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Embarras 
de richesse 
Det går upp och ner här i livet. 
Ena veckan klagar vi i VB hög
ljutt över bristen på materi~l. 
Andra veckan strömmar det tJ.ll 
från alla kanter och flödar över. 
Som ni ser har vi lagt på några 
sidor extra. Ändå har två plane-

rade, längre bidrag fått stå över 
till nästa vecka. 

Det numret gör vi förresten 
en dag tidigare än vanligt på 
grund av en produktionspaus på 
tryckeriet. Bidrag ska alltså vara 
inlänmade senast kl. 18 tisdag 
den 17. 

Ingrid Andre 
fyller femti nu på söndag. Hon 
ingick i den första VB-redaktio
nen och har hela tiden fortsatt 
som tidningens anmälare av 
Lundalitteratur, med stor bak
grundkunskap och i avvägdafor
muleringar. Ett ungefär lika 
mångårigt uPJ?<i!ag är att räkna 
deltagare i ~tadens förstamaj
demonstratiOJJ.er •. I vänsterns 
vandringssekliornn· hon en av 
de drivande ~ trogna med
lemmarna. Sin.knnskap om och 
engagemang för staden får hon 
annars utlopp föri styrelsen för 
Gamla Lund. 

Högtidsdagen firar hon, tror 
vi oss veta. somsej bör, på vand
ring från Linero '(buss från Bot
ulfsplatsen kl. 11.10) till Dalby 
och den klassiska gästgivare
gården där. Men annars är hon 
hemma, framför allt på lördags
kvällen. 

:Lars 
·Bäckström 
nominerades till ny partiledare 
av vänsterpartiets medlemsmöte 
förra to~ dagen. Till partistyrel
sen nommerades Ann Schlyter 
Lund (omval) och Jesper Kren~ 
chel, Höganäs (nyval). Mötet 
valde också till ordinarie kon
gressombud Roland Andersson 
Olof Norborg, Henrik Smith' 
Gunlög Stenfelt och Kajsa The~ 
ander. 

Dessutomgodkändemötet ef
ter grundlig debatt kompolgrup
pens förslag till kommunal bud
get, som förut refererats här i 
VB. 

Ann Schlyter (v) från partistyrelsen: 
-Ja till förnyelseuttalande, 
tvekan om partiprogrammet 

Partistyrelsen (v) sammanträdde i 
helgen och på dagordningen stod 
enbart kongressförberedelser. De 
utförligaste diskussionerna gällde 
förslaget till kongressuttalande och 
det nya partiprogrammet. 

Det förslag till kongressut
talande som förelagts av en arbets
gruppdär Annsjälv (och även Karin 
Svensson Smith från Lund) ingick 
antogs i alltväsentligtoch med stor 
majoritet, trots att både parti
sekreterare Kenneth K vist och Her
man Schmid pläderade mot det. 
K vist föreslog att det skulle remit
teras till verkställande utskottet för 
justering medan Schmid ville spola 
det helt. Han ogillade skarpt dess 
allmänna ton och att det inte tog 
upp de ideer om självförvaltning 

som är så framträdande i förslaget 
från programkommissionen (där 
Herman Schmid är med). 

Ann ser stödet till uttalandetsom 
ettstöd till vänsterns förnyelse. Hon 
beklagar dock en ändring som gjor
des i sista stund: vänsterpartiet 
stöder en ny regering om den för en 
radikal omfördelningspolitik. "Det 
är attbjudamed armbågen", tycker 
hon. Som utgångspunkt i förhand
lingar är det en snäv formulering. 

Förslaget till kongressuttalande 
återges på annan plats. 

Principprogrammet 
Partistyrelsen behandlade inte 
förslaget till partipro gram, och alla 
de cirka tvåhundra motionsför
slagen om ändringar. Denhade upp-

Byggnadsnämnden framhärdar: 

dragit åt pro gramkommissionen att 
yttrasej över motionerna, och denna 
hade löst uppgiften så att den 
formulerat ett nytt prograrnförslag. 

-Det är egentligen inte rätt mot 
motionärerna, tycker Ann. De hade 
väntat sej att partistyrelsen, partiets 
valda ledning, skulle yttra sej. Och 
det omskrivna förslag som kon
gressen nu har att behandla, med 
bl.a ett nytt skattepolitiskt avsnitt, 
har inte varit ute på någon remiss 
bland medlemmarna Det lär för
svåra behandlingen på kongressen. 

Men med den kritik som Ann, 
liksommångaiLund, harhaftmot 
programkommissionens förslag är 
hon samtidigt glad över att parti
styrelsen visade sin tvekan genom 
att inte ställa sej bakom det. 

Gr 

Vägrar J~~atmarknad på Pilsåker 
Vill ha P-hus i Blekhagen 

- Spelar ingen roll vad jag säger, 
det kommer ändå i Veckobladet, 
var Larry Andows (s) lätt irriterade 
kommentarnär hantvangsförsvara 
att även socialdemokraterna vill 
utreda ett P -hus i kv B lekhagen vid 
Laboratoriegatan. 

Nu sade han inte så mycket, men 
menade att det aldrig var fel att 
utreda en fråga och på så sätt få till 
sig kunskap. "Vi är intresserade av 
en så bra lösning som möjligt. Det 
finns alldeles för många testug
gare", sa han och syftade måhända 
då på undertecknad, som pläderade 
mot nya p-hus i stadskärnan. Den 
saken borde egentligen ha varit 
avklarad redan 1970 när man sade 
attnya p-anläggningar skulle läggas 
utanför stadskärnan (se VB 34). 
"Företrädesvis" förvisso, men se
dan dess har en betydande del av 
lundaborna faktiskt varit för en 
begränsning av biltrafiken i 
centrum. 

Larry verkade ha glömt att han 
för bara ett par år sen var med i en 
majoritet som ville ha bilfri inner
stad. Omröstningen slutade dess
värre 9-2, endastrop och v var emot 
en utredning. 

Ordföranden Christine Jönsson 
(m) vägrade till råga på allt att dela 

ut en skrivelse tillledamöternasom 
boende i kvarteret Blekhagen hade 
länmattill byggnadsnänmden i just 
detta ärende. Det är en kraftfull 
protest mot de fr~ag~a ideema, 
och man hänvisar ull oklara 
uttalanden i fullmäktige med 
anledning ay· en s-motion om att 
slopaparkeringenpåJ.1årtenst~rget. 
De "får ej oiSaka en ny parkermgs
anläggning, som medför rivningar 
och andra vandaliseringar av ett 
fungerande .och uppsk~t.t.~t 
stadsparti. Den Idag sargademilJon 
vid Östra Mårrensgatan och 

Be regeringen 
stänga Barsebäck 
Det kravet ställer två vänsterpar
tisterpå kommunledningen i Lund. 

I en motion skriver de två väns
terpartistemaSven-Huga Mattsson 
och Per-Åke Albertsson: "Käm
kraftverkeniBarsebäck, som ligger 
på ett avstånd av ca 15 km från 
Lunds kommun utgör ett ständigt 
hot mot kommunens miljö och 
ledvnadsvillkor. Även om de 
svenskla kämkraftsverken, enligt 
svenska exnerter. anses vara bland 

Laboratoriegatan bör hellre v arsamt 
lagas än ytterligare belast~ med 
mera trafik samt förfulande mfarter 
ochandra anordningar. Föratt förstå 
detta behöver man knappast göra 
någon utredning" skriver de 
boende. 

Nej tillJM . 
len annanfrågahölls ställningarna 
än en gång mot stadsarkitekt
kontorets enträgna försök. S, mp, v 
och centern avslog åter JM:s 
begäran om planändring för att 

F orts p~ si~ 2 

demestsäkra i vfu.ldensåärdeinte 
helt säkra. Olyckor kan inträffa 
och risken för detta kan öka med 
kraftverkens ålder. 

lbådeSverigeochNorgeprodu
ceras det ett överskott av el. Att 
stänga av de båda Barsebäcksver
kenkommerdärförinteattmenligt 
påverka tillgången av el i kommu
nen." 

De kräver på den vänsterpar
risriska fullmäktigegruppens väg
nar att kommunfullmäktige skall 
be regeringen att stänga de båda 
Barsebäcksverken. 



$ 
Nu fårdetvaraslutpåkrypandet 
för Crafoord och hans pengar! 
Borgarna kan inte bara byta ut 
namnet Ole Römers park mot 
det vid det här laget uttjatade 
Crafoordsnamnet. Eller är det 
möjligtvis den berömde kirur
gen från Stockholm som ska 
hyllas? Vi har redan det oerhört 
servilt namnade "Holger Cra
foords Ekonomicentrum", i stö
tande guldskriftpåen "fri" forsk
ningsinstitutions fasad dess
utom. Var är Universitetets fri
het från pengaaristokratin? 

Vi har också Crafoords stif
telse som får oerhörd publicitet 
varje år, inte minst dessa Cra
foords döttrar som såvittjag för
står inte ens har varit på minsta 
sätt delaktiga i införskaffandet 
av miljonerna, utan nu baraskör
dar lagrar genom att pytsa ut 
dem. 

