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Friday for Future alla fredagar 

 

Varje fredag samlas vi för klimatstrejk på Stortorget eller för digital strejk. Vi vill att Sverige 
och Lund medverkar till att hålla den globala temperaturökningen under 1.5 grader, uppfyller 
Parisavtalet, verkar för klimaträttvisa och lyssnar på den bästa samlade vetenskapen. 

 
 

 
 

 

AW med Nooshi Dadgostar i Bromölla 

 

Måndag 6 december 2021 kl. 17:00 
Hotell Iföhus & Restaurang, Ivögatan 3, Bromölla 

På sin turné Sverige runt är det dags för Nooshi Dadgostar att besöka Bromölla. Efter besök på 
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Geberit AB stannar Nooshi kvar för en AW på Hotell IFÖhus i Bromölla, kl. 17.00-19.30. Passa 
på och ställ dina frågor till vänsterns partiledare. 
Läs mer » 

 
 

 
 

 

Jubileumssymposium: 100 år av kvinnlig rösträtt - 
kvinnor i politiken då och nu 

 

10 december 2021 13:15 till 16:00 
Kulturens auditorium, Tegnérsplatsen 6, Lund. 

Välkommen till ett jubileumssymposium med anledning av 100-årsfirandet av kvinnlig rösträtt. 
Symposiet kommer att handla om kvinnor i politiken då och nu, men utgångspunkt i historiska 
och politiska perspektiv. Symposiet är öppet för allmänheten. 
Läs mer » 

 
 

 
 

 

Decemberkonsert  

Konserten som vi kallar ”Det går som på räls” var avsedd att framföras i fjor, dagen före 
spårvägsinvigningen den tolfte december. Men pandemin kom emellan. Vi hade fått ett 
specialskrivet verk av Håkan Carlsson, tidigare chef för kulturskolan i Lund. 
   Det blir säkert en spännande konsert, så glöm inte att boka den 11 december kl 18 på Magle 
Konserthus. 
Affisch » 
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Vänsterpartiet Skånes adventskalender 

 

Den som saknar en adventskalender med politiska förtecken får hjälp av V-skåne. Att kalendrar 
numera är en stor artikel inte bara för barn är svårt att missa, men politiska sådana är mer 
svårfunna. 
   
Dagens lucka öppnas på Facebook på adressen. 
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Stoppa exploateringen av Pilsåker  

Sedan ett århundrade tillbaka minskar den odlade jorden i Sverige, från nästan 4 miljoner till två 
och en halv miljoner hektar. Ändå skördar vi dubbelt så mycket, men vi använder mångdubbelt 
mer energi för att odla den mindre ytan – och importerar dessutom mat som motsvarar de en och 
en halv miljon som lagts ner. (Sverker Sörlin, Antropocen, sid 12) 
   ”Den högklassiga jordbruksmarken ska värnas (klass 8-10). Jordbruksmark bör inte tas i 
anspråk för ny bebyggelse.” Lundaeko. 

 

Lunds kommuns planer på att köpa jordbruksmark vid Pilsåker för industriändamål (intill Nova) 
upprör Lunds lantbrukare, skriver Görel Svahn i en artikel med rubriken ”Fullständigt vansinne” 
i onsdagens Sydsvenska. 
   Lantbrukarnas Riksförenings kommungrupp har riktat ett öppet brev till politikerna. ”Varje 
kvadratkilometer av jordbruksmark kan vara av avgörande betydelse för produktion av 
livsmedel och foder, särskilt i ett föränderligt klimat”, påpekar de. 
   Staffanstorp vill bebygga åkermarken i Trolleby och Flackarp mellan Höje å och väg 108. Det 
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upprör Lunds politiker. 
   Hur trovärdiga är de om de själva bebygger förstklassig åkermark i Pilsåker med industrier? Vi 
närmar oss katastrofen om var kommun för sig tar vansinniga beslut för att gagna sina egna 
syften. 

