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Försök att avsätta 
förtroendevald? 
Åklagaren Olle Hagberg lägger ned åtalet mot den person som av 
polisen misstänktes för att planera "attentat" mot 30-november
demonstrationen förra året. Frågan om det misstänkta bomb
makeriet är alltså utagerad. Karl XII kan vila i frid och det är dags 
för en slutsummering. 
Det var den 30 november som 
lundspolisen egna terroristbekäm
pare gjorde tillslag och beslagtog 
slangbellor, huvor och kemika
lier. När man nu efter två måna
ders utredandekonstaterar att bevis 
inte räckerens för åtal innebärdet 
förhoppningsvis slutet på en job
big tid för de medborgarvittnen 
som drabbats av polisens nitäl
skan. 

Det var nämligen denna ·polis
utredning som var anledningen till 
an medborgarvittnenas arbetsfår
hållanden försämrades. En fråga 
som vänsterpartiets medborgar
vittne Göte Bergström (en trogen 
medarbetare i denna tidning se 
insändare) livligt debatterat i lun
dspressen de senaste veckorna. 
Säkerligen en av anledningarna 
till an frågan togs upp i polissty
relsen. Enligt Nils Gustavsson (s) 
beslutade nämligen polisstyrelsen 
25 januari att uppdra åt polische
fen "att vidta erfoderliga åtgär
der" för att återställa medborgar
vittnenas arbetsförhållanden. 

Men redan i a~gusti fårsökte 
polisen få det miljöpartistiska 
medborgarvittnet avsatt från sitt 
uppdrag. Hans B järnekvid lunda
polisen ansåg vid polisstyrelsens 
sammanträde 25/8 inte att vittnet 
var "trovärdigt" eftersom han var 
straffad. Enligt lagenommedbor
garvittnen skall kOmmunen utse 
"trovärdiga persdner" till detta 
uppdrag. Man diskuterade an ta 
"informellakontakter" med stads
kansliet och förmå dem att vädja 
hos miljöpartiet att avsätta med
borgarvittnet, som valts av kom
munfullmäktige. 

Själv säger marinen till VB att 
några poliser i mer eller mindre 
förtäckta ordalag airmodathonom 
att lämna sin uppdrag. Han berät
tar sedan vad somligger bakom 
polisens fårsök att bli av med 
honom. 

Trolöst vittne 
Vad är det då som gjort honom 
icke trovärdig? Har han i sin dek
laration underlåtit~ n ta uppnågon 
löneförmån och sedan skyllt på 
deklarationsbyrån? Har han satsat 
sin uppdragsgivares miljoner i en 
fmansbolag som _sedan gått på 
öronen? Har han drivit en firma 
och smitit till Schweiz med med 
skanepengarna? ' 

Han har i själva verket dömts 
för att krama träd i Bohuslän, för 
an vara totalvägrare, för att delta
git i en blockad mot slutförva
ringsanläggningen i Forsmark, och 
för att ha sprejat radiakmärken på 
betongklunsar här i Lund. 

Hans brottslighetinskränker sig 
alltså till vad som kallas, med en 
termhämtadfrån engelskan, "civil 
olydnad". Det ärnaturligtvis inte i 
myndigheters ögon och öron nå
got som skapar förtroende. 

Inget hört från kommunen 
Vände sig polisen till kornmunens 
kansli, som i sin tur gick till miljö
partiet som i sin tur avsatte den 
civilt olydige? Det skrevs i varje 
fall inga brev till stadskansliet, 
och enligtmiljöpartiets Anders E b
bes son har inte heller partiet fått 
någon påstötning från kommunen. 
Miljöpartiet har alltså inte haft an
ledning attdiskutera trovärdighets
frågan. I fråga om 30-november
affåren hänvisar Anders Ebbes
son till detuttalande motvåldsan
vändning som miljöpartiet tidiga
re gjort. 

Vems trovärdighet har rubbats? 
Polisen brukar klaga över att man 
smutskastas ochmisstänkliggörs i 
olika sammanhang. Frågan är hur 
bevararmansin trovärdighet bland 
medborgarvittnen och allmänhet 
efter försöken att avsätta en for
troendevald? 
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Ny polisattack 
mot trafikreform? 
I ett uttalande från vänsterpar
tiets årsmöte i lördags sägs bl a 
"Samma krafter är på gång igen 
för att hindra en välbehövlig 
trafikreform." Man syftar då 
uppenbarligen på det tillfälle då 
Sixten Månsson, Lunds polis
mästare blandade sig i kommu
nalpolitiken och hjälpte handels
föreningen och Gun Hellsvik att 
stoppa den bilfria försöksveck
an. VB publicerar nedan utta
landet i dess helhet. 

