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På resebyrån I 
Häromdagen var vi inne på rese
byrån och skulle boka en sovsträc
kaide tyska "nyaförbundsländer
na". Detvisade sej svårt och tjän
stemanenringde i sin nöd till Deut
sche Reichsbahns kontor i Stock
holm. Efter samtalet rapporterade 
han rörd: 

-Trevligt att gamla DDR lever 
kvar åtminstone någonstans. De 
hade inget faxnummer och inte 
ens ett telefonnummer till platsbok
ningeniBerlin. Eftermycketletan
de hittade de ett nummer till all
mänhetens information. ''Ni får 
ha tålamod när ni ringer dit för det 
brukar v ara kö", hälsade de. 

På resebyrån II 
Före oss vid disken stod en yngre 
man somskulle till Linköping. Han 
beställde en flygbiljett, via Kas
trup, och var missbelåten med att 
komma fram så sent, men det fanns 
ingen tidigare flygförbindelse. 

- Varför i allsindar tar han inte 
tåget, frågade jag. Restiden blir 
lika lång men han kommer fram i 
tid och det blir mycket billigare. 

-Det är inte han som betalar, 
svarade tjänstemannen. Det gör 
Ams, för går man på omskolning 
får man fri flygresa till hemorten 
om den ligger så långt borta som 
Linköping. Och flyger man via 
Kastrup kan man köpa ut full ran
son. 

Varför inte en arla gå med din 
morgontidning till stadsparkscafet, 
beställa in en kopp kaffe och en 
nybakad kanelbulle för totalt 15 
kr; Bullenär tung, välkryddadoch 
mättande. I soffan mitt emot kassan 
ligger en stor, svartvit katt och tar 
igen sig efter nattens äventyr. Den 
är halvtam, ägd av ingen, men tyr 
sig till soffan. Han har ett namn: 
Sim. _ 

Kissen kan du klia medan du 
öppnar tidningen, drar in dofterna 
från kanelbullen och smuttar på 
det nybryggda kaffet-Vore det 
vår eller sommar sutte du förstås 
utomhus, för att kunna mata ung
råkorna .. . 

FH 

stor brådska i kongress
förberedande gruppen 
Kongressförberedande gruppen 
bör j ad e sitt arbete i v åras och jo b bar 
nu i accelererande takt för att hinna 
bli klar i tid med förberedelserna 
för vänsterpartiets kongress. 

Den 5 oktober ska motioner och 
helst också nomineringar till 
partiledare v ara tillställda parti
styrelsen. Innan dess ska motio
nerna också ha hunnit diskuteras 
och behandlas i Lund. 

Följande personer arbetar i 
kongressförberedande gruppen, 
utsedda av styrelsen i Lund: Kitten 
Anderberg, Roland Andersson, 
MargarethaBjörnsson, Sven-Hugo 
Mattsson, Rolf Nilson , Olof 
Norborg, Göran Persson, Ann 
Schlyter, Hemik Smith, Gunlög 
Stenfelt och Kajsa Theander. 

Ledarkandidater till Lund 
Kongressgruppen har imiktat sitt 
arbete på två saker, berättar Kajsa: 

-Dels inbjuda tänkbara parti
ledarkandidater till Lund för att 
medlemmarna ska få möjlighet att 
träffa dem, prata med dem och ställa 
frågor, och dels motionsskriv ande. 

När det gäller tänkbara parti
ledare så kommer på torsdag i nästa 
vecka kommer Lars Bäckström till 
medlemsmötet. 

- ViharbjuditGudrunSchyman, 
men hon har inte tid under hela 
hösten, så hon kommer inte alls. 
Annika Åhnberg var inbjuden och 
hade tackat ja, men är inte längre 
aktuell. Vi har också haft kontakt 
med Eva Zetterberg från Stock
holm, men hon har utskottsresajust 
nu . Det är dem vi diskuterat. 

- Närdetgäller motionernahand
lar många ~_v dem om parti-

programmet. Det är viktigt att vid 
den här kongressen markera att det 
rör sig om ett nytt vänsterparti och 
att det skett ett brott med gamla 
traditioner. Vi betonar att det är 
marknadsekonomi som råder i 
samhället och att man inte kan ha 
några romantiska föreställningar 
om planekonomi. Allt sådantmåste 
bort ur programmet. 

-Vi sägerockså attvänsterpartiet 
är ett resultatinriktat, reformistiskt 
parti som an v änder par Jamentel för 
att uppnå förbättringar för folk och 
inte bara som talartribun. 

-Vi började att skriva motioner 
på de avsnitt som behandlade dessa 
ämnen. Men allt eftersom kom vi 
på fler punkter i programförslaget 
som vi bara inte kunde motstå att 
änq~a på:__ 

-Det är brått. Vi måstevaraklara 
i nästa vecka. 

Gammalmodig partisyn 
- Vi har petat i nästan det mesta. 

