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Utkommer fredagar 1992 18 :e år g. Lösnummer 2 kr 

Torsdag 30 april 

F örs ta maj i Lund: 
Tider l maj 
Kl. 11 startar Öppet hus på stads
hallen, där det bl. a. serveras kaf
fe och man kan lyssna till Bengt 
Olle Bengtssons sobra pianospel. 
Dessutom blir det i ett av grupp
rummen intill foajen "Politiska 
samtal" enligt följande tidtabell: 

FESTDAG som avslutas med FEST 

11.00 Rolf L. Nilson (v), Vänsterns 
förnyelse 

11.30 Fiona Björling (mp), Inför 
världsmiljölwnferensen i Rio 

12.00 Hilding Hagberg (apk), 
Dagsläget, sett ur ett långt 
perspekliv 

12.30 Solveig Sällström (kp ), 
Därför behövs ett kvinnaparti 

Kl. 13.30 är det samling på Cle
menstorget för demonstrationen 
som avgår en halvtimme senare, 
kl. 14. 

Kl. 14.30, eller efter demon
strationens ankomst, inleds på 
stortorget det avslutande mötet 
med Annika Åhnberg som hu
vudtalare.Dessutom talar Gun
nar Stensson underrubriken "Gör 
tredje världen synlig". 

Kl. 18.30 håller Kristrta för 
socialism förstamajgudstjänst i 

I morgon fredag blir det tjugonde gängen i modern tid som 
lundavänstern prdnar ett eget förstamajfirande med 
demonstration. Aren dessförinnan brukade man resa in till 
Malmö och utgöra en småstörig svans till det socialdemo
kratiska tåget. 

Huvudbanderollernaärnyaiårets 
tåg. De lyder "För rättvisa och 
solidaritet-mot högerpolitiken" 
och "För ett mångkulturellt Sve
rige". Men även många av "un
derbanderollerna" är nyaför året. 
Vi återger listan härintill, bl.a. 
som en vägledning för dem som 
har någonhjärtefrågasom de vill 
sluta upp för. 

positionen mot n~dsk~ingarna 
i välfärdenorgantseras mom allt 
fler sektorer. 

Vi tror alltså att vi har en del att 
lära ut till socialdemokraterna. 
Men vi har även mycket att lära 
av dem. Vi fick just en rapport 
från Skarpnäck i Stockholm där 
lokala s-are och v-are tänker träf
fas och fraternisera irman de drar 
in till centrum och sina respekti
ve partimanifestationer. Vi be
klagar att försöken att åstadkom
ma något liknande i Lund stupa
de på socialdemokratiskt mot
stånd. Men det går väl flera tåg, 
dvs. det kommer nya tillfållen. 
Kanske redan 1993 ... 

Några önskar en stilla stund 
efter dagens hektiska aktiviteter 
och kan då delta i den gudstjänst 
som Kristna för socialism håller 

i dornkyrkans krypta, enligt en 
tradition som nu börjar få ett antal 
år på nacken. 

Kroppens behov 
Men sen gör sej no g kroppen och • 
dess behov påminta. Då tar man 
de korta stegen över till Restau
rang Kulturens källare som har 

·bokats för förstamajfes ten. Där 
kan man ta sej en bit mat (för
slagvis pytt) och några glas juice 
eller öl eller vin- de flesta har ju 
ledigt följande dag - och sum
meradagens intryck tillsammans 
med vännerna. Vid tiotiden an
länder Lufsenochhans band, vars 
raka tradjazz passar så fmt i den 
robusta lokalen. 

Man kan fara ut på landet och 
tillbringa första maj med att 
begrunda sin egen navel. Men 
det är inte särskilt roligt. I stället 
uppmanar vi läsarna att delta i 
vänsterns lokala förstamajfrran
de, i hela dess bredd. 

Se ävendagens ledarepåsid2! 

.domkyrkans krypta. En ensem
ble ur Röda Kapellet medverkar 
och spelar även utanför kyrkan 
före gudstjänsten. 

Kl. 20-01. Fest i Restaurang 
Kulturens källare. Dansbandet 
kör igång vid tiotiden. 

