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ATA eller .. 
ATAS 
Kapitalismens lagar är obevekli
ga att äta eller ätas. Föregående 
vecka meddelades de anställda 
att Alfa-Laval köpt upp ännu ett 
företag, denna gäng i Italien. På 
mändag eftermiddag fick vi så 
genom radion besked att hela 
Alfa-Laval köpts upp av famil
jen Rausings Tetra Pak. 

Beskedet kom som en chock. 
Alla var vi övertygade om att 
Alfa-Laval var ett av hörnstenar
na i W allenbergs industriimpe
rium. Alfa-Laval representerade 
det bättre av svensk industri. 
Strategin baseras på tekniskt 
ledarskap och global marknads
täckning. Koncernen har världs
dominans på flera produkter och 
få likvärdiga konkurrenter. 

Alfa-Laval hade vid mitten av 
80-talet några år av stagnation. 
Genom en kombination av ned
dragningar av verksamheter med 
dålig avkastning och nyförvärv 
av företag med god avkastning 
vändes utvecklingen. Idag är stra
tegin att använda en väfylld kas
sa till fortsatta företagsförvärv. 

Grunden till försäljningen 
återfinns således ej i Alfa-Laval. 
Orsaken står att fmna i Peter 
Wallenbergs dåliga affärer. 
Wallenberg valde nyligen att 
köpa ut Sven Olof Johansson ur 
Saab-Scania för 4,5 miljarder. 
Alfa-Laval säljs nu för att få bort 
större delen av denna dyra skuld. 
F!åganäJ;docko~dennaförsälj
nmg är tJ.llräcklig. Kanske säljs 
också Astra! 

Tetra Paks köp har utan tve
kan dämpat stämningen bland 
mänga anställda Tetra Paks in
tressefördelivsmedels-och pro
cesstekniska verksamheterna är 
naturlig men vad tänkermangöra 
med industridelen med plattvär
meväxlartillvei'kning i främst 
LWld och Ronneby samt Sepera
tion i Eskilstuna. 

Alfa-Laval har ju en mycket 
bredarekundkrets än Tetra. I tis
dagens nummer av Dagens Indu
stri kommenterades köpet med 
"en styckning av Alfa-Laval 
förefaller trolig, något som dock 
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Ett modernt 
brukssamhälle? 

Brukssamhällen finns detmänga 
exempel på i den svenska histo
rien. De var produkten av en 
feodal ekonomi men fortlevde 
genom historiens tyngd och sin 
egen dynamik in i kapitalismens 
"fordistiska" fas, för att lägligt 
nog i dessa dagar använda en 
grarnsciansk term. 

Brukssamhället präglades bl a 
av en feodalistisk patemalism. 
Det dominerande företaget tving
ades, och ville, ta ansvar för 
sektorer och sfärer som låg utan
förproduktionen: stadsplanering, 
bostadsförsörjning, hälsovård 
och mycket annat Baggehalms
bolagets platschef var inspektör 
på skolan där jag tog realen. 

Postfordistiska företag vill inte 
syssla med samhällsbygge och 
social service. För sådant finns 
det välutvecklade politiska ap
parater som det inte ens är nöd
vändigt att direkt kontrollera. Ur 
den aspekten är direktörerna 
Annmo, Rasmusson och Tures
son relikter i Lunds kommun
fullmäktige. 

Men åtminstone som metafor 
lever brukssamhället vidare. Det 
var vänsterpartistema Lars Her
litz och Viola Claesson som 
började kalla Göteborg ett mo
dernt brukssamhälle (under dis
ponent Gyllenharnmar) men ut
trycket spred se j . Och det är sant: 
Göteborg är en storstad med ett 
mångsidigt näringsliv där indu
strin betyder allt mindre relativt 
sett Men Volvos., och dess un
derleverantörers, blotta tyngd är 
sådan att man fär en liknande 
ställning i fö_!:hållande till k~m-
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munen som Fagerstaverken har 
till Fagersta. 

Nu har Lunds två största indu
striföretag gått samman. Lund är 
verkligen ingen industridomine
rad stad vare sej ekonomiskt el
lermentalt.Men Tetra-Laval blir 
lokalt en koloss som man inte 
kan negligera. Dess ställning 
förstärks av den kommersiella 
framgången, den globala inrikt
ningen och moderniteten, av att 
vara en industri som säljer pro
cesser mer än prylar. 