Tidigare fanns det viss hyfs 
ochsansinamnfrågoridenkom
munala namnberedningen med 
bland annat denna tidnings chef
redaktör som grindvakt. Vi får 
hoppas att partiets representan
ter i byggnadsnämnden stretar 
emot dessa fjanterier. . 

Vem minns Holger Crafoord 
om 100 år? Däremot kommer 
Ole Römers namn alltid att vara 
stort. Alternativt kan man, utan 
att anstränga minnet eller ens gå 
till böcker, lättrapaupp ettantal 
namn som berikat staden och 
dess invånare på ett både större 
och skojigare sätt än denne di
rektör. 

Varför inte bland stora bor
gare konsul Wilhelm Westrup, 
Maxwell Overton, professor 
Thyren, Sam Ask, Teresina Tu a, 
biskop Absalon, Nordiska ung
domsorkesterns skapare John 
Fernström, Bertil och Kerstin 
Andersen som bringar motion 
ochhälsa till tusentals, IMs grun
dare Brita Holmström, perser
forskaren Hermelin som inter
nationellt är en av v årakändas te, 
Sten Broman, Martin Martins
son i Hemvärnet, popmusikern 
Jonas Hellberg, författaren Per 
Wahlöö, far och son BUlow på 
Folkets Tidning, Lundakvinnan 
som botade folk, fåktaren Rolf 
Edling; ja det går lätt att hitta 
åtskilligasom vore värdaattstu
dera närmare som namngivare 
till det lundensiska gatunätet. 

Men låt oss inte ytterligare 
förguda en redan tillräckligt 
hyllad person som Craf~ord. 
Varför är vi så fallna för drrek
törsmystik fortfarande fas~ 80-
taletharfallitochmeddetdrrek
törerna och deras makt över fan-
tasin? . 

Hur skrapade Crafoord ih~p 
sina miljoner? Hur många~ 
trampade han över för att nå sm 
position? Hur många lagbrott 

o 

Debattafton med Annika Ahnberg, 
Stefan Edman och Per T. Ohlsson: 

Tillväxt i Sverige 
och världen - livsfarligt 
eller nödvändigt? 

De församlade på Västerkyrkan fick 
höra en debatt som inte utmärkte 
sig för hetsiga ordbyten eller 
inflammerade åsiktsskillnader. De 
tre debattörerna gjorde var sin 
inledning och utfrågningen skulle 
sedan skötas av GmmelJ acobsson
Kritz och Nils-Olof Christof
fersson. Mycket av samtalet fördes 
emellertid mellan de tre debatt
törerna 

Annika Åhnberg poängterade 
bl.a att urholkad välfärd på sikt 
skulle innebära att tillväxten och 
den materiella välfärden också 
skulle urholkas. Miljön är en faktor 
som verkar långsiktigt: i det korta 
perspektivetkan den synas dyr, men 
i det längre lönsam. 

Frågan ställdes hur marknaden 
skulle hjälpa till med att lösa 
rättviseproblemen mellan rika och 
fattiga länder. På detta svarade Per 
T. Ohlsson att man inte kan se 
marknaden som en naturkraft, eller 
som om den skulle ha någon fri 
vilja. Om marknaden inte styrs rätt 
kan den påverka utvecklingen 
negativt, men med riktig styrning 
är den det mest framgångsrika 
medlet vi har att lita till. Andra 
försök som har gjorts har inte varit 
lika framgångsrika. Annika Åhn
berg menade att vi nu lever i ett 
politisktvacuum. Tidigarehadedet 
funnits skilda system grundade på 
värderingar och samhällssystem, 
men nu fmns vi alla i en bred 
mittfåra, som anser marknaden 
nödvändig. Men den fjättrade 
marknaden, där samhället ställer 
upp regler, fungerar bättre än den 
som får helt fria tyglar. Men 
eftersom alla politiska partier 
befinner sig i mittfåran har de 
svårare att profilera sig ifrån 
varandra. 

Stefan Edman ställde i sin 
inledning frågan: Vad är tillväxt? 
Att som i Sverige använda BNP 
som mätare var undermåligt: den 
mätte inte personlig välfärd och .. . . 

fanns i hans väg? Hur mycket 
förstörd miljö? Räcker det inte 
med att ge dessa gubbar (för 
kvinnor är det sällan frågan om, 
möjligtvis en Antonia medärvda 
miljarder) Vasatrissan och 
Svärdsorden och att skattesys
temet medger att de får behålla 
merparten av de slantar vi andra 
jobbat ihop åt dem? Ruben 
Rausing fick en väg - kan det 
inte räckamed attCrafoordköpte 
sig ekonomicentrum och stän
dig publicitet i sin stiftelse? 

För ett gatans parlament! 
SträJe Emot, grändridare 

inte hellerallmateriell tillväxt. Hur 
ökar man tillväxt? Edman gav två 
svar: genom att sätta in mer kapital 
eller genom att utnyttja befintliga 
resurser effektivare. Han ansåg att 
det andra alternativet var att föredra. 
Om man kopplar tillväxten till 
miljön, så kan den leda till/har lett 
till plundring och svält, men den 
kan också vara bra, t ex om 
solenergin utvecklades för attskapa 
mer energi, som sedan användes 
till utbyg~adav kollektivtrafiken. 

Byggnadsnämnden ... 
Fortsfrån sid l 

Globalt gär vi mot en akut kris 
2050, då ekosystemen kommer att 
vara förstörda. Rom-gruppen har 
utarbetat fyrareceptför att förhindra 
detta: l. Produktivitetenmåste ökas. 
2. Kretsloppstänkande. 3. Livsstilen 
hos de som är världens överklass 
måste ändras. 4. Befolkningstill
växten måste dämpas. 5.(var nu 
den kom ifrån?) Världssamhället 
måste samarbeta. 

Forts. på sid. 7. 

steg närmare avgörandet. Jurynhar 
spolat tre av de fem förslagen, 
nämligen dem som spolierarparken 
med hus söder om folkparks-

.. ·1· ·· 1· d Ist··- .. 1. · byggnaden. De som går vidare är 
moJ _tggora I~sme e 10r~~ J~? · LKF:s förslag, ritat av Fojab 
p_å Ptls_åker, mmem?tMob1lia. Dar ·.· arkitekter, som visades i VB m 33 
ftc~ JU. stadsarkitektkontoret (dock utan bildtext) . Även HSB:s 
nyligen 1 uppdrag att medge den förslaggårvidare,menmanräknar 
livmedelsförsäljning som faktiskt med betydligt färre hus. 
pågår. Men någon konkurrent på Byggnadsnämndensordförandehar 
samma plats tyckte fortfarande lovat möta de rasande massorna på 
majoritetenintevarbefogat.SåJM Väster i en offentlig debatt om 
går väl vidare till regeringen kan parkens framtid på nyåret. Hoppas 
man tänka .. . fler politiker ställer upp! 
Folkparkstävlingen har kommitett T ho 

En konsult har räknat ut att en dagligvaruhall på Pilsåker på 3000 
kvm och 4000 kvm fackvaror skulle ge följande effekter på handeln i 
Lund: Dagligvaruförsäljningen i Lunds stadskärna minskar med 8%, i 
övriga stadsdelar med 9%, och på Mobilia med hela 27%. Övrig 
handel minskar i snitt med 6%. Själva tar man 7% av mar maden. 
Det är ett skäl att gå emot JM:s palats vid Fjeliekarusellen, vilket 
H_ andelsforeningens ordforande Staffan Olander gjorde i onsdags, 
ltksom byggnadsnämndens majoritet. 

Kartan visar årsomsältningen for dagligvaror i lwuiatrakten .. 



Partistyrelsens förslag till kongressuttalande: 

En ny tid
en ny vänster 
Här är texten till det förslag till konressuttalande som 
omtalas i intervjun med Ann Schlyter (se sid. l) från v
partistyrelsens sammanträde i helgen. Det är allra sista 
stycket Ann syftar på när hon säger "bjuda med armbå
gen". 

Sverige behöver en stark vänster 
som med politisk genomslags
kraft kan driva krav på demo
krati, rättvisa, välfcird och håll lm 
utveckling. 

Vänsterpartiet har genom åren 
samlat människor som kämpat 
för dessa värden och många re
former i denna anda har vi varit 
med och drivit fram. Sverige är 
-trots 80-talets högeroffensiv
fortfarande ett av de länder i 
världen där värderingar om 
rättvisa och miljöansvar är star
kast förankrade . Men utveck
lingen mot ett rättvisare samhälle 
är bruten. Klyftorna ökar mellan 
de som har och de som inte har, 
liksom mellan kvinnor och män 

Denan kongress är ett avstamp 
för ett förnyat och stärkt vänster
parti. Vi har en förnyad vision 
om ett samhälle byggt på grund
läggande socialistiska värde
ringar och visionen om att demo
kratin skall utvidgas till att om
fatta också ekonomin. 

Vänsterpartiet förblir en radi
kal del av arbetarrörelsen. Vårt 
kvinno- och miljöperspektiv 
skall stärkas i ideologi och prak
tik. Vi skall fortsätta arbetet på 
en grundläggande förändring 
och demokratisering av sam
hället. Vi förbinder oss att fort
sätta förnyelsen av partiet och 
dess politik. 

