
Utkommer fredagar 1991 17 :e årg. Lösnummer 2 kr 

Fredag 10 maj 

Hyfsat förstarna j firande 
för lundavänstem . · ., .. 
Drygt 700 personer gick med i vänsterpartiets och KUs för
stamajdemonstration i Lund, enligt den pålitliga räknaren 
som nu har många års erfarenhet. Det är hundra rårre än 
förra året och mmdre än en fjärdedel av rekordnotering
en från 1980. Men med tanke på vädret och ideologiskt 
klimat, och jämfört med vänsterpartiets siffror på andra 
håll eller de lokala socialdemokraterna (400 plus inhyrda 
orkestrar) är siffran inte så illa. Uppskattningsvis kom det 
hundra v-demonstranter tack vare Knitte Stenlunds fina 
afTisch, den med cykeln. 

Kommer därtill att stämningen 
var god både i tåget och på det 
avslutande mötet. 

Dellagarsiffran hjälptes också 
upp av ovanligtmånga invandra
re. Delvis får det nog ses som en 
uppskattning av det tålmodiga 
och konstruktiva arbete som vis
sa vänsterpartister i Lund, främst 
då Gunnar Stensson, har lagt ner 
för Eritrea och andra internatio
nella solidaritetsfrågor. 

Gert Andersson, ordförande i 
Palestinagruppen, höll en inle
dande appell. 

Gert Andersson hÖll ett appell
tal för palestiniernas sak. Den 
ligger risigare till i opinionen nu 
efter deras stöd åt Saddarn Hus
sein i Golfkriget, men Gert An
dersson betonade att det rättvisa 
i deras sak kvarstår, att stödet åt 
Irak i mycket var uttryck för 
desperation och att den väster
ländska och även svenska opi
nionen fortfarandemäterisraeler 
och palestinier med högst olika 
mått. 

Astrida Svensson, lundabo men 
född i Lettland, höll en inledande 
appell. 

Astrida Svensson berättade att 
hondemonstrerat förmångengod 
sak på Stortorget men upplevde 
det mycket glädjande att den 
svenska solidariteten nu hade ut
sträckts till hennes lettiska hem
land och de andra baltiska folk
en. 

Den aviserade kurdiska appel
len föll bort, men omedelbartefter 
mötet blev det i stället kurdisk 
dansuppvisning på torget. 

Huvudtalet som hölls i dialog 
mellan Bo Hammar och Ylva 
Johansson återges i sammandrag 
på annan plats . 

Utanför Lund 
Vänsterpartiets förstamajdemon
stationer i övriga Skåne gav ett 
blandat resultat. I Malmö var 
uppslutningen marimat sämre än 
förra året till den annars välorga
niserade demonstrationen, i Hel-

Bo Hammar & Ylva Johansson 
höllhuvudtalet.Mendemhardet 
var il s d fina bilder pd i malmö
tidningarna att vi i stället vill 
uppmärksamma en av dem som 
höll i gdngförstamajmaskineriet 
bakomderas rygg, Thomas Schly
ter. Göte Bergström tecknade. 
(Y/vas krycka skymtar dock-hon 
har blivii pdkörd av en bil pd ett 
övergdngsställe.) 

singborg var det inte mer än 
60-70 som gick i demonstatio
nen (nog dags att sluta med den 
och nöja sej med möte) och lyss
nade på Rolf L Ni!son, som f ö 
talade i samma tongångar som 
Bo & Ylva. I Hässleholm spela
de några blåsare från Lund för 
cirka elva våta mötesdeltagare 
på Stortorget. Synd på den fma 
huvudtalaren, Eva Wahlgren. 

Varm och vacker förstumaj
affiSch. Kan nog dteranvändas i 
valrörelsen. 

Men i Simrishamn vardetminst 
80 på hamnplanen som lyssnade 
till ett traditionellt men effektivt 
budskap från B rit Rundberg. och 
även från Ystad rapporteras om 
ett lyckat möte. 

Gr 

MUTMISST ÄNKT 
ministerkandidat 
I vimlet på Klostergatan i tors
dags, dvs i ledet av kringvan
drande bilkramare, syntes även 
oppositionsrådet Gun Hellsvik 
(m). 

-Intressant attkommunstyrel
sens nästa ordförande (se vår 
tidigare, pessimistiska valprog
nos) går där och stoppar stads
bussarna, sa jag till en bredvid
stående, Mycket Initierad Per
son. 

- V ar inte så säker på det, sa 
vederbörande. Det sägs att Gun 
Hellsvik, som ju är jurist, är stark 
kandidat som justitieminister i m 
borgerlig regering efter valet. 

