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Första maj: 
fortsatt 
.splittring 
-Lägg ner första maj som helgdag, 
kräver en del högljudda moderater. 
Det låter ju oerhört provocerande i 
deras öron, som alltid sett första 
maj som de arbetande människor
nas stora högtidsdag, då man ut
trycker sin solidaritet med varan
dra över världen, med förtryckta 
grupper hemma och i andra länder, 
och då man ställer krav på motpar
ten, dvs kapitalägare och andra 
makthavare. 

Men förstamajfirandet har länge 
v ar i t rätt sekteristiskt, inte bara i 
Lund. Socialdemokraterna och ti
digare vpk har ofta syftat till att om 
inte slå förra årets rekord, så i alla 
fall varandras, numerärt sett. På 
andra orter har polisen fått lägga 
pussel för att inte de olika demon
strationstågen skulle kollidera el
ler ens råka se varandra. 

Arbetet 
Låt oss inledameddet självklara: 
också vi på Veckobladet i Lund 
skulle se det som en förlust om 
tidningen Arbetet försvinner. 
Ingen ort eller region är betjänt 
av en monopolsituation för en 
tidning. Det är sant att merlie
situationen har ändrats, dagstid
ningarnas roll som nyhetsför
medlare är inte längre så viktig . 
Men det är dagstidningen som 
etablerar grunden för opinions
klimatet, det är i den de lokala 
irtsändarnaochreportagenfinns. 
En tidningmindre gör speglingen 
av samhället fattigare. Till det 
kommer klassaspek ten; det finns 
nämligen fortfarande samhälls
klasser även här i bygden. Låt 
oss tala klarspråk: försvinner 
Arbetet mister arbetarklassen i 
Skäne en tidning som vänder sig 
till den, utan Arbetet blir den 
skånskaarbetarklassen ännumer 
identitets- och därmed maktlös. 

När det är sagt, låt oss komma 
mednågranyanseringar även om 
vi därmed skulle löpa risken att 
inräknas i de "spydiga och 
skadeglada kommentarer" som 
chefredaktör Anders Ferm talar 
om i onsdagens ledare. Det hade 
varit trevligt att kunna säga att 
Arbetet är en lika bra tidning som 
Sydvenskan inom sin kategori, 
men så är det ju inte, även om få 
tycksviljataiaomdet. I går kunde 
man läsa (i Sydsvenskan!) att 

V:s partistyrelsemöte: 
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Arbetets aktieexpert gått i kon
kurs efter omfattande spekula
tioner. Jo, det fattades bara. Titta 
på nöjessidor, kultursidor och 
lokalsidor! Hur många gånger 
har man inte skämts över Arbe
tets löpsedlar, skrivna med en 
vulgaritet och sensationslystnad 
som inte har ett dugg med folk
lighet att göra utan bara vittnat 
om publikför akt. 

Låt oss fortsätta med några 
lundaaspekter. Sanningen är ju 
att Skårtskans ochsydsvenskans 
lundasidor har haft en mer kritisk 
och undersökande attityd till 
kommunpolitiken i Lund än Ar
betet antingen stan har styrts av 
borgare eller socialdemokrater. 
Och en annan sida: i Lund har 
sedan 25 år funnits en bred och i 
huvudsak odogmatisk vänster
opinion, med mängder av skriv
kunniga och kunskapsrika skri
benter. Man kunde ha förväntat 
sig att Arbetet försökt säkra 
återväxten genom att rekrytera 
medarbetare i denna grupp; så 
har inte skett. Gamla reaktionära 
sydsvenskan har i själva verket 
visat generositet och öppenhet 
järnfört med Arbetet, och har gi
vetvis också vurtnit läsvärde och 
läsekrets på kuppen. 

Alla skyller nu på A-pressen, 
dess koncernledning och styrelse 
i Stockholm och det är väl klart 
att något gott inte har kommit 

därifrån. Ska tidningen ha en 
chans är det ett nödvändigt vill
kor att den är lokalt ägd och 
styrd. Men det är inte tillräckligt. 
Arbetet kom tidigt in i en ond 
cirkel med kapitalslukande tek
niska experiment; Lars Engqvist 
som nu uppträder som indigne
rad äldre statsman borde erkänna 
sin del av ansvaret. Och när det 
gäller ledarredaktionens läng
variga uppslutning kring malmö
itiska betongsossar går den längt 
tillbaka, vem minns inte Frans 
Nilsson? Bilden av Arbetet som 
en radikal röst i Skäne stämmer 
bara inte; tidningen har inte i 
grunden angripit den skånska so
cialdemokratinsproblem, denhar 
varit en del av det. 

