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Utkommer fredagar 1993 

Fredag 14 maj 

Vänster för och emot EU 
I onsdags drabbade vänstern 
samman, inför ett trettiotal åhörare, 
kring frågan om Sverige skall gå 
mediEG/EU eller inte. Detvartvå 
förespråkare för EG/EU. En från 
socialdemokraterna (Jens Henriks
son) och en från vänsterpartiet 
(GWUlar S andin). Motståndarna till 
EG/EU var Eva-Britt Svensson (s) 
från Växjö och Anton Flink (v) 
från Malmö. 

Ämnet för debatten i Folkets 
hus källare var hur man ur ett 
vänsterperspektiv lamde komma 
till diametralt motsatta stånd
punkter i EG/EU-frågan. 

Fred och stabilitet viktigast 
I den inledande debattrundan slog 
deltagama fast huvudskälen för 
sina ställningstagande. 

GWUlar Sandin (v) inledde och 
angav freden och stabiliteten i 
Europa som viktigast. 

Eva-Britt Svensson, en av två 
ordförande i riksorganisationen 
Nej till EG räknade raskt upp sina 
huvudskäl l) demokratin, 2) 
självständigheten, 3) tvånget att 
ändra grundlagen. Som social
demokrat avslutade Eva-Britt, 
tycker jag att kapitalet är bra men 
att det krävs en politisk styrning. 
5) Välfärdsfrågorna i inte enbart 
det ekonomiska perspektivet, sa 
Eva-Britt spelade också en viktig 
roll.Meddetsyftadehonpåbostads 
och alkoholpolitiken bl.a. 

Jens Henriksson, ordförande i 
organisationen 'Lundavänstemför 
EG" angav somena v de viktigaste 
skälen bevarandet av freden i 
Europa. Han såg nationalismen, 
framför allt i Östeuropa som ett hot 
mot demokratin och ett skäl att 
utvidga EU till att också omfatta 
dessa länder. Ett andra argument 
för medlemskap i EU var den 
ekonomiska krisen, somintelängre 
kan lösas med keynesiansk politik. 
Som tredje och sista argument för 
EU anförde Jens Henriksson 
miljöpolitiken, som inte kunde 
lösas på annat sätt än genom 
medlemskap. 

Anton Flink, var sist ut i första 
ronden. Han läste högt ur vänster
partiets kongressuttalande om EG 
och sa att han var mycket glad att 
f årepresentera partiet i denna fråga. 

Partiets politik stämde väl överens 
med Nej till EG:s ansåg han. 

Inget om snus och lättmjölk 
Efter inledningen kastade man sig 
glatt in i en debatt som kvällens 
ordförande efter bästa förmåga 
försökte hålla inom gränserna 
angivna gränser. Eva-Britt vände 
sig till Jens som förundrat sig över 
att debatten inte handlade om snus 
och lättmjölk, med repliken att 
under de tre år hon diskuterat EG 
på möten hade aldrig någonsin de 
frågorna kommit upp. 

Frågan om möjligheten att styra 
kapitalet kom att prägla en stor del 
av kvällens debatt. Såväl Gunnar 
Sandin som Jens Henriksson me
nade att enda möjligheten till att 
styrakapitalet var att gårned i EU. 
På en fråga från Eva-Britt om var i 
dagens EG man hittar denna poli
tiska styrning av kapitalet blev Jens 
svar att EG-parlamentet trots sin 
begränsning i dag var på väg i rätt 
riktning men att frågan var svår 
och att det mycket handlade om 
visioner och att kasta "grus i 
maskineriet". Eva-Britt tyckte just 
att det handlade lite för mycket om 
visioner. Gunnar Sandin sa att han 
som marxist var för ökad interna
tionalisering och ville spänna 
hästen för vagnen i stället för 
tvärtom. 