 
 

 
 

 

Snövitt av Gunnar Stensson 

 

Jag mötte virvlande flingor och ett bländande snövitt landskap när jag gick neråt ån i onsdags 
morse. Trädkronornas grenar och kvistar avtecknade sig mot himlen som ritade i kol på vitt 
papper. På marken kunde man läsa spårens hemliga skrift: råkornas exakta avtryck, en ekorres 
nollor, grupperade fyra och fyra, ändernas rader av trianglar och hararnas glesare nedslag.  
Längs vägen avtrycken av ett par stora pjäxor och en travande hunds tassar. Hästhagen var 
översvämmad av oroligt grått vatten. Bara ett par vita holmar höjde sig över ytan. Svanfamiljen 
flög över vattnet med breda vingar: två föräldrar och tre fullväxta årsungar. Flockar av bläsänder 
kurade i lä bakom vassruggarna. 
   Lite senare tog jag bussen upp till stan. Hus och gator fick en drömliknande karaktär 
inbäddade i det vita. Det mörka teglet i Katedralsskolans Karl XII-hus påminde om skottet i 
Fredrikssten. I det vita rörde sig mörka gestalter som böjde ryggarna för att skydda sig mot den 
nu svidande blåsten och de små vassa flingorna.  
   Sedan töade allt bort, men på torsdagsmorgonen hade ny snö lagt sig över snöslask och pölar. I 
den allt kallare blåsten frös modden och snart krasade det under fötterna. Vattnet i Hästhagen 
hade stigit och täckte stigar och broar. Varken motionärer eller förskoleklasser syntes till. 

 
 

 
 

 

Rapport från riksdagen - Äntligen en regering! av Hanna Gunnarsson  

Först en liten rättelse: Riksdagsöversynen som jag berättade om i förra rapporten är gjord av 
riksdagsstyrelsen, ingen annan! 
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Förra veckan handlade nästan enbart om regeringsbild-ningen. Ni följde säkert händelserna på 
pressträffar, såg omröstningar och läste och hörde analyser. Vänsterpartiet lyckades ju förhandla 
fram en uppgörelse med regeringen när det gäller de lägsta pensionerna, som innebär höjda 
pensioner med upp till 1000 kronor mer i månaden, skattefritt, för de 700 000 pensionärer som 
har det sämst ställt. Det är såklart ett mycket bra resultat, vi vet att många pensionärer har svårt 
att få ekonomin att gå ihop trots många år av hårt arbete. Hela överenskommelsen med 
regeringen finns här. 

Första omröstningen om Magdalena Andersson var ju på onsdagen. Samma dag biföll 
riksdagen den M-Kd-Sd:s budget, efter Centerpartiet ändrat sig från att rösta ja till regeringens 
budget när deras egen hade fallit, till att avstå och rösta gult. 
   Detta gjorde att regeringens budget, som Centerpartiet hade varit med och förhandlat, inte gick 
igenom. 
   Detta gjorde i sin tur att miljöpartiet lämnade regeringen och då avgick Magdalena Andersson 
(trots att hon aldrig formellt hade tillträtt), och vi stod utan statsminister igen. 
   Stödet för Magdalena Andersson var dock fortfarande tillräckligt - så hon blev vald igen på 
måndagen! I tisdags presenterade Andersson sin regering, med fler okända nya namn än vad 
många hade trott. 
   Det är en valkampanj-regering, de ska synas och höras fram till valrörelsen. Det är bara tio 
månader kvar till valet så de kommer inte hinna göra så mycket som inte redan är på gång.   
 
