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Hur ska en radikal politik se ut 
under nittiotalet? 
Det finns nog många, både inom 
och utanför vänsterpartiet, som 
ställer den frågan idag. Omvälv
ningarna (revolutionerna?) i 
Östeuropa har visat planekono
mins tydliga misslyckande, både 
ekonomiskt och demokratiskt. 
Vadkan vänsternoch andraradi
kaler ha för vision idag? 

Denna debatt borde kunna 
föras inom de etablerade partier
na, tycker man. Men så är inte 
fallet Vänsterpartiets allt min
dre skara har fullt upp med in ter
na bråkigheter, traditionalister
nainom partietärpå frammarsch, 
och efter Ny Dags nedläggning 
finns allt mindre utrymme för en 
öppen debatt. Även miljöpartiet 
blir allt mer inåtvänt i takt med 
sjunkande opinionssiffror. 

S ituationen är inte bättre när 
det gäller enskilda sakfrågor. 
Vänstern är motmycketidag och 
för väldigt lite. Vad värre är, 
partilinjen är ofta onyanserad, 
dogmatisk och definierad som 
en spegelbild av ''högerns" linje. 
Ett braexempel är EG-frågan, ett 
annat är synen på den offentliga 
sektorn. 

För en vecka sedan träffades 
några "partikamrater" och före 

dettasådanaförattprataomläget. 
Vi tog bland annat upp dessa 
frågor, och kom fram till att det 
behövs ett forum utanför vän
sterpartiet, där alla som är intres
serade av en radikal förnyelse 
kan träffas. I synnerhet finns det 
ett behov av att kunna förutsätt
ningslöst diskutera såväl sak
frågor som visioner. 

Vi beslöt därför att försöka 
bilda en förening för detta ända
mål. Första mötet blir onsdagen 
17/4 kl 19.30 och platsen blir 
stadsbibliotekets studiecirkelrum 
3. 

V ad föreningen ska ha för 
namn ("arbetsnamnet blev "ons
dagsklubben") och vilka arbets
former man ska ha bestäms då. 
Men vi ska också påbörja vår 
verksamhet med att ta upp EG
frågan, där vi i alla fall ska för
söka precisera frågeställningar
na inför den fortsatta debatten. 
David Edgerton kommer att in
leda. 

Onsdagsklubben 
genom Mårten Duner 

och David Edgerton 

Mårtenstorget igen 
Ordningen på Mårtenstorget har 
diskuterats en hel del här i VB. 
Men det finns skäl att återkom
ma så här inför appellmötes
säsongen. 

I lördags kunde jag konstatera 
klockannio attdetutrymme fram
för konsthallen som enligt fast
Ighetskontorets tjänsteman ska 
vara fritt från försäljare inte var 
det. Närmare bestämt fanns där 
fem salustånd. Dessutom åtta bil
ar, parkerade i upp till tredubbla 
led. Tre tillhörde uppenbarligen 
försäljarna eftersom det förvara
des varor i dem. 

För en gångs skull fanns salu
hallsvaktmästaren till hands. På 
min fråga förklarade han att 
tjänstemannen på fastighetskon
toret hade fel. I stället fanns det 
en överenskommelse som sa att 
försäljning var tillåten fram till 
en linje mittför konsthallens en
tre, samt med plats för ännu ett 
stånd efterdenna lucka. Däremot 
stod försäljarna för dagen alltför 
långt ut mot torget, åtskilligt 
framför talartribunen. och han 
bad dem flytta in ett stycke. Det 
gjorde de förstås inte, det är inte 
så lätt att flytta ett stånd när det 
står tre bilar bakom. 

Bilarna?Detvarintehansbord, 
förklarade vaktmästaren, utan 
polisens. Han hade sagt till dem. 

Mycketriktigtkom det en rote 
poliser spankulerande i solen. De 
myste mot hela världen, bytte 
några ord med en av försäljama 
och drog sedan ut ur bilden. Men 
jag cyklade i fatt dem och fråga
de varför de inte hade ingripit. 

- Det gjorde vi, vi sa åt en 
försäljare. 

- Men han flyttade ju inte 
bilen. 

- Det kanske han gör sen. 
- Men de andra bilarna då? 
- Vi vet inte vems de är. Det 

kan vara nån som ställde sej på 
torget redan i går kväll. 