Hur kommer Tetra-Laval att 
använda sin lokala makt? Till 
sådan utpressning som Tetra Pak 
lamt försökte med häromåret 
("f är vi inte en port under motor
vägen så flyttar vi frän stan")? 
Eller till att utnyttj a '1ärdomen" 
i sin image, vilket no g förutsätter 
någrarejäladonationer (Rausings 
har varit notoriskt snål motkom
munen och universitetet vilket 
sign Lucifer men även moderata 
fullmäktigepolitiker konstate
rat)? Och hur kommer omvänt 
representanterna för stad och 
högskola att förhålla sej? Lika 
svassande som utgivarna av ju
bileumsskriften som knappt hit
tade bokstäver som var stora nog 
för att skriva IDEON? 

Det kan fmnas anledning till 
framtida granskning av båda 
parterna. Men låt inte detta un
danskymma den stolthet som jag 
(vi?) klinner över .n det just lir 
vj, bernstad som blir ett slags 
centnun far Sveriges moderna
ste industrikoncern. 

GunnarSandin 

Inget klander mot VB 
Från PO, Allmänhetens Pressom
budsman har kommit följande 
beslut med anledning av Gun 
Hellsviks klagomål på Veckobla
det . 

"Anmälan av Gun Hellsvjk mot 
Veckobladet 
I Veckobladet nr 39/90 publicera
des en artikel med rubriken "Spe
lar LKF rysk roulett med hyres
gästernas pengar?". Artikeln på
taladeattLundsKommunalaFas
tighets AB (LKF) hade placerat 
pengar i fmansbolaget Nyckeln 
och därför kunde emotse en för
lust om ca 12 miljoner kronor. 
Artikeln uppgav att "Placeringen 
skedde enligt uppgift på inrådan 
av Gun Hellsvik, som är kommu
nalråd och sitter i s tyreisen för den 
bank som föreslog placeringen." 

Gun Hellsvik anmälde artikeln 
och anförde att hon inte haft nå
gon koppling till LKF eller något 
inflytande över placeringsbeslu
tet, som hon offentligt hade kriti 
serat. Hon satt i lokalstyrelseniffu· 
banken i Lund som m te haft ~ot 
med placeringen att göra. Oun 
Hellsvik bifogadee~äle.som 
hon tillställtVeckobladet 

Tidningen upplyste att genmä
let hade publicerats i nr 40/90 och 
har ingivit publicering. Av den 
framgår att genmälet publicerats i 
sin helhet och på ett sätt som var 
ägnat att väcka uppmärksamhet 
hos dem som tagit del av publice
ringen i nr 39/90. En samtidigt 
publicerad kommentar hade ru
briken "Gun Hellsvikhar rätt" och 
återtog oförbehållsamt den påta
lade uppgiften. 

Den påtalade artikeln hade ka
raktären av en politisk kommentar 
till en fråga av betydande allmän
intresse. Uppgifterna om Gur1 
Hellsvik borde ändå ha kontrolle
rats före publiceringen. Gun Hells
vik har emellertid en sådan ställ
ning inomdet politiska livet i Lund, 
där tidningen utkommer, att hen
nes intressen i detta fall för anses 
tillgodosedda genom publicering
en av gemnälet, vilken skedde utan 
dröjsmål och på ett föredömligt 
sätt Dessutom har tidningen 
samtidigt återtagit uppgifterna. 

På grund av det anförda fmner 
jag inte anledning tillklandermot 
Veckobladet i detta fall och läm
nar således klagomålenutan v.ida
reåtgärd. 
Stockholm den 24 jm11.ari 19-911 

MorgamaArve 
Allmllnhetens bitr 
Pressombudsman" 
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Allan Larssons 
svältpolitik 
Utsvältningen av kommunerna 
är föga uppmärksammad. Social
demokratiska tidningar skriver 
nästan ingenting och de borgerli
ga gör det inte heller, därför an 
borgarna skulle vilja skära ännu 
mer i kommunernas verksamhet 
Välfården ligger likamyckethos 
kommuneroch landsting somhos 
staten. Det förbises gärna när 
regeringen presenterar sin bud
get. 

Vi vetallahurdetserut: depar
tement efter departement får 
påökt, åtminstone i takt med in
flationen. An kommunerna inte 
får påökt utan i stället får min
skade bidrag redovisas inte lika 
tydligt Ingenstans syns att flera 
miljarder (det är ingen felskriv
ning) kronor dras in till staten till 
synes utan att någon reagerar. 