"Gatu- och trafiknämnden ska 
snart ·- förhoppningsvis redan i 
mars-behandla en utredning som 
heter 'Förslag till bilfri innerstad'. 
Den innehåller fem alternativ för 
begränsning av biltrafiken. Tre av 
dem bygger på gatukontorets för
slag till bilbegränsning under den 
bilfria försöksveckan. 

Det innebär i princip att man 
ska kunna köra in till p-husen och 
parkera sin bil där. Övriga p-plat
sertas bort. Pågatorsominteleder 
till p-husen får endast handikapp
fordon och arman behörig trafik 
fårdas. 

Det är ett kompromissförslag. 
Men en bra kompromiss. Det blir 
betydligt färre bilar i stadskärnan. 
Bilägare kornmer oftare än idag 
att ta sig till stan på armat sätt än 
med bil. Eftersom stadskärnan är 
en viktig målpunkt bidrar det till 
en nödvändig begränsning av bil
trafiken. 

Det blir emellertid fortfarande 
möjligt att köra bil till stan när 
man verkligen behöver det och är 
beredd att betaladehöjda p-avgif
terna.Bussar,cyklarochfotgäng
are får lättare att ta sig fram. Det 
skapas underlag för en utökad 
kollektivtrafik. Stadskärnan blir 
alltså mer tillgänglig- en majori
tet av Lundaborna har ju tillgång 
till bil. Men framför allt blir det 
trevligare att vistas där. Vi får helt 

enkelt en mer levande stadskärna. 
Vänsterpartiets motion om en 

bilfri försöksvecka fick igång en 
politisk process den har inte gått 
särskilt snabbt men den har gått 
framåt. Det är vår motion om en 
bilfri innerstad som lett fram t!ill 
den utredning som nu presenter.as. 
Vi har flera gånger interpelletat 
för att skynda på den politiska 
processen. Vi har gjort utredning 
och skrivit insändare för att påver
ka opinionen. Vi har förhandlat 
och vi har kompromissat. 

I gatu-och traflknämndenharvi 
emellertid bara en· representant. 
Vi tror att det kan bli majoritet för 
något av kompromissförslagen. 
Men vi vet inte säkert. Vi minns 
hur det gick med den bilfria får
söksveckan. Samrna krafter är på 
gång igen för atthindra en välbe
hövlig trafikreform. De är starka. 
Nu gäller det dessutom inte bara 
en försöksvecka utan en perma
nent begränsning av biltrafiken. 

Där vill vi enträget uppmana 
alla som vill begränsa bilismen: 
Låt inte motståndarna vinna en 
gång till! Visa de kommunalpoli
tiker som tvekar att en stor majo
ritet av lundaborna vill ha en stad 
för människor och inte får bilar!" 



~KOMMENTAR 
Dör cityhandeln? 
När trafikreformen genomfördes i 
början av 70-talet i Lund så var
nade belackarna för att Lunds cen
trum skulle dö ut. Ingen skulle 
vilja, eller kunna, ta sig in till 
stadskärnan för att handla när det 
skulle bli så besvärligt att ta sig dit 
med bil. Resultatet vet vi alla. 
Sällan har handeln blomstrat så i 
Lunds stadskärna som under de 
senaste åren. Många icke-lunda
bor tycker att en vända i Lunds 
centrum en lördagsförmiddag är 
något helt speciellt, och även om 
vi är bortskämda får vi hålla med. 

Affårer har kommit och gått, 
men den senaste tiden hardet stått 
ovanligt många affårslokaler tom
ma. Det tycks som om handelnhar 
börjat trampa vatten. En klassiker 
som Leksaks-City annonserar till 
exempel om utförsäljning. När 
man samtidigt ser att samma 
Leksaks-City i stället haretablerat 
sig (tillsammans med Johanssons 
begravningsbyrå. Man undrarvil
ka synergieffektema är?) i den 
gamla bilhallen vid Dalbyvägen 
och får höra att Sko-Punkten skall 
in i Mobilia vid Öresundsrondel
len så är det lätt att tro att nu har då 
belackarna fått rätt. Det är inte 
längre attraktivt för kunderna att 
ta sig in i Lunds stadskärna. Det är 
för besvärligt och kostar kanske 
för mycket att ställa ifrån sig bil
en. 