Ömsesidigt lärande 
Socialdemokraterna har, som 
svar på den borgerliga kritiken, 
förklarat att de vill göra om för
sta maj till en dag av fest. Ut
märkt! Det har vänstern i Lund 
länge ägnat sej åt. Det finns så 
mycket att glädja sej åt, t.ex. att 
våren har slagit till. Valborgs
mässoafton tänker förstamaj
komitten ge sej ut på Revingefäl
tet och bryta spädgrönt björkris 
att pryda banderollstänger och 
röda fanor med. Det är fårger 
som är ganska läckra tillsam
mans. Roligt är det också att de 
borger liga partierna går tillbaka i 
opinionsmätningarna och att op-
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Banderolltexter första maj 
För rättivsa och solidaritet- mot högerpolitiken. 
Vi skapade inte krisen. Vi vill inte betala 
Arbete - en rättighet för alla. K vinnor väljer barn OCH jobb 
Abon- kvinnans rättighet. Bekämpa nymoralismen 
Barn, bibliotek och bussar. Kollektiv service- gemensamt ansvar 
liver slutar inte vid 20. Bevara komvux och folkhögskolor 

Röd politik fOr- en grön miljö 
Bojkotta butikerna på Klostergatan 
Sveriges bidrag till miljömötet i Rio: En halvering av bilismen 

För ett mångkulturellt Sverige 
För ett demokratiskt Palestina 
Stöd det kurdiska folkets kamp 
För ett demokratiskt Sydafrika 
Ja till Europa. Nej till EG 



~KOMMENTAR' 
Den svåra öppenheten 
Det har kommit kritiska kom
mentarer till de "Politiska sam
tal" som i år ingår i vänsterns för
stamajfirande här i Lund. Hur 
kan man inbjuda en gammal 
Stalinhyllare som Hilding Hag
berg, har man frågat. Och varför 
får det nya kvinnapartiet göra 
reklam för sej själva på ett v-ar
rangemang? 

Konkret kan det svaras: Det 
verkar som om allt SOJTl Hilding 
Hagberg arbetat och kämpat för 
under ett mycket långt liv har 
fallit i bitar. Flertalet vänsterak
tiva här i Lund har varit oense 
med honom på avgörande punk
ter, mendethindrar inte attsaker 
och ting har rasat för oss också. 
Hilding Hagbergs sätt atthantera 
sin besvikelse borde kunna hjäl
pa oss att hantera vår egen. Vad 
beträffar Solveig Sällström i 
kvinnapartiet var hon tidigare 
vänsterpartist och bl.a. kommu
nal sekreterare åt v-gruppen i 
Malmö. Vi vet att många andra 
kvinnor förtvivlar om att få sina 
krav tillgodosedda i de befintliga 
partierna. Återigen: här finns nå
got att lära. 

Vänstern har all anledning att 
v ara öppen och ödmjuk, sökande 
och lärande, även på en uppvis
ningsdag som första maj. Och 
kri likerna bör betänka att öppen
heten och toleransen är en god 
vänstertradition just i Lund. 

Detfinns andra kritiker. Detfinns 
t.o .m. de som säger: Vi accepte
rar inte huvudtalaren Annika 
Åhnberg och hennes åsikter om 
Sverige och EG. Därmed ogillar 
vi att mötesarrangörerna har 
bjudit in henne, och därför de
monstrerar vi i Malmö och lyss
nar på Anton Flink, vars taliEG
fråganinteär"kanske"utan "nej, 
nej". 

Vi vill påminna om vad VB 
rapporterade för tv å nummer sen. 
Att v-styrelsens främsta kandi
dat som förstamajtalare var 
Hanna Olsson, som är prostitu
tionsforskare och en förkämpe 
för förtryckta kvinnor, men fak
tiskt också EG-kritiker. Även 
tvåan på önskelistan var en icke
vänsterpartist, Maria-Pia Boe
thius. Kanske kommer någon av 
dem och talar nästa år. 

Nu blev det alltså Annika 
Åhnberg . Vi vet inte om eller hur 
mycket hon tar upp EG-frågan i 
sitt tal - hon är i första hand 
miljöpolitiker, ansvarig för så
danafrågorinom v-riksdagsgrup
pen-men vi uppmanar alla att ta 
del av och värdera hennes EG
argument. (Utförligast finns de 
formulerade i en artikel som hon 
skrivit tillsammans med sin man 
Berra och senaste numret av So
cialistisk Debatt.) Dessförinnan 
kan ni gärna gå bakom den ban
deroll som organisationen Nej 

till EG bär i demonstrationståget. 
Att benhårtslutasej kring egna 

åsikter och inte vilja lyssna till 
andras kan i någon mån bottna i 
individuell rigiditet, en de hop
knipta mungipornas personlig
hetstyp, men hänger framför allt 
samman med dåliga traditioner 
som vänstern borde göra sej av 
med, för sin långsiktiga överlev
nads skull. Vi vill åter påminna 
om öppenhetstraditionen här i 
Lund, som bl.a. kommit till ut
tryck i VB:s långa debatt i just 
EG-frågan. 

