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Ingen VB nästa vecka  
Redaktionen tar en kortare vårledighet och kommer med nästa nummer först om två veckor den 25 
maj.  

 
 
Hemlöshet 
På lördag, den 12 maj, anordnar Demokratisk Vänster i Lund ett appellmöte på Mårtenstorget. 
Vi är där mellan klockan 12 och 13. 
Mötet kommer framför allt att behandla hemlösheten i Lund, i ett samtal mellan Sven-Bertil 
Persson, kommunfullmäktigeledamot för Demokratisk Vänster och Hemlösas Föreningens 
ordförande Gertrud Anljung.Brecht är inne! 
 
 

 
 
 

Interpellation till socialnämndens ordförande Göran Wallén (m)  
Angående situationen för de hemlösa i Lund 
Vid en politisk debatt i Stadshallen/sessionssalen den 11 september i fjol, sex dagar före valet, 
anordnad av Hemlösas förening i Lund diskuterades hemlöshetsproblemet och vad man skulle 
kunna göra för att lösa detta. Alla deltagarna, representanter för åtta olika partier, var rörande 
överens om att hemlöshet existerar i Lund (även om det rådde delade meningar om 
omfattningen), att inte tillräckligt gjorts för att minska hemlösheten och att nya grepp var 
nödvändiga.  
   Nu, åtta månader efter valet och fyra månader före ett planerat uppföljningsmöte är 
situationen inte märkbart bättre för de hemlösa. Tidningsartiklar och insändare har beskrivit 
hur hemlösa, under polisbevakning och med hotande schaktmaskiner, tvingas bort från sina 
tillfälliga tillflyktsorter med en timmes varsel, hur torg och passager ”befrias” från hemlösa 
missbrukare, hur hemlösa med de största problemen av en högt uppsatt tjänsteman på 
socialförvaltningen betecknas som ”fjortontaggare”. 
   Problemen kvarstår alltså, nya grepp lyser med sin frånvaro.  

Därför vill jag ställa ett par frågor till socialnämndens ordförande:  
* Tycker du att den aktuella situationen för Lunds hemlösa är acceptabel?  
* Om inte, vilka åtgärder är på gång för att minska, helst avskaffa hemlösheten i Lund?  
 
Sven-Bertil Persson 
Demokratisk Vänster i Lund  
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   Ny politisk kuplett för Mårtenstorget 
Den politiska kupletten i Sverige befinner sig väl inte precis i någon blomstring. Men det har 
funnits en tid när det var vanligt att aktuell politik kommenterades i form av nya texter till 
gamla melodier. Det fanns rentav mästare i branschen som Karl-Gerhard som nästan alltid 
hade satiriska eller politiska kupletter i sina stora revyer. 
   Inom Röda Kapellet har vi, om än med begränsade poetiska resurser, faktiskt försökt oss på 
genren, framför allt under valrörelserna. Yttre händelser har fått oss att på nytt pröva lyckan, 
som här. 
   Visan nedan baseras på att vår rödbrusige försvarsminister, reservmajoren Mikael 
Odenbrandt (m) har uttalat att han kan tänka sig att skicka JAS-plan till Afghanistan som stöd 
för de svenska pojkarna där. I Röda Kapellet erinrade vi oss då ett gammalt slagnummer från 
1940-talet, en filmmelodi med text och musik av Lasse Dahlqvist som i filmen sjöngs av 
Alice Babs. Ingen ungdom precis, melodin alltså, men tidens tand läker alla sår och många 
tycks minnas den. Här är Röda Kapellets version. 

GÅ UPP OCH PRÖVA DINA VINGAR 
Sitt inte hemma i Sverige så grått, 
här finns ju inget att göra 
Afghanerna väntar på gult och på blått 
Och Gripens raketer gör gott 
 
refr.: 
Så, gå upp och pröva dina vingar 
Och känn hur underbart det är 
när du mot talibanen svingar 
från JAS den bomb som du har kär 
Se på jänkarna, som sväva i det blå 
Det är deras kurs vi gå 
Så gå upp och pröva dina vingar 
Och snart är hela jorden din. 
Lucifer 

 

 