Detärintehelaförklaringenom 
ens en del av den. Det är fortfara
nade lika mycket folk i stan och 
handelnverkarintehaavtagit.Nej 
orsaken till de igenbommade affä
rerna är förr att hyrorna harrakat i 
höjden. V ad det gäller affårsloka
ler så finns det, som bekant, ingen 
hyresregleringutanman tar ut vad 
man kan. Om inte hyresgästen, af
färsinnehavaren, kan betala så 
finns detkanske någon annan som 
vill pröva sin lycka. 

Man kan säga att marknaden nu 
har kommit i balans. 

Självklart vill vi inte att affärer
na i stadskärnan skall tvingas att 
slå igen, men botemedlet ligger 
inte i att släppa in mer trafik i 
stadskärnan utan i att se till att 
hyrorna hålls på en rimlig nivå. 

Replik 
om den baltiska frigörelsen, til
sign Jönsson (se nr 4) från Rolf L 
Nilson skulle ha kommit i detta 
nummer. Jönsson förklarade ju an 
han trodde mer på Gorbatjovs 
analys av den baltiska frågan än 
påNilsons. Menjustnär Rolf sat
te sej vid maskinen kom nyheten 
om Saab och han fick annat att 
tänka på. Så Jönsson och vi andra 
får tåla oss en vecka. 

P-avgifterna är för låga! 
I höstas gjorde kommunrevisio
nen i Lund en genomgång av hur 
Lunds kommun sköter sin parke
ringsverksamhet Vilka taxorman 
tar ut och varför. Ett till synes 
ovanligt trist ämne att ägna sig åt, 
men utredningen och den efterföl
jande diskussionen har pekat på 
en del intressanta förhållanden. 

I den rapport som blev det kon
kreta reslutalet av undersökning
en diskuterar man vilken betydel
se de differentierade p-avgifterna 
har på parkeringsbeteendet Bety
der en högre avgift centralt att 
bilföraren hellre ställer sin billite 
mer perifert? Rapporten tog också 
upp frågan om vad Lunds kom
mun bör/skall göra med överskot
tet. Skall det användas till att bygga 
ex vis p-hus eller skall man använ
da pengama för att underlätta för 
trafiken (läs bilismen), eller kan 
pengama helt enkelt gå in i den 
vånliga budgeten. 

sydsvenskans lundaredaktion 
(när kommer förrestendenriktige 
lokalredaktören tillbaka? Vi sak
nar honom!) gjorde en serie artik
larpåkommunrevisionensrapport, 
med som jag tycker en felaktig 
vinkling av rapporten och den 
efterföljande diskussionen. Man 
koncentrerade sig mest på att det 
var så dyrt. och mindre på varför. 
Eftersom jag råkar sitta i kom
munrevisionen så villjag gärna ta 
upp den lösa tråden. 

Fakta är att parkeringsverksam
heten i kommunen går med ett 
kraftigt överskott, dels för att man 
tar ut en högre avgift för gatu
parkering än vad självkostnads
principen kräver, dels för an man 
för in en del pengar på fe:lpar
keingar. 

Närdet gällerparkering kan man 
driva två olika linjer. Linje l är att 
parkeringsverksamheten skall vara 
självbärandeoch inte gårned vinst. 
Driver man denna linje kan man 
alltså drastiskt sänka alla avgifter 
och parkeringsboter. I sin mest 

extrema form hamnar man i åsik
ten att det inte finns någon anled
ning att ta ut några p-avgifter 
överhuvudtaget. Resultatet av 
denna linje är att det kommer att 
efterhand uppståettpraktfullt kaos 
på parkeringsmarknaden. Ingen 
kommer att kunna parkera efter
som de flesta p-platser redan är 
upptagna. Inte heller i detta av
seende är bilismen självregleran
de. Eftersom det inte finns något 
incitament till att flytta bilen, eller 
ställadennågonannanstanssågör 
bilföraren det inte heller. I revisio
nen var det ingen som på allvar 
förespråkade denna Linje l. 

Det andra alternativet är att man 
på något genom~t sätt försök~r 
använda differentierade taxor till 
att styra parkeringsbeteendet. 
Genom att ta ut en högre taxa 
centralt så vill man styra parke
ringen så att fler bilister kan göra 
sig av med sin bil, men under en 
kortare tid, centraltnära attraktiva 
affårer osv. 

Rapporten gav emellertid inget 
stöd för att man hade lyckats med 
detta. Jag tycker att den enda 
rimliga slutsats man kan dra av 
rapporten är att de nuvarande t~
xomainte är tillräckligt höga. V1ll 
man styra parkeringen i centrala 
Lund så bör man alltså höja p
avgifterna rejält. Först när man 
kan se en minskande parkering 
och ett ökat användande av kol
lektiva trafikmedel, när man be
söker stadskärnan, kan man säga 
att man har nått den effekt som 
man önskar. P-avgiftens storlek är 
alltså inte något tjänstemanna
ärende utan ett politiskt beslut av, 
kanske, oväntat stor betydelse. 

