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De som vantrivs i historien 
Vänsterpartiet brottas för närva

rande med många problem. Vi fick 
stryk i valetoch det är givetvis i sig 
demoraliserande. Valutslaget 
gjorde an partiet inte är intressant 
ur parlamentarisk maktsynpunkt 
Det finns i princip ingen större an
ledning för massmedia an intres
sera sig för oss. Av någon konstig 
anledning gör de det ändå. I de 
flesta fall får det bara upp gammal 
skåpmat men någon gång blir det 
intressant. 

Tf gjorde för en vecka sedan en 
intervju med Annika Åhnberg och 
hur hon såg på politiken och 
vänsterpartiets framtid. Annika var 
modig nog an frispråkigt redogöra 
för sina åsikter och tankar. Hon 
vågade trampa på minerad mark! 

Hon kritiserade på sakliga grun
dervår EG-politik, övertron på stat
ligt ägande och hävdade att vård 
och omsorg gärna fick produceras 
av privata företag bara den var bra, 
tillgänglig för alla oh stod under 
demokratisk kontroll. Det är kon
troversiella synpunkter på centrala 
problemområden. 

Jag delar inte Annikas uppfatt
ning om hur vård och omsorg bör 
organiseras. Min syn är mera tradi
tionell, men dena måste diskuteras 
inom partiet och allra helst i en 
dialog med allmänheten. 

Nu är det plötsligt möjligt an 
under några veckor innan intresset 

hos massmedia har svalnat igen. 
Reaktionerna från partisekrete

rare Kenneth Kvist, från partisty
relseledamoten Kjell Hanseklint 
och från extremistgrupper i partiet 
får mig an undra om det överhu
vudtaget fmns något intresse hos 
dem och andra att utveckla väns
terpartiet. De bemöter inte åsikter 
med åsikter eller argument med 
argument. Att tycka något själv 
offentligt kallas för slag·i ansiktet 
på partiets medlemmar. Den som 
yttrar sig hotas med uteslutning och 
uppmanas att lämna alla förtroen
deuppdrag. 

Jag har intrycket att alltför stora 
grupper inom vänsterpartiet van
trivs i historien och försöker an
vända partiapparaten för att hämd 
på utvecklingen. Men jag tror inte 
att väljama eller potentiella väljare 
främst är intresserade av väns
terpartiet, som en politikens 
museijämväg. Dvs som exempel 
på hur man bedrev politik förr i 
tiden. 

Vill inte Kenneth K vist, Herman 
Schmid, Gudrun Schyman och an
dra diskutera de svåra frågorna i 

riktiga tidningar utan föredrar att 
hålla till i en fornlämning som Ram
man så får vi klarar oss utan dem! 

Det är de som ropar på lag och 
ordning som hotar vänserpartiets 
utveckling inte de som debatterar! 

Rolf L Nilson 

Till partistyrelsen 
Vänsterpartiets fackliga riks- · 

konferens kritiserar i ett uttalande 
till partistyrelsen Annika Åhnberg 
för an hon i massmedia framfört 
sina egna åsikter och inte den offi
ciella partilinjen. Partistyrelsen 
uppmanas av riksarbetsplatskon
ferensen att ingripa mot Annika 
Åhnbergs rätt att få framföra sina 
egna åsikter. Det är upprörande att 
en grupp i partiet vill förhindra en 
fri och öppen debatt. Vänsterpar
tiet säger sig vara ett brett och de
mokratiskt parti. I ett sådant parti 
kan inte partistyrelsen bestämma 
vad medlemmarna ska få yttra. 

Mycket av vänsterpartiets stånd
punkter behöver diskuteras . Det 

visade valresultatet och det tyckte 
partirådet Det är självklart att vi i 
vänsterpartiet ska föra vår debatt 
offentligt - specielltsom vi inte har 
någon egen rikstidning att debat
tera i. Det är också självklart att 
alla partimedlemmar ska få fram
föra sina åsikter offentligt. 

Med anledning av riksarbets
platskonferensens utspel mot ytt
randefriheten förslår vi att partis ty
relsen uppmanar medlemmarna i 
vänsterpartiet att debattera vår po
litik och att debattera offentligt. 
Visa att vänsterpartietär ettlevande 
parti där det är högt i tak! 

