostergården 
gör det överflödigt att riva dess 
fritidsgård - en byggnad och en 
miljö att värna om! Däremot kan 
markparkeringen mot Nordanväg 
gärna byggas igen - i lagom for
mat. 

Ä ven nere vid Höj e å finns an
ledning att fundera på planförs lag. 
Lunds första sjö kanske? Samt en 

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

stadsskog med en liten bro till 
andra sidan ån? Köp, hyr- eller 
jobba samman med Staffanstorp. 
Kompletterat med åkolonier, ett 
garnmal t vpk-förslag. Därtill even
tuell stadsnära bilbefriad fritids
bebyggelse. 

Men ett parti, där ett fåtal be
stämmer över kommunalpolitiken 
och denna förs på rätt individuell 
basis kan aldrig bli en bastion för 
Den Goda Staden. Politikområ
desgrupper föreslås. En för trafik, 
en för plan- och byggfrågor. Ä ven 
inom andra områden, utifrån an
gelägenhet och intresse. 

Jörgen L. 

Kommentar: 
Jörgen L:s bidrag får tyvärr ofta 
stå oemotsagda. Här några små 
invändningar. 

l. Prognoserna för bostadsbyg
gandet ser faktiskt rätt lovande ut, 
har Mats Olssonkunnat rapportera. 
Om det räcker för att ge vänstern 
en image som pådrivare är oklart, 
men det handlar om att uppfylla 
ett centralt vallöfte. 

2. Det förtätas, i den meningen 
att det byggs centrala bostäder. Ett 
aktuellt exempel är tomten med 
f.d. Lennattssons trä i Spolelyckan. 
Fast vi är väl några billösasom har 
uppskattat en centralt belägen trä
firma, och andra som saknar den 
goda doften. Men på andra sätt 
pågår den gamla utglesningspoli
tiken obekymrat. Södra Gaste
lyckan blir ett nytt industriområde 
med överbreda gator och glest be
byggda tomter, och heltutan stads
mässighet 

3. Varför, Jörgen, föreslår du så 
många centralt belägna nya små
hus? Det är visserligen trevligt 
men omväxling i stadsbilden, men 
stora hus innebärnormalt en större 
förtätning. 

Gunnar Sandin 

r VECKORLiDET "l 
Detta nummer gjordes av Sten Hen
riksson och Gunnar Sandin (red.) . 
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 gärna i form av 
Worddokument (.doc), RTF eller 
ren tex1 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 redaktörerna: 
Gunnar Sandin 13 58 99 
Charlotte Wikander (tji) 13 96 26 
Vid utebliven tidning ring 
Cecilia Wadenbäck 13 82 13. 

.. ________ .. 

hemma
Rectangle