En verklig folktidning var vad 
Axel Danielsson ville skapa för 
l 04 år sen. Det står sig som ideal, 
men för att nå upp till det räcker 
det inte att rädda en tidningen 
Arbetet som bara fortsätter i da
gens spår. En utfattig arbetar
klass kunde bygga upp rika och 
levande socialdemokratiska tid
ningar över hela landet i arbetar
rörelsens barndom. Lösningen på 
Arbetets problem står rimligen 
inte att finna hos Cavalli-Björk
man och vad han representerar. 
Den måste sökas hos tidningens 
potensiella läsare och skribenter. 

VB-red. 

Det är inte av dessa skäl, som 
vänsterpartiet och vpk sedan flera 
år föreslagit socialdemokraterna en 
gemensam manifestation. SSU har 
både lokalt och senastcentralt före
slagit socialdemokraterna gemen
samma manifestationer med vän
stern. Och på vänsterpartiets års
möte för ett par veckor sedan, be
slöts att partiet skulle ta initiativ i 
denna riktning. Bättre lokalt än centralt? 

bergs fortsatta medlemskap. Vice
ordföranden Lennart Beijer var 
ensam om att motsätta sej ute
slutning. Debatten bland de övriga 
gällde om man skulle skrida till 
verketgenastellerförstgeSandberg 
tillfälle att själv gå ur.Om han nu 
inte ändrar ståndpunkt sedan han 
begrundat diverse nedskickade 
dokument som formulerar partiets 
hållning i flyktingfrågorna, fast det 
var det knappast någon som på 
allvar trodde. Det blev majoritet 
för den senare linjen. 

Nu verkar det bli separata de
monstrationer även i år. Den soci
aldemokratiska arbetarkommunens 
styrelse har diskuterat, men avvisat 
en sådan tanke. SSUs riksord
förande har föreslagit att första maj 
i år skulle göras till en dag för att 
gemensamt visa avsky mot främ
lingsfientlighet och rasism och för 
solidaritet. 

Men det tycker socialdemokra
terna i Lund passar bättre en annan 
dag än just första maj, och det kan 
det ju ligga något i. Mänga som inte 
bekänner sig till socialismen eller 
arbetarrörelsens ideal, skulle sä
kert ställa upp en sådan dag. Så vi 
får se tiden an till nästa år ... , 

T ho 

Marx och EG, 
ett debattinlägg, får stå över en 
gäng till. Arbetet kom emellan. 

En av de stora diskussionerna på 
v:s partistyrelsemöte i slutet av förra 
veckan handlade på olika sätt om 
läget i partiet. Ett sammanfattande 
intryck är att det finns en hel del 
missnöje med den centrala politiken 
och de--centrala irtstansernas sätt att 
fungera. Ledamöter i verkställande 
utskottet erkänner också au stäm
ningen där inte är den bästa . 
Däremot kommer det många 
positiva rapporter om läget i de 
lokalapartiorganisationema, berät
tar styrelseledamoten Ann Schlyter 
för VB. 

Avhopparkontakter 
I sitt inledningstal redovisade Lars 
Werner preliminärt de kontakter 
somhanhar haftmedframträdande 
avhoppare från partiet, ett femtiotal. 
Så mycket kom inte fram som man 
inte redan visste eller anade, menar 
Ann, men den allmänna kritiken 

löd att alltför lite hade förändrats i 
partiet. Werner hade i princip 
genomfört sina samtal före den 
senaste tidens tankar på kvinnoparti 
eller någon annan progressiv parti
bildning. Det talet väcker irritation 
hos mänga i vänsterpartiets ledning. 
Ann ser för sin del inte någon person 
som skulle ha både viljan och 
förmågan att dra igång ett tungt 
organisationsarbete. 

En annan längvarig diskussion 
utspann sej förslaget till parti
program. En kritik mot förslaget 
gällde dess perspektivblandning, 
dvs att det blandar mycket läng
siktiga visioner, som önskan om 
världsregering, med detaljerade och 
konkreta krav. De senare gör också 
texten onödigt läng, sades det. 

Kenneth Sandberg 
Av särskilt skånskt intresse var 
diskussionen om Kenneth Sand-

En besläktad diskussion gällde 
kravet på förbud mot rasistiska 
organisationer. Vänsterpartiet har 
ju i riksdagen krävt ett sådant och 
på sistone fått ett partiellt stöd av 
främst socialdemokraterna. Parti
styrelsen skulle inte fatta något 
beslut i frågan men de som yttrade 
sej var tveksamma till en sådan lag 
och fruktade att den inte skulle 
fungera i praktiken. Och skulle 
myndigheterna få rätt att gå in och 
kontrollera organisationers stad
gar? 