-Men torgvaktmästaren säger 
att det är ni som ska ingripa mot 
parkeringsförbrytare. 

- Vi tycker att det är hans 
sak. 

J ag tackade för upplysningen, 
sa att jag kanske skulle återkom
ma och nämnde mitt namn. J ag 
frågade inte efter deras eftersom 
jag förmodade att det var Krist
iansson och K vant. Minst 15 000 
kr i månadslön har de i alla fall, 
enligt vad Lars Bäckström på
minner om på annan plats i 
numret. 

Det ska bli intressant att kom
ma till vänsterpartiets appellmö
te på nästa lördag. Kommer opi
nions bildarna atthittanågon plats 
bland månglama av schalar och 
ritblock? 

GS 

Sommarvandring i Illyrien 
Smaka på namnetlllyrien! Låter 
det inte romantiskt? Ja, så är det 
också ramen för en av Shakes
peares vackraste komedier. 

För några månader sen skrev 
vi om planerna på en sommar
vandringutmed Sloveniens kust. 
Någon ifrågasatte visserligen att 
denna kust existerade, men på en 
karta kunde vi triumferande peka 
ut den. Fast det ska erkännas att 
den bara är två mil lång, och 
vandringen ska ju vara cirka en 
vecka_ Så vi fårutsträcka turen in 
i grannlandet Kroatien. Eller ska 
man säga Jugoslavien? Förhål
landena ar ju en smula rörliga 
därnere just nu. 

Därför är det praktiskt att gri
pa till sagan och historien och 
anväru!a::-amnetlllyrien. Om inte 

lstrien låtit så fult hade vi sagt 
det, för vandringen kommer i 
princip att utspelas på den halv
ön. Från Trieste till Rijeka eller 
omvänt, över kullar och utmed 
stränder, där den dekadenta öst
errikisk-ungerska överklassen 
badade i seklets början. 

lllyrien är billigt efter alla 
devalveringar av dinaren, och 
tack vare det nya tvåveckors 
tågluffarkortet behöver själva 
resan inte kosta mer än cirka 
tvåtusen kr. Avresan är planerad 
till söndag 30 juni och tåget tar 
cirka ett dygn. 

Planeringsmöte måndag 22.4 
kl 20 hemma hos Ingrid Andre, 
Karl XI-gatan 10. Upplysningar 
genom Gunnar Sandin, tel 
135899. 
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VÄNSTERPAI!.T l ET LUND AN SER 

Vi har världens chans 
I en av riksradions nyhetssänd
ningar förra veckan refererades en 
forskningsrapport, som menar att 
bilismen i våra städermåste redu
ceras med 90 procent om riskerna 
med utsläppen ska komma i nivå 
med gränsvärdena för farlig strål
ning. Arbetet skriver inte en rad 
om rapporten och det beror kan
ske på att tidningen under många 
år fört en intensiv kampanj för en 
bilbro mellan Malmö och Köpen
hamn. Redan nu är planernafärdi
ga för en omfattande utbyggnad 
av bilvägarna i sydvästskåne. 

Förmodligen förtränger brofö
respråkarna alla för dem obehag
liga fakta som forskningen klar
lägger och i stället för att begränsa 
och minska bilismen ökar de den 
enormt. Ändå borde de vara klara 
över konsekvenserna för mark, 
luft, vatten och människor. 

Självfallet önskar man att Lars 
Engqvist och övriga socialdemo
krater i Malmö skulle vara lika 
trafikpolitiskt framsynta som so
cialdemokraterna i Lund. Här är 
SAP motståndare till öresunds
bronochinriktarsigpåatt tillsam
mans med vänsterpartiet och mil
jöpartiet begränsa bilismen i stads
kärnan. 

VPK och vänsterpartiet i Lund 
harjuundermångaårdrivitkravet 
på en bilfri innerstad. Kravet har 
understötts av en mycket stark 
opinion som velat värna vår me
deltida stadskärna och de männi
skor som bor och rör sig där. Det 
äralltsåenmångårigpolitiskkamp 
som börjar ge konkreta resultat. 
Vår linje har varit nödvändig och 
riktig vilket inte minst understryks 
av ovannämnda forskningsrap
port. 