För Vänsterpartiet Lund 
Kajsa Theander, ordförande 

Fritt fram för ny matmarknad 
vid Fjeliekarusellen? 
På Pilsåkers industriområde mitt 
emot Mobilia och Biblioteks
tjänsts nya slagskepp harprivata 
JM Bygg länge önskat bygga en 
stormarknad och sälja livsme
del. Gång på gång har byggnads
nämnden v ä gr at ändra de tal jpla-

, nen för att detta skulle bli möj
, ligt. Endast moderaterna och 

folkpartiet vill medge livsmedels
j försäljning. 
j NuserJMsinchansmedenny 
borgerlig majoritet, men om ställ
ningarna håller blir det nobben 
den här gången också. Ty om 
centern står fast blir det ingen 
matmarknad där. För säkerhets 
skull tar byggnadsnämnden inte 

, upp ärendet förrän efter årsskif
tet. stadsarkitektkontoret tycks 
dock börja vackla i frågan och 
menar attytterligare en matmark
nad vid stadens västra utfart 
skulle hindra folk från att köra 

, till Lödde och köpa mat. 

I själva verket är en stormark
nad med livsmedel ett verkligt 
hotmot allamatbutiker i bostads
områdena på Väster, och särskilt 
mot en ny sådan i nya Värpinge 
vid Tage Erlanders väg. När en
ligt uppgift AG Favörs butik på 
Mobilia redan utvidgats långt 
utöver vad som medgavs efter 
folkpartiets ökända kovändning, 
finns hotet så att säga redan. Men 
det kan bli JMs matpalats som 
definitivt ger dödsstöten åt Väst
ers småbutiker. 

Dessutom är det ett oerhört 
smaklöst cirkelrunt (!) krokan
palats som föreslås av arkitekten 
Robert Larsson, som inte precis 
gjort sig känd för någon varsam 
anpassning till lundamiljön. 
Bevara oss från detta bygge! 

Thomas Schlyter 

Kanfolken i öster störta sina bronsbeläten kan väl vi ockstl i väst. 
Teckning Göte Bergström. 



~KOMMENTAR 
Demokratin i fara? 
I lördags förhindrades ett gäng av 
snorvalpar och äldre konservativa 
herrar från att utöva sin grundlag
senliga rätt att kalla andra judes
vin, om vi skall göra en något 
tillspetsad tolkning av vad landets 
justieminister och stadens polis
mästare yttrat i anledning av 30-
novemberdemonstrationerna. 

Polismästare Sixten Månsson, 
Lunds säger sig inte vara främ
mande för att använda pansarbilar 
och vattenkanoner i tjänsten. Det
ta för att upprätthålla demokratin! 

"Demokratin är i fara" enligt 
Gun Hellsvik, därför att dessa 
stollar och deras förvirrade prose
lyter inte ohejdat får häva ur sig 
glåpordoch u trycka sitt främlings
hat. 

Demokrati är förvisso ett lud
digt begrepp. Det används likty
digt med yttrandefrihet, som an
ses vara i fara om vi inte har rek
lam i TV och radio. Men man kan 
lika gärna säga att rätten till arbete 
är en demokratisk rättighet och då 
är den nuvarande regeringen ett 
större hot mot demokratin. 

·Polisen får inte stoppa fackeltåg 
av politiska skäl. Men om Sverige 
hade lagstiftat mot rasistiska or
ganisationer, som man sedan ett 
decennium lovat FN, så hade poli
sen kunnat neka tillstånd för några 
av de värsta rasistiska avarterna. 
30-novemberföreningens demon
stration hade för övrigt kunnat 
avlysas omedelbart med hänvis
ning till ordningsproblem, såsom 
polisen gjort på andra ställen i 
samma situation. 

Intressant i sammanhanget är 
också att konstatera att chefen för 
stockholmspolisens våldsrotel, 
Lennart Tholin, inte delar Sixten 
Månsson uppfattning om behovet 
av pansarbilar och vattenkanoner. 

Svenska Dagbladet, av alla tid
ningar, kritiserar Gun Hellsvik för 
hennes uttalanden om faran för 
demokratin, när rasisternas de
monstration i Lund stoppades. 

Lördagens demonstration mot 
rasismen var en klar framgång för 
arrangörerna. Det var en lugn och 
värdig manifestation och det kan 
inte råda någon som helst tvekan 
om var lundabornas sympatier lig-
ger. . 

Det som senare hände skall mte 
arrangörerna lastas för. En hand
full våldsromantiker rev upp gat
stenar och byggde barrikader som 
om Pariskommunen var i arma!-

. kande. Deras agerande förstärker 
inte motståndet mot rasismen. Vi 
får en debatt om formerna för 
motståndet i den antirastiskakam
pen, i stället för orsakerna till de 
främlingsfientliga strömningarna 
i landet. Om de fortsätter att breda 
ut sig får vi verkliga problem med 
demokratin. 