Riksdagen har även fattat en del beslut i olika sakfrågor. På mitt eget område, försvar, röstade 
Vänsterpartiet nej till förändringar i den så kallade FRA-lagen, eftersom vi är emot mer 
avlyssning. Lyssna på mitt anförande i debatten här.  
   På miljöområden har riksdagen fattat ett mycket bra beslut om att flytta ut trålgränsen, 
ursprungligen ett initiativ från bland annat Vänsterpartiet. Läs mer om det här. 
   Riksdagen har även haft en debatt om flygplatser, och beslutat att riksdagen bör godkänna 
förändringar när det gäller “basutbudet av flygplatser”, de tio statliga flygplatserna. Anledningen 
till detta beslut är borgarnas motstånd mot att stänga Bromma flygplats, som statliga Swedavia 
inte vill ha kvar. Se den debatten här. 
Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot, Lund  

 
 

 
 

 

Kvarteret Galten av Steingrimur Jonsson (V) 
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Tekniska nämnden har bifallit Tekniska förvaltningens förslag att inte förlänga 
markanvisningsavtalit som slöts med Centrumshopping Lund AB för 5 år sedan. Det betyder att 
man är på startpunkt igen.  
   Vänsterpartiet tycker det är hög tid att efter drygt ett halvt sekel läka såren som uppstod i 
kvarteret Galten i samband med det såkallade Genombrottet. Tack till de politiker som i sista 
stunden, om inte i sista sekunden, kom till sitt förnuft och stoppade planerna på en 42 m bred 
motorväg tvärs igenom stadskärnan, från Spyken till Svanevägen. 
 
Men Vänsterpartiet har varit mycket kritiskt till detaljplanen som Centrumshopping Lund AB 
presenterat. Vänsterpartiets vassa argument, framför allt författade av Ann Schlyter, har "lånats" 
av många som också var emot detaljplanen, även om man inte alltid angivit källan till 
argumenten. Men det bjuder Vänsterpartiet på, nu som alltid. 
   Ett höghus passar inte in i kvarteret Galten. En stor biograf inte heller. Och inte en galleria – 
nu när allt för många butikslokaler i centrala Lund gapar tomma.  
   Flera underjordiska parkeringsplatser med utökad biltrafik är inte det som Lunds stadskärna 
behöver. De trånga gatorna runt kvarteret Galten kan inte bära mer trafik. Biltrafiken måste 
minska. Även den tunga trafiken. Regionbussarna måste på sikt tas bort från kvarteret. 
   Vänsterpartiet tycker att det istället ska planeras för bostäder i lägre byggnader, 2, 3 eller 4 
våningar höga. Gång- och cykelstigar så även barn kan ta sig fram utan att riskera livet. 
Cykelvägar på Bankgatan och Råbygatan måste byggas. 
 
Centrumshopping Lund AB:s detaljplan är katastrofal:  
 • Gårdshuset från 1813 skulle rivas. Ett av Lunds älsta hus.  
 • Höghus på 9 våningar skulle byggas.  
 • Vårfruskolans barn skulle få skolgård ovan på en busstation. Vad hände med devisen "Barnens 
bästa"?  
 • Underjordiskt garage i två våningar som betyder fler bilar i Lunds absoluta centrum.  
 • Och planen i sin helhet med butiker inne i kvarteret hade vänt ut och in på det gamla gatunätet. 
 
Vänsterpartiet tycker att det nya som byggs ska rimma med det som engång revs bort. Lägre 
byggnader, framför allt för bostäder och mindre verksamheter. 
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50 år av USA-imperialism dokumenterad av Gunnar Stensson  

 

1971publicerade New York Times-journalisten Neil Sheehan The 
Pentagon Papers. The secret documents of the war in Vietnam. 
Den blev omedelbart översatt till svenska av läkaren Sven Ekberg som 
var redaktör på tidskriften Kommentar och ledande Vietnam-aktivist. 
Tidens förlag utgav den under titeln ”Pentagon-rapporten”. Den 
innehöll dokument och fakta som inte kunde ifrågasättas och fick 
därför avgörande betydelse i kampen mot USA:s krig i Vietnam.  
   Femtio år senare – 2021 – utgav journalisten Craig Whitlock 
TheAfghanistan Papers. A secret history of the war. Det är en 
väldokumenterad redovisning av felbedömningarna som ledde till 
kriget och de nonchalanta lögnerna om USA:s 
härjningar i det ockuperade landet under 
presidenterna Bush, Obama och Trump.  
   Till skillnad från kriget i Vietnam hade 