Men ska beslutenkring trafiken 
i Lund stå fast efter höstens val är 
det nödvändigt att nuvarande 
majoritetsförhållanden bibehålls. 
En borgerlig majoritet kommer 
naturligtvis att riva upp besluten 
direkt Men möjligheterna börvara 
goda att vänsterpartiet stärker 
positionerna och även att den 
nuvarandemajoriteten sitter kvar. 
Med tanke på just trafiken i inner
stadenlärrniljöpartietintehanågra 
svårigheter att ta ställning för ett 
fortsatt stöd åt de progressiva 
krafterna. 

Vi har nu världens chans att 
görainnerstaden bilfri. Viskainte 
låta den gå oss ur händerna. 

Vänsterpartiet Lund, styrelsen 

Korpfotbollen har börjat 
Ett säkert vårtecken är när fot
bollsdojorna plockas fram ur gar
deroben för infettning. Mina är 
gamla som gatan. Det växer gräs 
i springorna och plösarna är lösa. 
J ag har nu i många år tänkt att det 
lönar sig inte att köpa nya efter
som det torde vara dags att snart 
lägga av. 55 år är trots allt en 
ganska mogen ålder för en boll
lekare. 

Men när våren kommer står 
man där på plan. Inte kan man 
svika gänget när det kommer till 
kritan. Skadorna skördar stän
digtnyaoffer.Kalle Witting, VBs 
huspoet,harfåttenhälsenaavsli
ten under ett träningspass på 
Lerbäcksskolan. Lennart Söder
lund är borta för gott sedan ett 
knä pajade förra säsongen. Sven 
Svensson går och väntar på en 
meniskoperation. Claes Sand
ström har gått igenom en och 
måste spela ytterst försiktigt. 
Alltså behövs man trots allt. 

Linda i Le6n får 
stöd från Lund 
Linda verkar som barnmorska i 
Nicaragua. Hon arbetar med 
mödrar och barn på sin klinik i 
Lunds vänort Le6n. Lmda har ti
digare fåttsjukvårdsutrustning och 
mediciner till sin verksamhet. I 
fjol sände vi dels ett mikroskop 
och dels antibiotika och andra 
mediciner. 

Efter valet i Nicaragua, som 
medförde förlust för sandinister
na, har sjukvården försämrats. 
TyvärrpåverkardettaocksåLe6n, 
trots att sandinisterna vann valet 
där. Vi fortsätter därför att stödja 
Linda i hennes viktiga arbete. 

I lördags tog sig detta uttryck i 
glad musik i centrala Lund. Dam
orkestern Harmas Fläkt spelade i 
fyra timmar musik från Syd- och 
Mellanamerika, Södra Afrika, 
Finland och Sverige till flanörer
nas förnöjelse. Palestina och Haiti 
uppmärksammades särskilt när 
blåsorkestern också visade sin 
förmåga att sjunga. Solen sken 
och många var givmilda. 

Vi tackar alla förbipasserande 
som bidrog med pengar! Insam
lingen gav 1.698 kr. Pengama 
kommer attöverlämnas till Linda, 
när hon inom kort kommer till 
Lund för vidareutbildning. 

Tack för ert stöd till mödrar och 
barn i Le6n! 

För Hannas Fläkt! Elisabeth 

Kitten Anderberg, 
vänsterpartiets suppleant i kul
turstödsnämnden, har meddelat 
att hon inte deltog i nämndens 
beslut förra onsdagen att återta 
bygglovsansökan för Kirkeby
skulpturen på Mårtenstorget och 
i stället föreslå konstnären att ut
forma en skulptur för toppen av 
St Hans backar. 

Ett annat problem är att vårt 
lag VIF (Vänsterns IF, fd Vpk 
IF) består av män som är mitt 
uppe i karriären och dessutom 
har barn och idrottsänkor att ta 
hänsyn till. Plötsligtkandet vara 
ytterst svårt att få ihop ett spel
bartlag (vi tar gärnaemotnya ta
langer!). 

Svante Karlsson är den siste 

som uppnår 35 år, vilket betyder 
att vi nu alla är oldboys. 