Allmärrna åklagaren under
söker som bekant om Gun Hells
vik m fl gjort sej skyldiga till 
tagande av muta när de låtit sej 
bjudas på Hamburgres a av Skan
ska. Vi får se hurdet gårmed det. 
Men medge att situationen är 
pikant. 

Gr 

"Mandala" 
' fnyste. Inger Rudberg, mps leda-

mot 1 kulturstödsnämnden 
"Borde inte en skulptur i Lund h~ 
ett svenskt namn?" 

Det är ett tag sedan invigning
en på Bantorget, men vi vill inte 
undanhA!Ia läsarna denna replik 
som vi fick oss återberättad här
omdagen. 

Gr 



Ylva Johansson & Bo Hammar påförsta maj: 

- V åga ta ansvar för impopulära beslut 
B: När vi i söndags vaknade upp till 
nya politiska opinionssiffror för
skräcktes vi. Skara-Berts och Gre
vens högerpopulister närmar sig tio 
procent. Klerikalhögern i kds har 
uppemot 8 procent. Dagen före hade 
den krisUla högern haft en stor de
monstration i Stockholm. Fria abor
ter jämställdes med nazisternas folk
utroUJing. 

Vi har samlats denna första maj 
för au försvara demokratins, förnuf
tets, jämlikhetens och solidaritetens 
ideer. Men vi måste också ställa oss 
frågan : var kommerall populism och 
extremism ifrån? 

Y: När verkligheten hårdnar och 
framtiden kanske inte ser så ljus ut 
mA det vara människor förunnat att 
drömma. Åtskilliga av oss skulle 
säkert hellre befinna oss där våra 
drömmar är istället för att stå i våra 
skor och trampa fram i bistra realite
ter. Men när de som söker männi
skors fönroende för att leda landet 
hemfaller åt drömmeri och, än värre, 
förespeglar människor att det finns 
enkla lösningar på svAra problem dA 
måste vi reagera. 

Att Skara-Bert och Greven 
dukar upp ett smörgåsbord av 
enkla lösningar och att abort
moståndarna ser världen i svart
vitt är uppenbart ror oss alla. Men 
ocks:\ inom vänstern finns en be
nägenhet att ge de rörenklade sva
ren p:\ de sv:\ra frågorna. 

Vi vill ju så gärna tro p! de som 
säger att en ökning av privatkonsum
lianen med upp till 20 procent i sig 
skulle leda till ökad produktion och 
höjd produktivitet som skulle ge lägre 
priser och förbättrad konkurrenskraft 
1 exponindustrin. Men den predikan 
skilJer sig inte mycket från högerpo
pulismens budskap om ofmansiera
de skattesänkningar som lösningen 
p! alla problem. 

B: ÖVerbud från vänstern har alltid 
gynnat högern som kan avfärda för
slagen just för att de är överbud och 
därmed slippa en sakdiskussion med 
oss. Låter vi oss lockas in i överbuds
fällan sA kan vi heller aldrig få den 
nödvändiga diskussionen om rättvi
sa och solidaritet i samhället Det går 
aldrig ihop att sänka skattema och 
ändå låta den offentliga sektorn ex
pandera. Det går inte att avveckla 
kärnkraften och värna miljön utan att 
höja bensin- och andra energiskatter. 

Nu behövs en ny ekonomisk poli
tik, en J;l<llitik som bygjfer p! rättvis 
fördelning, som häller tillbaka hyror 
och priser. En politik som tar hänsyn 
till miljön och hällerfast vid arbetar
rörelsens grundläggande värdering
ar om social trygghet. 

När socialdemokraterna för snart 
tio är sedan tog överefter den borger
liga regeringen var deras budskap 
kärvt: nedskärningar och besparing
ar. Det accepterades, om en motvil
ligt av fackföreningarna och löntag
arna. Syftet var att fä fan p! Sverige, 
fä undan den då rådande arbetslöshe
ten, avveckla det stora statliga bud
getunderskottet. Mänga uppfattade 
detsom en visserligen svårsmält, men 
nödvändig svältkur. 

Under 80-talet blev det också fart 
på Sverige. Investeringarna ökade. 
Arbetslösheten minskade. Budgetun
derskotttel försvann och näringslivet 
mer än fördubblade sina vinster. 
Börsen slog rekord på rekord. m i 

slutet pi Bo-talet tiode många att 
svältkuren var över och att nu pl90-
talet sktille regeringen börja föra en 
traditiooell socialdemokratisk poli
tik. 

Y: Men därav blev intet. Istället har 
vi fått se ett nära samarbete mellan 
regeringen och det nyliberala folk
partiet i den ekonomiska politiken. 
När nu socialdemokraterna har läm
nat sin traditionella politik höjs det 
röster för att vänsterpartiet borde ta 
över den politiska rollen. Men jag 
tror inte att det är någon framkomlig 
väg. Tiderna har förändrats. 