 
Välkommen till Faslane 365! 
Faslane 365 är en ett år lång fredlig blockad av Storbritanniens kärnvapenbas Faslane. 
   Blockaderna börjar 1 oktober 2006 och slutar 30 september 2007. 
   I samband med denna långblockad så anordnas många aktiviteter och nu inbjuder man till 
"the 2nd Academic Blockade on the 27-28th of June". 
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BUP-BUP, BUP-BUP, gal göken 
- Planen går nu tillbaka till kommunfullmäktige med en tydlig rekommendation att anta den, 
säger Mats Helmfrid, m. 
   Dock reserverar sig folkpartiet, centern, miljöpartiet, vänsterpartiet och demokratisk 
vänster. Och tveksamheten växer bland socialdemokraterna, konstaterade jag 1 maj. 
   BUP-området blommar som aldrig förr: bakom pilarna skimrar skyar av blommande 
plommon-, päron-, körsbärs- och äppleträn bland doftande snår av hägg, syren, hagtorn och 
fläder.  
   Koltrasten flöjtar, näktergalen kluckar, göken gal och svalorna pilar. 
   Den förvildade trädgården borde bli ett artrikt naturreservat. 
   Men Mats Helmfrid triumferar. Inom kort ska alltsammans schaktas bort. 
   Majoriteten för planen var betryggande vid fullmäktiges marsmöte, även om minoriteten 
var tillräckligt stor (en tredjedel) för att begära återremiss. Det sker blott en gång. 
   Nu kommer frågan upp igen. Om alla röstar som förra gången går planen igenom. 
   Sker det, så är det i realiteten ett fåtal som drivit igenom den. I två steg.  
   Detta fåtal bestod i steg ett av de kommunrepresentanter och förhandlare från 
fastighetsbolaget som slöt avtalet om planen.  
   I steg två bestod det av dem som råkade närvara vid ett internt s-möte i april då partiets linje 
fastslogs och majoriteten för planen säkrades.  
   Under debatten vid marsmötet teg samtliga socialdemokrater (utom Gunnar Jönsson) och 
samtliga moderater (utom Göran Brink). Sedan röstade samtliga s- och m-ledamöter ja. Också 
de som var emot planen. 
   Läktarna var fyllda av väljare som ville att den skulle avvisas. De kände sig inte 
representerade av sina förtroendevalda.  
   Vill vi ha politiska beslut grundade på fastighetsbolagens inflytande över den demokratiska 
processen och de förtroendevaldas partilojalitet (oavsett egen övertygelse)? 
   Göken sitter i pilens topp och ropar: BUP-BUP, BUP-BUP! 
Gunnar Stensson 

 

 

Tankar om den globala uppvärmningen 
Under några få århundraden kommer mänskligheten att använda stora delar av den olja, kol 
och gas som lagrats under ofattbart lång tid. Att detta ger och kommer att ge 
klimatförändringar förefaller mig logiskt.  
   Av olika anledningar är jag pessimist i frågan. Jag tror att mänskligheten måste ändra 
livsstil. Men det är knappast det debatten handlar om nu. Den handlar om att vi skall kunna 
behålla det konsumtionsmönster vi har nu, men att vi skall förändra tekniken. Jag tror inte det 
räcker. 

Miljöbil? 
Den olja, kol och gas vi, globalt, framförallt använder har vi ”gratis”. Vi har i stort sett bara 
kostnader för att gräva upp denna kraftfulla energi. Det är därför till och med Sverige, som 
har oerhört mycket egen energi och landarealer, sitter i ett oljeberoende. När vi nu, med 
nödvändighet, skall ersätta detta med förnybar energi så kommer det att kräva stora 
landarealer. Finns dessa landarealer? Vi ser redan nu att priset stiger på vissa livsmedel och 
det finns forskare som varnar för att världssvälten kommer att öka när vi använder stora 
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markresurser för att odla grödor som skall ersätta oljan. 
   Jag menar att det är fel att tala om miljöbilar och att det är ett felaktigt beslut att ge bonus 
till dom som köper dessa bilar. 
   Även i Lunds kommun går nu alla beslut fel. Fler vägar för bara bilismen, fler p-hus, fler 
externa köpcentra och höjd busstaxa i staden. Samtidigt ser vi en tröghet i satsningen på 
spårbunden kollektivtrafik. 

Animalieproduktionen 
Det finns ett annat problem som diskuteras, animalieproduktionen. Men det finns knappast 
någon diskussion om hur vi skall få ner denna. Animalieproduktionen lär ge lika mycket 
växthusgaser som transporterna. Köttproduktionen har ökat femfalt de senaste 50 åren och det 
finns ingen anledning tro annat än att denna ökning kommer att fortsätta med 
befolkningsökningen. 

Vänster-högerfråga 
Som jag ser det skall man ställa in den globala uppvärmningen i vänster-högerskalan. Det är 
dom fattiga länderna som orsakar minst skada, men som kommer att drabbas. Även om det är 
vi i den rika världen som orsakar den största skadan, jag tror att så gott som alla i den rika 
världen konsumerar för mycket, så finns ju även här ett klassperspektiv. 
   Men jag tror att man skall akta sig för att moralisera. Visst, den enskilde har ett ansvar men 
jag tror inte att vi löser några problem med att peka ut den eller den.  
   Jag tror att den enda lösningen finns i att beskatta det vi kommer fram till är farligt och 
orsakar växthusgaser. Varför inte en global skatt som används för att mildra effekterna i det 
översvämningsdrabbade Bangladesh, i torkans Afrika eller när städer som New Orleans 
förstörs. 
   Jag är som skrivet pessimist. Min fråga är helt enkelt: hur skall vi klara detta? Detta är ingen 
domedagsprofetia och det är inte heller dom FN - rapporter som kommit. Däremot kommer 
vår planet att bli rätt mycket svårare att bebo för människor, djur och växter. 
   En optimistisk tanke finns dock. En del av lösningarna på problemen är att vi skall satsa på 
sol, vind, vatten och förbättrad kollektivtrafik. Det vill säga gamla vänsterkrav sen årtionden 
tillbaka.  
Sven-Hugo Mattsson 

 