kriget i Afghanistan nästan universellt stöd. Det stöddes av Nato och 
även svenska trupper deltog. Det varade i tjugo år. 100 000 
amerikanska soldater kämpade i Afghanistan när Obama var president. 
Jättelika belopp satsades i försöken att bygga upp en afghansk stat, 
vilket ledde till omfattan-de korruption. Odling och produktion av 
heroin och opium blev en viktig del av ekonomin. Försöken att bygga 
upp en afghansk armé ledde till etniska motsättning-ar. Den afghanska 
armén lämnade över sina ameri-kanska vapen till talibanerna när de 
gjorde sin avgörande offensiv i augusti 2021. 
   Landet är förött efter 40 år av krig, först mot Sovjetunionen, sedan 
mot USA. På 1980-talet bekämpade USA i förbund med Usama bin 
Ladin och islamistiska grupper i hemlighet de sovjetiska trupperna i Afghanistan. Den nya 
talibanregimen utsätts nu för terrorattentat av al-Qaida och IS. 
   Pentagon-rapporten kostade 19 kronor och 40 öre när jag köpte den. Priset på ”The 
Afghanistan Papers” är 30 dollar, men den finns att låna på stadsbiblioteket. 

 
 

 
 

 

Varför växer rasism? Hur mycket gör tidningsrubriker för att påverka vår 
uppfattning om hur olika människor är. av Nita Lorimer 

 

Enligt min mening, det sätt som Kvällsposten (27/11 2021 Nöje) kommenterade TV programmet 
På Spåret nyligen är ett trist och rasistiskt sätt att rapportera om ett program som i första hand 
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bör bli en trevlig stund framför TVn.  
   Artikeln till vänster toppas av en ganska stor bild av Carina Bergfeldt och Marcus Oscarsson 
med rubrik ”Marcus Oscarssons kärleksavslöjande”. Bredvid till höger en betydligt mindre bild 
av Markus Samuelsson och Jason Diakité med rubriken ”Katastrof för Bergfeldt och 
Oscarsson”. (För de som inte vet så är den stora bilden med två vita människor och den mindre 
med två svarta människor.) Dessa både artiklar refererar till På Spåret den gångna veckan. Jason 
och Markus fick ovanligt mycket mer poäng än sina motståndare.  De har helt enkelt, 
tillsammans en bredare allmänkunskap. Kanske hade de tur.  
   En snabb blick på sidan i Kvällsposten ger intryck av att de vita avslöjar något om kärlek och 
de svarta till höger är en katastrof för de vita.  
   Vad är detta för sätt att skriva och redigera? Visst hade det varit bra mycket trevligare och 
ärligare och i en anda av att motverka rasism att åtminstone rubriken vid Jason och Marcus S 
hade varit ”De vann med en stor klarhet” eller ”Bred allmänkunskap tog dem fram” eller ??? 
   Dags att tänka mer på vad vi läser och visar upp och vad det faktiskt säger. Sluta vrida det 
mesta till att vara katastrofer! 

 
 

 
 

 

Förmånscyklar och rabattavtal för kommunanställda – en femårig historia 
om förhalning av fattade beslut av Ulf Nymark  

Hösten 2016 föreslog Miljöpartiet och Socialdemokraterna i en skrivelse till 
kommunstyrelsen att kommunen skulle erbjuda sina anställda förmånscyklar med 
bruttolöneavdrag. Det dröjde innan skrivelsen kom upp till behandling i styrelsen, 
men sent omsider, i december 2017, beslutades i enlighet med förslaget. 
Förmånscyklar skulle med bruttolöneavdrag skulle erbjudas alla tillsvidareanställda i 
kommunen. 
 
Beslut om förmånscyklar hävdes 
Sedan dröjde det. Det dröjde och det dröjde. Tre år senare, december 2020, togs frågan upp på 
nytt i kommunstyrelsen. Inte som ett förslag till beslut om innehåll och utformning av ett 
förmånserbjudande, utan som ett förslag från kommunkontoret om att häva tidigare fattat beslut. 
En rad argument mot att erbjuda förmånscyklar anfördes av styrelsens majoritet. 