B: Internationalismens marsch har 
sannerligen varit lång. En gång fanns 
det ettkommunistiskt världsparti som 
skulle befria mänskligheten men 
ledde till förtryck och terror. Social
demokratins internationalism har inte 
heller bestått provet inför storkrig 
och kolonial utplundring. 

Nu krävsdet en ny internationa
lism som rorenar alla demokratl
ska och radikala kraner, ror ett 
nytt Europa, för en ny ekonomisk 
världsordning som gör slut p:\ ut
plundring och svält. Den kommer 
att kräva stora Insatser och insik
ter också av oss själva. VAra möj
ligheter till ökad materiell välfärd 
kommer att vägas emot misären i 
stora delar av världen, kommer att 
vägasmot de gränser som maturen 
själv sätter. VAr Internationalism 
kommer att kräva s:\ oerhört 
mycket mer än slagord och en pro
cent l u-landsbistånd. Den kom
mer att kräva uppoffringar, stora 
uppoffringar, som blir nödvändi
ga för vår gemensamma överlev
nad och mänsklig värdighet./ .. ./ 

Y: Vår solidaritet gäller också natu
ren och de ännu ofödda. Miljöfrågor
na riskerar att hamna i skymundan i 
den stundande valrörelsen. till viss 
del beror det p! de högerpopulistiska 
vindarna och regeringsfrågans brän
nande aktualitet. Men jag tror också 
att det beror på att vi nu nAtt den 
punkt där det inte längre räcker med 
att kräva åtgärder mot storföretag 
och fabriker. Vi måste alla i vår var
dag ändra livsstil, något som gör 
frågan mindre populär hos de politi
ker som predikar enkla lösningar. 

Man kan tro att miljöproblemen 
minskar och är under kontroll när 
man lyssnar p! regeringen och en del 
andra makthavare. Sanningen är dock 

inte fullt så enkel och ljus. Sverige • 
har lyckats bra när det gäller att eli- -
ffil!lera stora J?llilktutsläpp från indu
slrler och rerungsverk men de diffu
sa ~tsläppenf~ män~a små utsläpp
skällor, framforallt bilar, ökar. 

Försurningen ökarfortfarande och 
det minskar möjligheten för många 
arters överlevnad. Försurningen fri
gör också giftiga metaller som direkt 
siAr ut många organismer. Ett exem
pel är an kvicksilverhalten i många 
av våra sjöarfortfarande ökartrots au 
utsläppen av kvicksilver kraftigt 
minskat. 

Vi kräver att åtgärder sätts in så an 
man när ner till utsläppsnivåer som 
naturen tål. Och när man bedömer 
värdet av olika insatser måste ett 
"grönt" BNP-mått användas . För au 
klara miljömålen måste vi även som 
enskilda ta värt ansvar. Bilismen 
måste t ex minska kraftigt, särskilt 
viktigt är det i våra större städer. 

Att se trädstammarna l Sk:\ne 
täckas av ett lager grönalger som 
tror att de växer p:\ en kvävemät
tad näringslösning är Inte upplyf
tande. Att se lingon· och blibärs
marker i Götalands och Svealands 
skogslandskap rörvandlas till över
gödda gräsmarker är djupt oroan
de. Vi kan inte tveka och vela läng
re, vi m:\ste rorändra delar av vår 
livsstil radikalt om vi ska ha n:\gon 
natur värd namnet att överlämna 
till v:\ra barns barn. 

Men om vi klarar att begränsa bil
ismen och fA kontroll över kemika
liehanteringen och dessutom kan få 
in cykliska förlopp i varu- och av
fallssystemen, då har vi löst några av 
Sveriges allvarligaste miljöproblem. 
Om vi kan kombinera det med effek
tiva åtgärder i Östeuropa kan vi se 
positivt på miljösituationen i Nord
en. 

B: Du nämnde miljökrisen i öst, som 
ju är mycket allvarlig. men vi har ju 
också be vitUlat ett politiskt och eko
nomiskt sammanbrott i deländer som 
vänsterpartiet trots sin kritik ändå till 
de yttersta av dessa dagar betecknat 
som socialistiska. Då kan vi inte plöts
ligt efter de demokratiska revolutio
nerna bara ropa ''hurra" och använda 
oss av nyspräk. Planekonomiernas 
totala fiasko kommer vi ju inte runt 
genom att fem över tolv döpa om 
dem till kOillmandoekonomier. 