Spelar vi då i oldboysserien? 
Icke, förra året var vi .faktiskt 
uppe i di v I och vände. Nu är det 
div 2 som gäller. I onsdags mötte 
vi Lustgården och förlorade med 
2-4. Men vi hade en bra första 
halv lek medmångafmamålchan
ser. Särskilt Kenna utmärkte sig 
med exemplariska dribblingar 
och hårda skott. Kondisen räckte 
inte i andra halvlek och det blev 
för stora luckor mellan försvar 
ochked ja. Själv tyckerjag attjag 
orkade bra och sprang en hel del, 
men bollbehandlingen var dess
värre inte av hög klass. En halv
lek till och j ag tror att jag hade 
kommit igång. 

Frågan äromdetvardetvar de 
utslitna dojornas fel att den rätta 
bollkänslan inte infann sig. Jag 
tror att jag tar en sv äng förbi 
In tersport och kollar sko lagret ... 

Finn 

Det är inte så ofta som något tränger ut till tidningarna om vänster
partiets insatser i riksdagens näringsutskntt. M en härom dagen kunde 
bl a Arbetet berätta att vänsterpartiet gdtt samman med utsknttets 
socialdemokrater och andra EG-vänner i protest mot EGs planer att 
förbjuda vdtsnuset. Detta pdminde vdr tecknare Göte Berzsrröm om 
diktraderna om gyllne dosor osv. M en kanske finns det sätt att u~ g d 
ett förbud. In pd 1960-talet odlades snustobak p d slätten kring A hus, 
och pd 1700-talet frodades tobaksbuskarna pd borgarnas odlings
lycknr kring Lund. 

Kapaköerna 
Korta av köerna till operationer 
och slutenvård genom an utnyttja 
landstingets lokaler på kvälls- och 
helgtid. Det radikala förslaget 
kommerfrån vänsterpartiets lands
tingsledamöter Peter Siesjö och 
Helena Svantes son. 

Bägge är läkare och vet alltså 
vad det talar om. Väntetiderna är 
överlag oacceptabla säger de i en 
motion tilllandstinget Eftersom 
lokalerna ofta står tomma på 
kvällstid vore dena ett sätt att 
förkorta kö tiderna, menar de. Detta 
vill de se som ett alternativ till den 
växande floran av lukrativa före
tag i operationsbranschen som nu 
väXer, i synnerhet i storstadsre
gionerna 

Eventuella ökadekostnader kan 
tas ur det särskilda anslag som 
redan finns förselektiv köbekämp
ning skriver de båda läkarna. 

Det var annat förr 
Gurmar Wetterberg på fmansde
partementet har råkat ut för ett 
raffmeratpolitisktvapen. Bonden 
intill hans sommartorp i Sörmland 
har planterat gran vid torpgrän
sen. Lagom till GW skall njuta sitt 
otium cum dignitale beräknas 
granarna skugga hans hösts sol. 
Det är en hämnd för att GW med
verkat till (och försvarat) rege
ringens jordbrukspolitik. 

"Den politiskanedbusningen är 
trist",sägerGW om dermaovanli
ga utomparlamentariska aktion. 

Det var annat ljud i skällan förr, 
när GW själv, på 70-talet, var 
revolutionär, här i Lund, av den 
mer rödglödgade sorten. Osäkert 
dock o men så här tålamodsprö
vande metod vunnit hans gillan
de. 



Lars Bäckström, finansutskottet: 

- V har glötnt sin tnarxistiska ekonotni 
Många vänsterpartister bar glömt vad de en gång lärde sej 
i sin marxistiska grundkurs, nämligen att kapitalismen 
inte är krisfri. Man trodde tydligen att åttitalets högkon
junktur skulle fortsätta för evigt. Men nu är det verkligen 
kris. I Uddevalla som jag kommer ifrån, en kommun med 
48 000 invånare, är 1500 personer öppet arbetslösa, lika 
många i arbetsmarknadsutbildning och 400 varslade. Det 
är värre än när varvet las ner, och nu är alla mer eller 
mindre befogade behov av beredskapsarbetare fyllda. Sa 
riksdagsledamoten Lars Bäckström på vänsterpartiets 
öppna möte förra torsdagen. 

- En morbror till mej är till
sarrunans med två gamla kolle
ger från Uddevallavarvet kom
munalt anställd på motorbåts
klubben. Vad i all sin dar kan de 
göra om vintern? Vi spelar kort, 
berättar morbror. 