Gr 
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EG-anpassat 
människovärde 
EG-anpassningen av konungariket 
Sverigepågår istortsom i smått. På 
en punkt har anpassningen skett 
skrämmande väl. Den svenska 
arbetslösheten börjar nå europeiska 
mått. AMS-chefen Bernhardsson 
spår en öppen arbetslöshet på 6% 
årskiftet 1992/93. 

Vid3% arbetslöshetpasserasden 
gräns när AMS bedömer sig klara 
av att bedriv a en aktiv och menings
full arbetsmamadspolitik. Åtgär
demaövergårdä frän attvara aktiva 
t ex beredskapsarbeten och AMU
utbildningar till ett passivt utbe
talande av arbetslöshetsunderstöd. 
På sikt är detta förödande. Arbets
lösheten övergår frän att vara 
tillfållig och konjunkturmässig till 
att bli permanent. Människor 
passiviseras och ställs utanför den 
identitet och gemenskap som 
arbetslivet ger. 

Europeiska erfarenheter v isar att 
de som stått utanför arbetsmark
naden under lång tid inteätervänder 
vid nästa konjunkturuppgång. 
Samma tragiska erfarenhet gjordes 
i Sverige vid den förra lågkonjunk
turen. De ungdomar som då 
stängdes ute från arbetsmarknaden 
har förblivit utestängda. De har 
fortfarande i stor utsträckning 
tillfålliga jobb eller inga jobb alls. 

Lund är ingen förskonad stad. 
Under detsenaste årethar arbetslös
heten fördubblats. 1700 människor 
är idag öppet arbetslösa. A v dessa 
är450personerunder25 år. Antalet 
arbetslösa är i verkligheten högre. 
Det finns ett mörkertal med 
människor som av olika orsaker 
inte kan delta i konkurrensen om de 
jobb som inte finns. 

Framtidsprognosen för Lund är 
dyster. Idag är 400 personer 
varslade på bl a Åkermans och 
Åkerlund & Rausing. Till detta 
kommer troligen varsel frän Tetra 
Pak och Alfa-Laval. När sedan 
borgama förverkligat sina ambiti
oner i Lunds kommun kommer de 
arbetslösas skara att fyllas på med 
före detta kommunalanställda. 

Det är lätt att känna sig miss
lyckad som människa när man 
mister sitt arbete. Men det handlar 
inte om brister hos enskilda 
individer när tusentals löntagare 
ställs utanjobb och möjligheter till 
egen försörjning. 

Bristema finns i stället i den 
ekonomi som tvingar en växande 
grupp medborgare att leva på 
allmosor. 

Börsuppgängarnas och finans
institutens glada åttiotal är slut. Nu 
skall löntagarna och alla de ung
domar som aldrig hann få något 
arbete betala priset för en överhettad 
spekulationsekonomi. V änstem har 
identitetsproblem. Men vänstern 
behövs. Behovet av en antikapita
listisk vänster är lika stort idag som 
igår. 

Vänsterpartiet Lund, styrelsen 

Prolog (1873) till 

Tredje torsdagen 
i Tor 
Som framgått av olika tidningsrapporter rullar det 
stora Nödenprojektet vidare trots att det ett slag såg 
dystert ut. Det är nog så att projektet och dess enskilda 
delar äger sädana kvaliteter att anslgsgivare och be
slutsfattare har övertygats. 

På Röda Kapellets årsfest den 8.2 berättade Maria 
Sundqvist om pjäsen "GAN -Nödaungen" som ska ha 
premiär på Kultumatten. Liksom i andra delar av 
projektet handlardet om fattigfolkoch en fattigstadsdeL 
Men det är inget arbetarspel, inget socialrealistiskt 
indignationsdrama 

För att illustrera det perspektiv som Maria Sund
qvist (och Månteatem) har i Nödenprojektet återger vi 
här prologen till hennes pjäs Tredje torsdagen i Tor. 
Den har under namnet Positivhalaren spelats främst 
för mellanstadieelever. En bearbetning för Malmö 
stadsteater har t.v. stoppats på grund av krisen där. 

/dansmusik/ 

Där gick en dans på Snipas Äng, 
den fuktiga mark där endast tranorna dansat 

Där gick en dans·på Snipas Äng. 

