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På söndag avgörs 
det- V eller Fasa? 

VALVAKA 
på Fakiren 
Efter en månads valarbete och 
söndagens valsedelsutdelning 
håller vänsterpartiet valvaka på 
Fakiren, Bredgatan 5 inne på 
gården. 

V al vakan är öppen för alla. 
Ingen entreavgift 

Daniel Ka116s lagar till en lätt 
och godmaträttsom serverasfrån 
kl19 till det facila priset av 50 kr. 
Diverse bordsdrycker kommer an 
säljas. Kaffe på maten blir det 
förstås. 

Panikorkestern Ve och Fasa, 
en skifflegrupp som roat (och 
oroat) på gatorna i valrörelsen 
river av sina låtar för oss. 

Valresultatet följer vi på ett 
antal TV -apparater under kväl
len. Thomas Schlyter leder och 
kommenterar valprognoserna 
ochkommer atthållakontakt med 
den lokala valvakan för attsnabbt 
få fram prognoser och resultat 
från kommunalvalet 

Telefon till valvakan på Faki
ren är 13 22 86. 

Välkommen! 

Valfonden 
lämna gärna ett bidrag till Vän
sterpartiets lokala valfond. Post
giro 71 00 93-6. Märk talongen 
"valfonden". 

Monica Bondeson, kassör 

Sju (lokala) vallöften 
från vänsterpartiet 
Det här är inte en önskelista över vad vi skulle vilja göra om 
kommunens ekonomi varit bättre. Våra vallöften ryms 
inom nuvarande ramar. 

Om vänsterpartiets riksdagsinflytande växer, blir det 
slut på utsvältningen av kommunerna. Då kan vi göra mer 
än vi lovar. 

Vi tror att vi får fler platser i kommunfullmäktige efter 
höstens val. Egen majoritet hoppas vi inte på. Våra vallöf
ten tar hänsyn till det. De kan förverkligas av en rödgrön 
majoritet. 

Får vi flerrösterblirvänsterin- 3 Sopmängden halverad 
flytande t i den rödgröna majori- Det fmns bostadsområden i Lund 
teten större. där man sorterar och komposte

l Bilfri innerstad 
stadskärnan skall vara en mö
tesplats, ett slags vardagsrum för 
lundaborna. Bilarna måste bort 
därifrån. Man kör inte bil i var
dagsrummet. 

Det har vi upprepat sen vi fick 
plats i kommunfullmäktige i 
början av 70-talet. Länge var vi 
ensamma. Men envisa. 

Envisa skall vi fortsätta att vara. 
Men vi vågar lova mer. Vår 
envishet börjar nämligen ge re
sultat 

Gatu- och trafiknämnden har 
bestämt att biltrafiken till och 
inom stadskärnan ska begränsas 
radiklat - naturligtvis med un
dantag för handikapptransporter 
och annan behörig trafik. 

Principbeslutet ska förverkli
gas efter v alet. Men borgama vill 
riva upp det. 

Kommunalvalet blir en folk
omröstning om biltrafiken. En 
rös t på väns terpartiet är det tydli
gas te besked man kan ge om att 
bilarna ska bort från stadskär-
nan. 

2 Daghem åt alla 
Nu är Lund näst bäst i landet på 
att bygga ut barnomsorgen. 

I början gick det trögt Först 
fick vi städa upp efter borgarna. 
Men nu har daghemsutbyggna
den kommit igång. 

Borgama bromsar. De vill för
sämra barnomsorgen - det kallar 
de "allmän förskola". De vill ha 
fler hemmafruar - och säger att 
de vill införa vårdnadsbidrag. 

En röst på vänsterpartiet är ett 
tydligt ställningstagande för en 
utbyggd barnsomsorg med kva
lite. 

rar sina sopor- också matavfalL 
Än så länge är det på försök. 

Försöket är mycket framgångs
rikt. Komposten ger en jordför
bättring som används inom om
rådet och den mängd sopor som 

måste hämtas minskar drastiskt. 
Så kan man göra i alla bostads

områden. Det skulle få goda ef
fekter på miljön. Sopmängden 
skulle halveras. 

Det är inte lätt. Det krävs kun
skap, ansvarskänsla och mil
jöengagemang. 

Kommunen skall hjälpa till 
med inoformation och ge stimu
lans - ekonomiskt och på annat 
sätt. Offentliga institutioner kan 
föregå med gott exempel. 