Lund får 50-60 milj kronor 
mindre i statliga medel år 1992 
än i år. Det är antingen reellt 
minskade utbetalningar från sta
ten, eller nya ansvarsområden 
som förs över frän staten till 
kommunerna utan attregeringen 
ger någon kompensation. 

Bostadsbidragen höjs till följd 
av skattereformen, men statens 
andel höjs inte. Enbart ökningen 
kostar Lunds kommun l O milj 
kr, kanske mer. Ansvaret f~r 
omsorgen om äldre och handi
kappade förs över på kommu
nerna. Detärovisst vaddetkom
mer att kosta. 

De statliga bidragen till barn
omsorgen har tidigare regelbun
det höjts i takt med inflationen. 
Inför nästa år uteblev den för
väntade höjningen helt sonika. 
Där försvann 9-10 milj kr ur 
kommunens budget. 

Skolans kostnader hoppas man 
lyckas hålla oförändrade i Lund 
på någon miljon när. 

Kommunerna får betala allt 
större andel av skatteutjämnings
bidraget mellan fattiga och rika 
kommuner. Det är inget att in
vändamot skatteutjämning i sig. 
Men det som 1986 började med 
14 öre per skattekrona till staten 
har nu nått nivån att kommuner
na själva får stå för hälften av 
bidraget. Enbart höjningen nästa 
år kostar Lunds kommun 8 milj 
kr. Därtill kommer samtidigt en 
tillfållig skatteutjämningsavgif~ 
vilken kostar lundaborna ytterh
gare 19 milj kr. Ingenting säger 
an Lunds kornmun kommer an 
få tillbaka en's en del av de peng
arna., när staten betalar tillbaka 
1993. 

Regeringen besväras inte. Ing
en ställer den mot väggen för an 
den stryper välfärden. Och bor
garna i Lund tar tillfället i akt ~h 
låtsas högljutt som om den kris
artade ekonomin i Lund beror på 
rödgrön vanskötsel. 

Coinpany town 
''Tetrapaks köp av Alfa-Laval 
klippfördeanställda"stoddetpå 
sydsvenskans Iöpsedeli dag ons
dag . ~pseillarharvälsinae~a 
lagar,mennog~det enanm~k
ningsvärt slarv1g formule~g. 
Eller säger det något om tids
andan an regionens största och 
mest ansedda tidning inte skiljer 
på anställda och aktieägare? 

Sen skulledetnaturligtvis ock
såkunna vara så an anställda vid 
Alfa-Laval uppfattar det som en 
klipp atthamna i Tetrapaks tryg
ga famn. Men jag tror inte det. 
Jag har inga aktuella kontakter 
med de båda företagen, men som 
de flesta i Lund känner man ju 
folk som jobbar där och har 
åtminstone en viss känsla förvad 
som rör sig. Tillåt mig gissa an 
entusiasmen på båda ställena är 
rätt måttlig. 

Alfa-Laval är ett klassiskt 
svenskt verkstadsföretag med en 
utomordentligt tekniskt kunnan
de och en brett produktsortiment 
En extrem är SA TT Contro l med 
det främsta kunnandet i Sverige 
när det gäller industriautomation 
och processkontroll, och åt an
dra hållet finns så enkel produk
tion som rostfria tankar. Inemel
lan finns den i viss mening enkla 
produktionen av plattvärmeväx
lare som dock bygger på ett 
komplicerat produkt- och mark
nadskunnande. Alfa-Laval är en 
konglomerat. Som företag och 
arbetsplats uppfattar jag det som 
liggande i huvudströmmen av 
svensk verkstadsindustri - bra 
information, aktiva och, åtmin
stone på tjänstemannasidan, 
ganska militanta fackliga orga
nisationer, ganska goda löner. 
Folk som jobbar på Alfa-Laval 
brukar inte vara rädda att tala om 
sin företag och döljer inte sina 
åsikter som innefattar både stolt
het över företaget och kritik. 

Tetrapak är i mycket en mot
sats. Det tycks fungera mer ~ 
en förvuxet småföretag där VIS

serligen gamle patron nu är död, 
men där hans anda lever kvar. 
Där finns också ett antal småpå
varvars legitimitethämtas ur det 
faktum an de var med under de 
heroiska åren. För många i Lund 
står Tetrapak i första hand för 
trygghet. Det är till denna lö~
samhetens ö de har räddat s1g 
från det nergångna Åkerlund & 
Rausing och då får man väl stå ut 

1 riksdagen har vänst~tiet 
föreslagitett ''kommunpaket om 

10 miljarder kroD'?r tilllandets 
kommuner, finansierat ~ed av
skaffade grundavdrag för inkom
ster över 180 000 kr. F~slaget 
kommer sannolikt att avv!Sas av 
de övriga partierna. 