Universiteten 2001 -visionär debat~ 
· · .. de studerande. Det är bra att lm-

Det v::r rubriken på en stude~lt- hög~ termmsavgtfter, allt for jesystemet slopas. ~en det ~ar 
afton 1 förra veckan. På podtet kvalaetens skull. ändå varit bra som mformauon 
förre statssekreteraren i utbild- Han fick medhåll på många om utbudet. 
ningsdepartementetSverkerGu- punkter av en av studer~de~_ep- Inte heller Sverker Gustavs-
stavsson, Bo Södersten, bl a ord- resentanterna som.var VlSlonar- son var visionär i meningen ny 
förande i universitetslärarnas e!.ler snarare trendtg- genom att eller oförutsägbar. Menhan tala-
fack SULF, ett par representan- SaJa att nu får det vara slut med de vackert om universitetens 
ter för de studerande och deras planhushållningen, nu ska uni- människosyn. Alla berörda, vare 
organisation SFS, en utbildnings- versiteten bli marknads styrda. sej de är lärare, forskare eller stu-
politiker på högerkanten. Bara Marknaden är studenterna och denter,ärlikavärdaävenominte 
män alltså m~n en ung kvinnlig ~eras v al. Alla institutio~er får se alla kommit lika långt. Universi-
ordförande. Aven publiken var till att marknadsföra sma pro- teten kan bli stilbildande när det 
över_v~gande ung ~h manlip. dukter oc~ konkurrera ut v~arm . gäller pedagog~en. Här f~ 

V!S!oner ska väl egentltgen De so~ mte lyckas får l~ggas outnyttjade möjligheter. Slutlt-
vara oförutsägbara, djärva och n_~r. Ho g~ termt_nsa~gtfter ar bra gen måste universiteten ha en 
nya tankar. I så fall var debatten for -~tudtemotlvatwnen. Och rättsordning, klara regler för hur 
inte särskilt visionär utan snarare v ar f o~ får m~ gå på bal och f~sta besluten fattas och inflytandet 
reaktionär. Värst var Bo Söder- upp sma studiemedel men mte utövas som alla, även de som 
stensomvilletillbakatillensvun- ~vända do~ f?r att köpa sej ägnar ~ig åt att förkovra sej och 
nen tid, återupprätta lärarnas battra undervtsnmg? inte deltar i beslutsfattandet, 
makt, ettsnävtoch elitistiskturval Den andre SFS-_representan- kärmer till och vågar lita på. 
av studenter, möjligheter till ten lät som man gjOrde på ?O- Frågestundenefteråtblevkort. 
utkuggning, kanske t o m införa talet. En öppen, demokratisk Birgit 

högskola med stort inflytande for alltjämt nybliven lundabo 

4 spår mellan Lund och Malmö? 
tualiserats, och eftersom RBH 
Syd enligt banverket skulle bli 
en så oerhörtlönsam investering, 
menar kommunerna att det inte 
är orimligt att banverket då byg
ger ett helt nytt godsspär utanför 
tätorterna. 

Banverket har det blivit fart på 
det senaste året, då man först 
lanserat planerna på dubbelspår 
på Västkustbanan, sedan Riks
bangård Syd som nu kanske 
hanmar i Eslövs kommun, och 
nu senast en utredning om fyra 
spår mellan Lund och Malmö! 

En tjock lokaliseringsutred
ning om fyrspår har kommit på 
remiss till Lunds kommun, som 
ska yttra sig i början av nästa år. 
Kostnaderna förprojektet är över 
600 Mkr ink! en planskild kors
ning i Arlöv. För Lunds stads
kärna kan ingreppen bli förödan
de. Som väntatmåsteden vackra 
Armaturfabriken rivas och den 
s k armaturkurvanrätas ut något. 
Mitt emot Högevall hotas kolo
nistugorna närmast järnvägen, 

Söndagscare 
i Gillesstugan 
på Djingis Khan 
I ungdornslokalen 15.30: "Resan 
till Regnbågslandet"med Thomas 
Wiehe och Liselotte Weissbach. 
Obs begränsat antal platser. Ned
re åldersgräns 4 år. Entre 20:- för 
alla. Gäller även cafe. 

I stora salen 15-17: Cafemusik 
med Gösta och Bosse från Sten 
Gustens +värmer. 

Nästa söndag: Ngoma-kören 
under ledriing av Agneta Widell 
sjunger afrikanska sånger. 

Arr: Midnattskören. 