/dansrytm/ 
Den unge drängen Gabriel hade lurats till att tråda 
dansen med Pilefrun, trollpackan. som bodde i 
Pilevallen. Pilefrun hindrade herr Snipa att bygga på 
ängen. 

Ingen spade rådde på jorden. 
Ingen såg rådde på trädet. 
Ingen hammare rädde på spiken. 

Här rådde Pilefrun. 

Frän en sten talade herr Snipa och sade att ''här behöv
des billiga och bra bostäder åt alla bönder som nu 
skulle bli arbetare". 

(Och tänkte att han gjorde en bra affär på bygget.) 

Men här rådde Pilefrun. 

Pilefruns svaghet var att dansa. Kunde man fä henne 
att dansa hela natten och glömma bort morgonens 
ankomst, skulle morgonsolen fä henne att spricka. 
Men vem ville väl dansa med trollpackan? 

Vem vill väl dansa med Pilefrun? 

Herr Snipa ställde till dans på ängen en lördagkvälL 
Lockad av tonerna kom Pilefrun, klädd i sina grannas te 
trasor. Vaggande stod hon vid sidan av de svängande 
paren. Gabriel var lilldräng hos herr Snipa. 

Snipa pekade på trollpackan och sa att han "så gärna 
velat dansa med den stackars gumman om han bara 
orkat." 

Se så hett hon längtar efter att fä dansa! 
Nu ska du dansa med henne! Här har du en en 
slant. 

Gabriel tittade förundrad på den blanka slanten, så 
mycketpengar hadehan aldrig nånsinhållit i sin hand! 

Hanhade bråkat med Maja, hon hade inte velat följa 
med till dansen. Så hade de skilts som ovänner. 

Han tänkte: "Maja får skylla sig själv! Att jag 
dansar med någon annan!" 

Snipa knuffade fram honom. 

Se så! Sätt fart! 

Och Gabriel bjöd upp kärringen, som sken 
upp, tog tag i pojken och började snurra. 

Och snurra. 

Inte en gång under natten släppte hon den stackars 
Gabriel, och spelmännen hade fått betalt för att spela 
oavbrutet och överrösta tornvakten. 

När dagen grydde och solens första strålar trängde 
ner genom dimman, hördes en fruktansvärd smäll och 
trollpackan sprack och gick upp i rök. · 

/tyst och dimma/ 

På marken låg Gabriel död, ih jäldansad; hans trätofflor 
var helt utslitna. 

Dimman ville inte lätta alls den dagen. Vissa menade 
att den dimman egentligen v ar osaliga spöken. Döda, 
som ingen ro får. 

Men herr Snipa förspillde ingen tid, utan lät hant
verkarna börja bygga redan samma dag. 

Man sa att dimman blev inbyggd i husen, attdet var 
därför de var så fuktiga. 

Fattiga bönder, pigor och drängar flyttade in, i hopp 
om att fä arbete på nån av stadens fabriker. 

Bort flög tranorna, in strömmade råttorna. 

Herr Snipa kallade området "Nya staden". 
Människorna som bodde där sa "Nöden". 

Marx på 90-talet 
Nybliven Lundabo har varit på 
några möten i sociologens serni
narieserie Marx på 90-talet. Ett fmt 
uppslag och en intressant serie för 
alla med intresse för politik både i 
historien och i framtiden. Men 
intresset, mätt i antalet åhörare, har 
varit uppseendeväckande dåligt. 
När serien avslutades på tisdagen 
var vi bara sex, utöver inledaren. 
V ar fmns alla politiskt intresserade 
Lundabor, både nyblivna och 
andra? Sitter ni framför era bild
skärmar och tänker på något annat? 
Självklart fmns det mänga som är 
bundna vid sitt arbete. Men ändå ... 

Iden bakom serien var som sagt 
utmärkt, tycker jag. Analys och 
beskrivning av den politiska ut
vecklingen, kombinerat med per-

sonligaberättelserom egnaerfaren
heter och inspirationskällor. Lev an
de politisk historia med andra ord. 
Jag vet vid det här laget en hel del 
om Gurmar Olofssons, Per F ro stins 
och Greta Hofstens livshistoria. 
Och har av dem fått en hel del att 
tänka på om vår politiska framtid. 