En uppgörelse med 
partiets historia 
Kongressen innebär också att vi 
slutgiltigt lägger en epok bakom 
oss. De östeuropeiska diktaturer
nas sammanbrott blottade ett ar
mod, ett förtryck, ett mansvälde, 
en miljöförstöring, en korruption 
och en brist på folkligt stöd av 
förfärande proportioner. Dessa 
regimers fall innebar också en 
kris för de partier som, liksom 
vänsterpartiet, betraktat sig som 
en del av den världskommuni
stiska rörelsen. 

Från mitten av sextiotalet har 
vänsterpartiet successivt distan
serat sig från den östeuropeiska 
modellen. Två namnbyten och 
många kritiska uttalanden har 
kantat vägen. 

Partiet trodde att östländerna 
kunde reformeras till demo
kratier. Denna orealistiska tro 
gjorde att Jmtiet, trots viss intern 
opposition, genom "broderliga" 
förbindelser bidrog till att legi
timera regimerna. En politisk 
modell som partiet delvis byggt 

sin poHtiska retorik på har gått i 
graven. 
- För oss är demokratin en över
ordnad princip. Inskränkningar 
i demokratin kan aldrig moti
veras med att man bygger so
cialismen. Vi fastslår vidare att 
vår socialism är oförenlig med 
en omstörtande revolution Plan
ekonomi är inte en patentlösning 
på ekonomiska problem. Be
friade från den barlast som kopp
linoen till den östeuropeiska 
m~llen innebar, blir vänster
partiet ett framtidsparti. 

En ohållbar utveckling 
Den tidiga arbetarrörelsen ställ
de krav på höjd materiell stan
dard Det kravet har tillgodosetts 
på ett sätt som människor då inte 
kunde drömma om: rymliga och 
praktiskt utrustade bostäder, 
bekväma möjligheter att för
flytta sig och mycket annat. Da
gens materiella standard i Sve
rige är mycket hög både i för
hällande till tidigare generatio
ner och till de fattigaste tre fjärde
delama av världens befolkning. 

Det nuvarande konsumtions
mönstret tillför dock inte bara 
goda ting. Vi underminerar kom
mande generationers möjlig
heter till ett bra liv . Detta genom 
att släppa ut föroreningar som 
leder till miljöförstöring av del
vis obotligt slag. Förvisso kan 
man kalka sjöar som drabbats 
av surt regn- men hur lagar man 
ett trasigt ozonskikt? 

Den nuvarande produktions
tekniken leder till sårbarhet och 
otrygghet Kärnkraftsteknologin 
är de främsta uttrycket för detta. 
Tjernobyl och "incidenterna" i 
de svenska kärnkraftsreaktorer
na påminner oss om att vi leker 
med elden när vi baserar energi
försörjningen på kärnkraft. 

En genomgripande 
rorändring av produktion 
och konsumtion 
Vänsterpartiet hävdar för första 
gången att ökad materiell kon
sumtion i Sverige inte är önsk
värd. Vänsterpartiet kan våga 
detta eftersom det är väl känt om 
vår politik sedan partiet bildades 
att vi vill ha en omfördelning 
från rika till fattiga. Det låg
betalda sjukvårdsbiträdet vet att 
det inte är henens konsumtions-
nivå vi vill sänka., ___ _ 

Forts. på sid. 4 . 

Om gräsrötter, 
servicecheckar och 
marknadsstyrning 
Nedanstående är en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande, i dagarna inlämnad av Roland Andersson 
(v). Vi tycker att dess resonemang har stor principiell 
räckvidd och vill därför publicera den i dess helhet. 
Formen förklarar det direkta tilltalet i slutet av texten. 

I Stuart Woods roman Gräs
rötter från 1989 utspelas nedan
stående scen. Will kandiderar 
till senaten Taylor är chef för en 
reklambyrå som Will anlitat De 
ser gemensamt ett förslag till 
TV -presentation som byrån 
gjort: 

"Kameran drog sig tillbaka en 
bit, när Will började gå längs 
stranden och kasta en pinne, som 
hunden skulle hämta. 

" En man som anser att alla 
föräldrar här i Georgia själva 
ska få välja vilken skola deras 
barn ska gå i - kommunal eller 
privat- och som betalar med 
kuponger som ställs till deras 
förfogande av skattemedel" 

... Will vände sigmot Taylor. 
' I helvete heller!' han var så arg 
så han kokade. -

'Vad då?' frågade Taylor 
häpet. 

'Om du tror att jag tänker 
betala för den jäv la smörjan, är 
du inte riktigt klok l' sa Will. 

' Lugna sig, Will! Det här är ju 
bara ett råutkast än så länge. 
Men en jäkla fin ide, enligt vår 
uppfattning.' 

'Jag talade särskilt om för dig 
att jag är emot den här urlöjliga 
iden om kuponger att betala för 
undervisningen med i skolan. 
Jag är demokrat. Det vet du ju 
för helvete!' " 

Will avskedar Taylor, låter andra 
sköta marknadsföringen och blir 
till slut invald i senaten. 

Det är märkligt att det som 
1989 kunde representera en för
flugen reklambyråide i USA är 
politisk verklighet i Sverige 
1992: 

"Enskilda lundabor ska heller 
inte i fortsättningen tvingas efter
fråga just kommunala tjänster 
p g a att de produceras till skatte
subventionerade priser. Där så 
är möjligt ska kommunbidrag 
utgå i form av servicecheckar, 
skolpeng, barnomsorgspeng o 
dyl. " 

Så presenterar de borgerliga 
partierna Taylors "jäkla fina ide" 
i sitt handlingsprogram för Llllld 

Privata 
underleverantörer 
av kommunal service 
En dellundaborgare har lätt att 
tyda programmet. För dem hand-

!ar det om privatisering. 
De privata institutionerna ska 

få samma ekonomiska villkor 
som de kommunala -lika många 
kronor per barn t. ex. För en del 
borgare är det detta som är "skol
peng" resp. "barnomsorgspeng". 

Privatisering är emellertid inte 
detsamma som marknadsstyr
ning. Man kan ha ett system där 
all kommunal sevice utförs av 
privata företag men där kommu
nen står för planeringen. 

skattefinansierad 
marknadsstyrning 
Markhandsstyrning förutsätter 
en någorlunda fri etableringsrätt. 

Om vi haft fri etableringsrätt 
i Lund hade personalen på Norre
stugan tillåtåts bilda ett personal
kooperativt daghem som kon
kurrerat med andra dagis om 
barn- och om medföljande barn
omsorgscheckar. 

När barnomsorgen är fullt ut
byggd förlorar något annat dagis 
de barnomsorgscheckar Norre
stugan vinner. "Konsumenter
nas" val avgör vilket dagis som 
överlever. 

Så fungerar det inte i Lund. 
· Här valde politikerna att lägga 
ner Norrestugan. 

När borgerliga rikspolitiker 
ska förklara hur systemet med 
barnomsorgscheckar ska funge
ra verkar det emellertid vara just 
den här typen av konkurrens de 
vill ha- åtminstone folkpartister 
och moderater. 

Debatten på riksplanet handlar 
mer om av gifterna. Folkpartiet 
säger ofta att åtminstone skola 
och barnomsorg ska vara skatte
finansierade. De vill inte att sko
lor och daghem ska få ta ut egna 
avgifter. 

Det betyder att de vill begränsa 
marknadsstyrningen. Prismeka
nismen sätts ju ur spel. De vill 
ha en marknad där priset sätts 
genom politiska beslut. 
- Det blir marknadsstyrning på 
låtsas. 

"Riktig" 
marknadsstyrning 
En del av ungmoderaterna i kom
munfullmäktige verkar vilja 
lägga ner så mycket som möjligt 
av kommunens verksamhet Det 
vill de för att kunna sänka kom
munalskatten så att lundaborna 
får mer pengar över och kan 
köpa den service de behö~er -

Forts. på sid. 4 . 



En ny tid ... 
Forts. från sid. 3. 

Begreppet hällbar utveckling 
innebär att man ser till hela 
jorden och till framtiden. Hur 
många flyg- och bilresor per per
son är möjliga utan att klimatet 
förändras? Vilken mängd miljö
stabila ämnen kan vi sprida i 
näringskedjorna utan att vålla 
framtida hälsorisker hos männi
skor och andra arter? Global 
solidaritet har alltid präglat värt 
partis tradition. Därför försöker 
vi hitta ett konsumtionsmönster 
som är moraliskt försvarbart för 
att dela jordens resurser rättvist. 

Begreppet hållbar utveckling 
är vidsträckt inte bara geogra
fiskt utan också i tiden. Det har 
tagit naturen årmiljoner att byg
ga upp de fyndigheter av kol , 
olja, naturgas som några få ge
nerationer förbrukar i en svind
lande tak.'1. 