Vänstern stöder EG 
Jens tyckte det varegendomligt att 
vänstern i Norden tog avstånd från 
EG medan vänstern i Europa var 
för. På detta replikerade Anton att 
i de tre folkomröstningar som 
hittills hållits röstade vänsterns 
majoritet i Frankrike och Danmark 
mot EU, Irland var ett särskilt 
kapitel menade han utan att 
utveckla detta närmare. 

slutintrycket av debatten v ar att 
den hölls på en lugn och saklig 
nivå, möjligenhettadedet tillnågon 
gång när Eva-Brittville lägga tyngd 
bakom sina argument. I två sak
frågor uppstod dock en viss för
virring. Man var totalt oense om 
vad Maastrichtfördraget sa om 
nödvändigheten av att EV-med
lemmar också måste anslutasig till 
EMU. Det måste man sa Anton 
och Eva-Britt. Det är frivilligt sa 
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Elin Wägner 
får minnesskylt i Lund 
I morgon lördag den 15 maj kl 11 invigs skylten på 
Stålbrogatan 2, där Elin Wägner bodde en kort tid på 20-
talet. Det blir musik med delar av Hanoas Fläkt och tal av 
undertecknad från Kulturnämnden och av två medlemmar 
av Elin Wägner-sällskapet; Ingrid Meijling-Bäckman och 
Ingegärd Rösler-Rosenberg. 

Sommaren 1923 skriver Elin 
WägnertillMarikaStienstedt: ''Nu 
har jag hyrt mig den mest bedå
rande lilla våning i Lund, i ett 
gammalt hus beläget innanför ett 
rött plank och en gammal vacker 
trädgård- förresten de rum Strind
berg hyrde, då han kom från Paris 
efter Infemotiden." 

(Citat ur brev citerat i Ulla 
lsakssons och Erik Hjalmar 
Linders utsökta Elin Wägner
biografi i två delar: Amazon med 
två bröst och Dotter av Moder 
Jord). Huset, det röda planket och 
trädgården finns kvar än idag och 
är en väl bevarad del av detgamla 
Lund. (Tyvärr har gatuförvalt
ningen inte uppfattat det, utan 
husgaveln vanpryds av trafikför
budsskyltar m m). 

I detta hus bodde från 50-talet 
och fram till sin död i höstas, en 
annan berömvärd kvinna, näm
ligen IM:s grundare Britta Holm
ström, och Elin Wägner satt en tid 
i IM:s styrelse. 

Elin Wägners anknytning till 
Lund är dock starkare än de här 
åren på 20-talet. Hon är född i 
Lund och ligger begravd på Norra 
kyrkogården (kv 28) tillsammans 
med sin mor. Hon föddes den 16 
maj 1882, och familjen bodde i 
övervåningen till Privata Elemen
tarskolan (sedermeraSpyken), där 
hennes far var rektor. Huset låg 
vid Vårfrugatan eller ''Tjyv a
hålsgänd", som detkallades efter
som det också fanns ett fängelse 
vid gatan. (Dessa hus är rivna och 
låg vid n uv ar ande Botulfsplatsen). 
"1878 ser Lund ut som en stor by, 
belägen i en löväng. De små gator
na smyger sig efter hus och 
trädgårdar istället för att skära 
igenom dem"( citat som ovan). 

Elin Wägner var en spännande 
kvinna med ett gripande livsöde, 
en skicklig författarinnaoch duktig 
journalist. Hon v ar både i allra 

högsta grad med sin tid och före 
sin tid. Honlyckades på ettsärskilt 
och medvetet sätt väva in både 
tidens och sin egna frågor och 
problem i sina romaner, utan an 
gestaltningen tog skada. Samtidigt 
deltog hon aktivt i rösträtts
kampen, i internationellt fredsar
bete, i Fogelstadgruppens kvinn
ligamedborgarskola,som redaktör 
för Tidevarvet m m. 

Hon engagerade sig tidigt för 
de vi idag kallar ekologiska frågor, 
där honmånarom vanentillgången 
och vad jorden tål. Hon var t ex 
motståndare till Bolmenprojektet 
under sin tid som kommunal
politiker i Småland. Hon hade 
också en intressant teori om 
landsbygdens utarmning (något 
för VB:s redaktör) bl a på grund 
av bristen på kvinnor i jordbruket 
efter mekaniseringen. Hon mena
de också att det kvinnliga tänkan
det skadades av att avskäras sina 
rötter sedan flera tusen år. 

Elin Wägner var förespråkare 
för kvinnors makt och inflytande 
på många områden, kanske till
hörde hon särartsförespråkarna 
men inte riktigt ändå. Hon låter 
sig inte riktigt fångas i en snäv 
teori och ett snävt förhållningssätt, 
något som jag tror var hennes 
styrka. 