Den gammalmodiga synen på 
partiet genomsyrar hela program
förslaget. Vi har inte orkat skriva 
om hela programmet. Det skulle 
samtidigt säkert minska våra 
möjligheter att få igenom ändringar 
på kongressen. Nu har vi förhopp
ningar att få igenom ändringar i 
programmet, men det är alltså inte 
så att det pro:;ramförslag som vi 
lägger fram inför medlemsmötet är 
vårt idealpro gram. 

-Det vi varit mest oense om (vi 
har variteniga i det mesta) är om vi 
kräver en grundlagsändring för att 
garantera likarepresentationmellan 
män och kvinnor i riksdag, landsting 
och kommuner. Förslaget ftnns i 

Borgarna lånar upp 
375 000 till konsult 

Vänsterpartiet reserverar sig i 
kommunstyrelsen mot att förnyel
sedelegationen fått 375 000 kr till 
en konsult som ska göra en vidlyftig 
utredning om kommunens framtida 
organisation. 

Förnyelsedelegationen tillsattes 
av borgarna vid budgetsamman
trädet i november. Dess huvudsak
liga syfte var att ge poster åt 
borgerliga kommunalpolitiker 

som blivit över. Såväl vänsterpartiet 
som socialdemokraterna och miljö
partiet protesterade och har fortsatt 
attmotsätta sig strömmen av pengar 
som letts till delegationen. 

Efter en del rundor kom presidiet 
i förnyelsedelegationen att utgöras 
av Mats Helmfrid (m), ordförande, 
Ebba Lyttkens (fp), förste vice och 
Lennart Prytz (s). 

Under året har förnyelsedele-

programförslaget, så det vi ska ta 
ställning till är om vi vill ha det 
kvar eller utlyft. 

- Men vi har fler motioner än 
dem som rör programmet. 

- Vi vill ha ett uttalande om 
. östkontakterna. Här är det så att 
förra kongressen på förslag från 
Lund beslöt att skriva en vitbok om 
partiets relationer med öst. Ulf 
Nymark, Kent Lindkvist och Lars
Arne Norborg arbetar med boken. 
Den väntas bli klar till kongressen. 
För att inte partistyrelsen bara ska 
kunna lägga den till handlingarna 
vill vihaettuttalandepåkongressen 
om östkontakterna. 

Distrikten bort? 
- Motionen om stadgarna rör 

partiets organisation. Vi är helt 
överens om att vi vill tona ner 
distriktens roll. Det lutar åt att vi 
föreslår. att distrikten läggs ner. 
Partiråden har vi inte mycket till 
övers för. Ett förslag är att ha 
kongresser varje år. Vi får se. Vi 
vill alltså ha större tonvikt på den 
lokala organisationen och en 
plattare partiorganisation i stort. 

-Vi skriver om pensionssyste
met. En motion om kulturfrågor 
blir det nog också. 

- Vi har också synpunkter på det 
ekonomiskt-ekologiska program 
som utarbetats av bl.a. Karin 
Svensson Smith, Johan Lönmoth 
och Lars Bäckström. 

gationen kostat runt en miljon kro
nor utan att utföra något av betydel
se. 

Sammanträdesarvodenoch arvo
den till presidiet uppgår till ca 
300 000 kr. En delegation måste 
förstås ha en egen budget och det 
blev 600 000 kr, sedan man först 
begärt en miljon. 

Ingen redovisning 
För den mil jon som framtidsdelega
tionen konsumerat under året har 
man med hjälp av konsulter utrett 
hur måltidsverksamheten ska 
organiseras i framtiden i Lund, och 
så har man slutfört en gammal 
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~KOMMENTAR 
K vinnopartiet 
Kvinnapartiet har på ett möte i 
Lund konstituerat sej i fastare form 
och deklarerat sin avsikt att ställa 
uppideallmännavalen1994.Detta 
förtjänar några kommentarer. 

l. Lund är en politiskt kreativ 
stad. Här sysslade Sverker Oreds
sonm.fl.engängmedMedborger
lig samling. Här har förespråkarna 
för vpk/vänsterpartiets förnyelse 
länge haft ett fäste samtidigt som 
de prövat nya politiska verksam
hetsformer. Miljöpartiet bildades 
och hade länge sitt rikskansli i 
Lund. Nu ska kvinnapartiet ha sitt 
organisatoriska centrum i v år stad. 

2. Vänster-, miljö- och kvinna
partiethar ungefår samma aktivist
bas. Karaktärsgruppen är i alla tre 
fallen mellanskiktare födda på 
1940-taleteller strax därefter, och 
som fått sin politiska formning 
underdetläng_a vänsteruppsvin~et 
1965-1980. Andä har nya partler 
bildats. Vänsterpartiet hade ett 
radikalt miljöprogram, v och mp 
har båda radikala kvinnoprogram. 
Dethindradeinte nyakonkurrenter 
frän att uppstå. 

3. Hur det går för kvinnapartiet 
i riksdagsvalet är svårt att förutse. 
De ställde upp redan 1991 och fick 
ett försumbart antal röster. Men 
sänt kan ändras snabbt. Politiska 
kvinnornobiliseringar i Oslo och 
Island fick stort genomslag. En 
förutsättning är nog att någon 
kändis engagerar sej. Solweig Säll
ström förslär knappast på nationell 
nivå. 