V ad man sen skall göra av peng
ama man får in är av mindre in
tresse, men om man vill styra över 
resandet till kollektivtrafik skall 
man i alla fall inte bygga parke
ringshus för dom. 

Lars Borgström 
vänsterpartiets representant 

i kommunrevisionen 

Risk för nytt folk
mord i Kambodja 
Här nedan följer ett sammandrag 
av ett uttalande angående läget i 
Kambodja, som togs på Vänster
partiet årsmöte i Lund i lördags. 

Kriget i Mellanöstern och frihets
rörelsen i Baltikum dominerar 
opinionsbildning och massmedia 
så att förtryck och terror i tredje 
världen förträngs . 

Diktatorer, generaler, dödspa
truller och torterare kan verka utan 
besvärande uppmärksamhet i län
der som El Salvador, Guatemala, 
Öst-Timor,Marocko, Etiopienoch 
Kambodja. Ingen tycks se. Och 
när någon rapporterar, som den 
brittiske filmaren John Pilger från 
Kambodja, är det ingen som lyss
nar. 

Röda khmererna står idag bara 
åtta mil från Phnom Penh. En ny 
förintelse hotar i Kambodja till 
följd av Kinas och västmaktemas 
politik, om inget görs för att stop
pa den. 

Pol Pots röda khmerer håller på 
au återta makten med hjälp av 
Kina, USA, Storbritannien och 
Tyskland. U SA och Kina skapade 
den s k motståndskoalitionen be
stående av tre kambodjanska rö
relser för att bakom denna fasad 
kunna fortsätta stödet till Pol P o t. 
De genomdrev att koalitionen fick 
plats i FN som Kambodjas repre
sentant. De fem permanentamed
lemmarna i FN :s säkerhetsråd, som 
domineras av USA och Kina, 
kräver att Hun Sens regering i 
PhnomPenhskaavgå.Denäridag 
det enda värnet mot Pol Pots åter
komst, sedan Vietnam drog sig 
tillbaka 1988. 

Sverige tog förra året ställning 
mot Röda lernererna i FN. Men 
mer måste göras. Sveriges rege
ring och riksdag uppmanas verka 
för 
-att koalitionen vari Röda leme
rerna ingår fråntas rätten attrepre
sentera Kambodja i FN; 
-att vapenleveranserna från väst, 
Kina och Sverige via Singapore 
stoppas; 
-att Rödakhmerernas baser i Thai
land avlägsnas; 
-att biståndet till Kambodja ökas 
från Sverige och från FN. 

diskussionsmöte 
angående alternativa förslag till 
ny butikslokalisering på Kloster
gården på Helgeandskyrkans för
samlingsgård onsdag 13 febr kl 
18.30. Förslagen presenteras i en 
enkel utställning på Klostergår
dens postkontor. Välkomna med 
synpunkter, säger byggnadsnämn
den i sin inbjudan till mötet. 



Mårtens avbetalning 
Då jag avbröt min tid l gatu- och 
trafiknärnoden efter eU enda år 
känner jag mig manad au trots aU 
den ordinarie ledamoten med sin 
högst kompetente nye suppleant 
säkert gör en utmärkt rapport, foga 
några rader om vad jag upplevde 
under året l nämnden. Jag vill ju 
Inte aU ni skall tro aU jag bara tog 
uppdraget för att få tv l gratis år på 
bussarna l Lund och sedan struntar 
i mina uppdragsgivare.Detta är min 
betalning för frikortet. 

Det var med en viss bävan jag tog 
på mig uppdraget. Månganära vänner 
hade föregått mig i gatunämnden och 
de hade alla mer eller mindre kommit 
på kant med partikommunen, blivit 
desillusionerade och mer eller mindre 
lagt av ett aktivt arbete i V pk/v Lund. 
Det som de bekymrat berättat för mig 
handlade om svårigheter att vara tro
värdiga i nämnden utan att bryta mot 
Vpk:s principfasta med något korta 
linje att " bort med alla bilar överallt 
ifrånochsåfortsommöj1igt (punkt)". 
Att militant vråla" Krossa privatbilis
men" i vruje fråga i nämnden hade 
känts som när Nalle Puh's vän Nasse 
säger sitt berömda "Aha" i Kängus 
ficka 

Själv hoppades jag kunna manöv
rera mellan yttervärld och parti och då 
jag genom mitt jobb hade massormed 
åsikter om trafik och vägdragning 
tänkte jag mig att det skulle gå bra Då 
V pk som bekant saknar forum för att 
nå ut till sina väljare litade jag som de 
flesta sympatisörer till att " eftersom 
jag är kommunist och tyckerdethär så 
rnAsie ju ocksåkommunistpartiet tycka 
så". 