Vem får råd 
med hörsalen? 
För ett är sen kostade bibliote
kets hörsal ärm u 400 kr att hyra 
för en ideell förening. I år kostar 
den 600. Nästa år blir det 1000, 
enligt ett färskt meddelande. Cir
kelrummenhöjstillrimligare 100 
kr. 

något som redan erfarits av folk 
med täppa därstädes i ett aktuellt 
de tal jplaneärende. 

Egentligen är nog behovet av 
ett tredje eller i allafall ett fjärde 
spår genom Lund idag något 
överspelat. Det bygger på att både 
pågatåg, fjärrtåg och godståg 
måste passera genom Lunds 
kommun. Men de senaste åren 
har Lund m fl kommuner hårt 
drivit kravet att godstågen och 
särskilt de med farligt gods må
ste ledas utanför tätorterna. 
Annars krävs 25 meters säker
hetsavstånd till bebyggelse på 
båda sidor om spåret, och det 
skulle ju skapa en bred kraftled
ningsgata genom Lund. 

Senast i samband med Riks
bangård Syd har detta krav ak-

Om det blir verklighet, är 
åtminstone det tredje spåret 
onödigt, och om det tredje spåret 
leds via Staffanstorp förendel av 
lokaltrafiken i form av spårväg 
eller pågatåg, så kanske det inte 
måste byggas längs stambanan. 

Men bankapaciteten är snart 
nådd, ochnågotmåste göras. Alla 
persontåg ska ju starrna vid Lund 
C och även en bana från Staf
f~storp måste ledas in i Lund. 

Så det är inte lätt att både vilja 
satsa på järnvägen och bevara 
Armaturfabriken. Debatten och 
striden kommer att bli hårda! 

T ho 

Knittes kommentar 

till Finns artikel i VB nr 37, "Hets mot vuxna. 



Staffan Beckman på Mårtenstorget 30 november: 

Tidsandan bakom lasermannen 
Två ting var påfallande med det möte på Mårtenstorget som av
slutade den antirasistiska demonstrationen i lördags. Det ena 
att deltagarna var så många, runt tvåtusen. Det andra att flerta
let anföranden präglades a v ett mil i tant socialistiskt språk bruk. 
Man kan ifrågasätta det lyckligaidetta-det är inte bra att stöta 
bort deltagare i en manifestation som man vill ha så bred som 
möjligt- men det säger en del om stämningar som snabbt har 
vuxit fram bland gymnasister och andra unga i Lund. 

Därför var det också stilenligt att man som huvudtalare hade 
valt en person som ofta har framträtt i socialistiska samman
hang, författaren Slaffan Beckman. Vi tycker att hans tal var 
bra och återger här med hans benägna bistånd huvuddelen av 
det. I de delar som inte fick plats konstaterade han, genom 
personliga erfarenheter, att man måste inse att rädslan för det 
främmande är naturlig. Han påvisade också tyska nazisters 
dyrkan av Karl XII och demonstrerade genom citat att denne 
var en grym krigsförbrytare. 

-Det är ju fan att det ska fiMas 
folk som är så korkade att de i 
detta år 1991 går ut och firar Karl 
Xll:s dödsdag medhitlerhäsning
ar och eländiga lögner om raser 
och segrar. Och än värre är att de 
tror sej vädra morgonluft, att det 
är deras tid som nu står för dör
ren. Det värsta är, att trots att de 
är grönköpingsmässiga, trots att 
de är blinda och patetiska, så må
ste vi i de!U1a tid ta dem på allvar. 

Jag önskar att vi kunde skratta 
ut dem så ande bleknade ochför
svam av skam och genans, men 
man skrattar inte åt folk som di
rekt eller indirekt stimulerar 
mord, mordbränder och förföl
jelse. Man skrattar inte åt folk 
som förnekar eller hyllar den 
nazistiska utrotningen av sex mil
joner judar, av zigenare, polack
er och andra påstått mindervär
diga. Hur små dessa fascistiska 
och rasistiska grupper än är idag 
såkanmaninteskrattaåtdemnär 
hela samhället genomsyras av ett 
klimat som gynnar deras omänsk
liga och avförmänskligande 
ideer. 

Vi måste bekämpa dem. Vi 
ska bekämpa dem. Vi måste göra 
allt för att isolera dem och få dem 
att framstå lika smutsiga som de 
är. Vi måste rycka undan mattan 
under fötterna på dem. 