Människan har kunnat sam
existera med andra arter i år
tusenden. Först i och med den 
moderna civilisationen blev 
mänsklig verksamhet ett verkligt 
hot mot ekosystemen. Regn
skogsskövling, rovdrift på me
taller, kärnvapenspridning- åt
skilliga företeelser kan räknas 

Spekulationer 
Arbetet spekulerar i onsdagsnumret 
på ledarsidan om vänsterpartiets 
framtid. 

Apropå Gudrun Schyman frågar 
sig Arbetetoroligtom vänsterpartiet 
orkar med "en ordförande som är 
så fast förknippad med det för
flutna?" 

Gudrun Schymans främsta poli
tiska meriter är att hon satt i led
ningen för Folkkampanjen Mot 
Kärnkraft under folkomröstningen 
och att hon numera tillhör de 
(på)drivande inom partiet för 
kampen mot EG-anslutning. Schy
man är alltså till skillnad mot 
Arbetets ledarsida mot EG. Kan 
det betyda något? 

Räddare kan ingen vara 
Arbetet utropar i stället Hans 
Andersson till partiets räddare. Han 
har varit utomlands så mänga år att 
ingen kan säga något annat än gott 
om honom. 

upp v ars minsta gemensamma 
nämnare är att de hotar livs
betingelserna för många arter. 
En huvuduppgift måste vara att 
ändra denna utveckling så att vi 
kan njuta av industrisamhällets 
frukter utan att skada den bio
logiska mångfalden. 

Ekonomisk politik 
for hållbar utveckling 
En hällbar utveckling kräver en 
ny ekonomisk världsordning. 
Det blir nödvändigt att angripa 
coh reducera det internationella 
kapitalets makt. Sverige skall 
verka för internationella avtal i 
FN:s regi som fördelar om peng
ar från rika till fattiga länder. 
skuldbördorna måste avskrivas. 
Fattiga länders infl)'tande i FN:s 
ekonomiska institutioner måste 
säkras. 

Vänsterpartiet är för en rättvis 
handel som inte begränsas av de 
rika ländemas tullar. Däremot 
måste den begränsas av de krav 
som ställs av miljö, hälsa och 
säkerhet. 

Marknadsmekanismen - att 
priser styrs av utbud och efter
frågan - krävs för att effektivt 
an~ända resurserna i ett sam
hälle. Men det krävs också en 

Forts. på sid. 5. 

I Lund ser partiföreningen dock 
Lars Bäckström som räddare i 
nöden och har nominerat honom 
till partiordförande. Om denne 
kandidat lär en av uppropsmakama, 
Rolf L. Nilson i Lund, ha sagt att 
han är en av de politiskt fegaste, 
med anledning av att han var med 
och författade uppropet men inte 
skrev under det. 

Jaktsäsongen har börjat. 
r l 

Manifestet, 
om vänsterpariers förnyelse, 
som tidigare publicerats här i 
VB och väckt vederbörlig upp
märksamhet och debatt, är det 
fler som vill underteckna. Ni 
kanringaAnnSchlyter,147505 
(jobb 133436) eller Margareta 
Olofsson, 08-6491693 (jobb 08-
785 9100), men senast på sön
dag för sedan är det för sent. 

Gräsrötter ... 
F orts. från sid. 3. 

och har råd med - på riktiga 
marknader. 

Ungmoderatemas alternativ 
står knappast på dagordningen. 
Men det är intressant för det 
pekar på problem med det "mo
derna". 

"Marknadens" logik 
arbetar fOr segregering 
Det kommer alltid att finnas 
föräldrar som både kan och vill 
köpa en plats åt stt barn på en 
attraktiv gymnasielinje eller i en 
socialt homogen grundskole
klass. 

På en "marknad" är det natur
ligt att de får göra det. Där är det 
prismekanismen som. löser för
delningsproblemen. Ar efterfrå
gan större än utbudet höjs priset 
så an de som har råd att betala 
slipper köa. 

De som vill ha marknadsstyr
ning utan fri prissättning strävar 
alltså mot marknadens egen 
logik. De kommer att tvingas 
tillgripa regler som upplevs som 
onaturliga och som kräver en 

byråkratisk kontrollapparat. 
Riksdagsbeslutet om privat

skolor innebär inte ett definitivt 
nej till skolavgifter. "Skäliga" 
av gifter är tillåtna. Frågan är hur 
det ska tolkas. Kan man förbjuda 
föräldrar att betala extra för att 
deras barn ska få tillgång till bra 
musikinstrument? Välutrustade 
laboratorier? Kraftfulla person
datorer? Kan utlandsresor anses 
ingå i språkundervisningen? 

När marknadsmekanismerna 
fått tänja lite på begeppet "skäli
ga avgifter" kan man komma 
upp i kännbara terminsav gifter 
- tillräckligt höga för att segre
gera barnen efter föräldrarnas 
inkomst. 

Har kommunen ansvar 
rör underleverantörerna? 
Det mesta av den kommunala 
servicen finns redan- i kommu
nal regi_ Om "valfriheten" ska 
få någon större omfattning räck
er det alltså inte att komplettera 
med nya privata institutioner. 
De existerande kommunala må
ste privatiseras. Det är därför 
borgerliga politiker försöker 

Forts. på sid. 5. 
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Konsten i Lund 
är ämnet för en debatt som "De 
refuserades salong" ordnar 
stadshallen på sö~dag kl. 14. 

ÖppetHus 
på Kvarnby 
lördag 10-18 söndag 10·16 
Vi visar vår skola och berättar för 
er hur vi arbetar. 
•Se våra utställda projektarbeten 
•Måladinegentröjaibamverkstan 
•Kasta spö i fiskedammen 
•Fvnda på vår loppis 

• Frestas av julkort o. pepparkakor 
• filmgruppen visar egna filmer 
•At gott på Kvambyflket 
K vambyskolan, Kvarnbyvägen 68, 
Malmö Tel 040/49 73 10. 

Ring om du behöver hjälp att ta 
dig till skolan. 

Bli medlem i föreningen K vam
bysko1an; sättin50krpå pg495 55 
05-5 

Nyårsfest! 
Eftersom vinden har vänt kom
mer Röda Kapellet att återuppta 
seden att på nyårsnatten blåsa in 
det nya året med "Internationa
len" nere på Stortorget. Men 
fr~ör allt ordnar man inne på 
LillaTeatern en öppennyårsfest 
med mat och dryck, olika 
programpunkter, dans och rake
ter. Detaljer meddelas senare 
men ställ redan nu in er på att 
hälsa 1993 tillsammans med 
mänga meningsfränder. 



En ny tid ... 
Forts. från sid. 4. 

stark fördelningspolitik samt 
skatter och avgifter som styr mot 
samhällsekonomiska och miljö-
politiska mål. . . 

Riksdag och regenng skall v1a 
riksbank och statligt ägda flnans
företag vara ak."tiva på kredit- , 
valuta- och penningmarknader
na. Förbudet mot statlig utlands
upplåning - utlandslånenormen 
-skall avskaffas. Staten skall ha 
huvudansvaret för försäkringar 
mot valutakursrisker. En ak."tiv 
finans- och penningpolitik skall 
föras med bekämpandet av ar
betslösheten som främsta mål . 

Industrin skall förnyas mot 
en hållbar utveckling. Genom 
en aktiv näringspolitik skall för
nyelsen styras mot kretslopps
tänkande. Det innebär att spill 
till luft, vatten och mark minime
ras samt att processerna skall 
vara så material- och energisnåla 
som möjligt. 

Vänsterpartiet vill ha en stark 
regionalpolitik som ger möjlig
het att arbeta och bo i alla regio
ner. Vänsterpartiet är för direkt
valda länsparlament som tar över 
landstingens roll och som redu
cerar den statliga länsorganisa
tionen till ett minimum. 

Forts. på sid. 6. 

Over there 
Amerikansk politik är svår att 
tolka och förstå, men den går 
inte att negligera. Den säkraste 
formen för politiska och sam
hälleliga spådomar är ju nämli
gen fortfarande att se på trender 
och tendenser i USA och säga 
att de når oss ett antal år senare. 
Sålunda fick Theodor Whites 
böcker om amerikanska presi
dentvalskampanjer bidrameden 
del ideer till dåvarande Vpk 
Lunds valkampanjer i slutet av 
70-talet. Vi är många som tittar 
västerut så det inte att undra på 
att valet av Clintonnu kommen
teras på många håll. 

Såvitt jag förstår av Ingvar 
Carlsson var det närmast en so
cialdemokratisk seger i USA. 
Bildt antyuder att han har trott 
på Clinton hela tiden och de
monstrerar därmed sitt selek
tiva minne: i våras var det vän
nen Bush som skulle vinna. 

De häftigaste kommentarerna 
kom dock Per T. Ohlsson med. 
Hans USA-kommentarervarväl 
tämligen substanslösa: jämför 
med de genomkunniga artiklar 
Nils Gunnar Nilsson skrev veck
an innan. 