Greta Hofsten vill- som framgår 
av förra veckans VB - se en ny 
Marx sammansatt av en liten bit 
pensionär, ett stadigt stycke erfaren 
kvinna och några rejäla stänk 
uppkäftig tjej/grabb. Detta har hon 
kommit fram till i sin spaning efter 
en politisk potential. Inför framtiden 
ställer hon frågor som: Vilka blir 
de politiska aktörerna? Vilket 
utrymme får viiörpolitik? Kommer 
det en antikapitalistisk våg - och 

det gör det enligt Greta- v ad leder 
den till och vem tar hand om den nu 
när vänstern är så villrådig? Och 
vilka politiska redskap har vi att ta 
till? Politiska visioner, om vi där
med menar möjlighet attöverblicka 
och omfatta helheten, är numera 
komplicerade. De kan inte skapas, 
som Greta säjer, på grund- eller 
bascirkelnivå. Men vi har i Sverige 
en politisk kultur att falla tillbaka 
på. Den måste fortleva i det läge vi 
befinner oss i, med en regering som 
är så renodlat ideologisk och 
självtillräckligtarrogantattdenkan 
tala om den enda vägen. Som om vi 
är på väg att bli ett totalitärt land. 

Birgit 
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Oversiktsplanen: 

Ny majoritet i byggnadsnämnden 
Det blir ingen Hardebergastad, mark reserveras för spår
väg till Dalby och Staffanstorp, en grön kil antyds mellan 
Sandby och Mårtens Fälad. Björnstorps by byggs inte ut 
men väl Stångby och kanske också Vallkärra lilla stations
samhälle. 
För detta blir detmajoritet i kom
munen om en ny konstellation 
håller ihop. Den bestAr, än så 
länge, av m, fp och v. Med s, c 
och mp har kontakter inletts . 

Havererat planförslag 
För ett par Ar sen var översikts
planen en stor debattfråga bland 
och inom de politiska partierna, 
påinsändarsidornaochinteminst 
här i VB. Den stora stridsfrAagn 
var Hardebergastaden. 

Sent omsider, sommaren 
1990, kom ett planförslag upp 
till kommunfullmäktige för be
slut. Men det blev inget. Det visste 
man i och för sej innan, med 
tanke på partiernas ställnings
taganden. 

-Nu görs alltså ett nytt försök 
attfåframenöversiktsplan, Tho
mas Schlyter, v-reP,!esentant i 
byggnadsnämnden. Ar det då så 
viktigt att ha en? 

-Det ska normalt finnas en 
översiktsplan i en kommun. Den 
är ett viktigt instrument för bygg
nadsnärnnden och dess tjänste
män. Med stöd i planen kan man 
t.ex. avslå bygglovsansökningar 

i områden som är aktuella för 
exploatering. 

Tingvars plan 
Planförslaget som föll kan sägas 
vara ett verk av den då nye och 
dynamiske stadsbyggnadsdirek
tören Anders Tingvar. Dess stora 
innovation var just Hardeberga
staden. Genom at man anlade en 
stornystadsdel mellan Lund och 
Dalbyskulle man få underlag för 
en spårväg. Sin starkaste upp
backning fick Tingvar av social
demokraterna, därnäst av cen
tern. 

Att Hardebergastaden nu är 
borta ur diskussionen beror alltså 
på politiskt motstånd. Men fram
för allt beror det kanske på den så 
nyckfulla verkligheten. Den dyra 
spårvägen skulle bl.a. finansie
ras med byggrätter, men bygg
planerna är som bekant inte vad · 
devarförtvåArsen. Trotsattjust 
Lund har vuxit med cirka 2000 
invånare det senaste Aret fAr man 
räknamed attexpansionen avtar. 
Hardebergastaden behövs inte, 
liksom inte den ute i Björns torp, 
sydöst om Dalby, som borgarna 
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ville ha. 
- Socialdemokraterna menar ju 

att det inte kan bli någonspårväg 
till Dalby om inte Hardeberga
staden byggs. 
-Just nu är alla spårvä_gsplaner 

högst osäkra överhuvudtaget. 
Men det är viktigt att behålla 
tanken inför den dag som kon
junkturen vänder, statsanslagen 
ökar eller det blir majoritet för en 
radikalt ny trafikpolitik. Därför 
vill vi reservera plats i planen för 
spårväg till bådeStaffanstorpoch 
Dal by. Men utan Hardebergastad 
kan spårvägen ta den gena 
sträckan utmed landsvägen och 
sen angöra Linero för lokal-" 

Till programdebatten: 

trafikens skull. Sträckningen inne 
i Lund kan tänkas på flera sätt. 