Resten beror på lundaborna. 

4 solidaritet, rättvisa, 
hänsyn 
Vi vet var vi hör hemma. Grun
den för vårt politiska engage
mang är solidaritet och en känsla 
för social rättvisa. 

Det är särskilt viktigt nu när 
. kommunen måste spara och hö

gerkrafterna gör sig breda. Vi tar 
sociala hänsyn också i de tusen
talsdetaljerkommuenavgörutan 
att de kommer i tidningen. 

Att vänsterpartiet är konse
kvent antirasistiskt är så själv
klart att det inte behöver påpe
kas. 

S Skola, bostäder och 
grönska på SJ:s busstorg 
Bussarna skall bort från kv Gal
ten. Det finns de som vill ersätta 
bussarna med bilar och göra en 
parkeringsplats där. 

Det kan vi under inga omstän
digheter acceptera -ens som till-

fållig lösning. 
Vårfruskolan ska bli en kom

plett grundskola med alla årskur
ser. Skolbyggnadema bör komp
letteras med bostäder så attkvar
teret blir färdigbyggt- det ger en 
bra stadsmiljö. På insidan vill vi 
ha grönska som öppnar sig mot 
Carlssons Trädgårdar. 

6 Utveckla demokratin -
minska byråkratin 
Vi vill ha kommundelsnämnder 
i hela kommunen. Det stärker 
deomkratin. Personalkollektiv av 
olika slag ska ha självförvalt
ning. Det kan gälla städenheter, 
hemtjänstgrupper, köksenheter, 
barnstugor mm. 

Skolorna ska styras av repre
sentanter för elver, lärare, annan 
personal och föräldrar. Hyresgä
sterna i kommunens bostadsfö
retag - LKF - ska bestämma 
över bostadsområdenas förvalt
ning. 

Mål och ramar ska de folkval
da politikerna bestämma. 

7 En grön kil från östra 
Torn till Skrylle 
Lund är omgivet av jordbruks
mark. Det är stor brist på natur 
som är tillgänglig för alla. Den 
som ftnns måste bevaras. Men 
det räcker inte. Vi måste också 
skapa ny. 

Vi vilhaen Grön Kil från Östra 
Tom till Skrylle, där existerande 
naturmark sammanbinds med 
nyskapad. Det betyder att golfar
na på Kungsmarken måste flytta 
påsig. ----
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Därför 
vänsterpartiet 
Varför ska man rösta på vänster
partiet i årets val? Svaret är givet 
för de flesta inom vänstern. 
Samtidigtärdetflervänstermän
niskor än vanligt som är osäkra 
på vad partiet står för, elle: som 
är missnöjda med utvecklingen 
inom partiet. Det är dock inte så 
illa ställt som borgerliga mass
media försöker göra gällande. Det 
är näst intill patetiskt an se dem 
återigen lyfta fram kommunist
spöketför attförsökaknuffa vän
sterpartiet nedanför fyra
procentsspärren. Dagens Nyhe
ter lyfter fram Göte Kil~en, som 
står på göteborgarnas riksdags
lista. Kilden är en extremist, som 
vänsterpartiet inte kommer att ha 
så stor nytta av i riksdagen. Men 
ju fler röster vänsterpartiet fä:, 
desto mindre betydelsefull bhr 
han. Vänsterpartiet ligger nära 
att ta ytterligare ett mandat i fyr
stadskretsen. Så varje röst är 
viktig. . 

Vänsterpartiets förhållande ull 
kommunistpartierna i öst är inte 
barahyllningstal utanockså stöd 
till motståndsorganisationer som 
Charta 77 och solidaritet. Dess
utom är det inte partiets historia 
som gäller i riksdagen. Där gäller 
den praktiska politiken. En röst 
på vänsterpartiet är en röst för en 
vänsterpolitik och ett nej till~
cialdemokraternas borgerliga 
politik. En röst på socialdemo
kraterna är däremot en röst på 
ökade klassklyftor, högre hyr~r, 
Oresundsbro, kärnkraft och bli
ism. En röst på miljöpartiet är 
som partiet självt säger en röst åt 
skogen. Partiet kommer sanno
likt inte in i riksdagen. 