Demonisera inte 
judeutrotningen 
Vi måste återupprätta historien 
och ta ifrån dem deras lögner. Vi 
måste ständigt påvisa, att de enda 
resultat nazism och fascism kan 
leda till är terror, massmord, 
massförstörelse och total ofrihet. 
Vi måste koppla samman Ausch
witz, som symbol för det mest 
fruktansvärdaoch barbariska som 
mäniskor har gjort mot männi
skor, med allt som nazismen var 
och stod för i övrigt. Judeutrot
ningen får inte framstå som nå
got nästintill ofattbart - som 
därför kan göras obegripligt och 
därnäst förnekas - detta ojäm
förliga barbari måste sättas in i 
sitt sammarthang, med ideolo
gin, tänkandet, systemet, ett sy
stem med terrom och rasismen 

som instrument och en revan
schistisk kapitalism som grund. 
Man gör folkmordet på judarna 
till en fruktansvärd "saga" eller 
"myt", till något ohanterligt, om 
man inte sätter det samman med 
v ad som skedde för övrigt i Tysk
land på 1920-, 30- och 40-talen, 
om man inte ser det i samman
hanget med erövringen av större 
delen av Europa, med skövling
en av Sovjetunionen ända bort 
till Volga- om man inte ser och 
förstår helheten. -

Det är dagens samhälle och 
dagens omständigheter det fram
för all t gäller au förstå och för
klara. De tär förstiochmedverk
lig kunskap om den tid vi lever i 
- och med en ståndpunkt grun
dad på medmänsklighet, solida
ritetochavskyochmotståndmot 
allt förtryck- som vi blir i stånd 
att effektivt bekämpa rasismen 
och de fascistiska föreställningar 
i vilka den ingått. 

Tidsanda 
och samhällsklimat 
Ingen skall inbilla mej att det är 
en slump att den s.k. laserman
nen, han som skjuter ner invan
drare i Stockholm med ett gevär 
med lasersikte, attde!U1~s.k. gal
ning dykeruppjust nu. Avenom 
han verkligen skulle visa sej v ara 
en galning, t.ex.enförrymdmen
talpatient, är han också en pro
dukt av samhället, de nuvarande 
förhållandenaoch tidsandan. Det 
är omöjligt att tänka sej att det är 
en slump att han framträder nu, 
hösten 1991,ochatthanlikagär
na skulle ha ku!U1at dyka upp för 
fem eller tio eller femton år sen. 
Han hör till tidsandan, samhälls
klimatet, lika tydligt som de som 
bränner ner flyktingbaracker el
ler villor där det bor invandrare, 
de som slår ner utlänningar eller 
invandrare på gatorna i Stock
holm, Södertälje eller Göteborg, 
de invånare i Sjöbo eller Kim
stad eller amorstädes som prote
sterar mot invandrarförläggning
ar, eller de hisingsbor som inte 
villlåta muslimerna i Göteborg 
bygga en moske. Lasermarmen 
hör till tidsandan likaväl som Ny 

Demokrati eller de skolungdo
mar som på sina håll uttalar sej 
öppet rasistiskt och röstar på de 
fascistiska Sverigedemokraterna. 

Allt detta tillhör tidsandan. 
Men, dessa rasistiska och fasci
stiska tendenser är inte tidsan
dan. Det är ett av många uttryck 
för tidsandan. Det är absolut 
nödvändigt att vi förstår detta, att 
rasismen är just bara ett uttryck; 
ett uttryck förnåt amat. Det finns 
andra uttryck för tidsandan, det 
finns sånt som att Olof Palme 
och hans internationella engage
mang idag offentligt underkärtns 
och smutskastas. Det finns sånt 
som att Kjell-OlofFeldtidag åker 
omkring som högbetald före
läsare bland landets storföreta
gare. Det finns sånt som en skat
tereform som slår mot de sämst 
betalda ifråga om både löner och 
hyror. Inte sen 1930-talet har så 
mångamänniskorvräkts frånsina 
lägenheter som idag. Det finns 
det ena lagförslaget efter det 
andra som gynnar de redan rika 
och drabbar de redan drabbade -
och det började inte med den 
nuvarande regeringen. Det finns 
sånt som att Sveriges politiker 
och ledarskribenter inte knysta
de när stormaktema för ett år sen 
missbrukade FN till ett förödan
de krig. Man talar idag om att 
hjälpa "grarmar" i Baltikum i 
stället för att söka bistå de sväl
tande länderna i Afrika och an
dra håll- även om inte alla poli
tiker går så långt som Ian Wacht
meis ter som påstår att de där bara 
krigar och "äter upp varandra". 

Ingen bryr sej 
Jag ville bara ge ytterligare några 
exempel på uttryck för tidsan
dan. Hänger dessa uttryck ihop 
sinsemellan? Ja, självklart och 
uppenbart för mina ögon. 