Gehör för v-synpunkter 
Den nya planen innebär alltså 
främst en reduktion av de gamla 
ambitionerna.Denkannogockså 
upfattas som interimistisk, med 
begränsad livslängd. När den har 
antagits, vilket i bästa fall kan 
ske redan i höst, fAr arbetet inle
das med en ny plan. Ja,det är 
normalt att man arbetar kontinu
erligt med översiktsplaner, även 
om tjänstemännen i Lunc!just nu 
är brända och inte vill börja rita 
detaljer förrän politikerna har 
samsats om riktlinjerna. Gr 

Vårt parti i program och verklighet 
Under rubriken «Vårt parti« 
föreslår programkommissionen 
en text som börjar med partiets 
grundande 1917, och som själv
kritiskt berättar om sovjetbero
ende efter 1919. Med konstate
randet att partiet dock fört en 
nödvändig och legitim kamp mot 
det svenska klasssamhället av
slutas avsnittet. 

Är det inte något som fal
lit bort här? Om alls partihis
torien ska vara med i program
met, så bör väl de senaste tjugo 
årens försök till omorientering 
ges sin historia? Vi gAr inte 
direkt från SKP till ett brett 
vänsterparti. 

Men viktigare än att skriva 
historia är att i programmet 
ange vänsterpartiets partisyn. 
Med inspiration från den finska 
vänsteralliansens program kan 
man skissera ett tillägg: 
«Vänsterpartiet 
- vill vara ett parti för alla 

vänstersinnade 
- bygger sin styrka på lokalor

ganisationernas arbete 
-eftersträvar .inte en centrali

serad kontroll 
- syftar till bredast möjliga 

öppenhet 
- utvecklar politiken genom 

öppna diskussioner mellan 
medlemmar och sympatisörer. 

- deltar i parlamentariska för
samlingar 

- syftar i sitt riksdagsarbete 
till regeringsmedverlcan inom 
en röd-grön allians.« 

Det där med centraliserad kon
troll låter konstigt. Så kan det 
förstås inte skrivas. I det 
finska programmet hänger det väl 
samman med att det gäller en 
allians mellan tidigare själv
ständiga organisationer. Att jag 
tar upp det här beroro på en 
tanke jag fick under senaste 
partistyrelsemötet: 

Varför inte låta partiets 
formella uppbyggnad avspegla 
verkligheten? Det vill säga att 
bygga på det som är bra, den 

lokala aktiviteten, och minska 
betydelsen av partiets centrala 
ledning? 

Det finns ett stort missnö
je med partiets ledning, inte 
minst inom densamma. De senaste 
månaderna har det kommit en 
högröstad kritik från medlemmar 
och lokalorganisationer som 
kräver rättning i ledet. Led
ningen ska tala om vad man ska 
tycka och vad man får säga. 
Debatt i väsentliga frågor får 
inte vara öppen och absolut inte 
föras i "borgliga massmedia" . . 
Partistyrelsen ska utesluta 
eller åtminstone tillrättavisa 
debattörer, samt ge besked om 
vilken politik som gäller. 

Denna kritik skrämmer mig. 
Den kan väl delvis ses i ljuset 
av ett kommande partiledarval, 
som ett försök att oskadliggöra 
en möjlig kandidat. Men framför
allt avslöjar den en partisyn 
som jag menar är oförenlig med 
ett brett vänsterparti. 

Mindre högröstad är kriti
ken mot partiledningen från alla 
oss som vill ha klara signaler 
som visar på partiets förnyelse. 
Vi i Lund har ju inte vanan att 
förlita oss på partiledningen, . 
och det är ett gott stalltips 
att inte satsa sina förvänt
ningar på ledningen den här 
gången heller. 

Vi som vill ha ett brett 
vänsterparti måste satsa på det, 
och jobba för det fram till 
kongressen. Programarbetet är en 
viktig del av det arbetet, och 
nog hade vi hoppats på ett radi
kalare förslag från programkom
missionen. 

Rolf Nilson sa på partisty
relsemötet att han tyckte pro
gramförslaget var ett förbättrat 
och moderniserat program för 
VPK., men att det inte passade 
Vänsterpartiet. Nu har vi några 
månader på oss att ta fram al
ternativ. 

Ann Schlytu 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet, (Se ovan) 
NY ADRESS .. .......... .......................................... . 

Övertygad 
J ag har länge tvekat om hur jag ska 
ställamig till svenskt medlemskap 
i EG. Nu märker jag an EG-an
hängarnas argument börjar kännas 
övertygande. På senaste tiden har 
jag närnligep fått veta följande: 

Annika Ahnberg: Den som är 
mot EG är egentligen djupare sett 
rasist. (Skuld, skuld!) 