ILundharvänsterpartietdese-. 
naste tre åren visat att det går att 
förena radikalism med realistisk 
politik. Mycket har hänt sedan 
den rödgrönamajoriteten togöver 
i kommunen för tre år sedan. Då 
v ar det långa dagisköer, nerslitna 
skolor, hotade fritidsgårdar,låga 
bostadsbidrag samt mycket bil
trafik och dålig luft i innerstan. 
Det tar tid att städa upp efter 
trettio år av borgerligt styre där 
det främsta målet varit att sänka 
skatten. 

Under tre år har det hänt my ck
et, som inte skulle varit om bor
garna styrt: biltrafiken har be
gränsats i innerstan, buss~ a ~ar 
blivit renare och Lund är näst 
bäst i landet på att täcka behovet 
av barnomsorgsplatser. Förbät
tringar har införts i äldreomsor
gen, vi är på väg mot att hantera 
våra sopor på vettigt sätt. 

Vänsterpartiet förenar ~rosor
gen om miljön med soc1~ v~
fård. Ett starkt vänsterpllrtl för
hindrar att socialdemokraterna i 
Lund ger efter för bilisterna och 

Bygg riksbangård Syd 
i Lackalänga! 
För att stärka järnvägens konkurrenskraft och utveck
lingsförmåga vill banverket anlägga en stor ra~gerban
gård mellan Lackalän~a och Flädi~, strax utanfor Lunds 
nordvästra gräns. ProJektet harstott på lokalt ~otsf!tnd, 
men Lunds politiker bör stödja det som ~a~nar Jarnvagen 
och miljön i stort, hävdas i detta debattmlagg. . . 
Förnågra år sen flyttade en data- färjor och (förhoppnmgsv1s) 
butik fråncentrala Lund. Genom tunnel. Med ett läge när~. kusten 
ett anslag uppmanades kunderna slipper man. en dyrbar fo_r~ubb-
att i fortsättningen köra ut till det ling av teknlSk.a och admuustra-
"natursköna Flädie", dit inne- tiva funktioner. 
havarfamiljen hade dragit iväg Det finns skäl att vara kritisk 
med sin verksamhet. mot SJs tänkande om godstr~-

Jag, en av drabbade, billösa ken. Trafikens ko~centrermg 
kunderna, undrade då hur någon innebär bl a fler lastbllstransJ;>Or-
kunde betecknadengenomkulti- ter till och från de stor~ termma-
verade, anonyma åkeröknen lerna. Detta är antaghgen kort-
utanför Aädie som naturskön. Nu synt. Den lokala persontrafiken 
har min undran fån ny näring. (skånsktexe~pelpågatågen).har 

fått ett uppsvmg som man mte 
trodde var möjligt. Motsvarande 
kan ske på godssidan den dag då 
insikten om dieseltrafikens ska
deverkningar tvingar fram . re
striktioner. Men det påverkar m te 
behovet av en riks bangård. 

Not in my backyard 
Åtta svenskar av tio vill bygga ut 
järnvägen, enligt en färsk enkät. 
Det är fler än vad som åker tåg. 
Siffran visar dels att den miljö
vänligajärnvägen är föremål för 
stor välvilja, dels an denna väl
vilja är tämligen abstrakt. 

Konkretion är något helt annat. 
Nu planeras landets längsta järn
vägstunnlar genom Hallandsås. 
Äntligen ska Göteborgstågen 
hålla tiden och komma fram for
tare än bilarna, äntligen ska 
godstågen kunna ta fulllast och 
konkurrera ordentligt med lång
tradarna. Om nu inte bönderna 
däruppe lyckas med sin aktion. 
En lokal folkstorm rasarmot störd 
utsikt. De flesta som skriver på 
lirtorna bor utom synhåll för järn
vägen men det tycks betyda 
mindre. 

Fenomenet är internationellt, 
och allvarligt. I Tyskland för
dröjdes snabbtåge!l i sju år .ge
nom liknande akt10ner - g1ssa 
vilkamarknadsandelarsom flyg
et tog under tiden. Komna till 
södra England får de frans~a 
höghastighetstågen gå ner ull 
halva hastigheten eftersom ~s 
Thatcher inte vågade göra seJ ull 
ovän med Kents alla högervälja
re genom anlägga den moderna 
järnväg som så väl behövdes. 