Då lir det viktigt an kommu
nerna styrs av politiker som har 
socialt ansvar. . r··--~ 

VänsterpartJet ,__,'" 
Styrelsen 

med an hålla käften. Unga män
niskor på sitt första jobb har nog 
lite svårare med det och tycks 
inte vara så benägna an stanna. 
~nerna ligger i underkant, in
formation och medbestämman-
de och sådana nyheter har aldrig 
riktigt slagit igenom och facket 
ligger lågt Det är. paradoxalt: 
detta företag som 1 många av
seenden är ett mönster av dyna
mik och lönsamhet och åtmin
stonemellanhög teknologikänns 
gammaldags i sin struktur och 
anda. 

Det tycks alltså vara bäddat för 
vad man brukar kalla konflikter 
mellan företagskulturer och det 
kanske kan tyckas vara familjen 
Rausings problem. Men som 
lundabor kommer vi ju i ännu 
högra grad än tidigare att var~ 
beroende av vad som av hanillas 1 
den familjekretsen. Det kan ren
tav bli bättre för Lund. Man 
hoppas ju an gamla lundabor bryr 
sig mer om det lokala än Peder 
Bonde, Peter W allenberg och de 
andra stockhohnsmatadorerna. 
Men erfarenheterna är blandade, 
dettoglångtidförTetrapak~an 
man tog kritiken mot lösrungs
utsläppen på allvar; å andra sidan 
gjorde man faktiskt det efter ~n 
tag, långt innan Å& R brydde s1g. 
Några stipendier till företags
ekonomer till trots ärv i inte över-

väldigade av denna stenrika fa
miljs generositet mot staden 
Lund. Och industristaden Lw1d 
närmarsigvadsomiUSAbrukar 
kallas "company town", där bo
laget är en avgörande maktfaktor 
i lokal politiken. Det kommer an 
krävas ännu mer mod i fortsätt
ningen att gå emot företagets 
önskningar. 

Intervjuade Alfa-Laval-anställ
da., politiker etc prisar affären 
och säger att Rausings är inga 
börsklippare utan seriösa företa
gare. Till det får man väl säga an 
det är att ställa anspråken lite 
lågt Det finns positiva sidor av 
affären, men också negativa. 
Tetrapak är ett distributions!öre
tag, det jobbar i förpacknings
branschen, en värld av reklam 
och marknadsföring (läs f ö Tor
sten Gårdlunds biografi över 
HolgerCrafoord, "Selfmade", för 
intressanta inblickar i den värl
den och en lite mera nyanserad 
bild av Ruben Rausing än den 
vanliga). Med is i magen har de 
satsat på en enda sak, och min 
tolkning av vad de har gjort är an 
de diversifierat sig som skydd 
och penningplacering. Kniperdet 
sen kan de nog sälja av både den 
enaochden andragrenenav Alfa 
-Laval. Vi får se. 

Lucifer 

Lite besviken, men ..• 
"Ordförandeskapet i en nämnd 
betyder ju inte bara an man leder 
det politiska arbetet i nämnden 
utan också an man har en om inte 
daglig så i varje fall stor kontakt 
med förvaltningens tjänstemän, 
och även med föreningar och 
andra inom verksamheten. Den
na del av arbetet kan betraktas 
som framgångsrik. 

Som sammanfattning kan sä
gas an man ofta känner sig lite 
besviken över an man inte riktigt 
nått dit man vill, men när man 
närmre tänker efter visar det sig 
an vi i ganska stor utsträckning 
ändå uppnån vad man kan för
vänta sig och kanske litet mer 
ändå!" 

Ur dr sr apport inför vänsterpar
tiets drsmöte av Göran Fries, 
ordf i fritidsnämnden 

Äta eller ätas . 
F orts från första sidan. 

Tetra Pak förnekar." Uppenbar
ligen är företagsledningarna 
oroade för spekulationer. I en 
informationsblad betecknas af
fåren som ett samgående, och det 
understryks an Tetra P ale inte har 
några planer på an sälja några 
delar av Alfa-Laval för an fman
siera förvärvet. Istället under
stryks Tetra Paks ambition an 
behålla och utveckla alla verk
samhetsgrenar inom företaget. 