 

De anförda argumenten kan sammanfattas med att det för majoriteten verkade allmänt besvärligt 
att erbjuda förmånscyklar och att Lunds kommun, till skillnad från en lång rad andra kommuner, 
inte ansåg sig kunna hantera konceptet förmånscyklar. Styrelsen beslutade ta tillbaka beslutet 
från 2017 om förmånscyklar. Miljöpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig. 
   Därtill beslutades att i stället för förmånscyklar skulle kommunen teckna rabattavtal med 
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lokala cykelhandlare. Avtalet skulle avse rabatt för kommunens anställda vid inköp av cyklar. 
 
Interpellation om hur det gått med rabattavtalen 
Sedan har det dröjt. Och dröjt. Inga rabattavtal har presenterats för kommunanställda.  Därför 
tog jag i en interpellation i fullmäktige förra månaden upp frågan om vad som hänt med 
rabattavtalen. Interpellation riktades till M-kommunalrådet Ljunghill. Jag ville ha svar på hur det 
gått med avtalen, hur många avtal som tecknats och vilka rabatter och andra förmåner som ges i 
avtalen. 

Inga avtal har tecknats 
Ljunghills svar på mina frågor gick i korthet ut på att kommunen håller på att förbereda en 
upphandling av en så kallad förmånsportal, där kommunens medarbetare ska kunna ta del av 
förmånliga priser och rabatter. Därför har beslut om rabattavtal inte verkställts. Huruvida 
rabatter för cykelinköp skulle inkluderas i denna portal framgick inte av svaret.  
   Eftersom det fanns många oklarheter i Ljunghills svar ställde jag i den efterföljande debatten 
ett antal följdfrågor. Bland annat undrade jag vad en förmånsportal är för något och var 
någonstans beslut fattats om att fördröja tecknandet av rabattavtal. Ljunghill medgav att han inte 
kunde svara på följdfrågorna. 
 
Ny interpellation: vad är en förmånsportal? 
På grund av bristen på svar från Ljunghill följer jag nu upp detta med en ny interpellation till 
fullmäktige ni i december. Denna gång riktas frågorna till kommunalrådet Annerstedt (FNL), 
som är samordningsansvarig för upphandlingsfrågor.  
   Så här lyder min interpellation till Annerstedt: 
”För att skingra min, Ljunghills och måhända en och annan fullmäktigeledamots och 
medarbetares okunskap kring vad en förmånsportal är, ställer jag därför följande frågor till dig 
som samordningsansvarigt kommunalråd för upphandlingsfrågor och ordförande i styrelsens 
upphandlingsutskott: 
 1 Vad är en förmånsportal och vad är det som ska upphandlas? 
 2 Vilken instans i kommunen har fattat beslut om att upphandla en förmånsportal? 
 3 Vilken instans i kommunen har fattat beslut om att fördröja verkställandet av styrelsens beslut 
om att teckna rabattavtal med lokala cykelhandlare? 
 4 Har det överhuvudtaget tagits några kontakter med lokala cykelhandlare om rabattavtal?  
 5 Kommer det att ingå rabattavtal för cykelköp i portalen? 
 6 Vid vilken tidpunkt kommer kommunens medarbetare att kunna erbjudas rabatter vid 
cykelköp hos lokala cykelhandlare?” 
Ulf Nymark, fullmäktigeledamot MP 

 
 

 
 

 