Rationell rangering 
Godståg behöver oftast range
ras dvs att vagnarna växlas 
sadunan till nya kombinationer. 
SJ vill nu rationalisera och effek
tivisera sin godshantering i söder 
genom att samla verksamheten 
till en Riksbangård Syd. Tolv 
tänkbara lägen har studerats men 
av dem har man fastnat för tre: 
Eslöv, Marieholm och Lacka
länga. Alla tre ligger i sydvästr~ 
Skåne vilket ger bäst ekonom1. 
Det är där som de stora gods
strömmarna drar fram på väg till 

handelsföreningen. Vänsterpar
tiet arbetar för konkreta resultat. 
Till skillnad från miljöpartiet, 
som ofta vägrar att komprornissa 
och därmed i praktiken banar 
väg för borgarna. 

Dumma utredare 
Riksbangården är en stor pjäs, 
fullt utbyggd 5 km lång och 64 
spår bred. Fast det är i en osäker 
framtid och förutsätter en stor 
trafikökning, Inom överskådlig 
tid räcker det med mindre. 

Ingen så stor anläggning pro
jekteras i dag utan att man tar 
hänsyn till miljön. I riksbangår
dens fall innebär det bl a breda 
bullerzoner, som inte påverkas 
av driften utan kan ligga kvar 
som t ex åker. 

Tyvärr har banverk~ts utredare 
gjort det dumma mlSstaget att 
rita grova kartskisser där bangår
den inklusive sina skyddszoner 
blir en stor blaffa. Den psykolo
giska effekten har inte uteblivit. 
Lokala motståndsrörelser har 
formerats på samtliga aktuella 
orter. 

Det bästa läget 
Det för järnvägens del bästa och 
rationellaste läget är i triangeln 
mellan Lackalänga, Aädie och 
Lund. Bangården skadär byggas 
på högklassig åkermark, men det 
är som bekant en överskottsvara 
i den nya jordbrukspolitikens 
Sverige. Ett tjugotal bostäder 
berörs, vilketärvadmanfårräkna 
med i ett så tätbefolkat landskap. 
Naturvårdsintressena inom om
rådet "är inte särskilt starka", 
vilket det är lätt att själv förvissa 
sej om. Bangården ger ca 500 ar
betsplatser men det är jobb som 
flyttas från i första hand Malmö. 
Till Lackalänga kan dagens an
ställda pendla, men hanmar sta
tionen perifert i Skåne måste de 
flyna. 

Ställ upp för järnvägen och låt 
bangården ligga i Lackal~ga! 
An den berörda lantbefolknmg
en bråkar och inte förmår att fatta 
helheten är en sak. Av politiker
naistadenLundbegärmanannat. 

GunnarSandin 

PERSONKULT!Tanknrinforalla 
partiledar- och ministerporträ/t 
på valaffischerna, 

ERITREA-rapport 
Gunnar S tensson, nyss hemkom
men från en resa i det sedan tre 
månader fria Eritrea, redovisar 
intryck från Asmara och den eri
trearlSka landsbygden, analyse
rar dagsläget och fr~tidsuts~
terna i Lunds stadsb1b1lotek, crr
kelrum 
Tid: l måndag 16 september kl 
19.30. 

Arr: fritreagruppen i Lund 

ÖL ochSÅNG 
är KULTUR 
eller åtminstone Kultumatt. Den 
21 september slår Röda Kapellet 
åter (det är fyra år sen sist) UpP sin 
tält på S tortorget Där inne blrr det 
alltså öl och allsång till blås
ackompanjemang, men också 
soppaurdengarnlahederligabyk
grytan. Och scenartister, bl ~Maria 
Lindström, Börje SandqvlSt .och 
Månteatern, samt den dynarnlSke 
konferencieren Sven Kristersson. 
Kapellet själv spelar .under l~d
ning av Maria SundqvlSt fyra tlm
mar i sträck med smärre pauser, 
från åtta till tolv. Kom in på en öl 
och en sång! 

Landstingsvalet 
kommer lätt bort. Om du ärmu 
inte bestämt hur du ska rösta där 
råder vi dej att gå in på vänster
partiets valbyrå och häm~ för
teckningen över de 67 motlaner, 
interpellationer och enkla frågor 
som som partiet har formulerat 
under den gångna valperioden. 



Äntligen slut! 

Sista haitinötet 
I måndags kunde deltagarna vid 
det sjuttiofemte baltiska mån
dagsmötet andas ut. De tre bal~i
skastaternahadeäntligenfåttsm 
självständighet! . 