Ja vad skall vi tro. Vi får väl 
börja lyssna på den schweiziska 
radion. 

Jönsson 
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PerFrostinpå fredsdemonstrationen i lördags: 

Börja förhandla, stoppa kriget nu! 

I en tid när våldet ökar och 
bomberna överröstar förnuftets 
och humanitetens röst har vi 
samlats för att kraftfullt peka på 
fredens nödvändighet. 

Varje människa är en värld av 
möjligheter, drömmar och för
hoppningar. Att döda en männi
ska är att krossa denna värld, att 
krossa drömmarna och förhopp
ningarna. 

Därför säger vi nej till krig. 
Det är enenkelmen fruktansvärd 
sanning att i krig dödas männi
skor, många människor. 

På TV kan vi följa krigets 
utveckling i närbilder. Likväl kan 
mediernas dramatiska reportage 
ibland skapaettavstånd till verk
ligheten, som om det var fråga 
om ännu en film inspelad i en 
studio med illusoriska effekter, 
inte ett stycke verklighet, i vil
ken människor som du och jag 
lemlästas och dödas. 

Vi har samlats i denna demon
stration och detta appellmöte för 
att uttrycka vår vilja till fred. 

Sanktionerna 
Men är fred möjlig? Kriget bör
jade ju inte den 15 januari utan 
den när Kuwait i strid med folk
rätten ockuperades. Är inte ett 
blodigt krig den enda möjlighe
ten att återställa folkrätten och 
befria Kuwait? 

Under en kort, alltför kort 
period prövades sanktioner. 
Sanktionerna och diplomatin 
gavs aldrig någonreellmöjlighet 
att påverka skeendet Låt mig 
göra en jämförelse. Till och med 
de fanatiska rasisterna i apart
heidpolitikens sydafrikahar idag, 
till slut, tvingats acceptera att 
apartheidmåste bort Dennaför
ändring beror inte på deras gene
rositet utan på mångåriga sank
tioner som kostat Sydafrikas 
ekonomi hundratals miljarder. 

En sanktionspolitik mot Irak 
har mångdubbelt större möJ1ig
heter att bli framgångsrik. För 
det första är landet extremt im-

portberoende. För det andra är 
det mycket lättare att isolera Irak 
genom sanktioner än t ex Syd
afrika. För det tredje, och inte 
minst betydelsefullt, är USA och 
dess allierade engagerade i sank
tionspolitikenpåettmycketkraft
fullare sätt när det gäller Irak än 
när det gällde Sydafrika. 

Men sanktionerna och diplo
matin fick ingen reell chans att 
verka innan vapnen började tala 
i det utvidgade kriget. 

Förenta nationerna 
FN är ett viktigt instument för att 
skapa fred mellan folk, men just 
därför att FN är så viktigt får 
världsorganisationeninte utnytt
jas av enskildamedlemsstater för 
att tillgodose deras begränsade 
politiska, ekonomiska och mili
tära intressen. 

Idag finns en skrämmande 
oklarhet om målet för USAs och 
dess allierades krig. Är syftet att 
befria Kuwait eller har man an
dra, mer omfattande maktpoliti
ska mål? Och i så fall vilka? 

Denna skrämmande oklarhet 
beror på ett ödesdigert misstag 
när FN överlät ansvaretätenskil
da stater att genomföra världs
organisationens aktioner mot 
Irak. Ledningen för operationer
narnås te återgå till FN så attinte 
världsorganisationens fredsbeva
rande uppgifter blandas samman 
med enskilda makters politiska 
intressen. 

Därför kräver vi i denna de
monstration att FN inte skall gå i 
USAs ledband. 

Destabilisering hotar 
Följderna av ett krig är alltid 
oförutsägbara. Men denna oför
utsägbarhet gäller i särskilt hög 
grad det utvidgade kriget vid 
Persiska viken. 

Vi är på väg ini en förhärjande 
och möjligen helt okontrollerbar 
militär och politisk katastrof. 
Ingen vet idag vilka effekter kri
get kommer att fA för Iraks, 

Kuwaits och dess grannländers 
framtid. Men det finns risk för en 
djupgående och långsiktig de
stabilisering av hela regionen. 

Krigspropagandan 
Krigets utvidgning innebär en 
dramatisk ökning av det mänsk
liga lidandet 

Redan idag har Irak utsatts för 
bombningar av exempellös om
fattning. Vi vet ej vad dessa 
bombningar har betytt i mänsk
ligt lidande, men vi kan ana att 
många människors liv krossats 
med ohygglig brutalitet Och låt 
oss inte glömma attkrigets grym
het hårdast drabbar de oskyldiga, 
civilbefolkningen. 