Konjunkturanpassade krav 
- I en sådan situation borde vi 
anpassa våra ekonomiska krav. 
J ag tycker t ex inte att det är 
befogat att höja arbetsgivar
avgiften just nu. Det vill fortfa
randefleraavminakolleger.Men 
större kostnader för företagen 
innebär fler avskedade. Det be
griper de arbetare som berörs -
och därmed begriper de inte oss 
om vi kräver höjda avgifter. 

LarsBäckström menar att teck
n en på den kommande krisen var 
mycket tydliga redan i förra val
rörelsen, och han ger en liten 
eloge åt Bernt Westerberg (fp) 
som försökte framföra detta 
obekväma budskap. Socialdemo
kratemalovadedäremotrunt, och 
målade därmed in sej i ett hörn. 
Vänsterpartiet bjöd förstås över. 

- Det är ju en marxistisk 
grundsats att arbetskraften är en 
vara och att lönen är arbetskraf
tens pris. 1988 rådde det brist på 
den varan, och därmed drevs 
inflationen obevekligen i höjden. 
Då borde vi ha stött regeringens 
försök att höja momsen och där
med sänka temperaturen. Men 
det gjorde vi inte, och alltsedan 
dess anser Ingvar Carlsson att 
vänsterpartiet är omöjligt som 
samarbetspartner. 

Sönderplockad budget 
Inte blev det bättre av att [mans
departementets experter lamde 
visa att dåvarande vpks aternati
v a budgetförslag v ar synnerligen 
ihåligt. De plockade sönder det. 

Det verkligt allvarligare är, 
tycktes Lars Bäckström mena, 
attproduktivitetsutvecklingenär 
så mycket sämre i Sverige än i 
jämförbara länder. Borgama 
säger att det beror på en ineffek
tiv offentlig sektor men det har 
de inga belägg för. Tvärtom 
behöver vi öka den offentliga 
konsumtionen. Spär vi på hus
hällens köpkraft är risken stor att 
de köper japansk hemelektronik 
för pengarna, och det är inte så 
bra för bytesbalansen. Däremot 
behöver långvården resurser. 

Men då krävs attdetfmns arbets
kraft tillgänglig för den, och för
denskull är det bra om restau
rangmomsen gör att färre perso
ner sysselsätts med att servera öl. 

- I den frågan blev jag oense 
med Bo Hammar. Han betonade 
nämligen vikten av att han och 
andra har råd att gå ut och svepa 
en sejdel. 

Sven Grassman (s) 
Inte heller med en sannolik eko
nomikollega i den kommande 
riksdagsgruppen, Sven Grass
man, tycks Lars Bäckström vara 
helt ense. 

- Grassman begår just felet 
att han vill ta av de offentliga 
resurserna och ge åt konsument
erna. Han förespråkar en över-

budspolitik som påminner om 
både vänsterpartiets traditionel
la linje och Gorbatjov, med sam
tidiga satsningar på offentlig 
konsumtion och privat konsum
tion och industriella investering
ar. Sommarxistinser man attden 
ekvationen inte går ihop. Men 
Grassman är inte marxist, han är 
socialdemokrat. 

Överbudspolitiker är det gott 
om i Sverige, menar Lars Bäck
ström. Moderatemas aktuella 
budgetförslag är en gigantisk 
bluff. De försöker spara 27 mil-

jarder genom ett simpelt knep 
där de låter ett års inkomster 
betala ett halvt års utgifter. Där
emothar vänsterpartiets budget i 
år fått beröm av fmansdeparte
mentet som den allra bästa. 

- Häpet konstaterar de att 
denstämmernästanpåmiljonen. 
Det gör den visserligen inte, där 
fmns fel, men de har inte upp
täckt dem. 

Saabs instrumentbräda 
Det ligger svåra politiska miss
grepp bakom dagens svenska 
krisläge, menar Lars Bäckström. 
Ett var att släppa valutaregle
ringen. Fast det går inte au åter
införa den, för det skulle de ut
ländska valutaoperatörerna tol
ka som att vi tänkte devalvera, 
och då skulle vi få världens rän
techock. 

Ett annat missgrepp har varit 
just devalveringarna. De har fått 
de svenska kapitalisterna att tjä
na pengar utan att egentligen 
anstränga sej. Det måste vara 
något fel med svensk industri, 
säger Lars Bäckström, när en 
amerikansk direktör kan lyfta 
produktiviteten hos Saab med 30 
procent på ett enda år. Och han 
drog det snart klassiska exemp-

let med Saabs instrumentbräda 
och alla dess skruvar. Det är pro
duktionsteknologi och design 
som har lyft japanerna till deras 
topposition, menade han. 