Dialogen fortsätter, titeln på en 
av hennes romaner, säger något 
om det hon helst av allt önskade, 
nämligen att utvecklingen mot 
förståelse , insikt och gemensamt 
arbete för fred och solidaritet med 
allt levande i hela världen, skulle 
fortsätta. 

För mig har Elin Wägner alltid 
v ar i t en god förebild, passionerad 
och romantisk- klok, förutseende 
och eftertänksam. 

Hon är värd att minnas - det 
finns anledning att gå vidare på 
hennes väg. 
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Huspostilla för vänstern 
I lördags hade vänsterpartiet och Röda Kapellet ett ovanligt 
och ovanligt lyckat appellmöte. Platsen var Bantorget, ett 
lugnare ställe än Mårtenstorget, för folk kunde slå sig ner på 
en soffa bland tulpaner och lyssna. Lars-Arne Norborg 
talade, och han gjorde det så bra att vi tänker publicera 
några utdrag, med början i detta nummer. I sitt tal åberopade 
han bl.a. Bertold Brecht. Det fick oss att tänka på dennes 
"Hauspostille", och så hade vi en rubrik. Historia är ett 
mycket omdiskuterat ämne just nu. Läs några synpunkter 
från en erfaren historiker. 
Finns det någotkvar att ta vara på 
i den marxistiska historieskriv
ningen? Jag tror det. Låtmig peka 
på några punkter. 
- Historiemalerialismen, rätt 
förstådd. Historiematerialismen är 
för det första inte en uppsättning 
påståenden om verklighetens 
innersta natur utan ett redskap för 
att analysera historiska föränd
ringar. Den innebär inte heller att 
ideer och personer skulle sakna 
betydelse eller att människor bara 
kan drivas av själviska, materiella 
intressen (sistnämnda påståendet 
är snarast en ingrediens i en vanlig 
men inte särskilt genomtänkt 
borgerlig krogvisdom) . Nej, 
historiematerialismen betyder att 
ramarna för samhällsutvecklingen 
i sista hand sätts av människornas 
materiella villkor. "Erst kommt 
das Fressen, dann die Moral" 
(Brecht). Också insiktsfulla 
borgerliga historiker har accep
terat denna syn. "Ingen förnuftig 
människa tvivlar väl på den 
materialistiska historieuppfatt
ningen", är ett ord som tillskrivs 
Lauritz Weibull. 
-Dialelaiken. Denna ide- att varje 
företeelse, åsikt, samhällstyp 
framkallar sin egen motsats, vilkas 
förening i en högre enhet för 
utvecklingen framåt - är en lika 
enkel som genial iakttagelse, som 
Marx närmast hämtat från Hegel. 
Om detta är riktigt, står allt under 

sprängs förr eller senare av sina 
egna inneboende motsättningar. 
Det gäller ocksådet teknokratiska
kapitalistiska samhälle som vi nu 
lever i. Det kom så nyss, det 
försvinner så snart. För mig känns 
detta som en tröst i mörka stunder. 
Men det innebärnaturligtvis också 
att vi måste lämna drömmen om 
det slutgiltiga, perfekta socialis
tiska samhället bakom oss. 
-Klasskampen. Ingen mindre än 
Per Albin Hansson, som förvisso 
inte hade mycket till övers för 
kommunismen, yttrade 1929: 
"Klasskampen är ingen socialis
tisk princip men en lära om vad 
som under århundraden varit och 
alltjämt är. Klasskampen är icke 
heller något socialistiskt påfund. 
Den existerade långt före socialis
men och oberoende av socialis
men". Klasskampen försvinner 
inte för att man inte talar om den 
eller för att man rensar ut den ur 
historieböckerna. Den pågår mitt 
ibland oss i svångremmarnas och 
nedskärningarnas tid. Det verkar 
just nu, som om demest medvetna 
klasskämparna befunne sig på den 
borgerliga sidan. Nyss förekom i 
Sydvenskan en debattartikel, där 
en moderat riksdagsman krävde 
skatteavdrag för hemhjälp för att 
göra det möjligt för den som så 
önskade att på rimliga villkor 
anställa "hembiträden, hutlers och 
kalaskokerskor." 