Glädjen över självständtghe
ten var förstås det genomgående 
temat i alla talen, men också 
påpekanden om att många svå
righeter nu ligger framför de 
baltiska staterna när det gäller 
ekonomi och upprustrling. Arm 
Schlyter,ledamot av vänsterpa;
tiets partistyrelse u~ckte .. sm 
glädje, men också sl!l oro over 
framtiden för de ball!Ska stater
na. Detta mot bakgrund av den 
kritiksom framförts, bl a av USA, 
mot att Litauen återupprättat 
dömda krigsförbrytare. Viåter
ger här nedan Arms tal. 
"Det är med glädje vänsterpar
tiet hälsar de nya baltiska grann
staterna. 

Rolf N il son och jag har, här på 
måndagsmöten, flera ~ång~r 
framfört en kritisk hållrung llll 
värt eget partis historia, för a!l 
det, i någon mån, kan ha btdragtt 
till att legitimera sovjetmaktens 
förtryck i Baltikum. När det gäl
ler passivitet är det ~te b~~ v ärt 
parti som bör vara SJälvkrillskt. 

Med den nyvunna självstän
digheten är detta äntligen histo
ria. Men det är viktigt att kritiskt 
granska sin historia. Att bygga 
demokrati utan den fasta grun
den av en riktig historieskriv
ning kan vara vanskligt Vän
sterpartiet ser med engagemang 
fram emot att få följa arbetet med 
en demokratisk utveckling i 
Baltikum. 

Som aktiv i solidaritetsrörelser 

för länder, som kämpat för själv
ständighet, har jag tidigare upp
levt, och bevittnat, en sådan glä
dje och lättnad, som finns här 
idag. 

Sedan 60-talet har de afrikan
ska länderna, ett efter ett, uppnått 
självständighet SenastNamibia, 
som trots FNs formella ansvar, 
inte ftck mycket hjälp att kasta ut 
de sydafrikanska ockupantern~ 

Kampen i Baltikum har äten
gen bekräftat, att vapenkanhålla 
nere nationers frihetskrav, men 
bara till en viss gräns. Tvehågset 
erkännande utifrån, kompense
ras av folkens starka vilja och 
längtan efter frihet. 

Eftersjälvständigheten fortsät
ter kampen för demokratin. De 
afrikanska folken har inte varit 
särskilt framgångsrika härvidlag. 
Exemplen på diktaturer och för
tryck av etniska minoriteter är 
många. Men det fmns också 
exempel av nationell enighet över 
språk och kulturella skillnader 
att lära sig av. 

Erfarenheter som stämmer till 
eftertanke är också att många 
afrikanska länder har haft svårt 
att upprätthålla reell självstän
dighet när de hamnat i en skuld
och biståndsfälla. Inte bara eko
nomisk politik, utan också social 
politik och annat dikteras uti
från, ner i mins ta detalj, av värld
bank och valutafonder och så 
kallade bidragsgivare. 

Nu med detta måndagsmöte, 
firar vi segerns i Baltikum. Den 
svära kampen för reell självstän
dighet och för demokrati kom
mer att fortsätta och den behöver 
vår solidaritet." 

Lundförtjänar ett bättre öde. Rösta rödgrönJ! 

Seriöst om solidaritet 
1 lördags eftermiddag kunde. man k~nna berättig~d s!olt
het över att vara vänsterparhst. Parhet ordn~de narnitgen 
vad som får betecknas som den lokala valrorelsef!S mest 
ambitiösa och seriösa inslag, nämligen ett symposmm på 
temat ~'Den nödvändiga solidariten". 

Av sex inledningarna får vi av kulturmiljö. Den växande arbets-
utrymmesskäl nöja oss med att lösheten en en grogrund för att 
bara räkna upp tre. Sociolo~en fler drabbas. En annan ~otad 
Tomas Peterson summerade s ma grupp är många av ~ flyklingar 
och Björn Fryklunds rön om somavvisas.Manbhrheltenkelt 
missnöjespartierna och deras psykiskt särbar i sådana utsatta 
egentliga karaktär. Kvinnofor- lägen. 
skaren Tora Friberg menade att 
den övergripande solidariteten 
mellanolikakvinnorhållerpåatt 
minska- i stället får vi en härdare 
uppdelning på klasser och liv~
former. Konsthallschefen Cect
lia N e !son ansåg att (bild)konsten 
faktiskt kan bli en angelägenhet 
för alla, men det förutsätter bl a 
att alls erfarenheter och tycken 
respekteras. 