Och jag hävdar att rasismen 
inte bara kan bekämpas som nå
got "i sej" utan inom ramen för 
det som föder och när den: den 
råa, egoistiska kapitalismen. 
Tidsandan är en högeranda, ett 
högerklimat, då det internatio
nella och det svenska storkapita
let styr ideologin och skiter i hur 
det går för vanligt folk. Tiotals 
miljoner människor är arbetslösa 
i Europa sen halvtamat decen
nium och ingen bryr sej. Fyrtio 
miljoner amerikaner betecknas 
som fattiga och ingen bryr sej. 
Härväxer arbetslöshetenförvarje 
dag. Och inte blir kapitalismen 
mindre övermodig och rå för att 
den s .k. kommunismen eller 
socialismen har brutit samman i 

Sovjetunionen och Osteuropa 
och visat sej blotta en ekono
misk, social och mänsklig kata
strof. 

Och vad är socialdemokratin 
för alternativ? V ar det inte under 
socialdemokratins 80-tal som vi 
fick yuppiesarnhället, svindle
rierna,nedrustningenavsjukvår-

den och äldrevården, urartning
en av samhällsnytter som SJ, post, 
telefon etc, var det inte då vi fick 
skattereformenochden alltsnab
bareväxande arbetslösheten? V ar 
det inte under socialdemokratins 
80-tal som grunden las till höger
politiken och högerklimatet -
varvid, vilket inte är det minst 
allvarliga, flertalet människor i 
Sverige ställdes utan politiskt 
alternativ? -

Ej direkt koppling mellan 
rasism och invandring 
Rasismen beror inte, som somli
ga tror, på att det skulle fi!U1as så 
eller så många invandrare i ett 
land. På 1930-talet, den anti
sernitiska rasismens högperiod i 
Sverige, var de svenska judarna 
inte fler än bortåt 15 000. Rasis
men är till sin natur en lögn och 
en förvriden märtniskouppfatt
ning och är lika lite beroende av 
nåt verkligt antal individer att 
peka ut som av någon aman fak
tisk verklighet. 

Det är så att vi måste börjafrån 
scratch, från början, från grun
den, då vi ska bekämpa rasis
men. Vi måste återupprätta den 
självklara tankenom allamänni
skors lika värde. Vi måste åter
upprätta solidariteten mellan alla 
utsugna, förtryckta och splittra
de. Vi måste ta den gamla parol
len "frihet, jämlikhetoch broder
skap" och rikta den mot såväl de 
öppna rasisterna och fascisterna 
som mot kapitalets Sverige och 
Europa. Vimåstevarakloka, för
ståndiga, milda - men fast som 
klippan! 

Leve friheten och solidarite
ten- utrota rasismens förkrym
pande och förnedrande rutten
het! 

Krigets ansikte 
Kriget i det som en gång var 
Jugoslavien skördardagligennya 
människoliv. Förnedringen av 
särskilt det kroatiska folket är 
fruktans v är d och barbarisk. 

En effekt av kriget, somskräm
mer oss lika mycket, är de mate
riella förstörelsen av Kroatiens 
städer och byggnader. 

Det verkar ibland som om det 
vore ofmt att bry sig om denna 
förödelse- det är ju märtniskor
nas lidande som är omätligt. 
Javisst, men när stora delar av 
Europas kulturskatter raseras 
med berått mod, måste man rea
gera. 

Det har en grupp medlemmar 
av kroatiska föreningar i Lund 
och Malmö gjort, när de tagit hit 
en utställning från Zagrebs stads
byggnadskontor som visar med 
bilder, kartoroch videofilmer hur 
17 kroatiska städer läggs i ruiner. 
Utställningen heter "Krigets of
fer- de kroatiska städerna", och 
visas kil 0-20 t o m söndag i den 
f d Lindexbutiken i stadshall en, 
vid Botulfsplatsen. 

Gå och se den utställningen! 
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Vår EG-politik 
Partiledningen och nu den fackli
ga rikskonferensen 24/11 fortsät
ter med blind envishet hävda, att 
Sverige kan stanna utanför EG. 
Detta trots 
att näringslivet fortsätter sina om
fattande investeringar inom det 
nuvarande EG-området, 
att den avgångna regeringen och 
en förkrossande majoritet av riks
dagen är för EG-anslutningen, 
att Sverige sedan ganska lång tid 
anpassatregler och lagstiftning till 
EG:s och 
an Sverige sedan i somras har an
knutitden svenska kronan till ecun. 
En folkomröstning kan mot den 
här bakgrunden inte bli något an
nat än ett spel för galleriet även 
om SAP skulle presentera en linje 
2. 