Blir det något 
blåsar läger? 
Blir det något traditionsenligt läger för progressiva blåsare 
och slagverkare nu i sommar? Det förefaller inte självklart. 
Tiden går egentligen ut på lördag men hittills har det bara 
kommit två anmälningar från Lund, uppger de stockholmska 
organisatörerna. 
Kanske har informationerna v ar i t 
för knapphändiga, medger man. 
Särskilt när det gäller det mu
sikaliska progarnmetsom trots allt 
är det centrala. Så VB-redaktionen 
ringde upp W im Boerman i Eerbek 
och undrade vilka noter han 
kommer att ha med sej i bagaget. 

-Weil, svarar Wim (engelska 
är det normala umgängesspråket 
mellan holländare och svenskar, 
men vi översätteri fortsättningen), 
det blir för det första Ernst Kreneks 
"3 lustige Märsche". Krenek var 
ju en intressant 30-talsmodemist, 
ochdesomharspelatCharlesives 
och Stravinskij tillsammans med 
mej tidigare kommer att känna 
igen sej. Så har jag ett tjugo år 
garnmalt stycke av min landsman 
Dick Borstlap, mycket unisont 
men med intressanta små för
skjutningar i stämmorna. 

För kvällarnas smågrupps
aktiviteter tar jag med Carmina 
Burana - inte Orffs bearbetning 
utan ett material som ligger 
närmare det medeltida originalet, 
dvs två- och trestämmig musik i 
kvinter och oktaver. 

Alternerande instruktör för 
stororkestern blir Håkan Carlsson. 
Han har inte hunnit bestämma sin 
musik än, säger han på förfrågan, 
men det blir mer kletzmermusik 
(som han ju arrangerat även tidi-

gare) och så latinamerikanskt -
starkt och snabbt, lovar han. 

Det blir för första gången en 
orkester för vuxna nybörjare, ledd 
av BirgitStare (den ska bl. a. spela 
Vysotskij), och därtill en haJ'!l
orkester som inte är inskränkt ull 
blåsare utan ha plats för alla instru
ment. 

Lägerplatsen, centralskolan i 
Bodafors tvåmilsöderomNässjö, 
låter inte som världens mest 
fantastiska ställe och är det inte 
heller. Men skolan är välutrustad 
och valet av kock utlovar god mat. 
Och inne i Nässjö finns en guld
gruva för musiker, nämligen 
Smålands Musikvaruhus med 
Nordens största sortering av 
begagnade blåsinstrument föru
tom alla nya. 

Fast alltsammans förutsätter 
tillräckligt med deltagare. Läger
kommitten har tänjt på tiden så att 
anmälningarsom är poststämplade 
senaste måndag 17 maj kommer 
undan med avgifterna l 000 kr för 
spelande vuxen, 700 för icke· 
spelande vuxen och 300 för barn, 
vilket innefattar musik, mat och 
logi på skolgolv . Sen blir en hund
ralapp dyrare över hela linjen. 

Anmälan skickas till Janos 
Mårtony, Kryssarvägen 10,18254 
Täby. Närmare upplysningar ges 
av Torbjörn Tännsjö, 08-162107, 
eller Gunnar Sand in, 046-135899. 

förändringens lag. Varjesam=h~a=· l~le _____________ ,!_ _______________________ _ 

Lunds Kulturcentrum 
Det artar sig runt Mårtenstorget. Snart är det bar~. bilarna 
som också måste väck. Veckobladets reportrar be h over m te 
ila så långt, det mesta finns runt redaktionsknuten. Senaste 
tillskottet är Konsthallskafet, även kallat Cafe Finn. 
B iii y B ar dis heter krögaren. Han en öl ute på den lilla platsen mellan 
har slitit som ett djur de senaste konsthallen,kulturförvaltningens 
två månaderna, först med att slita hus och Krognoshuse t. Att sitta 
ut dennyinredda köksinredningen, med ryggen v ärm d av konsthallens 
eftersom den inte passade hans tegelmur och se solen dala och 
meny. Sedan med att bygga en ny himlen blåna över Krognoshuset, 
med proffsiga grejor. Plus en ger lite mer perspektiv på Lunds 
bardisk i tegel och ek samt att byta historia än från en eländig indust-
ut belysningen som närmast ritomtvästeromKungOskarsbro. 
förstärkte dengrottlika karaktären. Men så är våren också ovanligt 
Nu är det lagom ljust i lokalen, ihärdig . Frågan är om tillståndet 
särskilt när solen lyser in genom mellan hägg och syren krympt till 
porten. I februari, när solen står noll eller pågår en hel månad. Hur 
lågt över Galten, når nog solstrå- som helst, ta vara på den medan 
lama ända in till salladsdisken. tid är! Till hösten blir det Kultur-