Till dem som tänker fly Lund på 
första maj hör ett antal medlem
mar i Ung Vänster. 

Det hör ungdomen till att söka 
sej till enkla lösningar och rena 
linjer. Tolerans brukar inte vara 
det första man lär sej. Men tros
vissheten har gjort vänstern 
mycket ont. Om vi förstätt saken 
rätt är bl.a. detta Hilding Hag
bergs mening nuförtiden. Ung
domarna borde stanna i stan och 
lyssna på honom. 

l somligas EG-syn finns inget 
utrymmejOrnyanser. Viharl~ 
Lars-Erik Håkanssons teckning 
ur statstjänstemannen nr 4. 

K varnbystyrelse 
Partistyrelsemötet i lördags ut
såg bl.a. styrelse för Kvarnby 
folkhögskola. Ordförande blev 
Birgit Assarson, som är f.d. hand
läggare vid utbildningsdeparte
mentet och f.ö. även medlem av 
vänsterpartiets styrelse i Lund. 
UlfNymark från Lund, känd lokal 
vänsterpolitikermedfolkhögsko
lebakgrund, valdes till suppleant. 

Övriga ordinarie ledarnöter är 
malmöborna Elisabeth Hellman, 
Kerstin Lidström, Mats Mårtens
son och Kurt Sjöström (skolans 
initiativtagare) samt Katja Raja
la från Helsingborg och Agneta 
Wiren från Göteborg. 

VB rättar 
I "Kongressrapport från Nej till 
EG" talade vi om en författare 
Hans Lindqvist som skulle vara 
medlem i organisationens styrel
se. Det handlar naturligtvis om 
DN-kritikern Sven Lindqvist. 

Sven-Hugo Mattsson, 
ny partiföreträdare (v) 
- Jag skall försöka: föra ur in
formationen om vad som sker i 
kommunfullmäktige. Det är vik
tigt att det som sägs och görs i 
fullmäktige kommer ut till de 
vanliga medlemmarna och kom
muninvånarna. Som det nu är 
sprider vi vår information inför 
varje val, men mellan valen är vi 
tysta, vi låter inte höra talas om 
oss. Då är det är sämre med den 
externa informationen. 

Detta säger Sven-Hugo Matts
son som kommer att utses till ny 
partiföreträdare för vänsterpar
tietvidnästafullmäktigemöteden 
21 maj. Sven-Hugo sitter i full 
mäktige för v sedan valet förra 
hösten. Han satt också under en 
tidigare period, 79-82, och är 
alltså veteran bland vänsterpoli
tikerna. Sven-Hugo arbetar i var
dagslag som postiljon i Lund. 

Sven-Hugo kommer att dela 
arb.etet med Roland Andersson 

eceptrutan 
V albor g är här och det är säkert 
dags för den glada vårfes ten. Nära 
och kära samlas kring bålet för en 
stämningsfull stund. Men se upp: 
kvällen kan lätt bli lite kylig när 
brasan har falnat och då kan det 
kanske passa med en piffig men 
ändå lite kraftig soppa. 

Potatissoppa med fläsk 
(100 portioner, port.storl. 5 dl) 

Griskött,benfritt lO kg 
Potatis 25 kg 
Gullök 1,5 kg 
Morötter 2,5 kg 
Vetemjöl l kg 
Vatten och buljongpulv. 40 l 
Salt, vitpeppar ad.lib. 

' som tidigare harv aritensarn före-
trädare, men som tycker att det 
politiska arbetet tar för mycket 
tid. Sven-Hugo kommer att kon
centrera sig på information i oli
ka former, internt och externt. 
Samtidigt vill han fungera som 
administratör för den kommu
nalpolitiska aktiviteten i vänster
partiet i Lund. Roland kommer 
att fortsätta, men med farre tim
mar. Roland kommer att bli mer 
en politisk företrädare i och med 
att han sitter i kommunstyrelsen. 