Självbedrägeriet, att låtsas tro 
på att motstånd är meningsfullt, 
påminner om kongressens vägran 
1981 attsevadsomhäntochhände 
i öststatema Nu har denna s k 
socialism brutit samman och man 
har för hela världen avslöjat polis
väldet. Nu är marknadsekonomin 
på väg in. Varinte 1981 årsvägran 
an se verkligheten av samma slag 
som dagens? 

Ett råd vill jag ge, med nästan 
40 års erfarenhet av medlemskap i 
partiet. Nu när marxismen befriats 
från sitt teologiska skal,(som till
kommit under inflytande från 
prästseminiariet i Tiflis), kan den 
användas som det verktyg den ur
sprungligen var tänkt som. Det är 
fortfarande de ekonomiska kraf
terna som ytterst avgör politiken, 
när den står inför vägval . Det är 
bl apådenpunktensom "materia
lismen" skiljer sig från "idealis-
men". 

Angreppen på Annika Åhnbergs 
ståndpunkter är mot den bakgrun
den ett återfall i en mycket dålig 
tradition. 

Ett EG-motstånd utan en längre 
syftande politik och utan någon 
vision om Europa efter EG-inte
grationen gör att partiet i allmän
hetens, väljarnas och huvuddelen 
av medlemmarnas ögon framstår 
som impotent! 

Varför förlorar vi så många 
medlemmar? Svaret är naturligt
vis att de som lämnar oss inte 
anser att partiet längre har någon 
trovärdig politik. Om partiledning
en tillsammans med de medlem
mar, som ingenting förstått av den 
senaste utvecklingen fortsätter så 

här, så kommer partiet att reduce
ras till en liten och betydelselös 
sekt utan riksdagsrepresentantion 
och på väg motenlång ökenvand
ring. 

Lyssna på rösterna utifrån in
nan det blir för sent. Studera sena
ste numret av Socialistisk Debatt 
som innehåller många intressanta 
inlägg. 

Le1111aTt J oJw.nsson, 
Kristianstad 

Reds. förklarande kommentar: 
Prästseminariet i Tiflis hade åren 
1894-99 en elev vid namn Josef 
Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 
21 december 1879, död 5 mars 
1953. 

Pengar till Le6n. 
Replik till SD om 
solidaritetskonserten 
med Le6n 
Detfinnsen skillnadmellan soli
daritetsarbete och välgörenhet 
som inte är alldeles lätt att hante
ra. Att samla in pengar är kanske 
det viktigaste om man bedriver 
välgörenhet, men inte i solidari
tetsarbetet Där är personlig på
verkan. upplysning och opinions
bildning väl så viktig. Känslan 
för Le6n ska sprida sig som ring
arna på vattnet. 

solidaritetskonserten så som 
den kom att utformas, blev ett 
internt arrangemang, i praktiken 
avgränsat motdem som inte pas
sade in. Det är inget fel på kom
mersiella arrangemang, om de 
genererar tillräckligt med peng
ar. Det kan kanske till och med 
ursäkta utformningen. Ytterlig
heten - men effektivast - är att 
råna deltagarna på allt vad de har 
med sig. Men det gör man bara 
en enda gång. 

pr 

Rädda biblioteksnätet! 
1 striden för bevarande av folk
biblioteken är det en aspekt, som 
jag tycker är särskilt viktig och 
som behöver påpekas. 

Lunds stadsbibliotek kan bäst 
beskrivas som ett nät av biblio
tek över Lund; alla delar av nätet 
(såväl huvudbibliotek som f!lia
ler) behövs och de olika delarna 
har sina särskilda arbetsuppgif
ter och de kompletterar varan
dra Filialerna ärnaturligtvis även 
de institutioner, fast små, men 
samtidigt spjutspetsar ut i stads
delarna; där har man kontakt 
kanske fr a med barn och gamla. 
Filialerna får hela tidenhjälp och 
stöd från huvudbibliotekets re
surser (böcker, specialister, admi
nistrativt stöd osv). 

Karin Blom 
Uarda vägen D:85 
223 71 Lund 

POSTTIDNING 

Upprop: Kriget mot Mo~ambiques folk 
måste stoppas 
Mo~ambique betraktades som ett 
hot mot Pretorias intressen på 
många plan. Frelimo som ledde 
frihetskampen mot portugiserna 
och sedan dess har styrt landet 
stod på AN C s sida och bekände 
sig till marxistisk-leninistiska 
principer och socialistisk om
vandling. Detta innebar en direkt 
ideologisk utmaning och pekade 
mot ett möjligt alternativ till 
apartheidkapitalismen. Av dessa 
anledningar har Sydafrika med
vetet stött MNRs massakrer på 
civilbefolkningen samt förstörel
sen av infrastruktur, sjukvårdoch 
skolor. 