Men Per T. har en kvalitet 
som inte ens jag kan förneka: 
han är ung. Han tvekar inte ett 
ögonblick inför att se politik 
närmast som val av livsstil, en 
serie moden man lägger av med 
och går in i som om det gällde 
val av favoritrockgrupper: Man 
gör helt enkelt klokt i att lägga 
ev. allvar och indignation åt si
dan och lyssna. Han är tolk för 
en generation av yngre män i 
karriären och därför är det med 

stort intresse man läser följande 
(i hans krönika i söndags): 

"Bildt, som är generationskam
rat med Bill Clinton, förefaller 
märkligtnog harner gemensamt 
med den 68-årige George Bush. 
Carl Bildt spelar inte saxofon. 
Han har knappast låtit sig hän
ryckas av Elvis eller Ray Char
les. Och han har förmodligen 
inte ens dragit halsbloss på en 
Prince." 

Är Bildt alltså ute? Det verkar 
inte bättre. Hans tonfall av över
årig SECO-pamp, hans image 
av välskräddad men tråkig 
MUF -ombudsman är passe, det 
var mot slutet av 80-talet sånt 
gällde. Vadsom skakommadär
näst är oklart. Fyra Bugg och en 
Coca-Cola-bakgrund tycks vara 
ett måste, men det märks ju att 
man bör ha erfarenhet av häfti
gare grejer än etthalsbloss på en 
Prince. Själv tror jag att mor
gondagens ledare bör ha erfa
renhetfrån åtminstonepunkband 
men gärna politisk blåsorkester. 
Men är inte sax lite pipigt? 
V ad ska man då säga om ame

rikansk politik på allvar? Jo att 
pendeln svänger fram och till
baka och att det säkert är bra för 
amerikanernasjälva attdetkom
mer en demokrat till marken. 
Huruvuda det är bra för världen 
i övrigt vill jag inte uttala mig 
om. Jag minns nämligen hur jag 
1964 fruktade attdenreaktionäre 
Barry Goldwater skulle vinna, 
höken som ville sända bomb
plan mot Vietnam. Som tur var 
vann ju Lyndon Johnson. 

Lucifer 

Gräsrötter ... 
F orts. från sid.4. 

öveitala dagispersonal att bilda 
personalkooperativ. Personal
kooperativens ställning är emel
lertid mycket oklar. 

Om de ska fungera som under
leverantörer av kommunal ser
vice och ta emot barn från barn
omsorgskön blir de helt utläm
nade åt kommunal planering. De 
kommer att fungera som företag 
med kommunen som enda kund. 

Vad händer om kommunen 
inte längre fördelar barn till 
daghemmet? Om man får så få 
barn att kostnaderna inte längre 
täcks? Har kommunen något 
ansvar för övertalig personaleler 
ska personalkooperativen an
vändas som ett slags buffert så 
att kommunen slip)ir undan sitt 
arbetsgivaransvar? 

Stora daghemsf"öretag? 
Om privata och personalkoope
rativa institutioner tillåts kon
kurrera inbördes och med kom
munala dagis, får de större möj
lighet att själva påverka sitt öde. 

Då möter de emellertid ett 
annat slags osäkerhet. Intäkterna 
från varJe barn kommer att få 
stor betydelse för den totala eko- : 
nomin i ett daghernsföretag. Ett ;=-:' 
privat daghem får problem varje::-' 
gäng ett barn flyttar och man ~ 
inte omedelbart kam rekrytera ;:~~ 
en ersättare. ....; 

Rimligen leder det här till att , _, 
de privata institutionerna vill -
skriva avtal med "kunderna"' för 
att reglera uppsägningstider 
o. dyl. - ungefär som hyresavtal. 
Då ökar naturligtvis deras möj
lighet att planera. Men tillvaron 
blir trots det mycket osäker. På 
sikt får vi säkert samma utveck
ling på daghemsmarknaden som 
på många andra marknader -
stora företag tar över. 

Endast stora företag som 
driver många institutioner kan 

planera, utjämna skillnader och 
köpa upp besvärliga konkur
renter. 

Hur ska privatiseringen 
gå till? 
Vad händer om en del av perso
nalen på en kommunal institu
tion vill bilda ett personalkoope
rativ medan de andra vill fort
sätta att vara kommunalanställ
da") Ska det bli omröstning? Kan 
en liten maioritet tvinga en mino-

ritet att lärrma sina kommunala 
anställningar? 

Ska privatpersoner k"Unna ta 
över kommunala institutioner? 
Vilka hänsyn ska i så fall tas till 
personalens åsik."ter? Vilka krav 
ska ställas på de som vill öv~rta 
t.ex. daghem? Ska de ha utbild
ning? Erfarenhet? Kommer stora 
företag tillåtas överta kommu
nala institutioner? 

Anne Wibble tycker att det är 
orimligt att privatpersoner som 
övertar kommunala JnstiUltJ.oner 
också ska överta personalen. 
Delar lundaborna den åsikten? 
Ska privatpersoner kunna överta 
t.ex. daghem och sedan själva 
avgöra vem som ska återanstäl
las i det nya företaget? 

Vilket inflytande får "konsu
menterna"? Ska daghem kunna 
privatiseras mot föräldrarnas 
vilja? Om daghemmet där Jag 
har mina barn privatiseras och 
de nya ägarna har en verksam
hetsinriktning jag inte kan accep
tera: kommer mina barn då att 
garanteras en plats på ett kom
munalt daghem? 

Demokrati och valfrihet 
Gillar jag inte maten på en restau
ran o väljer jag en annan nästa 
gång jag äter lunch. Jag kräver 
inte att få vara med och planera 
matsedeln. 

Det ät annorlunda med mina 
barns skola och dagis. Även om 
det finns ett antal konkurrerarode 
institutioner med lediga platser 
är valfriheten begränsad. Man 
kan inte välja om särskilt mån~a 
oänoer. Det är inte så bra for 
bar~en att ofta skaffa sig nya 
kompisar och etablera nya rela
tioner till personalen. .. 

Undervisning och omsorg ar 
heller inte fardiga produkter )ag 
nooa kan järnföra för att nnru
me~ risken att välja fel. Omsorg 
och undervisning skapar man 
oemensamt. Barnomsorg t.ex. 
~kapas av föräldrar, personal och 
barn tillsammans. Strangt taget 

startar inte '"produktionen" förr
änjag gjort mitt val . I den typen 
av " tjänsteproduktion" är det 
viktigt att man har insyn i och 
inflytande över "produktiOns
processen"'. 

Det demokratiska systemet 
har stora möjligheter att ge både 
insyn och inflytande. Det är JU 
det demokratin handlar om. Det 
är en naturlig och egentligen 
ganska självklar utveckling att 
kommunala daghem och skolor 

Forts. på sid. 6. 
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Kommunernas självstyre bör 
stärkas och skattestoppet brytas. 
Kommunerna skall oes rätt att 
driva företag och konkurrera 
med pnvata på lika villkor. En 
Interkommunal bank bör byggas 
upp. Fackliga organisationer 
skall ges ökad insyn och ökat 
mflytan?e över sina företags 
mvestenngar och penninahan
deL Genom löntagarägand~ och 
ny arbetsorganisation skall före
tagen demokratiseras. 

Arbetslösheten 
Den nationella ekonomiska poli
tikens akuta huvuduppgift är att 
undvika att Sverige dras in i en 
permanent massarbetslöshet. 
1992 års krisuppgörelser innebär 
en skärpt finanspolitik mitt i den 
djupaste lågkonjunktur Sverige 
upplevt sedan 30-talet. 

Vänsterpartiet kräver orodel
bara åtgärder för att minska ar
betslösheten. Stoppa indrag
rungen av pengar från kommu
ner och landsting! 

statligt stöd måste ges till in
vesteringar i miljöteknik, kol
lektivtrafik, energibesparande 
åtgärder, förnyelsebara energi
källor samt till ombyggnader 
som underlättar källsortering 
och kompostering. Den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken, folk
och vuxenutbidlningen måste 
effektiviseras och stärkas. Rer 
arbetsplatser skall skapas åt 
arbetshandikappade. 

En omfördelning av skatter 
ska ske redan nu. Skatterna bör 
höjas på förmögenheter och höga 
Inkomster. Då skapas utrymme 
för att sänka matmoms och 
allmän moms. Möjligheter till 
skatteavdrag bl.a för pensions
försäkring kan begränsas och 
kampen mot skattefusk skärpas. 
Militärutgifterna kan sänkas och 
JAS-projektet skrotas. Pengar 
som dras in på detta sätt skall an
vändas för att stärka kommuner
nas och landstingens ekonomier 
och för att öka stödet åt de som 
är sjuka eller handikappade. Ny 
och mer demokratisk arbets
organisation samt större lokalt 
ansvar kan höja effektiviteten i 
den offentliga sektorn. 