Det var också mycket ~jigt och 
intressant att sitta i nämnden. Antiigen 
fick man en inblick i vad man läst i 
samhällskunskapen, hört av ''killarna i 
ledningen" som man röstat in år efter 
år och det gav också många uppslag 
för hur en konsult kan arbeta mot 
kommuner. TackVpk! 

Livligt rorsta balvår 
Förstahalvåret dominerades t ex hu
vudsakligen av att den nye ordföran
den (en avhoppad präst som i övrigt 
saknarvruje likhet med vare sig Stalin 
eller Gösta Berling), försökte bevisa 

att han var både mer kompetent på att 
leda ett möte och att få något gjort på 
stans gator än den förre ordföranden. 
Då denne var lika fåfäng ledde denna 
tvist tilllånga och utdragna procedur
frågor. 

Dåden nye ordföranden inte visste 
vad han skulle göra med Lunds gator 
kom den nya majoritetens åtgärder att 
en lång tid låsas vid frågan om Klo
stergatans bussar. Detta varen id~ som 
tagits fram av VBB och drivits hårt av 
gatukontor och MLT men dock fåll 
backning av den förra majoriteten. 
Ordföranden (och vi) trodde påkonto
rets id~ att det skulle vara en ideolo
giskt viktig åtgärd som ledde till en 
bilfri Klostergata och med tiden bilfri 
innerstad. Det faktum att inte ens 
Klostergatan skulle bli helt bilfri upp
dagades inte i debatten. 

För att verkligen göra något tog 
han även upp frågan-om Märlensga
tornas avstängning mellan (s), (vpk) 
och (mp ), men då åtgärden så uppen
bart bara skulle resultera i ökad trafik 
vid Vårfruskolan och övrigasmågator 
norr och söder om torget och handeln 
s a s störas till ingen nytta. las frågan på 
is, tyvärr ej för gott. 

En omöjlig Ide 
Nästa stora fråga var den om en bilfri 
vecka som borgarna av någon anled
ning trodde skulle tjäna som exempel 
på hur bra en bilfri i.Merstad kan vara 
och därför bekämpade på ett infamt 
sätt Detta medförde att vänsterns tra
fikpolitik, förutom juridiska spetsfun
digheter gentemot TSV, under en lång 
tid kom att begränsas till olika polisiä
ra och tekniska åsikter om avspärr
ningar, parkeringstillstånd och span
skaryttare som planeringen av veckan 
gav vid handen. 

Dådet blev meroch meruppenbart 
att veckan inte skulle bli av ,lanserade 
ordföranden en omöjlig id~ om en 
spårväg som likt en skyttel skulle tra
fikera en del av stadskärnan. Det tog 
några månader innan den var färdig
debatterad och konstaterad omöjlig att 
genomföra 

Efter denna debatt kom en tid av 
stiltje då vi mest grävde i småsaker, 
bråkade med Länstrafiken, begrunda
de olikarlaner för stationen och gjor
de en de nytta 

En trist sak var att nämnden fick 
besök av ett franskt bolag som ville 
nasa pissoarer och busskurer i utbyte 
mot reklamplatser. Förslagetrönte stort 
gillande i nämnden som varande både 
vackertochbilligt Vpk:sdelavpresi
diet gillade endast den praktiska och 
ekonomiska sidan av förslaget då man 
ej ville ta ställningtill estetiska frågor. 
Man höll dock med om att det knap
past ökade Lunds dragningskraft på 
franska turister, vilket dock sågs som 
försumbart. · 

Ingentebjudning ' 
Nästa storafråga blev så Översiktspla
nen. Denna var inte en produkt av 
ordföranden utan en beställning hos 
VBB av en ide i en i öVrigt konventio
nell plan. Den skulle bevisaatt dennya 
majoriteten i Byggnadsnämnden ock
såhade visioner. Då borgamashuvud
linje i nämnden länge varit att i alla 
frågor kräva ett genomförande av 
VBBsgarnlaplanförLundsinnerstad 
kom Gatunämnden att bli smålt ab
surd i att alla utom vi hänvisade till 
VBB, som därför ej hade något eget 
parti. 