4. Däremot kan man tryggt anta 
att kvinnapartiet kommer in i 
Lunds kommunfullmäktige, givet 
Lundabomas beredvillighet att 
pröva något nytt. 

Och nu börjar det bli intressant. 
Under flera decennier hade so

cialdemokraterna egen majoritet i 
Lund. Den tiden lär aldrig äter
komma. Mennär vpk var som störst 
var det en gäng bara sju röster frän 
en vänstermajoritet Detdröjde tills 
miljöpartiet hade sitt stora seger
val. Då besegrades borgama och 

Från partisekreteraren Kenneth Kvist har kommit följande uJ ta lande 
som tillställts massmedia för kännedom: 

Till partiets distrikt 
och organisationer 

Vår kongressdevis är "en 
ny tid -en ny vänster". De 
förändringar som ägt rum i 
världen t ex den sk realsocia
lismens bankrutt och ett nytt 
politiskt läge i vårt land har 
rest en rad nya problem eller 
ställer gamla problem på ett 
nytt sätt. 

Därför måste partiet finna nya 
svar och förnya sin politik och sitt 
arbetssätt. 

Inför kongressen ska vi diskutera 
detta öppet och frejdigt. Olika 
rrteningar ska brytas för att vi till
sammans ska mejsla fram en 
offensiv politikpräglad av ett socialt 
ochekologiskt engagemang. Vi ska 
diskutera och göra motioner kring 
förslaget till partiprogram, kring 
förslaget till ekologiskt program 
och till kulturprogram. 

Vi ska föra en genomgripande 
diskussion för att v år praktiska pol i
tik i riksdag, kommuner och lands
ting ännu bättre ska svara mot de 
krav människor har rätt att ställa'pä 
ett radikalt vänsterparti . 

Just nu har ett upprop med rub
riken "en ny tid kräver en ny väns
ter" presenterats i massmedia. Det 
har undertecknats av 38 med
lemmar. Uppropettar upp att det nu 
finns behov för omprövningar och 
att det finns nya möjligheter. I sju 
allmänt hällna punkter anges vad 
undertecknarna anser bör v ara 
inriktningen för partiets förnyelse. 

De ser solidariteten och demo
kratin som mål och medel i strävan 
mot ett rättvist samhälle. De vill ha 
radikala reformer och tycker att 
sädana är bättre än revolutionärt 
tal. De vill ha resultatpolitik. De 
vill att marknadsekonomin ska 
regleras. De önskar en ekologiskt 
balanserad tillväxt. De vill ha 
kvinnofrigörelse som innebär att 
män i mänga fall måste stä tillbaka 
för kvinnorna. De vill också ha en 
ny politisk ton. 

Det torde inte finns något större 
motständ mot detta i partiet. 

Dokumentets punkter finns redan 
med i kongressdiskussionen och i 
de förslag som lagts till kongressen 
från partistyrelsen. 

Vi kan också lägga till en rad 
andra och merakonkreta därpartiets 

politik måste utvecklas: kampen 
mot arbetslösheten, hur vi ska 
utveckla demokratin i dagens 
Sverige och angripa någras makt 
och andras maktlöshet. V år t 
alternativ till EG och Europa
unionen ska utvecklas vidare. Vi 
måste också utforma en praktisk 
politik som i vardagen bidrar till en 
ändrad global fördelning osv. 
Framför allt måste vi medverka till 
attmänniskormed kraft börjar agera 
mot högerpolitiken och att vi 
utvecklar en vänster som kämpar 
med människorna i deras vardag. 

Det upprop som de 38 under
tecknat, är i huvudsak okontro
versiellt. Men sättet att ·agera gör 
oss frågande . Uppropet har för
beretts under en längre tid. Det 
sändes som en insändare till 
Vänsterpress, men lanserades innan 
tidningen sänts till medlemmarna, 
på en presskonferens. Tonen i ut
talandet och vad som sagts på press
konferensen är dock sådan attmass
media kan fä intrycket att det finns 
ett utbrett motständ i partiet mot 
förnyelse och att utveckla politiken 
på de punkter uttalandet tar upp. 
Man ger därmed en oriktig bild av 
det verkliga förhållandena. 

vifickenröd-grönmajoritet.1991 ,, -----------

Vår kongress' debatt måste vara 
rak och öppen. Det behövs inget 
hemlighetsmakeri . En diskussion 
som sker genom grupper och etik et
teringar i förnyare, traditionalister 
osv riskerar medföra att den nöd
vändiga och friska partidiskus
sionen saboteras. Det strider mot 
att få en ny och sund ton i den 
politiska diskussionen i partieteller 
i politiken överhuvud. Vi måste 
diskuteraoch utvecklaprogram och 
politik konkret och i sak. 