I måndags var det invigning. natt, och istället för kultur: 
Mest konstnärer och kulturfolk, skymning blir det mer kultur 1 

men så ska kafet också gynna Lunds nya kulturcentrum, när 
konsten och kulturlivet och vice Tidskriftshandeln öppnar på 
versa . God buffe, gott vin, alla samma plats. Mer om detta i 
rättigheter, och senare på kvällen kommande VB . 
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Lundavänster för EG 
Nu kan jag inte behärska mig 
längre. Jag tänkte att det vore bäst 
att vara tyst och inte bemöta EG
kritikema i Veckobladet Men nu 
har en artikel i Veckobladet nr 14 
retat upp mig tillräckligt. örjan 
Wikander skrev om den nystartade 
organisationen Lundavänster för 
Europa vars namn jämförs med 
hö gems propaganda på sextio-och 
sjuttiotalet för Vietnamkriget. Då 
skalljag lugnadig ör jan. Vi heter 
l..undavänsterför EG,ochharalltid 
hetat så. Lita inte på tryckfel i 
media, leta efter fakta! 

örjan Wikanders artikel har sin 
utgångspunkt i att vi skåningar 
plågats under en svensk kultur
imperalism. Vi skåningar har 
dessutom lidit under "det förtryck 
som regeringen i S tockholm sedan 
1658 utsatt en skåning och hans 
förfäder för". Lyckligtvis är 
artikelförfattaren mot en upp
delning likt den i Jugoslavien. Man 
bockar och tackar för det. 

Hellre Engholm än Bildt 
Den här förtäckta typen av 
nationalism och rasism skrämmer 
mig. Tyvärr finns det en hel del 
sådanahär åsikter inom vissa delar 
av Nej till EG. Jag som social
demokrat förstår inte den här 
inskränkta synen på nationalstaten 
som det bästa redskapet för att 
uppnå en bättre värld. Vänstern 
har alltid varit internationalistisk, 
inte nationalistisk. Jag känner 
betydligt större gemenskap med 
en tysk socialdemokrat än med en 
svensk moderat. 

J ag skall villigt erkänna att det 
är svårt att stå på samma sida som 
Carl Bildt i EG-frågan. Men när 
jag tittar ut över Europa och ser 
vilka som är emot EG så ser jag 
mest högerextremister. Det känns 
betydligt tryggare attstå på samma 
sida som Bildt jämfört med att stå 
med Le Pen. Håller du inte med 
om det örjan? För övrigt är de 
ny liberala i Sverige mot EG. Om 
du hade tittat i tidningarna hade du 
sett att Christian Gergils, Fri
hetsfronten, var på AF i höstas 
och pratade om den "socialistiska 
tvångsstaten EG". 

Medveten tystnad, tyvärr 
I dagarna bildades formellt en 
socialdemokratisk Nej till EG
grupp. Att detta sker just nu känns 
som en konsekvens av det bris
tande engagemanget från väns tern 
för EG. Vi tycker det har varit 
bedrövligt tyst från den social
demokratiska partiledningen i 
denna viktiga fråga. Ingvar 
Carlsson och Mona Sahlin verkar 
medvetet ha valt en tystnad för att 
inte stöta sig med nej-sägarna inom 
partiet. Det socialdemokratiska 
studentförbundet är det enda 
förbund inom s som tagit ett 
kongress beslut för ett svenskt EG
medlernskap. 

Det finns inget säkrare sätt att 
förlora falkornröstningen än att 
låtaCarlBildtoch UlfDinkelspiel 
ensamma bedriva sin Ja till EG
linje utifrån deras begränsade 

EG- debatt 
synvinkel. Det börjar därför bli 
dags att ta initiativet i EG-debatten 
utifrån ett vänsterperspektiv. 