- Jag tycker att trafikeländet 
är den viktigaste frågan . Vi har 
en ohållbar situation i stadskär
nan i dag och det måste vi göra 
något åt. Jag skriver på ett nytt 
trafikpolitiskt program men det 
tar nog ett tag med alla kommen
tarer och diskussioner innan vi 
kan presentera det, avslutar Sven
Hugo. 

Skala potatis och lök samt skär 1 

bitar (2x2x2 cm). Ansa moröt
terna och skär i bitar (l x l x l cm). 
Sv åla fläsket och skär i tärningar 
(lxlxl cm). Koka fläsketochmo
rötterna i en kittel med kort spad. 
Koka potatisen med löken och 
mosa den. Blanda den mosade 
potatisen och löken med de kokta 
morötterna och fläsket. Krydda. 
Ge soppan ett uppkok. Smaka av . 
Ev. kan nu soppan redas med 
metemjöl utrört i kallt vatten. Låt 
koka5 min. 
Om man vill ge anrättningen en 

personlig touche, kan man fin
hacka ett halvt kg persilja och strö 
ovanpå, men det ingår egentligen 
inte i receptet som är hämtat ur vår 
favoritsamling, Koktjänstregle
mente för Försvarsmakten, Kok 
RF vol.2, Stockholm 1983. 

L. 

Eftertankar om lund~ 
Det är inte bara VB som ideligen 
återkommer till frågan om järn
vägar och andra spår i och kring 
Lund. De offentliga mötena, de
batterna och presentationerna 
börjar bli många. Inte så få kän
ner sej förvirrade över mångfal
den ochhar efterlyst samordning 
och överblick. 

Därför var det utmärkt att 
kommunen hade initierat den 
välbesöktakonferense om "Spå
reni centrum" som avhölls i förra 
veckan. Arrangörsuppdraget 
hade gått till konsultfirman Tri
vector, ochdetmåste genast sägas 
att de skötte det utmärkt. Det 
märks att de har inte bara stor 
kunskap om utan även stort en
gagemang i sitt ämne. 

Att alla inledningar på en så 
ofattande konferens ska vara 
högintresanta är att begära för 

mycket. Den om farligt gods på 
järnvägen var alltför teoretisk i 
sammanhanget, och den intres
santafräganomvilkakonsekven
ser en citytunnel i Malmö får för 
nätet och trafiken i övrigt blev 
knappast tillräckligt belyst. Ban
verkets presentation av sinaskån
ska spårplaner bjöd heller inte på 
mycket nytt, vilket tyder på en 
viss slutenhetinför allanya tank
ar. I gengäld erbjöd andra inled
ningar utmärkta sammanfattning
ar och nya uppgifter. 

Inget resecentrum nu 
Som detta att omdaningen av. 
Lund C till ett modernt resecen
trum har kommit av sej så rejält. 
Det var ju inte värst länge sen 
som den stora arkitekttävlingen 
ägde rum. Men sen kom krisen 
på fastighetsmarknaden och det 



Lundakritik mot programförslag 
"Programmet skrivs på ett grarrunet inte i tillräcklig omfatt-
frejdigt st> råk, gärna folkligt ning taruppdett~.yisserligenfinns · ", ' '', /. / · 
vulgärt, sa att man minns vad ett avsmtt om milJo.frågorna. Tar v1 
där står. Framför allt bör det global~ miiJofrågorna och 
predikotonen försvinna." resursslasenet på allvar får detta 

. dock betydligtstorre konsekvenser 
.. Så.står det bl.a. ~ det yttrande för resten av vår politik. Vår eko
overforslaget till parl.!p:_ogr~ som nomiska politik måste ha resurs
antogs på medlemsmate 1 Lund sparande och miljövänlighet som 
f?rra torsdagen. Ur det omfång~- centrala mål. Avsnittet om miljö
rika oc? ~~nomarbet~~ s~ aret : 1- frågor tar upp miljöfrågor som är 
ter_ar VI har några p~c1p1ellt sar- massmedialt gångbara idag, men 
skilt miressanta avsmtt. harmissatandra viktiga frågor, t.ex. 

Kan inte samla en bred 
vänster! 

När vårt parti på förra kongres
sen bytte namn uppfattades detta 
av mångasom ettlediensträvanatt 
omvandla det gamla vpk till ett 
bredare vänsterparti. Ett parti med 
förutsättrtingar att samla flertalet 
av dem som förespråkar en radikal 
rätrvisepolitik, en radikal miljöpo
litik och en radikal kvinnopolitik. 
Slopandet av det gamla partipro
grarrunet och antagandet av grund
satserna kunde ses som ett utslag 
av sarruna strävan. 