VU vill mana partiets distrikt 
och organisationer att v ärna om en 
sund, öppen och demokratisk dis
kussion utan gruppbildningar och 
förtäckta splittringshoL Slä vaktom 
vänsterpartiet! Iv år tid måste v än s
tern samlas och enas för att på ett 
slagkraftigt sätt kunna bidra till 
borgarregeringens fall och en ny 
politik för landet! 

kom borgama tillbaka. Nu kommer 
kvinnapartiet att ta röster frän alla 
partier men alltså även_ frän · 
borgama Det är högst trohgt att 
de fyra partierna kp + mp + s + v 
erövrarminst33 av de 65 mandaten . 
i fullmäktige. K vinnopartie t kom
mer (liksom mp) att avsvära sej · 
höger-vänsterskalan, men i prak
tiken kommer de (liksom m p) i de 
flesta fall att hamna åt vänster. För 
det borgar både deras program och 
medlemssammansättning. . 

Vi förutspår alltså att Lund, lik- ' 
som ett antalliknande kommuner, 
får en ny progressiv majoritet efter 
nästa val. ~ 

Det förra tillfället schabblades 
bort. För det hade alla tre partierna 
skuld men mest socialdemokra-

Det satt ju liknande röd-gröna 
majoriteter i nästan alla stora och 
viktiga kommuner, och med 
strategiskt stöd frän den dåvarande 
socialdemokratiska regeringen 
hademångaavdemsuttitdärännu. 

Nu gällerdet att förvalta tillfåll et 
bättre, förutsatt att de progressiva 
krafterna verkligen vill ha makten 
och ansvaret i Lund. Ettförsta steg 
måste vara att stänga in kvinno

;partiet i "vänsterburen", för att 
använda en metafor från det andra 
blocket. Börja med att svälja för
treten och hälsa den nya kon
kurrenten välkommen på den 
lokalpolitiska arenan. K vinno
partiet har kommit för att stanna, • 
åtminstone för en tid och åtmin
stone i Lund. 

Stockholm den 28 augusti 1992 
VÄNSTERPARTIET 
VERKST ÄLLANDE 

UTSKOTTET 

VB rättar 
eller snarare kompletterar. Signa
turen under förra veckans artikel 
"JM tillbaka i stan" hade fallit 
bort. Artikeln var skriven av det 
kända märket POn. 

TyskaPDS 

Osäkerhet 
kring program 
och rasism 
Socialistiska Enhetspartiet hade 
under DDR-tiden 8-9 000 med
lemmarpäRtigen, plus några tusen 
i de militära förbanden på ön. Nu 
äterstår7-800. Nästan alla f d SED
medlemmar. 

-Men vi är ett nytt parti, för
säkrade företrädarnaför PDS, Partei 
der Demokratischen Sozialisten, 
som ett par vänsterpartister från 
Skäne sammanträffade med i 
Sassnitz nu i veckan. 

Liksom vänsterpartiet ska PDS 
ha kongress och anta ett nytt parti
program i början av 1993. Debatten 
är livlig och bitvis härd. En 
vänsterpartist känner igen en hel 
del. Grundfrågan är förstås v ad som 
"vänster" i det helt nya läget. Och 
med vilka kan ettvänsterparti sam
arbeta, där hemma och inter
nationellt? 

N ägotsamarbetemellan PDS och 
vänsterpartiet i Skäne är inte 
aktuellt, men båda parter tycker att 
det är nyttigt att veta vad såpass 
nära grannar har för sej så kontak
tema kommer att fortsätta. Och 
Sassnitz är vänort till Trelleborg så 
där finns en kontaktyta till. 

Vi svenskarvilleförstås vetamer 
om de rasistiska upploppen i Ros
tock och andra städer i f d DDR. 
Förekom något sådant även på 
Rtigen? Nja, det höll på att bli lite 
bråk men bl.a. kyrkan gjorde en 
beröm v är d insats och fick ungdom
arna att syssla med annat. Men 

Forts. på sid 4. 

"Varför så surt?" 
En av uppropets undertecknare är 
Ann Schlyter i Lund, medlem av 
partistyrelsen. Hon har följande 
kommentar till verkställande ut
skottets utskick: 

-Det är ju trevligt att VU finner 
uppropet okontroversiellt. Själv 
uppfattar jag tydliga skillnader 
mellan partistyrelsens program
förslag och uppropet. Partistyrelsen 
menar att vi bröt med realsocialis
men redan på 1960-talet medan 
uppropet menar att det ännu finns 
saker att göra upp med. Parti
styrelsen säger att "verklig demo
krati förutsätter frihetlig socialism" 
vilket är en betydligt härdare 
skrivning än i uppropet. Parti
styrelsen driver det gamla kravet 
på förstatligande av storföretag. 

- VU ogillar en diskussion som 
sker i andra former än de fastslagna. 
De ogillar "en diskussion som sker 
genom grupper". Men hur ska man 
kunna diskutera sej fram till 
sammanhängande ståndpunkter om 
det inte sker i grupp? Vi som står 
bakom uppropet ser gärna att det 
uppstår ännu fler grupper. Det 
befrämjar debatten. 