V pk var i sitt fördömande av för
slaget rörande eniga <ich höll en lysan
de argumentation dM förslaget såga-

des i stycken utifrån alla tänkbara 
vinklar, från historiska, arkeologiska, 
spårmässiga,normenförfriplatsovan 
spår, vägtekniska och planestetiska 
Vi varmycket nöjda och insåg tyckte 
vi, att vårreservation tillremissyttran
det skulle vända hela ärendets gång. 
Det var därför med en viss förvåning 
som jag ett par dagar senare hånfullt 
fickpåpekat aven partiet utomstående 
kollega att V pk minsann stödde Har
debergastaden 

Nå, politik är ju tufft sa Anna
Greta Lejon och jag vet ju att revolu
tioner inte är någon tebjudning så jag 
kunde barakonstateraatt jag varit lika 
usel representant för vårt parti som 
minaföreträdare i nämnden. Skall man 
göraettjobb,isynnerhetförrevolutio
nen,skalldetjugörasbrasåjagbekän
de mina fel och la av. 

Gjorde jag ingen nytta i nämnden 
under det dM Aret? Tja, det var rätt 
intressant att recensera detaljplaner, 
de var rätt dåliga och jag tror att de 
övrigapolitikernalite fickupp ögonen 
för att man faktiskt inte behöver ac
ceptera vad som helst. Några utfarter 
till Trollebergsvägen blev räddade, ett 
garage på Nilstorp, och en park på 
Kobjer som man ville göra till angö
ringsgatakunde också räddas. Men de 
storafrågorna var svåraattpåverka på 
nämndnivå och partiet hade inga ka
naler för att mygla med oppositionen 
så som socialdemokraterna gjorde. 

För många professorer 
Den enda större fråga där det togs ett 
från Gatukontoret, eller från tidigare 
planer avvikande beslut, var frågan 
omvägenmellanTetraPakochGaste
lyckan. Där skulle dras en bit av en 
sedan länge inplanerad ringväg, över 
den gamla allen och under motorvä
gen Socialdemokratin stödde givet
vis förslaget med motiveringen att 
många ringleder skulle befria stads
kärnan från trafik, men drog hastigt 
tillbaka det. Det beroddeinte på något 
framgångsriktpolitiskt arbetefrånoss 
ellernågonannan utan att socialdemo
kraterna, enligt vår ordförande, fann 
det vara för många professorer och 
andra höjdare i den lokala opinions
gruppen. Om det politiska spelet på 
detta säll reduceras till att bara vara 
dengarnlavanliganävrättenärdetinte 
konstigt om många vänder politiken 
ryggen 

slutsatser 
Nå, kan man dranågragenerella slut
satser av denna tid i en gatunämnd? 
Ja, jag har dragit några. För det första 
lider det politiska spelet idag av att en 
fysisk eller geografisk dimension av 
politiken saknas. Det politiska språket 
är huvudsakligen konstruerat för att 
lösa problem av social och ekonomisk 
naturoch manförsöker därför kringgå 
de objektiva krav på politiska beslut 
rörande "rummet" genom att ge dem 
en social ellerekooomiskdimension. I 
övrigt försöker man se det som givet 
avtekniskaskälochserdetsomnågot 
man inte skall befatta sig med oavsett 
om detgäller byggandet av en stadsdel 
ellerregleringenavtidsintervalleri en 
trafikfyr. Allmäntförsökermankring
gåkvalitativa dimensioner genom att 
negligezadem, omvandladem till något 
greppbart inomekonomi ellerförlöjli
ga dem som varande "estetik". Man 
kan t ex aldrig ta ställning till den 
väsentliga frågan om en busskurs ut
seende (vilket ju förutom dess förmå
ga att skydda är det enda man märker 
av eländet)utandebatterarden exakta 
storleken på affischtavlorna 

På samma sätt försöker fackmän 
inom och utom kommunens byråkrati 
också ge besluten och åtgärderna sken 
av att ingå i en automatisk process vars 
resultat endast beror på om den kor
rekta behandlingen av ärendet skett 
eller inte. Har normerna följts, alla 
variabler beaktats, så kan en väg eller 
hus bara göras på ett sätt. Kritik kan 
bara riktas mot att inte tillräckligt 
många variabler tagits med, inte mot 
någon grundläggande id~. för någon 
sådan skall inte finnas. 