Vad vi saknar är en kritisk 
granskning av vad motståndarna 
serför alternativ till EG. Varfmns 
de nationella överorgan de dröm
mer om, och vilka visioner har de 
för framtiden? Både vi och 
motståndarna till EG verkar 
överens om att Sverige inteensamt 
kan skapavälfärd eller kanske inte 
ens bevara den vi byggt upp. Hur 
vill nej-sägarna t.ex. lösa de höga 
arbetslöshetstalen som finns i 
Sverige och övriga Europa? Skall 
Sverige likt ett europeiskt Hang 
Kong sänka skattema under EG
niv ån så att företagen skalllockas 
hit, eller skall vi likt Albanien 
stänga våra gränser helt? Att 
miljön är en av de stora fram
tidsfrågorna verkarv i varaöverens 
med nej-sägarna om. Men hur 
skapar v i bindande övernationella 
överenskommelser? I sydvästra 
Skåne kommer 80 procent av 
föroreningarna från andra länder. 
Hur skall vi arbeta för att minska 
svavelutsläppen från England och 
Ruhr-<>rnrådet?Nej-sägamamålar 
gärna upp en naiv bild av hur allt 
löser sig bara vi inte går med i den 
europeiska gemenskapen. V i kan 
förstå oron över att EG inte är 
lösningen på alla dessa problem. 
Men alternativen till EG lyser med 
sin frånvaro i nej-sägamas retorik. 
Det finns helt enkelt inget tro
värdigt alternativ inom åskådlig 
framtid för att effektivt kunna 
arbeta med dessa frågor på 
överstatlig nivå. Den tänkta 
symbolen för nej-sägarna inom 
socialdemokratin, en social
demokratisk ros i en FN-flagga, är 
tyvärr idag bara tom bildretorik. 

I Sverige måste vi ändra vår syn 
på EG som ett forum för de starka 
marknadskrafterna. Låtoss kämpa 
för ett ja till EG! 

Jens Henriksson 
Lunds Socialdemokratiska stu
dentklubb, kontaktperson i Lunda
vänster för EG, tel. 159037 

Red.anm. 
I ett VB-reportage (nr 12) kallades 
organisationen Lundavänster för 
EG felaktigtoch beklagligtvis för 
Lundavänster för Europasåörjan 
Wikander har varit i god tro. Detta 
i formfrågan. I sakfrågan är nya 
debattinlägg mycket välkomna. 

Q'!!!&.!~!! o~de~m~.~~.! .. m. 
ska ju ingå i de standardmeny som tyckarspaltema brukar det alltid 
är underlag för bedömning av framhållas att vinet bör ha ''kl:opp". 
stadskämans frukostställen. Ar det Just så är det även med Wiener-
nödvändigtvisenhalv småfranska bröden. Deras kroppslighet bör, 
med två skivor herrgårdsost och rnenarjag,yttrasejienvissfasthet 
eventuell dekor av sallad, tomat och tyngd eller om man så vill 
och paprika? Några gångemu har koml?akthet. Det åstadkorru_ner 
jag bestämt mej för en vidare man 1 första hand genom att mte 
tolkning och beställt en varm snåla påfettet. I andra hand gäller 
croissant med brie på, just det, det fyllningen som inte får vara 
Bon Croissant på saluhallen. De för snålt tilltagen. 
är i princip ett (snabb)lunchställe I båda fallen kan de sina saker 
men öppnar tidigt nog för att på Bon Croissant, även om man 
kvalificera för vår lilla serie. ibland kan tycka att vaniljkrämen 

Inte minst har jag lockats av ("mormors hosta") är väl riklig. 
anslaget: "OBS. Nu har vi sänkt Tyngd och kropp blir resultatet. 
priset på alla våra pajer, piroger Kommer därtill en välavvägd 
och croissanter. Dessutom är de sprödhet i wienerbrödets yttre 
större än förut." delar och vi har en produkt som 

Det är gott med v arma brie- nog är den bästa i Lund, inklusive 
mackor. Att man dricker kaffe till Lundagård. Men så saluför också 
är tydligen inte helt vanligt BonCroissantegentillverkatbröd 
eftersomdetinte alltidfinnsnågot över disk, och det handlar alltså 
fardigbryggtpåBonCroissant,och inte, som på alltför många andra 
eftersom personalen tillämpar det ställen, om någon seeondhand-
otympliga systemet att själva försäljning. 