I vänsterpartiet Lund uppfattade 
vi detta som mycket positivt och 
hoppfullt. Vi rvingas emellertid nu 
konstatera att programkommis
sionens förslag sett i detta perspek
tiv innebär ett steg bakåt. Detta är 
inte en programtext med förutsätt
ningar att samla den breda vän
stern. 

Förslaget innehåller visserligen 
mycket om kvinnor, men så gott 
som genomgående skildras kvin
nor som offer för kapitalismen, för 
den patriarkaliska maktstrukturen 
-och inte som en självständig po
litisk kraft. Vi tror att det fmns stor 
risk för att kvinnor därmed inte 
känner igen sig i prograrrunet. 

Risk för floskler 
Miljöfrågan är en av tidens vik

tigaste frågor. Vi menar att pro-

o 1spar . . 
. . finns JUSt nu mte underlag for 

v are sej nya kontor eller de dyra 
centrala bostäder som skulle 
hjälpa till att finansiera det hela. 
Vi får vänta på rulltrappor till 
perrongerna, vilket är träigt, och 
godsmagasinet står t.v . där det 
står, vilket är bra- även om det 
finns risk attdet förfaller sälänge 
det står tomt och kallt. 

Situationen med den proviso
-riska bussterminalen är ändå 
hanterlig, tyckte stadsbyggnads

. direktör Anders Tingvar. 
En fördel med uppskovet är 

förstås att man kan ta härtsyn till 
nya förutsättrtingar. En sådankan 
vara utformingen av trafiken 
mellan Lund och Danmark- om 
nu Bron blir byggd. I och med 
järnvägens avreglering blir SJ ett 
"åkeriföretag" bland flera tänk
bara andra. Ett realistiskt alter-

den pågående försurningen . 
Miljöförstöringen skylls på 

"tillväxtekonomin". De östeuro
peiska ekonomierna visade dock 
miljöförstöring utan tillväxt. Hur 
vi ska driva miljökrav en, t.ex. eko
nomiska styrmedel, diskuteras inte. 
Då tenderar kraven på miljövän
ligare produktion att bli floskler. 

Fortsatt diskussion om ekono
miskasystem och självförvaltning! 

Vi tror att partiet skulle tjäna på 
att formulera sig särskilt tydligt på 
områden där vänstern idag står 
starkt idemässigt (t.ex. vad gäller 
miljöpolitiken), men försiktigare på 
områden där genomtänkta stånd
punkter ännu inte är färdig
urvecklade. Idag råder det (mot 
bakgrund av de östeuropeiska 
planekonomiernas sammanbrott 
och de ökadesvårigheterna att upp
rätthålla en socialdemokratisk mo
dell baserad på klassarnarbete och 
storskaliga, centraliserade lös
ningar) enstorosäkerhet inom vän
stern om vilken typ av ekonomiskt 
system vi ska förorda. Ett intres
sant inslag i den debatt som nu 
pågår är diskussionen om självför
valtning. Men självförvaltnings
ideerna rymmer många problem 
(vilket exemplet Jugoslavien visar 
med all önskvärd tydlighet) . Att 
förena självförvaltning i företagen 
med en övergripande demokratisk 
styrning, med upprätthållandet av 
en grundläggande samhällsso
lidaritet, med ekonomisk effektiv i-

nativ är att SJ, eller ett konsor
tium där SJ ingår, kör pendeltåg 
mellan Lund och Roskilde, som 
även övertar en stor del av den 
lokala trafiken till Malmö. Där
med behövs anläggningar i Lund 
för att serva de många vändande 
tågen. Detta hade knappast för
utsatts i stationstävlingen. 

Larry Andows m.fl. tanke att 
gräv a ner spåren genom Lund är 
numera sågad. 

350 knyck 
Till det nya hör också SJs ökade 
tro på snabbtågens kommersiella 
möjligheter. Man tror nu på de
ras möjligheter att erövra ett 
betydande antal resenärer från 
flyget mellan Stockholm och 
kontinenten . Det förutsätter 
emellertid hastigheter på upp till 
350 km/h., vilket i sin tur förut
sätternyaoch rakare banor. Lund 
och Malmö innebär en onödig 
sväng om man är på väg från 
Stockholm till Hamburg. 

te t, full sysselsättning och rörlighet 
på arbetsmarknaden förefaller 
minst sagt problematiskt. 