Och han drog fler internatio
nella jämförelser. I belgiska Gent 
hade han sett hur Volvoarbetar
na där hade högre reallön och 
lika minst bra sociala förmåner 
(ingakarensdagar) som sinasven
ska kolleger, men att fabriken 
tack vare större produktivitet var 
betydligt lönsammare än mot
svarande i Sverige trots att ingen 

behövde jobba på ackord. -Vi 
måste få upp produktiviteten här 
hemma, upprepade han. 

Vad förklarar olikheten med 
Belgien? Ja, där är storindustrin 
löneledande och får den bästa 
arbetskraften eftersom t ex den 
offentliga sektorn inte kan kon
kurrera. Det är en homogen stam 
av anställda, med män i sin bästa 
ålder som servas av kvinnor där
hemma. 

Är det vår jämställdhets- och 
järnlikhetspolitik som gör att vi 
producerar sämre i Sverige. Och 
vill vi i vänsterpartiet i så fall 
ändra på den? Det varintressanta 
frågor som Lars Bäckström av
slutningsvis snuddade vid. Men 
det gavs inte mycket tillfälle att 
diskutera dem, för han s j älv hade 
ju så mycket att säga med sin 
pedagogiska (han är egentligen 
lärare) vitalitet som nog skulle 
kunna göra honom till en folkkär 
fmansrninister i en vänsterkoali
tion efter v alet. 

"Jag var en feg råtta" 
Här i VB blev Lars Bäckström 
utsatt för ett hårt angrepp i hö
stas. Som vänsterpartiets ekono
miska talesman i riksdagen slöt 
han upp bakom det "folkliga" 
kravet - som regeringen hade 
gjort till sitt - på höjda bilrese
avdrag 1990-1991, samtidigt 
som han förespråkade en slopad 
energimoms som skulle ge bil
istkollektivet ett antal miljarder 
ytterligare. Detta gjorde att han 
av oss betecknades som en feg 
politiker som svek partiets tra
fik- och miljöpolitik. 

Hårda ord, tyckte somliga då. 
Men själv betecknade sej LB på 
mötet som en "feg råtta". Det var 
när han bekände sin djupa ånger 
för att han hade stött polisernas 
lönekrav, som bl a innebär att en 
nykläckt konstapel efter två års 
betald utbildning får en minimi
lön av 15 000 kr i månaden. Så 
inflationsdrivande löner är, sa 
han, nog befogade i Stockholms 
citymeninte i t ex Eslöv ("du vet 
inte hur det är i Eslöv", invände 
någon i den fåtaliga publiken). 

V ad gäller bilavdragen ut
tryckte Lars Bäckström också en 
viss ånger på krogen efteråt, där 
öl hinkades upp på övertid. Ben
sinprisets utveckling har ju gjort 
extraavdraget till en stor subven
tion, och LB ifrågasatte själva 
avdragets berättigande. Det är ju 
bara Sverige som har sådana 
avdrag, och han citerade en för
vånad amerikan: "Får ni sven
skar dra av för mat och hyra 
också?" Han välkomnar en fort
satt debatt i frågan. 

Vänsterpartiets ekonomiska 
ekonomiskaopportunism är allt
så till någondel även Lars Bäck
ströms. Men kanske är båda på 
väg mot en tillnyktring. 

Gr 
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Karin Blom 
Uorda vägen D:85 
223 71 Lund 

Hur hantera en succe? 

I söndag var det dags för den 
stora sågmassakern i kolonin. 
Sambon hade övertalat Bengt 
Hall att komma och beskära v ärt 
storväxta äppelträd. Han gjorde 
detmed stor grundlighet. Dethar 
tagit många timmar an sonera 
grenar och kvistar i lämpliga 
högar och för olika ändamål. 

Några grova grenar har jag 
lämpatöverstaketet tillmin järn
vägslott där de ska fungera som 
sittbänkar vid banvallen. Andra 
grenar får bli ved i öppna spisen 
där hemma. En del kvistar harn
nar i vattenhinkar för att blomma 
ut. MedanBengan sågade visade 
jag min lott för lilla dottern Ida. 
Hon var speciellt förtjust i den 
kinesiska gräslöken, som redan 
bildat en kraftig tu v a. Den plock
ade hon så mycket av att mamma 
Tora fick sätta stopp. 