Nej, vi måste göra en grundläg
gande omprövning av självprövning. 
Vänsterpartiet måste entydigt mar-

k era att demokrati gårföre socialism, 
au rättsövergrepp inte blir mer ur
säktliga för att de skeri socialismens 
namn, ja att det t om frnns vissa for
mer av socialism, eller om vi nu skall 
kalla det kommunism, som uppen
barligen inte går att förena med 
demokrati. 

Y: Vi måste också ompröva vår egen 
politik. Vänsterpartiets ekonomiska 
politik har aldrig prövats i verklighe
ten. I 70 är har vårt_parti stått utanför 
regeringsmakten. Ar vi helt säkra på 
att den politiken, om den blev verk
lighet, inte skulle riskera att leda till 
några av de negativa effekter som de 
hittills prövade planekonomierna 
uppvisat? 

B: 70 år av opposition. Ja man skulle 
väl kunna säga au vi är världens mest 
erfarna oppositionsparti. Men nu går 
vi ju faktiskt till val inte i första hand 
för att skapa opinion eller bilda op
position utan för att ge en altemauv 
till hur det här landet skall regeras. 
Och då menar jag inte sanslösa visio
ner om en revolutionär vänsterrege
ring utan något mycket konkret i 
Sverige 1991. 

Y: Ett hållbart och vettigt regerings
alternativ skulle kunna skapas om 
arbetarrörelsen och miljörörelsen i 
vid mening bildade allians. Kvinna
freds- och solidaritetsrörelserna borde 
också kunna rymmas i en sådan bred 
allians . Ett rödgrönt regeriongsalter
nativ skulle partipolitiskt kunna ba
sera~päsocialdemokratema, vänster
partiet, centern och miljöpartiet 

Det krävs en rödgrön politik 
s:\väl i v:\rt land som i Europa för 
attskapa en h:\Jibar utvecklingoch 
en rättvlsrördelning. Och det krävs 
en bred koalition för att skapa 
handlingsutrymme i dagens politi
ska läge. 

Det finns de som tar socialdemo
kratins högervridning till intäkt för 
an hävda an regeringsfrågan är oin
tressant för vänstern. Ingenting kan 
vara mer fel. Miljonärerna och de 
välbeställda har råd att bortse frän de 
politiska majoriteterna. Men de 
människor som har det sämst ställt i 
vårt samhälle, liksom den natur som 
hotas av miljöförstöring, är helt be
roende av hur den politiska makten 
används. 

B: Inför Europaperspektivet, de allt
meröverskuggandemiljöproblemen 
vår offentliga sektors krympand~ 
resurser och nsker för en stigande 
a~slöshet är det uppenbart att det 
behovs en stark vänsterkraft i svensk 
politik. 

Y: Vänstern står inför stora utma
ningar. Behovet av förnyelse blir allt 
mer akut. Personligen tror jag att en 
förnyad vänster också måste vara en 
föryn!?orad vänster. De ungdomar som 
1dag 1 stor utsträckning ifrågasätter 
det e_tablerade och orädda prövar nya 
losrungar bär kanske en nyckel till 
vänsterns framtid. 

Sverige behöver en stark vänster
kraft. Det är vi som är samlade härpå 
Stortorgetidag, som tillsammans med 
vännerruntom i vårtlan d, skall bygga 
denna nya, starka vänster. Låt vårt 
första mål vara att stoppa högerns 
frammarsch och skapa en rödgrön 
majoritet i höstens val! 



Veckans sura kommentarer 
Den röda helgen 
J ag tillbringade l: a rna j med att 
höra diverse talare be om ursäkt 
för alla felbedömningar, omdöme
slösheter och uselheter vänster
partiet och dess medlemmar gjort 
sig skyldiga till . Vi skulle ha hyl
lat Stalin, Ceaucescu rn.fl., vi har 
bedrivit en ansvarslös ekonomisk 
politik , vivarit demagogiska och 
populistiska rn.rn. 

Jag ska inte förneka att jag har 
vissa synder på mitt samvete. Som 
orkestermedlem har jag t.ex. ett 
flertal gånger spelat falskt · och 
därvid undandragit allmänheten 
konstnärliga upplevelser och jag 
har sjungit båda det ena och det 
andra utan att rätt betänka mitt 
budgetansvar. Men så fan att jag 
ställer upp på nån sorts allmän 
vänsterbotgöring. Jag föreslår att 
fö rstamajtalarna i fortsättningen 
nöjer sig med att be om ursäkt för 
ev. egna dåligheter och låter mig 
s tå för mina. 