Krig dödar människor. Krig 
förstör materiella värden. Oer
sättligakulturminnesmärken i en 
historiskt betydelsefull kultur
bygd hotas av förstörelse. 

Saddam Husseln 
Krig hotar också sanningen. 

Det första offret i ett krig är 
sanningen. säger man ofta. Och 
vi kan se hur kriget vid Persiska 
viken skapar förljugna fiendebil
der. Det är lätt att se hur Iraks 
diktator lir offer för en förvriden 
bild av motståndaren. Men det är 
lätt att glömma att vi alla riskerar 
att bli offer för förljugna fiende
bilder som nu skapas i vår egen 
del av världen. 

Saddam Husein lir en brutal 
diktator som förtjänar får avsky, 
men hans brutalitet säger inget 
om arabiskkultur eller muslimsk 
tro. Saddam Hussein represente
rar inte islam, lika litet som gene
ral Pinochet eller general Franco 
representerade kristendomen. 
Eller Hitler. Saddam Husseinrep
resenterar inte arabisk kultur lika 
litet som apartheidpolitiken rep
resenterar västerländsk huma
nism. 

Nu byggs murar 
Tyranner och förtryckare har 
funnits i många kulturer och i 

Mårtenstorget 12 
lördagar för fred 
En kommine för fred i Mellanö
stern har bildats här i Lund. Det 
skedde i början av veckan och 
redan är anslutningen stor. Kom
mitten består av Smålands Na
tions politiska utskott, represen
tanter förpolitiska partier som so
cialdemokraterna, miljöpartiet de 
gröna och vänsterpartiet. Center
ungdomarna har också visat in
tresse för kommitten. 

Olika fredsorganisationer är 
med: Freds-och skiljedomsföre
ningen, Lunds fredskommitte och 
Lunds FN-förening. De kristna 
organisationerna företräds av 
Kristna Fredsrörelsen och stu
dentprästerna. Ocksåkvinnoorga
nisationer finns med: K vinnor för 
fred, Svenska Kvinnors Vänster
förbund, Internationella K vinno
förbundet för Fred och Frihet 
(IKFF) och Socialdemokratiska 
kvinnoförbundets lundaavdelning. 
Följande yrkesgrupper har anslu
tit sig: Ingenjörer för fred, Biblio
tekarier för fredoch Författare mot 
kärnvapen. 

Syftet med kommitten är att 
verka opinionsbildande för åstad
kommande av vapenvila och för
handlingarom lösning av konflik
tema i mellanöstern. Kommitten 
vänder sig också mot den svenska 
vapenexporten till de FN-alliera
de. Man kommer att starta en 
brevkortskampanj för sina politi
skakrav. Kampanjenriktarsig till 
Iraks och USAs ambassader och 
till den svenska regeringen. 

Man kommer att hålla appell
möten, varje lördag så länge kri
get varar, kl12.00 påMårtenstor
get, utanför Konsthallen. I mor
gon svarar studentprästerna och 
FN-föreningen för mötet. Talare 
blir domprost K G Hammar och 
Gillian Nilsson. 

Kontaktpersonerförarbetsgrup
pen är Henrik Grape (Studentprä
sterna) tel 15 96 51 och Helena 
Svantesson (SKV) tel12 33 87. 

olika religioner. Men vi kan se 
hur krigspsykosen skapar myter 
om andra folk och religioner. I 
samtal och till och med i mass
medierna kan vi se hur skräm
mande fördomar dyker upp i 
krigspropagandans spår. Ut oss 
se verkligheten i ögonen. En 
fruktansvärd effekt av detta krig 
kan bli att det byggs murar mel
lan olikadelar av mänskligheten. 
t ex mellan kristna och musli
mer, och att det sprids myter om 
andra folk och kulturer. 

När vi samlats till fredsdemon
stration idag är det också för att 
kraftfullt protestera mot krigs
psykosens förljugna fiendebilder. 
När vi idag demonstrerar för fred 
demonstrerar vi också för solida
ritetmellan folken i västerlandet 
och Mellersta östern och mellan 
människor med olika trosupp
fattningar. 

Krig splittrar, fred förenar. 
Därför kräver vi: sluta bomba. . 
börja förhandla! Stoppa kriget 
nu! 
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Vart tog invandrarlund vägen? 