- Det jag tycker sämst om i 
vänsterpartiet är den partisyn som 
leder till så sura reaktioner när man 
gör något utanför ramarna. 



Kvinnlig jämlikhet 
via Rotary? 
Det är väl inte ägnat att förvåna att med det folkligare "Svcnssonalter
! an Mårtensson ägnar en stor drapa nativet" Lions! 
1 onsdagens Sydsvenska åt att göra Förr fanns det kremlaloger som 
reklam för Rotary, denna filan- försökteutrönav adsomegentligen 
tropiska, oegennyttiga välgören- hände bakom Kremls fasad. I den 
hetsinrättning som enligt lM verkar glasnost och perestrojkasom borde 
för tjänandets ide, ger mycket bli en naturlig del av kapitalismens 
pengar tillhjälpverksamhetochhar reformering nu när vi inte längre 
ett stort ungdomsutbyte. kan peka på Öst när vi inte vill 

Pytt! Strindbergs Röda Rummet låtsas om våra problem, vore det på 
kommer självklart för näthinna!l. sin plats medett antal "rotaryloger" 
\)verklasstantema som beger s1g och "frimurologer" som skull e 
l.ill proletärerna ute i slummen och • .. . .. · 
idkar välgörenhet. Ordet arbetare u trona vad so~ egentligen hander 1 
förekommer sällan i detVeckoblad maktens labynnter. 
som sägs företräda arbetarklassen. L?kalt skulle man då kunna 
Nu skajag vara så omodäm att jag ~nvandt ~~nHM årt~n~~onk som 
tarjustordetarbetareimintastatur. rotary og . . an s u e unna 

Vilken svensk Rotaryklubb har vaska f.ram .viktig~ nyhe.ter ur 
en arbetare i sina led? Det står ju så Rotarys mrenatverk, Innan ':I andra 
flott i Rotarys stadgar att föreningen fårdem genom kommunens ms~ns
ska bestå av en företrädare för varje K.taran~rad~~em~krat1s~aordn~g. 
yrkesgrupp: murare, lärare, snicka- b e~ f·an, " edt n a or ekts ståo frt~ 
re, advokat, bonde, ingenjör osv. aner orare , en som s a st 1 

Men vilka sitter i Rotary? Det 
vet du lika väl som jag att det bara 
är samhällets toppar: direktörer, 
professorer, toppolitiker, chefer av 
alla de slag, detta gamerat med ett 
antal kulturpersonligheter. Precis 
som i Rotarys andliga broderskap: 
frimureriet. 

Dubbelanslutning är legio 
Vilken arbetare har tid och råd att 

gå på Grand och äta halvannan 
timmes lunch varje vecka? Och vad 
skulle han ha där att göra om han 
skulle ha fräckheten att tränga sig 
på, dessutom i de kläderna? Han 
kan förstås inte tränga sig på, för 
tvåmedlemmar ska rekommendera 
honom innan klubben tar beslut. 

I själva verket är Rotary ett av 
detta mer eller mindre synliga 
subtila nätverk där samhällets 
ovalda toppar styr samhället. Gör 
man inte upp affärer och fixar 
kommunala kontrakt direkt på 
Grand, så är ju vänskapsbanden i 
alla fall knutna och affärerna 
kommer senare. Allt själv klart utan 
besvärande medborgerlig insyn. 
Utåt rättfärdigar man sig med lite 
!<lädsam välgörenhet. Det utåt

·rik~de är dock marginellt, jämfört 

mot alla makthavare; han är farligt 
insyltadmed makten genom att vara· 

, medlem i en av Rotaryklubbarna 
.på Grand. Därtill med med
lemskapet betalt av Sydsveriges 
"riddare av det fria ordet", alltså 
Sydsvenskan! 

Jag har hört försvaret för denna 
anomaliska ordning: "En journalist 

·måste varanära makten, där får han 
nyheter." Visst, nära makten, ja. 
Men journalisten får inte som 
Mårtensson komma så nära att han· 
bränner sig, till exempel i bastun 
med toppolitikerna! Detslutarmed 
att han får sådana vänskapsband att 
han inte törs skriv a det han får reda 
på "i förtroende", "off the cuff'. 
Alltförmånga undersökningarvisar 
att journalisten hamnar i knät på 
den makt han är satt att bevaka. 

Jaha, men nu hade 1M faktiskt 
någonti..1g att rapportera, en nyhet. 
Visst, en nyhet i detta mans
dominerade Rotary i Lund som 
hittills inte tagit chansen att ta in 
kvinnor i sina klubbar, trots att 
möjligheten funnits i flera år. 

Kvinnor kan (om dom får) 
K vinnorna får kommamed i Rotary, 
visserligen en nystiftad klubb på 

det att inte dc gamla må besudlas, 
men änd il.? Jag tror inte feminister 
och andra tänkande kvinnor själv
klart hoppar högt av lycka över 
dennafantastiska utveckling av den 

• kvinnliga jämlikheten, att de ska få 
vara med i Rotary . 