Så här i början av säsongen 
tycker man att växtligheten är 
spröd, men man vet ju innerst 
inne att allt snart kommer att 
översvämma av grönska. Den 
fruktansvärda kampen för tillva
ron kommer att rasa mellan de 
växter som människan vill ha 
och det som kallas "ogräs". Min 
järnvägslott invaderas varje år 
av armeer av kirskål och peppar
rot. I och för sig lär ju kirskålen 
vara en trädgårdsväxt som in
förts av munkar för sin goda 
smaks skull och därför något att 
gläd ja sig åt Men det har onekli
gen blivit för mycket av det goda. 

I alla fall fick jag häromdagen 
under en skolmåltid ett recept på 
hur kirskål ska tillredas. Man 
plockar de späda bladen, innan 
de riktigt vecklat ut sig, och för
väller dem i saltat vatten. Sedan 
kan man äta dem som spenat 
ungefär, gärna med creme f!ai
che. Krydda efter smak, men mte 
för mycket så att kirskålens egna 
smakämnen kommer bort. Pep
parroten vet jag inte om det är 
lönt att göra något med, röttema 
är bara pennastoraoch tämligen 
mjuka. 

Nu går jag och väntar på att 
myntorna ska komma upp så att 
mankan ta sig en liten lukt ibland. 
Björnbären har jag virat in i sta
ketet för att de i framtiden ska 
kunna fungera som taggtråd, så 
att inte eleverna på Polhemssko
lan tar genvägen över lotten när 
de ska till Högevallsbadet. En 
kungsljusplantahar jagrövatfrån 
en ödelott, likaså en tussilago. 
Detta är sannerligen en riktig 
rövartid för blomvänneri 

VB-ledaren för tre veckor sen 
väckte uppmärksamhet och in
vändningar. Vi förutspådde, ut
ifrån riksprognoserna, att social
demokraterna och miljöpartiet 
skulle tappa så mycket i kommu
nalvalet att en borgerlig majori
tet var given. 

Det trodde nu inte vänsterpar
tiets lokale partiföreträdare Ro
land Andersson. Men det tillhör 
väl hans yrke och uppdrag att 
vara optimist. Vi i den fria press
en kan kosta på oss en sakligare 
syn. 

Men i ett avseende tror vi re
dan att vi rnistog oss. Vi föruts
pådde att vänsterpartiet skulle gå 
fram ett mandat, men efter 
läsnngenavDagensNyhetersan
seddepolitiskekommentator Åke 
Ekdahl vill vi modifiera oss. 
"Succe för Werner" var en av 
hans rubriker, och den bedöm
ningen byggde på en datakör
ning av ett stort antal opinions
undersökningar. Hans slutsats är 
mycket rimlig. Även om många 
socialdemokrater och miljöpar-

tister går till borgarna så måste 
ändå en betydande minoritet kän
na ovilja för det alternativetinte 
för att de skulle attraheras av 
något särskilt hos vänsterpartiet 
(utom möjligen Lars Werners 
personliga utstrålning) utan det 
handlar mer om att framstå som 
det minst dåliga partiet. 

· Sen förutsätter vi att rikstren
den i huvudsak slår igenom även 
i Lunds kommunalval. Det har 
denjugjortdesenaste valen. Det 
innebär inte ett utan två-tre nya 
v-mandat, samt ett antal nya 
nämndplatser till hösten. 

Men -detta innebär problem. 
Upp till åtta ordinarie och fyra 
suppleanter som är beredda att 
jobba i fullmäktige, plus ett par 
andra som är beredda att rycka 
upp ifall någon av dessa faller 
bon under mandatperioden. Inga 
nämndordförandeposter men 
dubbelbemanning i vissa tunga 
nämnder. Och en rejäl samling 
landstingspolitiker. 

Frågan är om vänsterpartiet i 
Lund klarar en sådan framgång. 

Ratat uttalande 
Nedanståendeuttalande blev inte 
antaget på vänsterpartiets distrikt
skonferens i Skåne. Förslaget, 
som emanerade frän Lund, röst
ades ner med 15-12. 