Resultatet blir att politiken tende
rartill att förlora sin mening genom att 
alla politiska slogans leder till samma 
resultat När center-, höger-, och sos
sepolitiker byggde ut ett bilkräv ande, 
transportintensivt samhälle med stora 
pendelavstånd på 60-talet önskade de 
mte direkt det, men beställde bara x 
antal bostäder till y antal arbetsplat
ser, samt formulerade kraven på ex
pansion, tillväxt, ett modernt liv. När 
sedan sossar, Vpk:are och miljöparti
stermålarupp sin alternativadröm 20 
år senareledermärkligt nog kraven på 
miljövård, kollektivt resande och ett 
bevarandeavdetgamlaLundtillexakt 
samma åtgärder: långa avstånd, plane
rande av ensidiga bostadsområden 
långt bortfrån centrum och arbetsplat
ser och exakt samma typ av vägdrag
ningar som under dessa 20 år visat sig 
vara så bilvänliga Tacka fan för att 
även Gyllenhammar vill ha bilfria 
stadscentral 

Skall inte politiken reduceras till 
att vara en mediapryl och en tom 
kontrollfunktion typ en taxerings
nänmd,krävs det attman både vågarta 
ställning till konkreta frågorutifrån en 
kvalitativ dimension men också an 
man formulerar en ideologi eller pro
gram som förklararställningstagande
na utifrån någon form av samman
hängande värdeomdömen. Tyvärr har 
VänsterpartietiLund,liksomdeandra 
partierna, detta arbete framför sig. 

Vänliga hälsningar 
Mårten Dunir, med/ nr 1296 

Skivfel 
I detta VB-nwnmer hade tänkt ha 
ett fylligt reportage från vänster
partiets årsmöte i lördags, dito från 
partistyrelsen, kommentarer om 
den senaste Öresundsbroutveck
lingen, Saabaffliren och artnat. 
Texternafanns ocksåskrivnaMen 
denna kväll hade vi tekniken mot 
oss på redaktionen, och vi fick 
rädda situationen genom att bl a 
publicera MårtenDuners (mycket 
läsvärda) artikel som har stått i 
vänsterpartiets lokala medlems
bulletin. 

Vi beklagar. 
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Medborgarvittne behövs 
Christel Hammar (m) påstår i en 
insändare i Arbetet 31 januari att 
medborgarvittnen gjort sitt. 

Min fråga till CH är på vilka 
grunder hon byggerdetta påståen
de? I insändaren framgår det inte 
varfår det just nu skulle vara pro
blemfritt hos polisen. 

CH skrytermed sin långa erfa
renhet som medborgarvittne. Jag 
anser att om CH :s insändare skul
le vara ett vittnesbörd om hennes 
erfarenhet så lider den allt av vissa 
brister. 

CH bortser från den andra par
ten. Vi, medborgarvittnen, finns 
nämligen till för de anhållna! CH 
skriver endast om "vår skickliga 
poliskår". Den andra parten är ju 
bara folket och ej myndighet vil
ket inte man med borgerlig syn 
behöver ta hänsyn till. 

Jag vill med detta mena att CH 
tagit bara som sin uppgift att vara 
ett opartiskt vittne endast förpoli
sen. 

ÄrdetfalletsåharCHheltmissat 
sin uppgift när det gäller vårt 
uppdrag sommedborgarvittneoch 
CH bör i så fall gå några år till för 
attkomma in i detta förtroendeupp
dragsmålsättning. Trots sin långa 
erfarenhet. 

Saab 
På fredag kommer alltså Saabs 
styrelse att lägga ner fabriken i 
Malmö, enligt vad det allmänt 
förmodas. 

Vänsterpartiet (och miljöpartiet) 
var starkt kritiska till etablering
en. Man lyssnade inte men ut
vecklingen gav oss rätt. 

En som påminner om detta är 
Gustaf. Han har även synpunkter 
på vad de sparkade arbetarna bör 
göra i fortsättningen. Det faller 
oss verkligen inte in att vidare
befordra dessa synpunkter till lä-
sarna. 

Gr r 

Lund är bäst 

Karin Blom 
Uorda vEigEJ n D:BS 
223 71 Lund 

Hur man skriver 
EN OPERA 
Jonas Forssell har besökt Lund ett 
antal gånger, bl a som musiker i 
Nordiska Ungdomsorkestern och 
gästdirigent/solist i Röda Kapel
let. På tisdag gäller det emellertid 
hans aktivitet som tonsättare, när
mare bestämt operakompositör. 
Hur gör man? Hur får man text 
och musik att gå ihop? Han lär 
komma attillustreramed exempel 
från den uppmärksammade väst
erbottensoperan Hästen och gos
sen och med den som han just nu 
hållerpåmedförVadstenaakade
mins räkning. 

Jonas Forssell berättar inom 
ramen för Föreläsningsinstitutets 
serie om det konstnärliga skapan
det. Tisdag kl 19 på bibliotekets 
hörsal, inträde 10 kr. 