V är tids Per Ahlmark 
Söndagsmorgnarana har fått en ny 
kvalitet den här våren. Man vak
nar i gryningen och väntar på tid
ningsbudet. V ad ska Per T Ohls
son ha hittat på den här gången. 
Borde vi ha stått på ententens sida 
under första världskriget? Varför 
låg intesvenskafolketsornenrnan 
vid Dy b böls skansar? Varför stöd
de vi inte Kroatien redan 1941? 

I söndags var det dags för ännu 
ett hårt slag mot vänstern. Vi på
stås begråta Saddarn och vältraoss 
i Arnerikaha t, vilket bara är ett tec
ken på att vi hatar oss själva och 
våra värdens otillräcklighet. 
Visst, och så annorlunda mot red. 

Ohlsson och hans sponsorer i den 
skånska lant- och industriadeln. 
Där hoppar inga halta löss, själv
förtroendet ligger i topp och pröv
ning av egna värden är en okänd 
företeelse. 
Vad är det Ohlsson håller på med 

egentligen? Jag har förstått av 
berättelser från det borgerliga 
lägretattendeldärocksåharbörjat 
undra. Vad har t. ex. centern gjort 
för att få dessa dagliga skopor av 
ovettoch förakt? Ochden McCart
hystil han har demonstrerat på 
sistone, vem riktar den sig mot? 
Är det Lunds kulturradikala eta
blissemang, i färd med att strypa 
stadens hederliga köpmän genom 
sindogmatiskacykel-ochfotgäng
arvänlighet? Knappast. En troli
gare teori är att han angriper den 
egna kulturredaktionen som inte 
visat honom nog uppskattning för 
hans storhet som publicist. 

Till hans senaste söndagskröni
ka dagtecknad Prag vill jag bara 
foga anmärkningen att han tycks 
vara ganska okunnig vad gäller 
nyare politisk historia. Annars 
skulle han inte dra så vårdslösa 
växlar på Munchen 1938. Det var 
västmaktema som offrade Tjecko
slovakien 1938, medanSovjet ville 
stå upp till försvar mot Hitler med 
England och Frankrike. Detkunde 

inte Chamberlain tänka sig- hans 
uträkning var att hålla fred med 
Hitler så att han skulle få fria hän
der mot världskommunismen och 
Sovjet. Det var den fällan Stalin 
trodde sig ta sig ur med Molotov
Ribbentroppakten 1939, men det 
är ju en annan och minst lika smut
sig historia. Om Per T. Ohlsson 
villlära sig lite mer om det här vill 
jag i fårsta hand hänvisa till den 
engelske historikerns AJP Taylors 
'The origins of the seeond world 
war", finns i pocket. 

Tjusig formulering 
Jag kanske blir tjatig, men jag 
måsteåtervända till dethärmed att 
Lunds stadsbibliotek har tagit bort 
den kända, eller för all del ökända, 
veckotidningen Proletären från 
sina tidskriftshyllor. Det är stads
bibliotekarie Beata Holmquistsom 
i en insändare i onsdagens syd
svenska kornmer med en formule
ring som åtminstone jag inte hade 
väntat sig från henne: 
"Och Proletären har vi sagt upp 

prenumerationen på närdet visade 
sig att efterfrågan på den sjunkit 
med avståndet från 1968." Vad 
Proletären har med 1968 att göra 

är oklart, men det kanske handlar 
mer om att få till en tjusig formu
lering? 

Jag har tidigare i dessa spalter 
talat om varför jag anser det vara 
ett inte oviktigt inslag i opinions
och tryckfriheten att just Proletä
ren finns tillgänglig på ett stads bi
blioteki enstorsvensk stad. Jag är 
övertygad om att bortplockandel 
av den är något som är unikt för 
Lund, men jag trodde efter Els
beth Holmbergs svar till mig i 
denna tidning attdetvar ett olycks
fall i arbetet. Det anfördes att 
äldre årgångar inte var särskilt e f
terfrågade, men det var inte det 
mest hållbara av argument och in
trycket v ar att den skulle få åter
komma. stadsbibliotekariens ra
der i sydsvenskan visar att jag har 
misstagit mig. OK, då får väl vi 
som villläsa Proletären, men inte 
är angelägna nog att köpa den, 
finna oss i det. De som är utbildade 
och avlönade för handhavande av 
bibliotek får väl bestämma. Det 
kan jag stå ut med. Svårare är att 
Beata Holmquist som brukar 
bemöda sig om sitt språk tillåter 
sig formuleringar som den ovan
stående. Ännu ett offer för tren
derna och tidsandan? 