, tillsättamjölk ochsocker efterden Det låter kanske inte så nyttigt 
ätandes önskemål. Vare därmed detta. Nej. Men det så goda wie-

' nog sagt om ostsmörgås och kaffe. nerbrödet är i gengäld ganska litet. 
,Miljön behöver inte närmare Notan lyder på 39 kronor. Nå-
beskrivas eftersom var och en vet gon vana får det alltså inte bli att 
hur det ser ut inne på saluhallen. äta frukost på Bon Croissant men 
Återstår wienerbrödet. ibland vill man ju ha guldkant på 

vardagen. 
Gr 

Ann Schlyter (v): 
Debatt om bostadspolitiken behövs! 
Vid partirädel i juni ska vänsterpartiet diskutera 
bostadspolitik, det hanns nämligen inte med pä kongressen. 
Som underlag för diskussionen tog partistyrelsen i förra 
veckan ett uttalande, som Ann Schlyter m n reserverade sig 
mot. Reservanterna tyckte det hade en alltför begränsad syn 
på bostadspolitiken. Ann förklarar varför. 
- Uttalandet handlade enbart om underlag till partirådet De vill på 
hyrespolitik. I denmån bostadsrätt siktavvecklade generellasubven-
eller småhus nämndes, så var det tioner för en högre "fördelnings-
somexempelpåöverstandardeller politiks träffsäkerhet". De disku-
som grund för orättfärdiga ränte- terar hur framtidens miljöanpas-
avdrag.Jagmenarattvänsterpartiet sade bostadsområden ska se ut, 
bör vara positivt till olika upplå- och föreslår ett ombyggnads-
telseformer. Visst är det fel att via program. Det är ju faktiskt så, att 
statsbudgeten subventionera rika det knappast kommer att byggas 
människors stora villor, men om några nya lägenheter utom i 
vi tarprincipprogrammets lösenord universitetsstäderna. Det intres-
"självförvaltning"påallvar,börvi santa nu är förvaltning och om-
driva inte bara frågan om kollektiv byggnad, inte nybyggnad. Det är 
hyresrätt, utan också vara öppna viktigt au ställa krav på stöd så att 
för andra former. inte hus förstörs i samma om-

IPS-uttalandetargumenterasför fattning som under tidigare om-
ett generellt bostadsstöd. Man ser byggnadspro gram. 
inga nackdelar i detta stöd, och Det finns mycket att diskutera i 
man hävdar märkligt nog att det bostadspolitiken. Riksdagsleda-
inte bidragit till att driva upp möterna nämner segregation, 
byggkostnaderna. Uttalandet slår grupper med speciella behov, 
fast att bostaden inte får vara en miljonprogrammets bostadsom-
mjölkkossa i statsbudgeten, vilket råden, det höga kostnadsläget, 
måste irmebära att vänsterpartiet krisen i byggandet, kvinnors 
får svårt att diskutera någon som erfarenheter, behovet av forsk-
helst omfördelning av statliga ning, kommunalt planmonopol, 
bidragsmedel från bostäder till bostadsförmedling, bruksvärdes-
andrasektorer. Detkan bli svårtatt principen och mycket mera. 
infriakongressuttalandets anda av Gamla bostadspolitiska princi-
ansvarsfull budgetpolitik, om alla per slängs inte så lätt på sophögen 
tänkbaramjölkkorförklarasheliga. för att förtäras av marknadens 

Från några riksdagsledamöter krafter. 
kommer också ett diskussions- Ann Schlyter 
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B på plats 
- men var VB det? 
Den skånska lokalpatriotiska 
självbelåtenheten tycks blomstra 
i VB i vår. Skulle Stockholm inte 
haft någon blåsorkester i l maj
tåget, det var det grövsta! "VB:s 
regionalreporter" måtte rustat sig 
med öronmuffar inför sin resa till 
den nordligt belägnahuvudstaden. 

"Röda Kapellets" systerorkes
ter"- en 25-hövdad skara blåsare, 
för dagen kryddad med två trum
misar - gick nästan först i tåget, 
bakom fanborgen. Vi blåste som 
bara den, och trummisarna bon
kadehejdlöst. Framme vid Kungs
trädgården, utanför Handelsban
ken, piggade vi upp det förbipas
serande demonstrationståget med 
låtarna från vårt "Krispaket". Och 
avslutningsvis, efter Gudrun Schy
mans tal, spelade vi Internatio
nalen från scenen i Kungsan. Det 
är alltid lika kul. 