V-ilka kvinnor ska vara med? 
Å&Rs lågavlönade, bussförarna, 
snabbköpskassörskoma? Naturligt
vis inte. En justitieminister som 
utnämns till hedersledamot Innan 
klubben ens dragits igång, Rectrix 
Magnifica Bocl Flod gren, in forma-

lionscheferna på Kulturen och 
Gambro; samt Beata Holmquist! 

Jag är klart kluven vad gäller 
slu.tsats. Detgläder attdessa duktiga 
kvinnor får en naturlig plats vid 
den reella maktens köttgrytor. Å 
andra sidan stöter det att kvinnans 
s k frigörelse och marsch mot 
makten ska behöva gå över en 
pojkklubb som Rotary. ,. · 

POn ' 

Klassisk vandring 3 
Greklandsvandrarna hade 
kommit fram till den idylliska 
byn Portes, där de mötte den 
sköna Afrodite, som ville ha 
adresser till svenska yng
lingar. När skymningen föll 
dracks det en sorts likör och 
sömnen blev god i tälten 
nedanför kullen där byn låg. 

På morgonen v ar sällskapet små
grinigt på grund av trötthet och 
likören. Sådana svackor uppstår lätt 
under vandringar. F formulerade 
en lag för sådana tillfällen (Portes 
lag): ingenting är bra för allt kan 
v ara bättre. 

Men likt fågel Fenix återuppstår 
gårdagens haltande skara och när 
vi vandrar vidare ser vi med friska 
ögon på landskapet. Vi betraktar 
ett ungt akajerpar som passera på 
en traktor. Hon med kjol och långt, 
mörkt hår. Han med en hållning 
som en olympiasegrare. Ett barn 
dem emellan. Så ville säkert anti
kens greker se sig själv, fast utan 
traktor förstås. 

Vi kommer förbi en gård där tv å 
svarta grisar går lösa. En av dem 
kommer glatt skuttande och vill 
göra följe. I dessa trakter lever 
djuren mycket nära märmiskan. De 
umgås med varandra och varje 
herde har sitt djurspråk. Dock är 
människan alltid herre. 

Vi kommer ner till en flod och 
några tar ett bad i det av jord 
grumliga vattnet. En kör av grodor 
börjar kväka. De är nog förvånade 
över jättegrodornafrån Norden som 
just plumsat i! (Grekerna själva ser 
man sällan bada). 

Gummor med slaktdjur 
Vi når en ort med det vandrarfräm
mande namnet Latas. Vi äter bröd, 
en mättande sallad och dricker en 
lokal retzina med skarp kådasmak 
för totalt ca 10 sv kr per person. 
Utanför oss pågår försäljning av 
getter till slakt. Svartklädda gum
mor kommer med sina djur, som 
packas in i en ganska liten slaktbil. 
När de fått betalt går de till torgets 
butiksägare och köper av en djur
kropp som hänger utanför dörren i 
värmen. Djuret är nyslaktat för det 
droppar ärmu blod, som slickas upp 
av en hund. 

Denna dag avslutas på ett cafe i 
byn Simopoula, ägt av en PASOK
anhängare. Förmodligen är cafe
ema i Grekland delvis uppdelade 

efter de stora partierna. Vi får tälta 
på en liten äng ett par hundra meter 
från vårt tillhåll. 

Vi vaknar av att en väldig massa 
tuppar tävlar om att gala värst. De 
är förvånansvärt individuella i sin 
framtoning. Eftersom vi vaknat 
tidigt har vi svårt att få v år t morgon
kaffe på cafe. Det är sådant man 
minns. 

Kliiga siestor 
Vi vandrar alltid tidigt på förrnid
dagen för att slippa hettan; sen blir 
det ofta lång siesta ute i naturen. 
Det kan ibland bli påfrestande på 
grund av alla insektsbett, t o m G 
som har elefanthud kan irriteras av 
klåda. Denna dag blir siestan nere 
vid den nästan uttorkade floden 
Koutsarus. Medan de andra ligger 
och kliar sig i gräset, omgivna av 
betande getter, går F. ner till floden, 
som så här års grenar sig i tre små 
bäckar. Han dämmer upp dem så 
att det bara blir en vattenfåra, i 
vilken det blir möjligt att ligga , 
som i ett badkar. Här läser han 
Hadrianus minnen. Då kommer en 
munkliknande herde fram iklädd 
lång blå rock, kraftig skäggväxt 
och herdestav och gör gester som 
antyder att den badande barbaren 
borde ge sig iväg. Tydligen blir 
hans får skrämda. 

Efter siestan går vi till byn 
Mouzaki där vi häver i oss öl. Då 
kommer det lokala fotbollslaget 
farande i tutande bilar. De verkar 
besviknaochhar antagligen förlorat 
bortamatchen. De fortsätter att gå 
omkring i sina fotbollskläder på 
byns gator en bra stund. Bydåren 
tittar på oss med stora ögon. 