Lucifer 

Sveriges längsta 
vattenrutschkana? 
Högevallsbadets dynamiske före
ståndare Magnus Malmborg före
slår fritidsnämnden ett införskaf
fande av en vattenrutschkana på 
cirka 70 m, som ska löpa utmed 
simhallens utsidaoch mynna i våg
bassängen. Det rör sig om en in
vestering på över miljonen, i vil
ken då också ingår en bubbelpool 
för 16 personer. Ett leasingavtal 
planeras . Den optimistiske före
ståndaren hoppas att den troliga 
ökningen av antalet besökarekorn
mer att fmansiera anläggning. En 
höjning av entreavgiften blirdock 
nödvändig. 

Malmborg menar att Högevalls
badet måste ta upp konkurrensen 
med Aq-va-kul i Malmö, som 
lockar många lundabor på avvä
gar. Temperamentfulltskriver han 
"Det kan inte vara meningen att 
Lundafarniljeroch ungdomar( och 
det är många) väljer att sätta sig i 
bilen(tänk på miljön, bensinpris 

etc) för att åka till Aq-va-lrul. Det 
kostarca200-250kronorför att få 
bada och leka av sig lite med en 
vattenrutschkanaoch bubbelpool. 
Lika otroligt är det att många in
stitutioneroch skolor från Lund!! 
hyrbussaroch åkertill Aq-va-lrul 
för att bada! !! Naturligtvis skall 
dessa besökare i framtiden korn
rna till oss ... " 

Tydligen kornmer inte rutsch
kanan störa motionssimmarna 
eftersom den utmynnar i vågbas
sängens grunda del. Om den eko
nomiskakalkylen är realistisk bör 
väl inga principiella hinder före
ligga från politiskt håll. Vänster
partiet har i sitt valprogram från 
1988 två krav på Högevallsbadet 
störreornklädningsrurnochen50-
rnetersbassäng. Tyvärr är nog 
åtminstone den senare en smula 
orealistiskt i dagens kärva läge. Vi 
får kanske nöja oss Sveriges stör
sta vattenrutschkana tills vidare! 

FH 

Wkåsr~ ~äpp.· an en av 
Finn Hagberg 

J ag har under ett antal dagar lidit 
av regn och kyla. Jag har trots det 
sökt mig till torget ibland för att 
titta på plantor och vid ett tillfälle 
lockades jag till att köpa smulgub
baroch två plantor coctailtornater 
fastän jag visste att det var får 
tidigt att sätta dem i jord. De fick 
stå några dagar på balkongen i en 
skyddande påse. 

Så hände i måndags kväll det 
goda att solen tittade fram över 
Lund. Inte i mannaminne hade 
man setten sådan solkväll, kändes 
det. Sambon varnade mig för fros
ten, menjag tog mina tornater och 
smulgubbar och cyklade till täp
pan och planterade dem. Sarnti
digtpassadejagpåattsådill bred
vid den redan satta potatisen. 

Morgonen därpå var det lika 
fmt väder och jag fick snabbt på 
mig stövlama för ett arbetspass i 
täppan. Här krattades och såddes i 
ett hårt tempo. Rader med man
gold, plocksallad, persilja, grön
kål, bondbönor korn· till. Jorden 
var precis lagom fuktig och stora 
feta daggrnaskar som korn fram 
tycktes trivas idethästlortgödsla
de landet. 

Fast sambon var orolig för att 
jordvärmen inte var hög nog. Hon 
hade hört några grannkvinnor 
viska om detta. Och kanske var 
det också för fuktigt så att fröna 
ruttnar! Jag chansar i alla fall. Om 
man inte görnågot tycks kvickrot, 
åkerfräken, maskrosor och tistlar 
ta över. Dessa verkarminsarm inte 
vara beroende av temperatur och 
fuktighet! 

Nu har ridån gått ner igen och 
det är kallt och regnigt i vår stad. 
Jag funderar på vad jag ska göra 
med den där jordplätten som jag 
sådde ängsfrön på förra året. Kan . 
jag lita på att de lyckas besegra allt 
ogräs som redan frodas? Eller ska . 
jag gräva upp och så nått annat? 
Ack ja, i täppan fmns det alltid 
problem. 

Vill vänstern ha 
drag under några 
skodon alls? 

FH 

Om vänsterns missade chanser, 
missnöjdespartier. förändringar 
i den svenska politiken och sarn
hällsstrukturen talar Tornas Pe
terson på 

onsdagsklubbens 
möte den 15 maj kl 19.30 på 
bibliotekets cirkelrum 3. TP har 
tillsammans med andra lunda
sociologer studerat nordiska 
missnöjespartier i allmänhetsamt 
Skånepartietoch Sjöbo i synner
het. Nu förbereds en jätteanalys 
av höstens val som enligt alla 
bedörnare blir populistemas ju
lafton. Kom, lyssna och diskute
ra! 
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Politisk färg avgörande 
vid tillsättning? 
Vi, personalen vid Vårdgymnna
siet i Lund, är förundrade över den 
nyligen beslutade rektorstillsätt
ningen vid skolan. 