När en ny högkonjunktur är i 
sikte och arbetslösheten gått ner 
kommer vänsterpartiet att med
verka till att ta bort det struktu
rella budgetunderskottet (under
skott som är bestående i höo
konjunlctur)- Detta kan ske g~-

nom ökade inkomster och be
sparingar. En politik för full 
sysselsättning ökar skatteinkom
sterna. Genom att skärpa den 
fördelningspolitiska träffsäker
heten i samhällets inkomstöver
föringar är det möjligt att göra 
besparingar. Skatter och avgifter 
skall höjas på spekulation och 
finansiellt kapital, på icke förny
elsebar energi och på miljöskad
lig och icke nödvändig konsum
tion. Privat konsumtlon måste 
stå tillbaka för offentlig. lnfla-

lionsbekämpning skapar förut
sattrun~ for låga lönekrav. Pro
duktiVItetsökning och höga 
vmster används istället till 
offentliga mvesteringar och för 
mmskn.ing av det strukturella 
budgetunderskottet. Förutsätt_ 
rungar för en sådan "vänster
vnden svångrem" är dock en 
starkt litjämnande fördelnings-
politik. ~ 

Sextimmarsdagen 
Den D:Ya teknologin kommer att 
medfora en genomsnittligt lägre 
arbetstid i produktionen lika 
säkert som en gång hästama er
sattes av traktorer. Vänster
partiets mål är sex timmars 
arbetsdag och en lika fördelnio o 
av det obetalda arbetet- hemma": 
med barn och föräldrar- mellan 
kvinnor och män. Redan nu är 
den betalda arbetstiden i oenom
snitt lägre än så. Sexti~ardao 
är därför en fråga om omför~ 
delning av arbetstiden för att 
skapa fler jobb och att ge större 
möjlighet till jämställdhet mel
lan män och kvinnor. 

Vi behöver en realistisk strate
gi för ett stegvis utjämnande av 
arbetstiden. Genomförandet kan 
ske både genom fackliga avtal 
och genom politiska beslut. Man 
kan börja med tunga jobb inom 
vård och industri där sex timmars 
skiftgång kan göras effektiv. 
Detta bör ske i kombination med 
en solidarisk lönepolitik och ett 
Inkomstutjämnande skattesys
tem. Det kräver också utbildnino 
i bristyrken. "' 

Kvinnor, arbete och makt 
Föräldraförsäkringen skall kvo
teras, socialförsäkringarna skall 
reformeras med sikte på lika vill
kor för kvinnor och män. Vän
sterpartiet granskar vaije politisk 
fråga ur ett könsperspektiv . Hur 
påverkar besluten inkomstför
delningen, arbetstiderna, rättig
heter och skyldigheter för män 
och kvinnor? 

Eftersom arbetsmarknaden är 
starkt könsuppdelad påverkar 
varJe åtgärd män och kvinnor 
~lika. Allt lägre och mer ojäm
lika löner är problem inte bara 
för låg_avlönade grupper som 
mdustn- och offentli oanställda 
kvinnor utan också fö~ kreativi
tet, produktiv i te t och v ik:ti o efter
frågan. Risken för en pe~anent 
arbetslöshet och ökad andel obe
talt omsorgs/kvinnoarbete är 
uppenbar idag. 

Politikens villkor måste änd
ras så att fler kvinnor vill och får 
engagera sig. Det kräver sex
timmarsdag, en väl fungerande 
barnomsorg och utbildning för 
alla Målet är minst hälften kvin
nor i alla beslutande försam
lingar. 

Vänstern 
på de maktlösas sida 
I Sverige finns en stark folk
rörelsetradition. Människor har 
engagerat sig för att finna 
lösningar på gemensamma 
problem. Ur denna tradition har 

den skandinaviska välfärds
modellen utvecklats. 

. Svenska Arbetsgivareföre
mogen och dess närstående orga
rusatiOner har, speciellt under 
80-talet, stärkt sina positioner 
och sitt initiativ i svensk politik. 
De har befordrat den nyliberala 
~konomiska politiken där privat 
agande och marknader upphöjs 
ttll att vara hka med demokrati . 

För att öka vanliga männi
skors makt behövs vänstern. Vi 
arbetar parlamentariskt och. 
utomparlamentariskt i dialog 
med demokratiska organisatio
ner. V i står på de maktlösas sida 
i kamp för miljön, rätt till arbete, 
kvinnors rätt, välfärd och rätt
visa. 

Vänstern inf"ör valet 
En folkomröstning om EG/EU 
planeras 1994. V i säger nej till 
medlemskap, eftersom detta stri
der mot våra krav på global soli
daritet, frihandel och hållbar ut
veckling. Vi måste tillsammans 
med andra politiska krafter som 
är emot ett medlemskap skapa 
ett trovärdigt alternativ . 

Vänste rpartiet ser som en 
huvuduppgift att medverka till 
att Bildtregeringen avgår, senast 
i 1994 års val. Vi vill bidra till att 
politiskt isolera de högerkrafter 
som vill utnyttja dagens svåra 
ekonomiska läge och den ut
bredda krismede vetenheten för 
att genomdriva en politik för 
ökade klassklyftor. 

Det är viktigt med en genom
gripande och kritisk granskning 
av mak-thavare . V ärrsterpartiet 
vill dock inte enbart vara ett op
positionsparti. En ny ekonomisk 
politik krä\·er ett stabilt rege
ringsunderlag . Såväl vänster
partiet och miljöpartiet som so
cialdemokraterna har anledning 
att kritisk1 vardera erfarenheter
na från förra \·alperioden. 

\ · ärrsterpartiet måste breddas 
och bli storrc för att kunna öka 
sin inO\l.ande . \" i bedömer att 
den bästa forutsättningen för en 
ny politik ar ett varak1igt sam
arbete mellan röda och gröna 
partier. \"i vill medverka till att 
skapa breda majoriteter som 
möjliggör en längsiktig politik 
med bland annat följande inslag: 

- en ekonomisk politik för arbe
te åt alla 
- sex timmars arbetsdag 
- en kretsloppsbaserad industri-
politik 
- rättvis fördelning, ekonomisk 
demokrati 
- radikala miljöåtgärder, av
veckling av kärnkraften 
- mer kollektivtrafik, färre bilar 
- en väl fungerande vård, om-
sorg och utbidlning 
- ett konsekvent arbete för att 
stärka kvinnornas ställning 
samhället 

Vi är beredda att utifrån en 
radikal omfördelningspolitik ge 
vårt bidrag till uppkomsten av 
en ny regering. Genom praktisk 
politik vill vi ak1ivt påverka poli
tiken åt vänster. 

Gräsrötter ... 
Forts. från sid. 5 . 
styrs a\; personaCiöräldrar och 
elever. Demokratin gör det möj
ligt att hantera motsättningar 
mellan de inblandade parterna. 

Normalt styres inte produk
tionen i privata företag på mot
svarande sätt. De fungerar efter 
helt andra principer. Där tar 
ägarna en ekonomisk risk. De 
förlorar pengar om företaget för
lorar kunder. Då är det naturligt 
att de också vill styra produk
tionsprocessen. 

Om kommunala skolor och 
daghem ersätts av privata in
stitutioner är alltså risken stor 
att vi förlorar den insyn och det 
inflytande som är är naturliga i 
ett demokratiskt system. Det gör 
inte undervisningen och om
sorgen bättre. 

Många frågor 
Det är dags att borgarna lämnar 
besked om hur deras handlings
program ska förverkligas. Det 
finns en lång rad frågor som må
ste besvaras. Åtminstone tycker 
jag vi direkt borde kunna få svar 
på: 
• Ska privatägda institutioner 
fungera som underleverantörer 
av kommunal service och alltså 
ha kommunen som kund eller 
ska de vända sig direk1 till "kon
sumenterna" på en skattefinan
sierad marknad? 
• Ska privata skolor och daghem 
kunna ta ut egna avgifter? 
• Ska barnomsorgsav oiften 
även i fortsättrJingen var~ pro
gressiv? Ska den betalas direkt 
till den privata institutionen eller 
till kommunen? 
• Ska privatpersoner kunna 
överta kommunala daghem? 
Vilka krav ställs i så fall på 
dem? 
• Ska storföretag kunna överta 
kommunala daghem? 
• Vilket inflytande kommer per
sonalen att ha över privatise
rinoen? 
• Kan du garantera personalen 
på privatiserade skolor och dag
hem fortsatt anställning? 
• Kommer föräldrarna att tillfrå
gas innan skolor och daohem 
privatiseras? "' 
• Kan du garantera barn på pri
vatiserade institutioner plats på 
kommunala skolor eller daghem 
om de och deras föräldrar inte 
kan acceptera de nya ägarnas 
verksamhetsmnktning? 
• V ad tänker du göra för att 
föräldrar med barn På privatägda 
daghem ska ta samma insyn och 
inflytande som de har i kommu
nala? 

Roland Andersson (v) 



Tillväxt ... 
Forts. från sid. 2. 

Per höll med oin mycket, men 
menade att en fungerande marknad 
klarar detta, men den måste få rätt 
signaler. Det bästa signalsystemet 
var prissättningen. Stefan svarade 
på detta att det inte alltid var så lätt 
att se på priset, eftersommarknaden 
inte alltid räknade in alla kostnader 
i priset på ex bilismen eller 
Öresundsbron, där många kost
nader inte syntes i priset. Dessa 
verksamheter bär egentligen inte 
sina reella kostnader. Annika 
menade attmarknaden var ettdiffust 
begrepp; det vore bättre att _identi
fiera aktörerna. Vilka är dr1vande, ' 
och vai kördemultinationella 
företagens intressen över national
statens intentioner. Om samverkan 
mellan länderna bara utgår från 
ekonomiska frågor kan effekten bli 
negativ för miljön. De politiska 
frågorna måste intemaliseras i 
samarbetet för an man skall kunna 
arbeta med gemensamma lösningar 
på problemen. 