Denna natt hittar vi en fantastisk 
tältplats högt uppe på en bergkam. 
Vi har fri utsikt åt alla håll. Vi 
kärmer oss som örnen på en bergs
topp. 

Belevat 
När vi nästa morgon vandrar ner i 
dalen möter vi en gammal man 
ridande på en åsna. Djuret blir rädd 
för vår packning och reagerar så 
kraftigt att mannen faller av, men 
mitt i fallet säger han b elev at 
"Kalimerra"(god morgon). Det 
måste vara höjden av kultur! Nu 
har vi i alla falllärt oss att gå över 
på motsatt sida när en åsna närmar 
sig . Och att fortsätta att gå, inte 
stanna, för det upplevs tydligen 
som mer hotfullt. 

Finn 
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Lite väl optimistisk 
Förra veckan publicerades i VB 
manifestet "En ny tid kräver en ny 
vänster", som väl ska ses som ett 
inlägg i programdebatten. Det är 
en kort te x t som det finns en rimlig 
chans att minnas. Jag har skrivit på 
det. 

Uppropet, som det också kallas, 
innehåller en rad formuleringar 
som inte tillhör den normala väns
terretoriken; ett försök att sätta på 
pränt en postkommunistisk vän
sterståndpunkt, t ex accepterandet 
av parlamentarism och praktisk 
resultatinriktad politik, övergivan
det av utopin till förmån förvärde
ringar (och därmed uppgivandet 
av tron på den vetenskapliga 
socialismen), godtagandet av en 
kompromiss mellan marknad och 
politisk välfårdsplanering. 

Men programmet har förstås 
svagheter. Hur ska man skilja det 
från ett socialdemokratiskt parti
program?Detgårförmodligeninte 
att hitta en skarp gräns och kanske 
är det så att vi i fortsättningen får 
röra oss inom den socialdemo
kratiska traditionens ramar. Vi 
återvänder till källan så att säga. 

Men någon skillnad måste det ju 
vara om det ska vara meningsfullt. 
Kanske ligger avvikelsen para
doxaltnog i en från vänstern kom
mande större förståelse för social
liberala värderingar, som vid sidan 
av v älfårds tänkande ( arbetarrörel
sen var ju i sin begynnelse liberal), 
ofta kretsar kring frågor om ökad 
produktion och individens rättig
heter gentemot staten. 

Vänstermänniskor är ofta väl 
förtrogna med att stå utanför den 
socialdemokratiska subsidiesyste
met och att lita till egna krafter. 
Antalet korrumperade makthav are 
är väl också något mindre av lätt
förståeligaskäL Dettagerunderlag 
för en kritisk hållning mot grannen. 

Det behövs säkert en vänster
socialdemokratisk opposi tio:1 som 
kan hålla det stora "broderpartiet" 
i trim, men det är knappast skäl 
nog för att som i manifestet påstå 

·att en ny tid kräver ny vänster. 
Tyvärr tycks den s k tiden kräva 
helt andra typer av partier, närmast 
av "hogerkaraktär. Klassfrågorna 
tycks ha hamnat i bakgrunden och 
etniska och religiösa frågor fångar 
människors intressen. Den region 
man bor i och yrket man lever på 
har har hamnat i fokus för indi
videns politiska tänkande. 

Globalt ser det mörkt ut med 
överbefolkning, miljöförstörelse 
och inbördeskrig. Det finns därför 
ingen anledning att som i mani
festet anslå en optimistisk ton 
("aldrig tidigare harmöjligheterna 
att skapa ett gott liv varit så stort 
som nu"). En ny vänster måste i 
grunden var d ju p t pessimistisk om 
den ska vara sannfärdig. 

Vänstern kommer inte att kunna 
skapa det lyckliga samhället och 
ännu mindre en global harmoni. I 
bästafall kan vänstern genom kloka 
och välmenande handlingar bidra 
till att dämpa miljöförstörelsen, 
minskaden värstanöden i världen 
och här hemma stärka de krafter 
som skyddar den uppnådda välfär
den. 

Finn Hagberg 

Med anledning 
av de 38:s upprop 

Ska verkligenvänsterpartiet traska 
patrull efter sossarna och i likhet 
med dem ge upp kampen för ell 
bättre samhälle? Behövs verkligen 
ytterligare ett luddigt "vänster
alternativ''? 

Det kan till slut bli en all tf ör 
välvillig inställning till privati
seringar och andra borgerliga 
projekt för att man utan rodnad ska 
kunna presentera detta som ett 

. socialistiskt alternativ. Om vi inte 
står upp och protesterar mot 
högerkrafternas framfart nu är det 
svenska välfärdssamhälletsnartett 
minne blott. 