Diskussionernaomsjälvförvalt
ning i privatoch offentlig verksarn
het och om vilket ekonomiskt sys
tem vänstern ska förorda är kom
plicerad och måste få ta tid. Att nu 
bestämma sig för en viss modell är 
på tok för tidigt. Det rimliga i nulä
getanser vi vara attnöjaoss medatt 
i pro gr arrune t slå fast vissa grund
läggande principer; att vi är för en 
avvägning mellan plan och mark
nad utifrån sociala och miljö
mässiga hänsyn, att vi vill öka de 
arbetandes inflytande på sina ar
betsplatser etc . 

Skilj princip- och handlings
program! 

I programförslaget blandas 
grundläggande principer, visioner 
och konkreta dagspolitiska frågor. 
Vi anser att detta gör ett onödigt 
förvillande intryck och gör pro
grarmner onödigt långt. Dessutom 
framstår det som underligt att 
medan vissa politikområden be
handlas utförligt, i synnerhet 
Europafrågan, saknas andra helt, 
t.ex . bostadspolitiken. Ytterligare 
ett problem är att dagspolitiken 

Därav SJ:s aktuella utspel om 
en ny bana till en tågtunnel vid 
Helsingborg . Protestrophar hörts 
från både Nässjö och Lund men 
det är dumt, för ingen tror väl att 
de internationella expresserna 
hinner stanna i såna hålor. Och 
ska de blåsa igenom på de gamla 
spåren så lär det bli ganska dra
gigt på perrongerna. 

Därmed är man inne på frågan 
om ett nytt spår, eller kanske 
dubbelspår, utanför Lund. 

I en smäll 
Trivectors P G Andersson gjorde 
en mycket övertygande pläde
ring för ett sådant spår. Med ett 
sådant slår man flera flugor i en 
smäll: man slipper bygga ett tre
dje spår Lund-Malmö och kan 
rädda Armaturfabriken, man slip
per fördubbla banan till Käv !inge 
och göra sej ovän med villaägar
na åt de t hållet, man minskar 
riskerna hos den redan säkra j äm
v äg en, man får en bra anslutning 

måste måste göra programmet kort
livat. Europaavsnittet måste t.ex. 
skriv as om i händelse av ett svenskt 
medlemskap eller om utvecklingen 
i EGF blir en arman än den som 
prograrnkommisionen skisserar. 

Sarrunantaget anser vi, mot bak
grund av den kritik vi fört fram 
o v an, att förslaget inte är hållbart 
som utgångspunkt för att arbeta 
fram ett program för det förnyade 
vänsterpartiet. 

Vi anser att det i stället bör utar
betas ett ganska kort principiellt· 
hållet partiprogram som utgår ifrån 
grundläggande värderingar som 
demokrati, rätrvisa, miljöhänsyn 
och jämställdhet och i stora drag 
beskriver vad vi utifrån dessa vär
deringar vill åstadkomma i politi
ken. Detta program skulle kom
pletteras med ett eller flera hand
lingsprogram. Vi tror att ett sådant 
program skulle kunna innebära 
möjligheter att öppna partiet mot 
nya grupper i stället för att som nu 
avskärma det. 

Slutligen kan berättas att med
lemsmötet med knapp majoritet 
röstade ner ett förslag om att 
vänsterpartiet borde beteckna sej 
som socialdemokratiskt, precis som 
1917. 

till en eventuell riksbangård 
sydväst om Eslöv. 

Men det är heller inte, enligt 
P G Andersson,någonkopåisen. 
Det får plats ärmu fler tåg på 
spåren mellan Lund och Malmö. 

Och, påpekade i debatten Mats 
Amen från läns trafiken, det finns 
billiga sätt att öka kapaciteten. 
Nämligen om man tar in lokal
resenärer i SJ:s fjärrtåg som är 
ganska tomma när de har nått 
fram till Lund. 

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

Vadskajag ta mej till? 
I en borgerlig tidning kunde jag 
häromdagen läsa att den kapita
listiska marknadsekonomin har 
visat sej överlägsen den sociali
stiska planekonomin. När vän
sterpartiet i sitt nya programför
slag slår fast att "de avgörande 
produktionsmedlen ska ägas och 
förvaltas gemensarnt"så innebär 
det inget annat än en revolution, 
ett byte av ekonomiskt system, 
och det villman ju inte varamed 
om. De som inte vill vara med 
om detta är två ledande vänster
partister. Kritisera gärna mark
nadens brister, reglera mark
naden och begränsa kapitalägar
nas makt men ta inte ifrån dem 
ägandet är Per Sundgrens o~h 
Per Svenssons välmenta råd Ull 
den svenska vänstern. 