Stefan gick tillbaka till pris
lapparna och miljön. Den blå 
miljöpolitiken var lättare att sätta 
prislapp på och få marknaden att 
arbeta med. Här menade han 
återanvändning och avfall: inves
terar man i detta så får man en viss 
kostnad tillbaka. Men den gröna 
miljöpolitiken, som handlar om 
sådant som havsörnar, strandängar, 
osv, hur skall den kunna klara sig i 
marknadssystemet? Hur sätterman 
pris på den? Per ladehärtill vadhan 
kallade den röda miljöpolitiken, 
som handlar om omvårdnads
området. Här blir frågan olöslig: 
det finns en gemensam tanke om 
att detta är något som vi måste bära 
solidariskt. Konsumenten måste 
sända signaler om vad den vill ha. 
Annika menade tv ärtoro an det v ar 
bra att man tex inom sjukvården 
satte prislappar på de olika mo
menten. 

Stefan hänvisade till Rom
gruppens recept för att avvärja 
sammanbrottet, och framhöll att 
tredje världens fattigdomskris 
måste avvärjas, så att den inte 
tvingas att överutnyttja sina 
naturresurser. 

Per menade att det viktiga var att 
riva handelsmurarna mellan län
derna så att den tredje världen fick 
lättare att komma in. 

Avslutningsvis kan man säga att 
alla tre debattörerna befann sig i 
dennämndamittfåran. Skillnadema 
mellan dem kändes inte på något 
sätt oöverstigliga. Menkanskehade 
de kommit fram mer om andra 
frågor ställts. Kanske kom de när 
publiken fick ställa sina frågor? 

LR. 

Röde Orm 
på tapeten 
En av Lunds bästa föreläsare, 
historiedocenten Lars-Arne Nor
borg, talade i onsdags inför ett 
fullsatt auditorium på skissernas 
museum i föreläsningsserien 
"Frans G Bengtsson och Röde 
Orm". 

Norborgs uppgift var att tala om 
den historiska verkligheten bakom 
RödeOrmochdenlöstehanelegant 
inför denna församling av inte så få 
medlemmar av Frans G Bengtsson 
Sällskapet. 

I korthet och utan att göra före
dragshållaren rättvisa kan sägas att 
Norborgs tes var att vikingarna 
knappast intog någon framträdande 
plats under "vikingatiden" (800-
1050). Vi borde istället, ansåg L-A 
N, görasom tyskarnaochkalla den 
tidig medeltid. Det var en föränd
ringarnas tid med stora nyodlingar 
och det v ar nu som norden europei
serades. Med en Marxcitat sa Nor
borg att den ene kapitalisten slår 

ihjäl den andre. Kvar blir de stora 
sjökungarna, centralisering då som 
nu alltså. 

För övrigt ansåg Norborg att 
Bengtsson v aravanligt modern som 
skönlitterär författare av historiska 
romaner. 

När Frans G, på tal om historisk 
trovärdighet, tillfrågades om han 
tagit intryck av bröderna W eibulls 
källkritiskahistoriesyn, svaradehan 
att det enda han läste av Weibull 
var frökatalogen. 

Men det finns andra historie
författare, tilladeNor borg, sominte 
ens läst frökatalogen, apropå 
Herman Lindqvists senaste alster. 

Det var med andra ord en n ju t bar 
trekvart i onsdagskväll, som 
förstärktes av en hastig blick på 
världens längsta bonad: J ordi Ar kös 
90 m långa, handvävda bildberät
telse om Röde Orm. 

Nästa veckakommer konstnären 
själv till museet och visar sin ut
ställning. Och i morgon lördag kl 
13.00 blir det en extravisning av 
utställningen. 

Vad händer 
med vår ekonomi? 
Det svenska samhällsbygget 
håller på att raseras itakt med att 
den ekonomiska situationen blir 
allt svårare att hantera. I dessa 
tider skulle man ju gärna vilja ta 
hjälp av våra samhällsveten
skaper. Det tycks dock inte som 
samhällsvetenskapen kan samla 
sig till att identifiera problemen 
och således kan man inte heller 
finna några lösningar. Sam
hällsvetenskaperna tycks i och 
för sig ha reducerats till en, 
nämligen ekonomi. Men bland 
ekonomer finns i stort sett alla 
åsikter företrädda och de flesta 
åsikterna är dessutom ofören
liga. Sornliga ekonomer menar 
att problemen i Sverige är 
svenskaochorsakade av svenska 
politiker (i allmänhet närmast 
föregående regeringsparti). An
dramenar an vadvigör i Sverige 
spelar ingen som helst roll, vi är 
en mycket litet land och kan inte 
s j älv a bestämma någonting som 
påverkar vår ekonomi. Sornliga 
tycker att arbetslösheten är för 
låg, andra att den är för hög. 
Somliga menar att de näringar 
som inte klarar sig skallläggas 
ned, företrädesvis jordbruket, 
andra menar att sådaria näringar 
skall stöttas av staten, företrädes
vis bankerna. Somligamenar an 
vi måste sänka räntan, andrame
nar an vi absolut måste höja den 
etc. 

Två enigheter 
Faktiskt finns det dock två 
åsikter somnästan allaekonomer 
delar; l. ''Industrin har för höga 
omkostnader för att vara 
konkurrenskraftig". 2. ''Den of
fentliga sektorn är för stor". Om 
man kunde ändra på dessa två 
saker skulle Sveriges ekonomi 
tillväxa. J ag påstår attdenna slut
sats är helt felaktig . Den är fel 
därför an premisserna är fel. 
Industrin kommer nämligen 
aldrig att bli konkurrenskraftig i 
den bemärkelsen an denkommer 
an tillväxa och sysselsätta en 
större andel av arbetskraften än 
nu. Tillverkningsindustrinkom
mer istället att sysselsätta en 
hastigt minskande andel av 
befolkningen och bli allt mera 
oväsentlig för nationens ekono
mi, oavsett hur mycket man 
minskardess omkostnader. Till
verkningsindustrin kommer att 
gå samma öde till mötes som 
jordbruket. Vidandravärlds-kri
gets utbrott sysselsatte jordbru
ket nästan halva befolkningen, 
idag är det 5%. Det är den tek
niska utvecklingensomgjortdet 
möjligt för ett fåtal attproducera 
all den mat som marknaden be
höver och mer därtill. På samma 
sätt kommer marknadens behov 
av bilar att tillgodoses av ett 
fåtal i takt med att den tekniska 
utvecklingen fortskrider. Mark-

naden för bilar eller andra tekno
logiska produkter kommer inte 
heller att öka av att vi går med i 
EG, eftersom dessa länder själva 
producerar ett överskott. Vi kan 
sluta hoppas att Sveriges till
verkningsindustri skalllösa våra 
ekonomiska problem eller sys
selsättningsproblem. 

Ofantlig sektor? 
Såtilldetandrapåståendet: ''Den 
offentliga sektorn är för stor". 
Den väsentliga skillnaden mel
lan det som kallas offentlig sek
tor och det som kallas privat 
sektor är faktiskt inte ägande
förhållandena, utan det faktum 
attdenoffentliga sektorn produ
cera tjänster medan den privata 
sektorn producerar varor. Det 
finns en ständigt ökande efter
frågan på dessa tjänster, mark
naden tillväxer synbarligen o
härnmatoch kommer attfortsätta 
att göra det inom överskådlig 
tid. Ar detta ettekonomiskt pro
blem? Nej, egentligen inte alls. 
Privata företagare (med ofull
ständig skolutbildning) hävdar 
ibland att offentliga sektorn fi
nansieras av industrin. Det är 
fel. God ekonomi är lika med 
livlig byteshandel. Allt som går 
att byta är definitionmässigt lika 
mycket v ärt. För att byteshandel 
skallkomma till ståndkrävs bara 
två saker. l. An man har något 
att byta med. 2. Att någon vill 
byta. Det kommer inom över
skådlig framtid an finnas många 
som vill byta tjänster med var
andra, ex.vis utbildning mot 
sjukvård. Det är samman
fattningsvis ofrånkomligt att 
tjänsteproduktionen kommer att 
sysselsätta fler människor än 
v am produktionen. 

Välkommen, 
postindustrialism! 
Det är detta som är detpostindu
striella samhället. Välkommen, 
borde vi säga, men så här i föd
siaögonblicket föreligger vissa 
våndor. Jag påstår att problemet 
i dagens västerländska ekono
mier är det ekonomiska syste
mets oförmåga att befordra by
teshandel med annat än varor 
eller tjänster som är kopplade 
till varuproduktionen. De väster
ländska ekonomierna bygger på 
att man kan investera kapital 
och få avkastning därav. Detta 
tillämpas f.n. inte med framgång 
på de verksamheter som den 
offentliga sektorn bedriver och 
därför tillväxer inte ekonomin 
när den offentliga sektorn till
växer. Antingen får man tro att 
det nuvarande ekonomiska sy
stemet går att ta med sig in i det 
postindustriella samhället eller 
så får man hitta på något nytt! 