CH anklagar mig får att min 
beskrivning inte stämmer. Min 
motfråga är då vilka uppgifter vi 
skall gå efter-det lägre polisbefä
lets, eller polismästarens, då det 
fmns två olika versioner av sam
ma sak, inom poliskåren när det 
gäller tidpunkten får begränsning 
av våra arbetsförhållanden. Och 
där är vi eniga när du skriver att 
förvisso detta skedde under hö
sten. I motsats till detta säger po
lismästaren att den 30 november
firandet blev startpunkten för in
skränkning i medborgarvittnens 
rörelsefrihet när ett medborgar
vittneblev anhållen i sambandmed 
detta, alltså en senare tidpunkt. 

150 personer var det på måndagens möte för Ballikum, påstår Arbetet. 
V åra e gM uppgifter talar om något färre. M en det är ändå skillnad mo~ 
den cirka tre gånger större staden Malmö, diir VB s utsände befann seJ 
i måndags, och diir motsvarande möte samlade fyrtio personer. Karak
tären var också något anMn. Relativt sett fler damer med päls- skam 
den som tänker illa diirom, men ändå. I Kristianstad lär de ha varit 19. 
Lundabor1Ul har alltså bättre än andra fattat att politik är något som 
även görs på gatan. 

Det sistnämnda är ett exempel 
på att vi behövs när det gäller vår 
verksamhetsom opartiska vittnen. 

Enfårklaring somjag ställermig 
frågande till är att medborgarvitt
nena skulle ha lagt sig i larmcen
tralens arbete, och varit störande. 
De som arbetar med radiokontak
ter sitter väl skyddade bakom en 
hög disk vilket gör att de är svAråt
komliga för störningar. 

Jag anser sammanfattningsvis att 
medborgarvittnen behövs som en 
garanti fOr såväl polisen som den 

anhållne. Jag är inte i motsats till 
de borgerliga beredd att sälja ut 
denna verksamhet, som är en 
demokratisk insyn i en myndig
hets verksamhet från medborgar
nas sida. Denna verksamheten är 
en fOrsumbar summa i kommu
nens budget som omspänner mil
jardsummor med andra ord kan 
det liknas vid vadman brukarsäg a, 
att man kan sälja ut en god ide för 
en grynvälling från borgerligthåll. 

Göte Bergström (v) 

POSTTIDNING 

Bilismen måste begränsas 
hette det i det utkast till valrnani
fest som vänsterpartiets centrala 
styrelse tog ställning till i helgen. 
Men berättar Ann Schlyter, på 
försl~g av någon uppifrån !~det 
(typiskt nog) ändrades. detta til} att 
bilismens skadeverkningarmaste 
begränsas. . 

Saken är kmrusk. Men om folk 
inte bara ser till det komiska utan 
tar orden på allvar riskerar partiet 
att mista sinmiljöpolitiska trovär
dighet, säger Ann, och hoppas att 
valkonferensen om några veckor 
ska rätta till fadäsen. 

Förhandlingar 
i stället för våld 
I morgon lördag kl 12.00 hålls 
återigen ett möte på Mårtenstorg
etomkrigetiMellanöstern.Karin 
Lentz från SKV håller i mötet och 
talare blir Hans PerssonfrånLunds 
Fredskommine och Joakim Tho
masson från Svenska Freds-& 
Skil jedornsföreningen. 

I Lund hoppas den lokala kom
mitten att fler skall ställa upp 
bakom kraven att få ett snabbt slut 
på kriget. En nationell kommitte 
harbildats i Stockholmmedsamt
ligariksdagspartierutom modera
tema. Ordöfrande är riksdagsle
damoten Hans Göran Franek (s) . 
Ett antal kulturpersonligheter har 
också anslutit sig: Olof Lager
krantz, Birgit Cullberg, Göran 
Palm (Tegnerpristagare i L\md i 
höstas), Helga Henchen, Jan 
Hammarlund, Peter Curman och 
Mirre Hof sten. Ingemar Simons
son, som i måndags talade på bal
temas möte här i Lund har också 
anslutit sig liksom Elisabeth Ger
le. 

HANNAS Sö 10.2 kl16.30 
gehör: Limu,limu,lima och Haitisk 
vaggsång. 17.30:Iatinamerikanskt 
med Birgit. 

RÖDA KAPELLET Lö 10.2 k118 
årsmöte på Palaestra. Kl20 fest. Vi 
spelar:110, 223,227, 233.Sö 11.2 
kl18.45 rep på Palaestra. Vi testar 
tjeckist material och Nationalhym
nen. 
VIF Lö 10.2 Fotboll förmodar vi. 
KOMPOL månd 11.2 Inget möte l 
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