Nuärdepolitiskaomvälvning
arna stora i Mo~ambique. l ja
nuari 1990 gick ettgrundlagsför
slag igenom som garanterade 
demokratiska fri- och rättighe
ter. I november infördes flerpar
tisystem och fria val planeras till 
1992. Frelimos politik är nu 
marknadsinriktad, men blandad 
med försök att upprätthålla ett 
minimum av social service, ut
bildning och hälsovård åt värl
dens fattigaste befolkning. 

Nästan en miljon människor 
beräknas ha dött 1980-88 tillföljd 
av kriget. 3,4 miljoner männi
skor beräknas vara på flykt från 

På huvudbiblioteketfinns bas
resurserna för bibliotekssyste
met Härifrån bedrivs f ö också 
uppsökandeverksamhetfr aiom
råden vid sidan av filialernas upp
tagningsområden. 

Huvudbiblioteket fungerar i 
hög grad som ett samhällets var
dagsrum, där människor möts. 
Här finns cafeteria, tidningaroch 
tidskrifter från hela världen, en 
musikavdelning m m. l synner
het invandrarna har upptäckt hu
vudbiblioteketochkännersigväl
komna där. Attminskaöppethål
landet vore fel- just i dessa tider. 
En mycket stor del av dem som 
går på biblioteket väljer f ö att 
både använda filial och huvud
bibliotek. 

Men inte skulle huvudbiblio
teket klara av att ta emot de ned
lagda filialernas låntagare. Då 
skulle, som VB riktigt anmärkte, 
det nog bara bli ståplats kvar där. 

Vilken del av biblioteksnätet 
man än väljer att skära i, så ska
das hela nätet. Striden för biblio
teken i Lund måste därför gälla 
vettiga ekonomiska ramar för 
hela verksamheten. En verksam
het som nu stadigt ökar vad avser 
lån och biblioteksbesökare. 

Att ställa filialer mot huvud
bibliotek är därför att skissa på 

sina hem inom eller utom landet. 
MNRs angrepp har förstört hälf
ten av landets grundskolor och 
över en tredjedel av hälsovårds
anläggningarna. Mo~ambique är 
världens mest biståndskrävande 
land. 

Om inte kriget stoppas snart 
kan Mo'rambique falla sönder. 
Ett sådant sammanbrott hotar i 
sin tur demokratiseringsproces
sen i Sydafrika och blir dm:n-ed 
ett hot mot hela södra Afrikas 
framtid. MNR håller krigetigång 
med utländskt stöd, särskilt från 
Sydafrika, och är känsliga för 
påtryckningar från · omvärlden. 
Det är alltså viktigt att vi i om
världen informerar om det verk
liga läget i Mo~ambique. 

Afrikagrupperna kräver i sin 
kampanj "För fred i Moyambi
que": 
• fortsatt bojkott av Sydafrika 
• att stödet till MNR från USA 
och Europa stoppas 
• att de sydafrikanska special
styrkorna som deltagit i kriget 
upplöses 
• svenskt agerande förökad press 
påSydafrika från USAs och EGs 
sida 
• ökat katastrofstöd till de drab
bade i Mo~ambique 

en valsituation, som ytterst gag
nar bara dem som vill minska 
verksamheten totalt. 

Ingrid Andre 

Programdiskussionen för främst med
lemmar på Väster, Nöbbelöv, Gunnes
bo fortsätter på söndag kl 17.00 hos 
Arma-Stina Löven , Gråsparvsvägen 
170, tel. 143805. 

KOMPOL Möte må 9.12 k119.15 För
beredelser inför kommunfullmäktige. 

HANNAS FLÄKT Sö 8.12 Kl 17.30 
instrumentalrep. 

RÖDAKAPELLETSö 8.12 kl18.45 rep 
på Palaestra. Repertoar:som förra veck
an: 82, 86, 87, 249, plus några grekiska 
låtar: 184, 185 , 186. Noter kommer an 
fi nnas vid repet på söndag. 

VECKOBLADET 
Fax till VB-red onsd : nr: 046/146582 

Detta nummer gjordes av Lars Borg
ström och Gunnar Sand in. 

m 
KontaktredaktörförnästanummerGun-
nar Sandin, te1135899. 
Vid utebliven tidning ring Rune Liljakvist 
138213 el. 115069. 
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