Sven Björnsson 
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POSTTIDNING 

Nöden och 
"Mallorca" Vad är det fråga om Henrik? 
blir ämnet för lördagens kafe
samtal på Balzac. Projektet med 
att konstnärligt gestalta och för
medla erfarenheterna från stads
delen Nöden hade många in
slag, och om detta kom det till 
stånd en samverkan mellan en 
rad olika institutioner. Det tyng
sta av inslagen var Månteaterns 
pjäs ''Drömmen om Mallorca". 
Hur ska vi värderaNödenprojek
ten kulturpolitiskt, publikt och 
konstnärligt? Lördag klockan 
två på Cafe Balzac, en trappa 
upp. 

Om förra veckans kafeträff 
kan f.ö. berättas att den så små
ningom blev ett genuint infor
melltsamtal somhela tidenkom 
in på nya:. ämnen utifrån inled
ningen "AI samförståndet per
manent?" Rolf L. Nilsontrodde 
inte på en "stor koalition" mel
lan just s och m men att strävan 
efter brada regeringsunderlag 
kommer att leda till andra for
mer av samverkan överdenklas
siska blockgränsen. Av kakorna 
rekommenderas särskiltdenmed 
mintchoklad. 

Christer 
Persson 
författaren som ända sedan sin 
debut har blandat socialt radi
kala och ekologiska motiv, och 
som på senare år framför allt 
gjort sej bemärkt so~ djui?s~
nig och självständig mi.lJ.?.
debattör - eller rentav milJO
filosof, framträder i Lund nästa 
tisdag. Han talar över ämnet 
"Natursynochnaturseende" och 
ansluter till den omfattande och 
spännande debatt som han i vå
ras initierade i Sydsvenskan. 
Lunds Föreläsningsinstitut ar
rangerar, kl. 19 i stadsbiblio
tekets cirkelrum l. 

Jag blir inte klok på Henrik Smiths svar på min kritik mot demokratibegreppet i LuDdavänsterns 
motion till kongressen. 

Jag såg problem med att minoriteters rättsskydd inte ingår i demokratin. Jag kritiserade 
dessutom att man inte längre vill försvara civil ohörsamhet. Vidare tolkade jag motionen så att 
man missförstått uttrycket "verklig demokrati". 

Nu svarar Henrik att jag har miss
förstätt motionen. Det är mycket 
möjligt att jag uttryckte mig oklart 
i hastigheten. Huvudsaken i min 
artikel var emellertid frågan om 
mirloriteters rättsskydd och det 
berör Henrik inte alls i sitt svar. I 
motionen sägs att "etniska 
minoriteters rättigheter att utveckla 
sitt eget språk och sin kulturella 
särart skall skyddas". Hur dä, om 
etniska minoriteters rätt inte är 
något som automatiskt ingår i 
demokratin som motionärerna 
säger. 

Om man tolkar demokratin som 
motionen gör, nämligen attmajori
teten alltid har rätt vad den än gör, 
hamnar man i en absurd situation. 
Demokrati innebär dä nämligen att 
' 'både bra och dåliga beslut kan 
fattas på ett demokratiskt sätt." 

Är vi inte trovärdiga? 
Demokrati är alltså här själva röst
ningsförfarandeL Om riksdagen 
beslutar om att införa dödsstraff sä 
är det ett demokratiskt beslut efter
som majoriteten har fattat det. 
Likaså om man ändrar grundlagen 
sä att svenska medborgare kan 
utvisas ur landet. Eller om en 
folkomröstning beslutar att upprätta 
koncentrationsläger för muslimska 
flyktingar. Det är ett dåligt beslut 
men demokratiskt eftersom en 
majoritet har fattat det blir konse
kvensen av HS resonemang. 

Mitt (och partiets) synsätt att 
också innehållet i demokratin är 
viktigt anser HS vara det "som 
undergrävt vänsterpartiets trovär
dighet i svensk politik." Hur han 
kommit till den slutsatsen att vi inte 
är demokratiskt trovärdiga får vi 
inte veta 

Inte ens de borgerliga partierna 
använder längre uttrycket"de fyra 
demokratiska partierna" som var 
ett vanligt sätt att stämpla oss 
tidigare. Det är överfemton är sedan 
socialdemokraterna förklarade att 
VPK varettdemokratiskt parti. När 
tänker Lundavänstern göra det? 

Jag tror er 
Det är inte alls så att motionärerna 
vill göra halt vid fabriksgrirldarna, 
bedyrar HS och det är min skyldig
het att tro honom på den punkten. 

Men borde man inte ha förklarat 
närmare vad man menar med 
"ekonomisk demokrati" och "kraf
tigt förstärkt inflytande för lön-

tagarna på deras arbetsplatser". 
Menar man återinförandet av lön
tagarfonder? Eller ytterligare en 
fackrepresentant i företagens styrel
ser (läs knä). 

Viola, sa greven 
Jag har påstått att demokrati inte 
kan ses som en enkel räkning av 
röster ("näsräkning"). Svaret jag 
får är tvetydigt. Dels har jag fel (se 
ovan) dels skriver Henrik "Själv
klart vill vi att demokratin skall 
utsträckas till att gälla arbets
platserna, men det är inte odemo
kratiskt när en majoritet av svenska 
folket väljer en borgerlig regering 
som intehar detta på sitt program!" 

Men detta visar ju att också mo
tionärernaser(åtrninstone) tvåolika 
synsätt på arbetsplatsdemokrati l Nu 
finns det plötsligten "normerande" 
demokrati! Till och med en "socia
listisk" syn och en ''borgerlig" syn 
på demokratibegreppet! Viola, sa 
greven om detta trolleri. 

Det visar sig då att vad man 
egentligen diskuterar är frågan om 
partiet kan tänkas respektera ett 
valutslag som går dom emot! 

Det är, vad jag förstår, en efter
klang från den naiva debatt om 
fredlig och blodig revolution som 
vänsteryttrarna förde i partiet i 
början av 70-talet. 

Resonemanget är fortfarande lika 
naivt. V ar i programförslaget står 
det att partiet vid en borgerlig val
seger ämnar sätta upp gerilla
förband för att befria Sverige? 

Y ad fel du gjort 
fast rätt du tänkt? 

Den tredje punkten jag tog upp 
gällde partiets politiska stöd till 
vissa utomparlamentariska ak
tioner. Återigen förväxlar Henrik 
politik och juridik (vilket gamla 
gubbenMarxengångvarnadeför). 
Vistöderdem,skrivernuHS, "men · 
vi anser det rimligt att de också 
döms för det brott de begår. Det 
vore däremot orimligt för vänster
partiet som riksdagsparti att ta 
principiell ställning för denna typ 
av aktioner." 

Mors galosch! I dag skulle 
motionärerna vara emot aktionen 
mot matchen i Båstad 1968! Den 
varnämligen olaglig. RödaKapellet 
diskuterar nu ett förslag att sätta 
upp en minnesplatta vid tennis
stadion i Båstad på 25-ärsdagen 
den 2 mai nästa är. Om vi inte får 

Program-debatt 

tillståndkommer då (v) i Lund tycka 
det är rimligt att vi fålls i domstol? 

Inte ens den blide Finn Hagberg 
tycks stöda den delen av motionen. 

När kongressförberedande grup
pen läser förslaget till nytt parti
program läser man det som om det 
vore något skumt kontrakt med 
finstilt text någonstans, som visar 
att partiet förbereder en statskupp. 
Vänsterpartiet kritiserar nu upp
görelsen mellan regeringen och 
socialdemokraterna för att vara 
odemokratisk, eftersom krispake
ten varken diskuterats i riksdagen 
eller i någon valrörelse. 

Vore det inte bättre om Lunda
vänstern riktade sin kritik för 
bristande demokratisk trovärdighet 
ät det hållet? 

undrar Rune Liljekvist 

KOMPOL möte Må 16/11 kl19.15 på 
partilokalen.T e ma: Budget. 

RÖDA KAPELLET Rep i Kapellsalen 
Sö 15.11 enligt följande: 
Kl 17-18.30 rep enbart för dem som 
skall vara med i spelningarna på L Tea
tern ("röd spelning") repertoar:76, 108, 
134,209. 
18.45-21 fortsan rep med hela orkes
tern, bl.a. inför spelning nyårsafton och 
i Malmö On 25111 kl18 i demonstration 
mot arbetslöshet och kommunal ned
rustning. Arr MORR m fi.Anmälan tas 
upp på söndag. Tag med alla noter! 

VECKOBlADET 
Detta nummer gjordes av Rune Liljekvist, 
Thomas Schlyter, Gunnar Sandin och 
Charlotte Wikander. 

Allila Tel. red.onsd e 18: 
'-H 046/115159 

Fax : 046/14 65 82 

Kontaktredaktör för nästa nummer: 
Gunnar Sand in, tel13 58 99. 
Vid utebliven tidning ring 
Rune Liljekvist 13 82 13 el. 11 50 69 
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