Behöver Lund någon 
polismästare? 
Med förvåning har jag tagit del 
av polismästare SixtenMånssons 
agerande i frågan om medbor
garvittnenas arbete, där han sä
ger i Arbetets intervju den 26.1: 

- Det är upp till vart och ett 
tjänstgörande befäl att bestäm
ma i vilken utsträckning med
borgarvittnena ska få insyn. 

Det är ju helt fel att på detta sätt 
tolka avtalet mellan Lunds kom
mun och polisstyrelsen, där det 
sägs att allt skall göras för att 
~derlätta deras möjlighet till 
msyn. 

För det andra är det fel, för att 
inte säga okollegialt, av polis
mästaren att på detta sätt från
sägasig ansvaret. Ettsådanthand
lingssätt kan i värsta fall inbjuda 
till förvecklingar och godtycke. 

Nästa fråga är vilken uppgift 
en chef inom polisen i så fall 
skall ha. 

Den tredje frågan man ställer 
sig är om inte polismästaren vet 
vad för verksamhet som bedri
ves i polishuset när det tar tre 
månader att komma underfund 
med den inskränkande verksam
het som bedrives av underlydan
de befäl när det gäller medbor
garvittnena. 

Dessutom är det fel när han 
säger att detta började vid 30-
novemberdemonstrationen. An
tingen är han desorienterad eller 
så döljer han, i värsta fall. san
ningen. Som medborgarvittne 
drabbades jag av denna inskränk
ning redan den 18 oktober. Hur 
kanmandåskyllapåettmedbor
garvittne som blev anhållen den 
30 november? 

Detblirmånga frågeteckensom 
hopar sig. 

Tänk själv efter hur det vore 
om denna kollektiva inskränk
ning skulle användas om t ex en 
enskild polisman gjort sig skyl
dig till något olagligt. Inte skulle 
man då komma på den rättsvidri
ga tanken att låta det gå ut över 
alla andra i kåren. 

Jag vill också bernöta ett annat 
uttalande i intervjun. Polismä
staren säger att det funnits ett 
visst motstånd mot medborgar
vittnen bland enskilda polismän. 
Mot detta kan sägas att jag i mitt 
uppdrag som medborgarvittne 
har mött poliser av båda könen, 

I Lund fmns idag ca 5.500 "ut
ländska medborgare, hur många 
med invandrarbakgrund - som 
det brukar heta - vet ingen; så
dant registreras inte. Men det är 
många fler. 

När jag kom till Lund 1962 var 
invandrarna få. Här fanns förstås 
en massa nordbor och några ju
goslaver. Ungrare och balter 
ocksä, men de hade å andra sidan 
blivit svenska medborgare och 
försvunnit ur statistiken. 

studentkåren hade börjat bli 
internationell och skaffat ut
bytesstudenter, vilket v ar litet 
exotiskt. Men Lund var på det 
hela taget svenskt. 

Mycket har förändrats under 
mina snart 30 år i stan. Något 
mycket påtagligt är internationa
liseringen av lundaborna. Jag ser 
det på min arbetsplats - stads
biblioteket- där vi nu har böcker 
på 25-30 språk och dagstidning
ar/tidskrifter från snart sagt hela 
världen. Bibliotekscafeterian 
fungerar som en internationell 
mötesplats. 

På stan kan man köpa kebab 
och empanadas. I Lund har ester
na ett hus och på gatorna spelar 
latinamerikanska gatumusikan
ter. Det fmns en islamisk kultur
förening, en livlig mångnationell 
katolsk församling och rentav en 
messiasförsamling med kongo
lesiska rötter. Invandrar~pper: 

Tack! 
I lördags tog vi farväl av vår 
syster Birgitta. Det skedde på ett 
sätt som Birgitta skulle ha tyckt 
om. 

Det ideologiska klimatet är 
kyligt. Man talar gärna om den 
'1illa världen". Om vår oförmå
ga att känna ansvar bortom den 
egna familjens gränser. Hur vär
mande var det då inte att delta i 
den högtidlighet som ni ordnade 
för Birgitta och som så många av 
er deltog i. Birgitta skulle ha 
älskatatthöraSolidaritätsliedför 
full orkester i Uppståndelsens 
kapell. Vi gjorde det också! 

Tack allesammans! Vorwärts 
und nie vergessen ... 

Birgittas syskon 

där särskilt de kvinnligaharvarit 
mycket korrekta i sitt bernötande 
mot mig. 