. . 
"Öppet brev till partistyrelsen 
Vi befinner oss i en synnerligen 
kritisk period för svensk vänster. 
Socialdemokraterna ligger i opi
nionsmätningarna på historiskt 
låga siffror och miljöpartiet hål
ler på att marginaliseras . I detta 
läge har vänsterpartiet ett stort 
ansvar för att bidra till att förhin
dra uppkomsten av en höger
regering. 

· Vid vänsterpartiets senaste 
kongress beslutades det an inle
da en period av förnyelse, bl a 
manifesterad genom namnbytet 
och avskaffandet av partipro
grammet. Genom att förnya par
tiet skulle vi bli ett verkligt alter
nativ till socialdemokraterna och 
därmed kunna förhindra en hö
gerviidning av politiken. 

Vi kan nu konstatera att för
nyelsen inte har kommit igån~. 
Istället för att lyckas vända s1g 
till den stora grupp människor 
som har lämnat socialdemokra-

tema på grund av regeringens 
högerpolitik har medlemmar av 
vänsterorganisationermed extre
ma åsikter bjudits in. Dessutom 
har partiet börjat bli otydligt . i 
regeringsfrågan, något SOJ? . n
skerar att stöta bort stora välJar-
grupper. . 

Partikongressen vlSade att en 
majoritet av medlemmam~ sto~ 
bakom en förnyelse av partlet. V 1 
kräver därför att partistyrelsen 
omedelbart inleder en diskussion 
om vad partiets förnyelse inn:
bär. Partistyrelsen måste klargo
ra attvänsterpartietinte är en lek
stuga för småpartier på vänster
kanten utan syftar till att bli en 
verkligtdemokratisk vänsterkraft 
i Sverige. Partistyrelsen måste 
klargöra att en huvuduppgift i 
valet är att förhindra uppkom
sten av en högerregering. Parti
styrelsen måste ~~göra att v~
sterpartiets uppg1f~ 1_ sve~k ~.h
tik är att vrida pohtiken till v an
s ter för att åstadkomma verkli~a 
förbättringar, inte att _utnytt~_a 
parlamentariska församlingar for 
plakatpolitik." 

Sevidare "onsdagsklubbens"in
lägg i detta nummer. 
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Lär dig vara olydig 
Kurs i civil olydnad hålls i helgen 
på Smålands. Kursen är gratis, mat 
till självkostnadspris. Börjar lö o 
s ö kl l O men du kan droppa in när 
du vill. Det blir praktiska övning
ar i icke-våld, dans- och sång öv
ningar. Trygghetsövning ochdess
emellan mycket diskussioner. 
Handledare är Birgitta Rasmus
son och Stefan Ståhl. Smålands 
Kastanjegatan 7 tel12 06 80. 

stoppa folkmordet 
på kurderna! 
Demonstration i morgon lördag . 
Samling Clemenstorget kl 11 . 
Avmarsch 11.30 till Stortorgetdär 
avslutande möte hålls. Talare bl a 
Gunnars Stensson Vänsterpartiets 
internationella utskott. 

VBs faktor är 
mänsklig, 
mycket mänsklig. När man halv 
ett på natten till torsdag finner att 
man räknat fel på utrymmet och 
måste lyfta bort viss text tar man 
lätt till primitiv a metoder och gör 
sej t ex inte mödan att korta ner 
bidrag. Detta kan gå ut över vä
sentliga meddelanden, och i för
ra numret drabbades bl a en in
formation frän Kvarnbyskolan. 
Vilket härmed djupt beklagas . 

KOMPOL må 15.4 .inget möte . Me 
22 .4 möte 19. 15 Förberedelse in 
för KF . 

HANNAS FLÄKT Sö 14.4 i n get rep.Onsd 
20.4k119.30 möte hos Yvonne Erlands
son, FJeliev. 33. 

RÖDA KAPELLET Lö.Sö 13/14.41n
tens1vhelg på Ida röd . Gemensam förd 
med b1lar.Saml1ngClemenstorgetsP
pl.kl9.Repavvårens program.Kvölls
godls med bröd o vin . Vi pratarom 
höstens arbete..!\ ter! Lund Sö 15. Kost
nad 125kr.Efteranm.t111Runetel1150 
69 . Ta med alla noter, notstöll , 

·aven marschnotst611 , och filt
tofflor. Sö ingen rep på Palaestre . 
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