JullaKristeva: Densom är mot 
EG har i själva verket svårt att 
frigörasig frän sinmodersbindning 
och bör gå i terapi. (Skarn, skam!) 

Per T Ohlsson: Intellektuella 
som är kritiska mot EG-inträde är 
i själva verket "nyttiga idioter" som 
går rasismens ärenden utan att 
själva inse det. (Mindervärde!) 

J ag känner mig allt säkrare. Den 
sak som kräver sådana argument 
är sjuk. 

Ulla Hansson 

Lundavänstern 
gömmer sig i EG-frågan 
På vänsterpartiets årsmöte i Lund 
avslogs, med två tredjedels majori
tet, en motion om an partiet skulle 
uttala sig mot EG-anslutning. 

RolfNilson, som under en längre 
tid talat för svenskt medlemskap, 
motiverade sin ja med att interna
tionelltsamarbete är värdefullt, och 
an EG är det mest utvecklade och 
utvecklingsbara exemplet på inter
nationellt samarbete. Värt delta
gande i detta samarbete skulle bi
dra till bl a en bättre välfärds- och 
miljöpolitik i Europa. 

De risker som påtalades i form 
av försämrade villkor för kvinnor, 
fack osv vändes till motiv för att vi 
måste vara med och delta i utform
ningen av dem. Men med en sådant 
resonemang kan man ju motivera 
deltagande i det mesta Uppenbar
ligen är ja-sidan beredd att gå längt 
- "ändamålet helgar medlen". Jo 
tack! Det har ju ofta visat sig vara 
en bra argument i allt revolutionärt 
arbete. 

Roland Andersson förstod inte 
hur jag kunde påstå att EG-frägan 
var en fråga vi länge hade haft på 

dagordningen. Ann Schlyter ville 
inte tvingas ta ställning. Men frå
gan kan ju inte ha kommit upp som 
en överraskning. EG har faktiskt 
diskuterats i mänga är. Visst har 
förändringarna i östra Europa varit 
omvälvande, men de påverkar ju 
inte vår kritik av EG när det gäller 
demokratiaspekten, förhållandet till 
tredje världen, riskerna för han
delskrig, EG som kärnvapenmakt 
m m. EG av modell1992 innebär i 
lika hög grad som EG av modell 
1980 attmakten samlas till Bryssels 
kontorskomplex. 

Ann Schlyter ansåg att mycket 
av partiets argumentation var 
vinklad och även rent felaktig. Ja, 
det är möjligt, men redovisa då 
dessa felaktigheter öppet för oss, så 
an vi kan korrigera dem! Ty felak
tigheter behöver ju inte betyda att 
värt ställningstagande i sin helhet 
är fel. 

Henrik Smith betonade hur svär 
frågan var, och att vi först måste 
sätta oss in i EES-avtalet innan vi 
kunde ta ställning. Det var nog tur 
att Henrik Smith vid kärnkrafts
omröstningen 1980 inte ställde 
samma krav på sakkunskap! Jag 
kan ännu inte göra en riskanalys 
och genom två ekvationer järnföra 
de kortsiktiga miljöeffekterna av 
elproduktiongenomkärnkraftjäm
fört med fossila bränslen, för att . 
därmed kunna kräva en snabbav- , 
veckling av Barsebäck. 

RolfNilsonkritiseradeocksånej- ~ 
sidan för an denna inte visade på 
något alternativ. Men visst fmns 
det alternativ! Sverige har redan 
idag en rad avtal med EG och andra 
handelspartners. Sverige har en rad 
tillgängar som gör att vi även i 
fortsättningen utgör en viktig del 
av Europas ekonomi. Det är skräm
selpropaganda likt den vi hade in
för kärnkraftsomröstningen att på
stå, att vi blir en isolerad ö. För att 
inte tala om jämförelsen med Alba
nien, se VB nr 22. Svensk industri 
äJ:ju i hög grad redan ute i Europa. 

Min motion kom till därför att vi 
skulle komma igång med opinions
bildnning mot EG. Dagspress och 
övriga media, de stora politiska 
partierna, SAF m fl argumenterar 
sedan flera är för att vi skall in
ordna ossi EG, kapitalets interna- · 
tional. De få som ännu vågar, eller 
tvingas gå mot strömmen, behöver 
följaktligen allt stöd. Detta stöd är 
uppenbar Ii gen v änstem i Lund inte 
beredd att ge idag. Kanske i mor
gon, när vi har studerat frågan 
grundligt? 