Mänskliga rättigheter 
Blå är de klassiska politiska rät
tigheterna, äganderätten och 
annat som ska skydda individen 
mot statsmakten. Röda rättighe
ter handlar om välfärdsstaten och 
dess uppgift att fördela de ge
mensamma resurserna så att 
individen har ett minimum av 
mat, boende, utbildning etc. 
Gröna rättigheter slutligen gäl
ler i ett globalt perspektiv - .~~ 
handlar om rätten till ren mtlJö 
och lömingar på överlevnads
frågorna. De är svårast att hante
ra: vem ska bestämma regelver
ket? Kan överstatliga organ ac
cepteras? 

Den som gjorde denna indel
ning var rättssociologen Håkan 
Hyden. Han betonade det n:t~k
liga i att det mesta. som ~ttills 
skrivits om mänskltga rätllghe
ter handlar om "andra länder" 
och allramest om tredje världen. 
Det fmns skäl att granska vår 
egen lagstiftning. Avvikande och 
kanske diskutabelt är att de röda 
rättigheterna i Sverige främst 
betonar myndigheternas makt 
och rätt att handla på individer
nas v ägnar. Klart sku~~ slutli~en 
är att den svenska rmlJölagsttft
ningen ger ett regelsysten:t för att 
reglerarätten tillmiljöfarhg verk
samhet, inte individens rätt att gå 
in och granska sådant. När det 
gäller röda och gröna rättighete~ 
återstår det mycket att göra 1 

Sverige, ansåg Håkan Hyden. 

Det sårbara psyket 
Ingrid Gottfries, överläkare och 
psykiater, menade att arbeteti_Tled 
att försöka fårstå de psykol!Ska 
personernas språk oc~ kommu
rtikationssätt är frarnttdertS stora 
solidaritetsfråga inom psykiatrin. 

Detta var hennes slutord efter 
en översikt av behandlingsfor
mernas förändring inom psykia
trin. Man fåste sig vid he~es 
beskrivning av de s k anoffilSka 
tillstånden. Det handlar om att 
människor på olika vis mär då
ligt till följd av rotlöshet och oklar 

Världen polariseras 
Demografen Bertil Egerö slutli
gen talade över ämnet "Tredje 
världen och vi". Han menade att 
flera av våra grundläggande 
begrepp och ~fmitioner behö
ver revideras. Ar det befogat att 
tala om en "tredje" värld när den 
andra världen, dvs det socialisti
ska blocket, är borta? Är "u-län
der detsammanu som för tjugo är 
sen? De fyra östasiatiska drakar
na skulle säkert värja sig för den 
beteckningen. V ad menas med 
"solidaritet" i internationella 
sammanhang? Inte mänskliga 
rättigheter, menade Egerö, och 
inte heller merparten av det stat
liga biståndet som främst är ett 
utrikespolitiskt instrument. 

Om de rika länderna var ge
nuint solidariska med de fattiga 
såskullede förstoch främstköpa 
deras varor, släppa på sin protek
tionism. Dagens ekonomiska 
relationer innebär att de fattiga 
länderna betalar de rika dubbelt 
så mycket som de får tillbaka -
och av det senare försvinner ända 
upp till 40 procent geno~ kor
ruption. Det får de allra fatllgaste 
människorna i sista hand betala. 

Men visst finns det solidaritet 
och solidaritetsarbete. Ett över
slag visar att 150-200 miljoner 
samlas in årligen av ideella orga
nisationer och de är många - en 
utsänd från Sida fann bara i Lund 
ett tjugotal grupper so~ !llan föfl:lt 
inte kände till. De polillskt motl
verade insatserna för de fattiga 
länderna har minskat men de 
religiösa finns kvar. Av_ 700 
svenska volontärer är200pmgst
vänner. Men därmed blir bistån-
det välgörenhet. . . . 

I Afrika har den soctalisttska, 
statsbaserade utvecklingsmodel
len mest skapat köer. Man börjar 
inse att man inte kan hoppa över 
några väsentliga led i den klassi
ska marxistiska utvecklingsmo
dellen. I Moyambique försöker 
man nu bygga upp en "nationell 
Bouyrgeoisi" för att den ska. få 
igång en inhemsk ekonomtsk 
utveckling. Men det finns andra 
tendenser. Bland de fattiga, t ex 
västafrikanska bönder, utveck
las det just nu samarbetsrörelser 
- människorna där inser att de 
måste ta sitt öde i egna händer. 
Dessa sociala rörelser är ett vär
digt mål för v år pr.aktiska solida
ritet, menade Berlll Egerö. Stötta 
gräsrötterna! 

il g 
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Vem k~n man lita på? 