Vänsterpartiet skall med an
dra ord, från att ha varit socialde
mokratins vänliga pådrivare, 
övergå till att vara borgerlighe
tens kamratliga kritiker. 

Men om nu inte huvudfienden 
finns till höger längre, eller om 
man har svårt att skilja på höger 
och vänster, vem är då fienden? 

Jo helt visst- en vänsterpar
tist! Det finns inte en medlem i 
partiet som inte är annan med: 
lems fiende. Snacka om ett paru 
i upplösning. Inte så underligt 
kanske att Lasse Werner bedö
var sej ibland. 

Själv har jag sjunkit så djupt_ i 
oenighetens träsk att Jag bhv1t 
min egen fiende. Politiskt sym
patiserar jag mest med de kon
servativaiparitetmenpåettmera 
socialt och demokratiskt plan 
känner jag mej mest befryndad 
med förnyarna. Jag skjuter doc~ 
frågan om mitt medlemskap 1 

partiet fegt framför mej ge~om 
att anta att det (upp)löser seJ av 
sej självt. . 

Mitt akuta problem är vad Jag 
ska göra första maj. Visserligen 
tycker jag mycket om katter ?C~ 
det är utmärkt att vänsterpartiet 1 
Lund demonstrerar mot det upp
enbart orimliga i att sju katter 
tvingas leva på bara två fiskar 
(jag tänker på l mjau-affische~) 
men precis som Gunnar Sandm 
känner jag mej plötsligt så djävla 
trött. Vad eller vilka demonstre
rar jag mot eller för, om jag nu 
demonstrerar? Kräver jag "Mera 
mat åt alla katter" eller "Vi måste 
alla rätta mun efter matsäcken?" 

Det finns två andra alternativ 
· jag funderar på: Jag ställer mej 

på Gleerups trappa under demon
strationen och provocerar delta
gama med en hammare och skä
ra jag förfärdigat av guldpapper 
eller så stannar jag hemma, sätter 
på en skiva med Blå Tåget och 
tänker på tider som flytt. 

Både ur Politisk och musika
lisk synpunkt är nog det senare 
att föredra. 

Gunnar Belin 

Blå Tåget live! 
BlåTågetuppträderpåFolkfesten 
i Malmö den 6-7 juni, enligt vad 
morgontidningarna meddelar. 
Det bör bli en liten högtidsstund 
för alla sydsvenska nostalgiker 
som länge fått nöja sej med att 
avnjutaden populära 70-talsban
det på gamla vinylkakor. Själva 
hoppas vi att de framför "Långt 
borta på landet", sin blodiga drift 
med den glesbygdsromantik som 
tyvärr fortfarande gör sej så bred 
inom den urbana vänstern. 

På Folkfesten uppträder även 
Röda Kapellet, som hade ett 
lyckat framträdande redan förra 
året. Orkestern har vuxit och är 
välbesatt i flertalet stämmor. På 
festeniMalmökommermanäven 
att använda sitt vackra klockspel 
från 1976. Mycket går igen, som 
väl är. 

MUSIK 
& samvete II 
Förra veckan kåserade sign. Grr 
om sina våndor inför en spelning 
åt det nedläggningshotade Zoo-
logiska museet. . . 

- Det var väl mgentmg, 
kommenterar orkestens basist 
Björn Stenholm. 

- Jag däremot förestår Pla
netariet, en annan populärveten
skaplig inrättning som sitter 
trångt. I fakulteten konkurrerar 
vi direkt med med zoologerna. 
Men mina materiella intressen 
fick vika för de ideella. Det var 
för mej självklart att ställa upp 
och spela för Zoologiska mu
seets bestånd. 

Klostergårdens 
byalag 
inbjuder till informations- och 
opinionsmöte för allmänheten 
kring frågan om köpcentrumets 
framtid, torsdagen 7 maj kl19 i 
Helgeandsgården. Särskilt in
bjudna är Crafoord Holding , 
byggnadsnämnden och köpcen
trumets affärsinnehavare. 