De tre fackliga förbund, som 
representerar merparten av perso
nalen, uttalade sig för sökande här 
kallad A och som f n upprätthåller 
tjänsten som t f rektor vid Vård
gymnasiet. Listor med namnun
derskrifter ( =80% av personalen) 
samt uppvaktningar personligen 
och per telefon till utbildnings
nämndens ledamöter gav tydlig 
information om i hur hög grad och 
av vilka skäl A var starkt önskad 
som rektor. De formellameriter A 
hade var fullt tillräckliga ochdess
utom adekvata för tjänsten ifråga, 
något som ytterligare stärkte våra 
förhoppningar. 

Dådet tillkännagavs att B erhål
lit rektorstjänsten blev besvikel
sen stor liksom oron över hur det 
av A initierade - omfattande -
utvecklingsarbetet vid skolan nu 
skulle förlöpa. I själva verkethade 
A betytt mycket för personalen, 
inte bara organisatoriskt/admini
strativt, utan hon hade genom sitt 
raka bemötande av personalen 
arbetat iör ett öppet och effektivt 
arbetsklimaL En rektor har stor 
psykosocial betydelse. 

Hur kan ett demokratiskt, for
mellt oantastligt till vägagångssätt 
vid en tillsättning leda till en i 
demokratisk mening oacceptabel 
situation? När en stor personal
grupp med långvarig erfarenhet 
och stor kompetens erbjuder de 
folkvalda bakgrundsinformation 
till ett ärende, saknas intresse/ 
ansvar. Beslutet blir minoritetens. 

En stor grupp av personalen -
lärarna - ska i ord och handling 
arbeta för elevdemokrati och ak
tivt medverka till elevinflytande, 
inflytande på den egnasituationen 
och arbetet i skolan. Elevrådet, 
som uppvaktatsamtliga partiertill 
A:s förmån, står frågande. Vad 
ska vi säga till eleverna? "Det är så 
här demokratin fungerar i prakti
ken" eller "Det är för vårt eget 
bästa, fast vi själva inte begriper 
det". 

Avsikten med denna skrivelse 
är dels att försöka få svar från 
olika håll på våra frågor, dels att 
om möjligt lära oss ett bättre sätt 
att i framtiden få ett bättre samar
bete med våra folkvaldarepresen-

tanter. I demokratins namn bör vi 
ha inflytande i de frågor som rör 
vår arbetssiTuation, ett område där 
vi nog är de mest kompetenta att 
se vad som bäst gagnar verksam
heten. 
Arbetsgruppen förpersonalinfly
tande vid Vårdgymnasiet i Lund 

Gerd Nyberg, 
M argaret ha M athies 

Nytallming av valslogan 
Det måste löna sig att 
arbeta -politiskt! 
Fredagen 22 mars var en riktig 
lyckodag för den tjusiga modera
ten Elsa Tibblin Hansson. Dels 
fick hon arton tusen till en USA
resa i tjänsten av landstingets 
utbildningsförvaltning och dess
utom gav hennes borgarvänner 
henne det eftertraktade jobbet som 
rektorvid Vårdhögskolan i Lund. 

Vad angick det borgarna (och 
miljöpartiet) att personalen ville 
ha den tillförordnade rektorn, 
Margareta Christiansson. 

Elsa, som tidigarevaritmoderat 
skolpolitiker i Käv linge, har varit 
biträdande skolledare vid skolan 
och elever och personal kände 
henne väl. Alltför väl för att vilja 
ha henne till rektor. 

Elever, personal och facket har 
förordat Margareta Christiansson, 
(se personalens insändare i detta 
nr), men borgarna med folkpartis
tenLisbethBerglundispetsendrev 
med hjälp av miljöpartiets Don 
Stanfield igenom beslutet med 
knappmajoritet(5-4). De fyraso
cialdemokraterna reserverade sig 
mot beslutet. Vänsterpartiet har 
ingen representation i utbildnings
förvaltningen. 

Det kan vara värt att minnas 
denna händelse nästa gång borg
arna klagar överpolitiska tjänste
tillsättningar. 

Vad skall Elsa göra i USA? Jo 
hon skall studera hur uppdrags
och personalutbildning går till i 
det förlovade moderatlandeL 

Vad vi kan förstå innebär det att 
Elsa skalllärasig säljalandstings
tjiL"lSter till hugade. Det är väl 
därför hon blivit rektor också. 