Till sist vill jag helt instämma i 
vad Nils Gustavsson säger i 
Arbetets artikel. Medborgarvitt
nen fmns ju till både för polisen 
och allmänheten. 

Göte Bergström 

na har växlat genom- aren - 1 

Lund har vi haft ovanligt många 
sorter- ochinvandrarnahar gjort 
vår stad mer öppen och levande 
än den v ar för 30 år sedan. 

I "Lund under expansion" -
boken om Lund 1960-1990 (ut
förligt recenserad av Gunnar 
Sandin i tre tidigare VB-num
mer) är just invandrarnas bidrag 
tillLunds "andligaexpansion"det 
jag saknade mest i en annars in
nehållsrik skrift. Visst skymtar 
invandrarna i texterna. Geogra
ferna noterar deras närvaro och 
Orv ar Löfgren ger dem rentav en 
hel sida (av 396!). Det är allt. 

Invandring är inte bara konstig 
mat och främmande danser. Den 
har under åren vållat den kom
munala apparaten huvudbry och 
detktmde varitvärten dokumen
tation. Frågan om invandrarbyrå 
och invandrarnämnd har varit 
kontroversiell. Vågorna gick 
höga under diskussionerna om 
hur hemspråksundervisningen 
skulle organiseras. Vem skulle 
ansvara för svensktmdervisning
en? Etc.- Problem som bara inte 
fanns i början av 60-talet. 

Det är synd att historien om 
invandrarlund inte bedömdes 
vara intressant nog att få ett eget 
samlat kapitel i "Lund under 
expansion". Det hade den varit 
värd. 

Ingrid Andre 

Glöm inte 
Vänsterpartiets 
första årsmöte 
i morgon kilO på Fakiren. 
. Ko~ oc;h tag med dig nomine
~garttllriksdags- och landstings
listorna. 

Vi håller på till kl18. Sen går vi 
och äter och dricker en bit på Kul
turens restaurant, som vi får ha all
deles för oss själva den här kväl
len. 

Rättelse: 
I ar~~ln '_'Från den andliga täp
pan l förra VB-numret har 
Try~kfels~sse tappat ett "inte" i 
me_rungen ... detärsköntattvara 
en mtellektuell i ett parti som gör 
ansprä!c på sanningsmonopol". 
!;fega.~onen ska placeras efter 
som . Tanken är alltså att vän

sterparti~! bör ha en ödmjukare 
~yn på sm egen analyskapacitet 
än gamla vpk. 

Finn 

POSTTIDNING 

Anno en brasafton 
på Kvarnbyskolan 
På onsdag 6 febr kl19 .00 kommer 
Mary-AnneBöijetillKvambyoch 
berättar om den amerikanske för
fattaren Jack London, (eg. John 
Griffith) folkbibliotekens mest 
lånade f6rfattare. Vi dricker kaffe, 
hör på Mary-Annes inledning och 
samtalar om Jack Londons förfat
tarskap. V ar han en spekulations
författare eller en klasskämpe? 
undrar Mary-Anne. 

Generationer av människor har 
läst Jack Londons böcker: Skriet 
från vildmarken, Varg-Larsenoch 
den socialistiska utopien Järnhä
len. 

För samåkning till onsdagens 
brasafton ring Bengt Hall bost: 
046/13 70 06 eller jobbet: 040/49 
4313 

Gå med i föreningen Kvarnby
skolan, som är en förening grun
dad på arbetarrörelsens värdering
ar. Syftet är att bedriva bildnings
':erksarnhet kring fackliga, poli
Ilska och kulturella frågor. Före
ningen stöder dessutom folkhög
skoleverksamheten på Kvarnby
skolan. 

HANNAS FLÄKT rep SO 3.2 k116.30 
gehörsspelning vaggvisor. 17.30 Birgit 
latinamreikanska programmet. 

RÖDA KAPELLET F re 1.2 kl18.30 sam
ling l blb:ict9ket Fäladsgården Inför 
spelning fOr personal på KON. Rep: 8, 
10, 12,59, 134,166,194,208,210,217, 
224,225,227.231 , 232,233. so 3.2 kl 
18.45 rep på Kapellsal en. Rep Inför års
mOtesspelningen 9.2. 

VIF Träning Lerbäcksk. LO k115-17. 

KOMPOL möte Må 4.2 kl19.15, partilo
kalen. FOrberedelser Inför kommunsty
relsens sammanträde samt diskussion 
om skolpoiitiken. Alla välkomna. 
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