Ka rin Blom 
Ua r da vägen D:85 
22 3 7l Lund 

POSTTIDNING 

ran :s par lS re semo e l e gen: 

Ingen kupp mot Werner 
- Jag delar inte uppfattningen att verkställande u~kot
tets agerande mot Lars Werner skulle vara ~ttryck for e~ 
politisk kupp. Efter den föredragning som VI ~c~ på p~rti: 
styrelsemötet bedömer jag att VU handlade 1 yalmenmg 1 

en trängd situation. Däremot finns det anlednmg att v_ara 
kritisk mot handläggningen och formerna. Man ska mte 
fatta protokollförda beslut om något sådant som att upp: 
mana en partiledare till sjukskrivning, och sen meddela seJ 
med honom via massmedierna! Såsäger Ann Schlyter. 

Händelserna kring Lars Wer
nerdomineradenaturligtnotpar
tistyrelsemötet på fredag-lördag, 
både tids- och intressemässigt. 

Sjutti minuter . 
Partisekreterare Kenneth Kv1st 
inledde med en utförlig (någon 
sade omständlig) redogörelse på 
hela sjutti minuter. Därefter ville 
han att partistyrelsen skulle ge 
sitt fulla erkännande till VU:s 
agerande. 

- Det var vi fyra ordinarie 
ledarnöter och en suppleant som 
inte ville, fortsätter Arm. Vi var 
alltså kritiska till formerna. Men 
vi ville heller inte förlänga en 
förlamade debatt i det oändliga 
utan ställde upp på en kompro
missformulering, som visserligen 
var otydlig men ändå inne b~ en 
mild självkritik från VU:s s~da. 
Tyvärrkomdensjälvkritikenmte 
fram i massmedierna efteråt. 

- Det vill säga, det var en 
ledarnot som inte stödde komp
romissenutanr~serveradeseimot 
beslutet, närnhgen Berra Ahn
berg från Södertälje. Efteråt 
deklarerade han också att han 
inte längre tänkte delta i partis~
relsen utan prioritera sitt fackl1: 
ga arbete - han är ordförande 1 
den stora verkstadsklubben på 
Saab-Scania. Han lämnar en stor 
lucka efter sej. 

Skuggan från kvinopartiet 
En annan viktig punkt på dag
ordningen gällde kvinnopoliti
ken. Det var hotet om ett kvinna
parti (dvs. ett nationellt till skill
nad från det nuvarande, närmast 
lokala i Malmö) som kastade sin 
skugga över diskussionen. Vad 
var det för fel på vänsterpartiet 
och dess kvinnapolitik som gjor
de att sådana projekt aktualisera
des? Många yttrade sej men inga 
bestämda svar gavs. 

Bland rapporterna fanns en 
ekonomisk: partiets ekonomi är 
mycket ansträngd men det finns 
trots allt hopp om rätsida tack 
vare beskurna utgifter. 

S tyr el ser valdes till partiets 
båda folkhögskolor och den ge
mensamma folkhögskolestiftel
sen - se för Kvarnbys del sär
skild notis på sid. 2. 

Kongresskampanj 
I januari nästa år blir det kon
gress (med val av ny partileda
re!), och inför den ska de t hållas 
en kampanj med samma rubrik 
som försl aget till partiprogram, 
"För en solidarisk värld". Global 
miljö, EG, militärpolitik och v ar
dagssolidaritet blir nyckelorden. 
Dessutom betonar man starkt att 
partiet behöver fler me~lemmar. 
Minskningen har nämligen fort
satt de senaste åren. Förutsätt
ningen för en vändning är poli
tisk, står det i arbetshandlingar
n a; partiet måste bli modernt och 
öppet för att kunna attrahera nya 
medlemmar. 

Karin Svensson Smith berät
tade slutligen om läget inför 
miljökonferensen i Rio, vilket 
väcktestort intresse. Det är oroan
de, sa hon, att den borgerliga 
regeringen nu i sista stund vill 
ändra delegationens riktlin j er. På 
miljö- och energiutskottets för
slag antog partistyrelsen två ut
talanden; ett om att stänga en 
kärnreaktor och en protest motde 
beslutade lättnaderna i industrins 
koldioxidavgifter. 

Gr 

RÖDA KAPELLET. Ingen repeti
tion söndag del'1.3 maj. 

HANNAS FLAKT. Sö kl 17.00 
Rep på Palaestra. 
KOMPOL har IJlÖte på lokalen 

den 4/5 kl 19.15. Amne: Kommun-
styrelse, energiplanen. __ _ 
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