Black Week – Black Future av Gunnar Stensson 
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Julen är ljusets och den solidariska generositetens högtid. Black Week är motsatsen: girighetens 
och ansvarslöshetens svarta vecka. Black Week är kapitalägarnas knep för att lura löntagarna att 
köpa onödiga varor för lönen de förtjänat genom meningslöst arbete, 40 timmar varje vecka. 
   Den kapitalslukande övertalningen bedrivs i massmedia av reklamarbetare som uppbär höga 
löner för att själva kunna konsumera de dyraste varorna, som exempelvis stora elbilar. En del av 
pengarna lägger kapitalisterna själva beslag på för att kunna investera i vinstgivande produktion 
av nya onödiga varor. De panka löntagarna inleder efter jul det nya året med arbete för att få 
ihop slantar att spendera nästa Black Week. När de blivit utslitna får de pension för att kunna 
fotsätta sin konsumtion, visserligen på lägre nivå. 
   Konsumismen är en nödvändig del av kapitalismens blodomlopp. Lönearbete, varuproduktion, 
reklam, försäljning, vinst, fortsatt lönearbete. Hjulet rullar. Ständig tillväxt, år efter år. 
Lönearbetarnas liv exploateras. Jordens begränsade resurser förslösas. Den hotande 
klimatkatastrofen blir oundviklig. 
 
John Maynard Keynes, 1900-talets mest kände ekonom, gjorde på 
1930-talet en indelning av människans behov. Det finns absoluta behov 
och det finns relativa. Att tillgodose de absoluta behoven är ekonomins 
huvuduppgift. De absoluta behoven är mat, vatten, bostad, värme, 
kläder, vård, skola och omsorg. Dessa absoluta behov är inte oändliga. 
På 2000-talet skulle det bli möjligt att tillgodose dem för alla, trodde 
Keynes.   Sedan finns det sekundära, relativa behov. De är oändliga, 
menade han. Reklamens uppgift är att skapa nya behov för att driva 
fram en evig knapphet och få kapitalet att växa. Människorna beskrivs 
som själviska varelser, förbannade att ständigt eftertrakta mål som 
aldrig kan uppnås. 

   John Kennet Galbraith konstaterade i sin berömda bok ”Överflödets 
samhälle” 1958 att USA redan hade uppnått målet att tillgodose 
medborgarnas grundläggande behov. Verklig knapphet tillhörde det 
förflutna. Men han tyckte att USA gjorde dåligt bruk av sitt överflöd. 
”Inget problem är mer förbryllande för tänkande människor än att vi 
gör så dåligt bruk av vårt överflöd”, skrev han. 
   Keynes skrev också: ”Kärleken till pengar som egendom – till 
skillnad från som medel till nöje eller till att möta livets realiteter - 
kommer att igenkännas som det den är, en sorts osmaklig morbiditet, 
en av de halvkriminella, halvpsykopatiska egenheter som man med en 
rysning av obehag överlämnar till specialisterna i den mentala vården.” 
 
”Reklamen är livsfarlig” är titeln på en bok om konsumism och 
kapitalism av författaren Sven Lindkvist. Den kom 1957 och dess 
tankar grundar sig bland annat på Keynes och Galbraith. Sven Lindkvist beskriver hur reklamen 
styr våra behov och bidrar till en skadlig snedfördelning av produktionen. Debatten om bokens 
teser blev hård. De flesta fördömde dem. Men den ledde till att julfirandet kritiserades för den 
extrema lyxkonsumtion det gav upphov till, bland annat i en landsomfattande kampanj på 1960-
talet. 
 
1972 utkom ”The limits to growth” som visade att jordens resurser är begränsade och 
dessutom för första gången upptäckt klimathotet. Jag presenterade den i VB den 11 november. 
   Ni vet också att kapitalet, strax efter det att vi nått insikt om det dödliga hotet från den 
gränslösa tillväxten, återtog makten över världssamhällets ekonomi genom nyliberalismen – en 
återgång till 1800-talets marknadstänkande, formulerad av Milton Friedman som fick det 
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ekonomiska så kallade nobelpriset 1976.  
   De följande 50 åren överskred den kapitalistiska tillväxten alla gränser och vi står nu inför en 
oöverskådlig klimatkatastrof. 
   Människornas absoluta behov kan inte längre tillfredsställas inom dagens ekonomiska system. 
Den demokratiska makten över samhället måste återtas, resurserna omfördelas och vinst och 
tillväxt stoppas, så att de grundläggande behoven tillgodoses, samtidigt klimathotet avvärjs. God 
jul! 

 