Ett "vänsterparti" svårt att skilja 
från folkpartiet behövs i varje fal l 
inte. Jag tror faktiskt att vänster
partiet vinner större respekt i 
längden genom att hålla fast vid en 
klart socialistisk linje. Privati
seringsivrare har Sverige till
räckligt av förut. Rolf Nilson 
beklagade, att Annika Åhnberg nu 
var borta ur diskussionen om ny 
partiledare. Det tyder onekligen 
på at-.EU-medlernskap lockarvissa 
av undertecknarna. Annika Åhn
berg har förvånat sig över det 
motstånd hon mött i partiet när hon 
ifrågasatt centrala delar av detta 
partis ideologi. För en icke medlem 
som undertecknad verkar detta 
alldeles logiskt. Några måste 
faktiskt stå pall när högervindarna 
blåser som starkast. Heder åt dem. 

Berndl ~ndin 
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Borgarna ... 
forts fr sid l 

utredning om hur de förvaltningar 
som har hand om markarbeten i 
kommunen ska samordnas . 

Åtminstone är detta vad vi tror 
att framtidsdelegationen gjort, säger 
vänsterpartiets Roland Andersson. 
N å g on redovisning av hur pengama 
har använts har vi inte sett. 

Utredningsuppdrag 
Nu är det dags för förnyelsedele
gationen att dela ut ett nytt 
konsultuppdrag. För 3 7 5 000 kr ska 
en konsult ta sig an "Steg II i kom
munstyrelsens översyn av kom
munens organisation, analys och 
förslag till struktur". 
Förnyelsedelegationen delar ut 
följande uppdrag att utreda: 

l) Vilka produktions- och styr
former som är mest lämpliga för 
Lunds kommun. 

2) Vilken nämndorganisation 
som är mest lämplig för de 
produktions- och styrformer man 
väljer. 

3) Vilken strategi som ska väljas 
för att genomföra det man valt. 

4) Vilken slutsats som ska dras 
av försöket med kommundels
nämnder. 

-Det är kanske billigt för en så 
omfattande utredning som det 
gäller, säger Roland Andersson. Det 
här är nämligen att utreda precis 
allting. Man kan utan vidare slänga 
ut 375 000 kronor, men man får 
inget svar. 

- Skaman ha en konsult, och det 
behöver man ibland, ska man veta 
till vad. 

-Dessa pengar som kommun
styrelsen redan anslag it är ett 
extraanslag. Som kommunens 
ekonomi är just nu betyder det att 
man måste låna upp medel för att 
förnyelsedelegationen ska få pengar 
att leka med. 

Bara en lek 
- För det här är ingenting annat 

än lek. Delegationen bör ha en 
budget, man ska inte slänga ut 
tilläggsanslag på det här viset, och 
delegationen ska vara tvungen att 
tala om vaddenhar gjortförpengar 
den hittills fått. 

Konsultarvodet kan jämföras 
med vad detkostar att ha biblioteket 
öppet på söndagarna. Lunds kom
mun spar 200 000 kr per år genom 
att hållahuvudbiblioteket stängt om 
söndagarna. 

Även socialdemokraterna och 
miljöpartiet motsatte sig anslaget 
till konsulten. 

POSTTIDNING 

PDS ... Fortsfrån sid 2. 

ingredienserna till oro finns : ett par 
flyktingförläggningar och mycket 
stor lokal arbetslöshet. 

Vad kan PDS göra? De har inget 
standardrecept. Men de misstänker 
att somliga missförhållanden kring 
flyktingmottagandet är planerade 
av myndigheterna som vill ha bråk 
och därmed en förevändning att 
skärpa politiken. 

Gr 

Systemskifte 
Som VB-läsamasäkertnoterat, och 
en skrev en ironisk insändare om, 
har tidningen en tid haft problem 
med den tekniska redigeringen, i 
form av obefogade bindestreck mm. 
Orsaken är ett systemskifte i 
sätteriets datorer. Bättring utlovas. 

Pling, pling! 
Anders Tingvar från stadsbygnads
kontoret kommer till KOMPOL:s 
måndagsmöte och berättar om 
spårvagnsutredningens vidare öde. 
Alla, inte bara kommunalpolitiker, 
är välkomna att lyssna och ställa 
frågor. 

Bredgatan281 trkl 19.15 börjar 
det. 

KOMPOL möt.~ Må 7.9 kl 19.15 på 
partilokalen . Amne: Anders Tingvar 
kommer och informerar om spårvagns
utredningen. 

RÖDA KAPELLET 
Lö5.9 stadsteatern 11.00repav"Dröm
men om Mallorca". 
Sö 6.9 15-17 rep på Kapellsalen inför 
kvällens spelning i stadsparken kl 19-
20. (samling 18.30) Repertoar:39, 87, 
89, 100, 134, 135, 136, 164, 167, 173, 
194 (Marias arr!),209, 210, 223, 233, 
239, 240 . 
To 10/9 19-21 rep. på Stadsteatern. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Finn Hagberg 
och Gunnar Sand in. 

Tel. red.onsd e 18: 
046/11 51 59 
Fax : 046/14 65 82 

Kontaktredaktör för nästa nummer: 
Gunnar Sandin, tel 13 58 99. 
Vid utebl iven tidning ring 
"Rune Liljekvist 13 82 13 el. 11 50 69 
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