Raberts poäng 
På ett sätt tycker jag att Rabert 
Berg har en poäng när han håller 
med CarlBildtom att Lars Wer
ner borde upplösa vänsterpartiet 

På andra sätt är det naturligtvis 
fel. Rabert tycker säkert inte att en 
svensk partiledare ska kunna 
upplösa sitt parti genom person
ligtdekret "Läpparnas bekännel
se" bakom det nya partinamnet 
stämde säkert på många kongress
delegater men trots allt på en 
minoritet, och den är mycket 
mindre nu. Inte av taktiska skäl 
utan för att medlemmarna rimli
gen har tagit intryck av världs
händelserna sedan kongressen. 
Jo,då rättfärdigandel av lunda
organisationen genom hänvisning 
till den långvariga interna opposi
tianslin jen håller faktiskt ett gott 
stycke. 

Men Bildt (och Berg?) har rätt 
i att alla socialistiska partier och 
individer borde känna sej skaka
de av att socialismen har lidit ett 
så moraliskt nederlag. Inte bri
sten på demokrati, för den kände 
vi till och kritiserade förut, men 
att hela samhällssystemet funge
rade så illa att det hade mist all 
legitimitet och allt förtroende hos 
de egna medborgarna och därför 
kunde sopas bort av en västan
fläkt. 

Kapitalismen fungerar heller 
inte efter belåtenhet och därmed 
kvarstår uppgiften att formulera 
och förverkliga ett alternativ. Det 
är vi många världen över som får 
ta itu med och det lär inte ske över 
en natt. Under tiden behöver vi 
inte ta så högtidligt på organisa
tionsformerna, men det är prak
tiskt att ha en fårdig stomme att 
arbeta utifrån. 

Det har sina nackdelar också, 
ochjag förstår Raberts förslag att 
"upplösa partiet och skänka till
gångarna till välgörande ända
mål". Det finns dock en betydlig 
hake. Vid avvecklingen skulle 
man nämligen finna att 84-an är 
intecknad upp till skorstenarna 
och att nettoskulden ligger på ett 
antal miljoner. Det fums bara ett 
egentligt sätt att reda upp ekono
min, och det är att hänga kvar i 
riksdagen och använda parti
stödet till amorteringar. 

Mycket i marxismen måste 
omprövas men materialismen är 
en kärna som består. Sök alltid 
de materiella förklaringarna, även 
till ett fenomen som ett partis 
fortlevnad. 

Gunnar Sandin 

Folkpartiet har lyckats ganska 
bra med sin marknadsföring av 
sig själv som ett invandrar- och 
flyktingvänligt parti. Men om · 
man ser till hurpartiet i praktiken 
handlat gentemotinvandrare och 
deras barn när det gäller under
visningen blir bildengenastnågot 
otydligare. 

Socialdemokraterna har under 
våren, med hjälp av moderater 
och folkpartister, drivit igenom 
ändringar av statsbidragsystemet 
till skolan och skollagen som 
innebär risk för kraftiga försäm
ringar för invandrare och flyk
tin_gar. 

Andringarna innebär att kom
munerna nu själv a ska bestämma 
hur lite pengar man skall använ
da till invandrarundervisningen. 
För invandrarna gäller inte hö
gerns slagord om kunskap i sko
lan! Vidare kan kommunerna nu 
slippa anordnahemspråksunder-

Kultur i Kvarnby 
Folkhögskolan i Kvamby har 
startatsinförsta terminsom själv
ständig folkhögskola. Bona har 
ynglat av sig. Fler elever, nya 
kurser och mer personal. Om 
detta har säkert VB -läsarna läst i 
lokaltidningarna. Samtidigt har 
kulturföreningen, Föreningen 
Kvarnbyskolan, presenterat hö
stens program för allmänheten. 

Sedan några år tillbaka anord
nas en gång i månaden under 
terminerna brasaftnar med inle
dare, kaffe och samtal kring ak
tuella frågor. 

I höst handlar de fyra brasaft
narna om Eritrea och Etiopien, 
EG, Öresundsbron och Mary 
Andersson. 