Kampanjen Nej till EG kommer 
snart att bygga upp en organisation 
i Lund. Miljöpartister, anarkister, 
ungsossar kommer att finnas med. 
V ad gör ....... partistema i Lund? 

Jönsson 

Karin Blom 
Uarda vägen D:85 
223 7l Lund 

Svårare 
ATTHYRA 
Roland Andersson (v) har reagerat 
mot att de borgerliga politikerna i 
Lunds kommunstyrelse bestämtsig 
för att försvära för hyresgästerna i 
Lund. 

Det anser det nämligen vara 
följden av ett beslut i kommun
styrelsen förra veckan, som drevs 
igenom av den borgerliga majori
teten. Beslutet innebär att man vill 

· sälja de kommunägda hyreslägen
heterna genom att förvandla dem 
till bostadsrätter. 

Det kommer att skapa ytterligare 
.problem på bostadsmarknaden 
säger Roland Andersson till VB. 
Det är redan idag svårt att hitta 
hyreslägenheter och ännu svärare 
blir det om en stor del av de 
kvarvar ande säljs ut till bostads
rätter. Det blir bara de som har 
pengar som får bostad, påpekar 
Andersson. Eftersom det i första 
hand är fråga om bostäder i centrum 
innebär beslutet att Lund blir 
bostadssegregerat. Folk med 
pengar bor i centrum, övriga i 

· periferin. 

Andra problem 
Det har hänt att en majoritet i en 
fastighet köpt sina lägenheter. De 
har då blivit hyresvärdar för de 
övriga i huset, något som kan vara 

·problematiskt. 
Innan man fattade beslutet borde 

man ha utrett vilkakonsekvenserna 
blir men det har man tyvärr inte 
varit intresserade av på den borg
erliga sidan, säger Roland med 
beklagande. Inte har man heller 
diskuterat prissättning och i vilken 
grad kommunen är beredd att 
subventionerade blivande bostads
rättsinnehavarna. Det verkar som 
om man inte vill veta säger Roland 
Andersson och Gunlög Stenfelt i 
slutklänunen till sin gemensamma 
reservation i kommunstyrelsen. 

VB kompletterar 
I värt referat frän vänsterpartiets 
lokala årsmöte förra veckan mis
sade vi tvånya styrelsemedlemmar. 
De heter Olof Norborg och Bengt
Göran Paradis. 

Hans Fäldt, 
trumslagare frän Staffanstorp, är 
sedandetsenasteårsmötetny i Röda 
Kapellets ledningsgrupp - ett 
begrepp som f.ö. väckte kritik . 
Orkestern kunde se tillbaka på ett 
mycket aktivt är, inte minst genom 
sina insatser i höstens valrörelse. 

POSTTIDNING 

Gun Hellsvik 
kommenterar i onsdagens DN 
Debatt förslaget att kriminalisera 
rasistiska organisationer. 

Vänsterpartiets Annika Åhnberg 
tog upp frågan i riksdagen nyligen. 
Säv äl centern, socialdemokraterna 
som KDS har visat intresse för 
förslaget. 

För att lägga an moteld rycker 
nu vår justitieminister ut. Att 
juristen Hellsvik ser juridiska 
svårigheter är kanske inte att 
förundra sig över. Inte heller att 
den moderata käpphästen "öst
europa" tas fram ur spiltan. Men 
attmäla upp bilden av Sverige som 
en totalitär stat med polisinfil
tratörer, angivare, bandspelare och 
spionkameror är väl ändå att ta till 
Gunsan! 

Särskiltmed tanke på att Sverige 
undertecknatettFN-dokumentvari 
vi utlovar denna lagstiftning, som 
f.ö. redan genomförts i ett antal 
andra länder, t ex England och 
Tyskland utan att vi sett till
stymmelse till de fasor som Hells
vik målar upp. 

Det är naturligtvis ingen som 
tror att en kriminalisering löser 
alla problem. Men det skulle 
kanske underlätta för S ix ten Måns
son inför 30 november? Om viljan 
fanns. 

Harald behöver 
Det är hög tid att Harald får en 
sittvagn att åka i. Någon av VB:s 
läsare har säkert en sådan i käl
laren? Kanske också en "lära-gå
vagn"? Eller vet någon som har. 
Ring i säfalltill Birgit Stare0418/ 
634 16. 

KOMPOL möte Må 17.2 kl 19.15 på 
partllokalen. 

HANNAS FLÄKT Sö 16.2kl17.00 Rep 
på Palaestra. 

RÖDA KAPELLET Sö 16.2 kl18.45 rep 
på Palaestra med Birgit! Ta med alla 
noter. 
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