Maten bort 
från Domus? 

r l 

Domus har ansökt om tillstånd 
att få öppna fler entreer mot 
Mårtenstorget Det hela är tydli
gen led i den "gallerisering" som 
den desperata koncernen nu för
söker lansera enligt det senaste 

Ka r in Blom 
Uarda vägen D:85 
22 3 71 Lund 

modet- järnför Nordiska Kom
paniet. 

Till detta är väl inget särskilt att 
säga. Men i sammanhanget har 
det åter kommit uppgifter om att 
Domus villlägga ner sin livsme
delsavdelning. Vi har svårt att 
tro på allvaret i detta. Just Domus 
livs har gälltför att vara en vinst
maskin med mycket hög omsätt
ning per kvadratmeter butiksyta. 
Handlar det om umressning? Det 
behövs inte. Lars Åström (s) har 
ju redan sagt kanske till Domus 
önskan att bygga på parkerings
däcket med ett plan, och inte lär 
borgama säga nej. 

Men uppgifterna kommer från 
flera håll. Neåläggningen lär vara 
kopplad till d~n stora etablering 
för bilburna kunder som Domus 
vill göra på industriområdet 
Gastelyckan. Moral vet vi attden 
nuvarande Konsumledningen 
saknar (mot arbetarrörelsens 
värderingar, sina gamla kunder i 
stadskärnan mm) och vi tvivlar 
även på dess kommersiella om
döme. Så vad som helst kan 
hända. 

Lex Månsson? 
Egentligen borde vi väl skriva 
något spydigt om köpmännens 
demonstration på Klostergatan. 
Vi var där i torsdags och deltog i 
en stilla motdemonstration med 
banderollen "Bilfri innerstad". 
Men det behövs inte. På freda
gen var det en decimerad skara 
som travade runt, runt på över
gångsställena, och den aviserade 
manifestationen på långlördagen 
uteblev helt. Kampanjen måste 
ha punkterats av sydsvenskans 
stortuppslagnaenkätomatttom 
en liten men dock majoritet av 
bilisterna vill ha färre bilar i 
centrum. 

Däremot ställer vi oss en in
tressant principiell fråga. Ett 
huvudkrav var ju att bussarna 
skulle bort från Klostergatan och 
till den änden stoppades både 
region- och stadsbussar av de
monstranterna. Det är logiskt och 
vi har, i demonstrationsfrihetens 
namn, inget att invända. Men vi 
konstaterar att polismästare Six
ten Månsson måste ha sanktio
nerat att gatutrafiken stoppades 
upp till fem minuter i taget. 

Gäller detta även för demon
stanter som i morgonrusningen 
vill ~o testeramot alla bilarna på 
t ex Östra Vallgatan? En sådan 
ansökan ligger inne och det ska 
bli intressant att se om den nya 
lagtillämpningen gäller för alla. 
Vi återkommer medrapporthär i 
VB. 

POSTTIDNING 

Livet i Sydafrika i 
novell och verklighet 
Delta i en cirkel där vi läser litte
ratur-mest noveller från Sydafri
ka och diskuterar dessa tillsam
mans med nyheter om den politis
ka utvecklingen! 

Mötena blir lite oregelbundet en 
gång i månaden. Två möten hin
ner vi med under våren, sen fort
sättervii september. 

Första mötet tisq.ag 14 maj kl 
19.30. Kom då till Ostervångsvä
gen 32 eller anmäl dig till Ann 
Schlyter, 14 75 05. 

De som vill kan delta i en vecko
slutskurs på Marieborg folkhög
skoladen 15-16 juni. Ca 150:- för 
mat. Anmälan O 11/17 02 85 eller 
10 8240. 

Nu ska vi stoppa bron! 
Upptaktsmöte måndag 13 maj kl 
19.00 i Medeltidssalen, Folkets 
Hus, Kiliansgatan 15. 

Vi bildarenlokal bromotstånds
organisation. Vi ska dels bedriva 
en självständig verksamhet, base
rad på människor i Lund som ak
tivt vill arbeta mot det dåliga bro
förslaget och förett bättre alterna
tiv, dels fungera som samarbet
sorganisation för andra soma rbe
tar mot bron. Alla är välkomna! 

Den 25 maj blir det demonstra
tion i Malmö. Samling 11 på Stor
torget. Gemensam åkning med tåg 
10.41 från Lund. 

KOMPOL möte Må 13.5 kl19.15 
Handlingsprogrammet. 

HANNAS FLÄKT Sö 12.5 Rep. på 
Palaestra kl 16.30 rytmövning, 
17.30 även melodi med Lena. 

RÖDA KAPELLET Sö 12.5 18.45 
Rep på Palaestra inför vårens 
spelningar. Rep 143, 164,209,223, 
238 och 239. Spelning 18.5 11-12 
appellmöte på Mårtenstorget 
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