Onsdag 18 september kl 19 
kommer Gunnar Stensson från 
Lund och berättar om händel
seutvecklngen i Etiopien och 
Eritrea och framtiden i området. 
Kan freden skapa människovär
diga livsvillkor i hungerkatastro
fernas Etiopien? 

Behöver du samåka ring till 
skolan 040/494313. Betala gär
na in medlemsavgiften 25 kr på 
pg 495 55 05-5. 

Bengt Hall 

visning om de tycker att under
visningsgrupperna är för små. Det 
innebär i praktiken att invand
rarna tvingas bosätta sig i kom
!fiUner som redan har stor mängd 
mvandrare. Högerns slagord om 
valfrihet gäller inte invandrare! 

Vidare kan kommunen förläg
ga hemspråksundervisningen 
utanför elevernas scheman och 
även till lördagar. Detta innebär 
storrisk för att elevernaintedeltar 
i undervisningen. Hur kan so
cialdemokrater ställa upp på 
dessa försämringar? 

Centerpartiet, som felaktigt, 
ibland betecknats som invandrar
fientligt,hart.illsarnmansmedMp 
och V röstat emot dessa förän
dringar i riksdagen. 

Detta visar att vänsterpartiet, 
Kenneth Sandberg detmiljöska
dade undantaget i Kävlinge till 
trots, är ett starkt alternativ för 
invandrarna att rösta på. 

Radikal 
miljönämnd 

r/ 

Åtskilliga kommuner överväger 
att avskaffa sin miljö & hälso
skyddsnämnd. Att saken alls kan 
komrna på tal beror naturligtvis 
på att sådana nämnder inte är 
särskilt tunga. Det gör å andra 
sidan att de har utrynune för 
politiker med stort miljöengage
mang som inte behöver känna sej 
så hårt bundna av partilinjer. 

Detta är fallet även i Lund, och 
nämndenssenastemöteärettgott 
exempel. När det gällde den 
omdiskuterade parkeringen i det 
centrala kvarteret Galten gick 
nämnden enhälligt på förvalt
ningens avstyrkande linje, trots 
att centrumparkeringen är en 
hjärtesak för t ex moderaterna. I 
samband med planprogrammet 
för V allkärratom avstyrktenämn
dens majoritet, efter en livlig 
debatt, alla de stora motorleder 
som var aktuella, bl a den projek
terade nya Örtoftavägen. Det var 
c, mp och v som var så framsyn
ta, men linjen segrade tack vare 
nedlagda m- och s-röster. Likaså 
skickade man tillbaka förslaget 
om utbyggda värmecentraler med 
en uppmaning till förvaltningen 
att utreda alternativ som gav 
mindre kväveutsläpp. 

Tre s-ledamöter har under 
perioden lämnat nämnden i pro
testmotpartietsmiljöpolitik.Men 
det har alltså inte påverkatnämn
dens radikalism. 
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Finnsdet någon som vill sälja sin stora 
akvanum (över 150 l)? Ring 1 så fall Erik 
Borgström, 131975. 

Valsedels
utdelare 
önskas 
Vill du hjälpa till att dela ut val
sedlar vid vallokal på söndag, 
valdagen? 

Vi har fortfarande en delluck
or att fylla. Man står ett tre-tim
marspass8-ll,ll-14,14-17 eller 
17-20. . 

Under tiden får man besök av 
vår kaffepatrull som kommer 
med kaffe/te och bullar. Kanske 
vill du hellre ingå i kaffepatrul
len? 

På kvällen är du välkommen 
till valvakan på Fakiren, Bredga
tan 5 kll9-24. Seseparat infor
mation. 
Hör av dig i dag eller i morgon 
till 
Monica Eriksson 13 89 97, Lars 
Bengtsson 13 20 95 eller Monica 
Bondeson 1134 33. 

KOMPOL Möte må 16.9 k119.15 på v
lokalen. 

HANNASFLÄKT. Sö 1519kl17.30inför 
Kulrumanen. Vysotskij. 

RÖDA KAPELLET.Lö 14.9 kl 9.45 spel 
på Fåladstorget, kl11 Botulfsplatsen, kl 
12.15 samling där för avfärd till Malmö, 
spel vid Triangeln 13-14.lngen rep sO 
15.9. Fre20.9 kl19 genrep inför Kultur
natten. 

VECKOBLADET · 
Detta nummer gjordes av Lars Borg
strOm och Gunnar Sandln. 

m 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
Vid utebliven tidning ring Rune Liljakvist 
138213 eller 115069 
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