Om VB:s utsände dröjt sig kvar 
så länge, och lättat på öronskyd
den, så hade han eller hon alltså 
kunnat s j unga med de övriga 9999 
som kunde båda verserna. (Eller 
om det v ar l O 000 fler, det påstod 
arrangörerna men skit samma.) 
Regionalreportern hade känt sig 
(nästan) som hemma och VB:s 
redaktörer hade sluppit detta 
källkritiska inlägg från det fjärran 
Mellansverige. 

Reporterns misstro mot ögon
vittnesskildringar delar vi emel
lertid. 

Inge/a Tykesson-Bergman, 
exilskåning 

För och mot EU 
forts frdn sid l 
Jens. Också om andelen heltids
arbetande italienskor var man 
också oense. Anton plockade fram 
en stapeldiagram och alla pratade i 
munnen på varann. 

Med en typisk antonsk vinkling 
fick han skrattarna på sin sida när 
han sa att "dom enda som får 
bättre arbetsmiljö i EU är riksdags
männen för de får 80% mindre att 
göra." 

Men annars var det lugnt i den 
gamla ABF-lokalen där bolsjeviker 
och reformister brukade drabba 
samman på trettiotalet då det 
fortfarande fanns kommunister och 
socialister. 

r l 

Sidaprojekt 
i Ukraina 
År 1991 föddes iden om att bidra 
till förnyelsen av pedagogiken i 
f d Sovjet. På ön Krim vid Svarta 
havet finns ett internationellt 
barncenter som året om tar emot 
barn från olika delar av OSS för 
rekreation. 

Under en besök på lägret lade vi 
märke till den något föråldrade 
synen på pedagogik med bl a starka 
inslag av auktoritär uppfostran. 
Förra året startade vi därför ett 
litet projekt som på sikt skallleda 
till en modem (antiauktoritär) syn 
på arbetet med barn och ungdom 
och på så sätt bidra till en demo
kratisk utveckling av OSS. 

Vi deltog praktisktidendagliga 
verksamheten med barn och höll 
teoretiska föreläsningar för ledare 
på kvällarna. 

I år har vi fåttekonomiskt bidrag 
från Sida att under 3 veckor i juli 
månad delta i verksamheten på 
nytt. 

Vi är intresserade av att få 
kontakt med pedagoger, fritids
pedagoger, socionomer och psy
kologer som är intresserade av an 
delta i projektet. Förutsättning för 
projektdeltagande är vana att ar
beta med barn i grupp och förmåga 
att undervisa, på engelska, om 
pedagogiska grundprinciper eller 
om barns utveckling. Att tala även 
ryska underlättar naturligtvis. 

Hör av dig snarast till 
Eva Wahlgren 
Fridhem 4470 
260 80 Munka Ljungby 
0431-312 84 

Köp inte 
Morsdagstårtan 
på Ramklints _ 
Som ni kära läsare har märkt så 
har vi flyttat in i stadens centrum. 
Det är rätt häftigt att sitta och 
skriva detta och titta ut på 
Krognoshuset När jag stack iväg 
för att köpa det obligatoriska 
kaffebrödet så fanns det alltså 
anledning att fira lite extra. Ett 
inköp av en kletig krans på 
Ramklints skulle sitta fint. Två 
minuter i sju. Personalen bar just 
in de sista borden från ute
serveringen. Bra jag hann. Men 
inte. Sakta stängde personalen på 
Ramklints dömen rakt framför 
näsan, pekade på klockan och log 
försmädligt. 
Det fick bli sockerkaka till 
extrapris från kooperationen 
istället. 

lbm 
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Marxistiskt 
folkuniversitet 
Hur står sej den akademiska 
lundavänstern i ett nationellt 
perspektiv? Inte så bra numera om 
man får döma efter det ovanligt 
välmatade programmet till Marx
istiskt Folkuniversitet som ordnas 
uppe i Stockholm i Kristihim
melfårdshelgen - en återgång till 
den gamla ordningen. Vid en 
lokalpatriotisk genomläsning 
hittar man bara namnen Göran 
Therborn (sedan länge med 
Göteborg och världen som verk
samhetsfält), Jörn Svensson 
(numera aktiv i Nälden) och 
Joachim Israel (som harfunnits på 
många ställen och inte blev fast 
heller i Lund). Alla tre veteraner i 
sammanhanget? Inga spår av de 
nya lundaradikalema. 

Fast varför skulle man vara 
lokalpatriot inför ett sådant 
evenemang? Har ni minsta chans 
så res till Stockholm nästa vecka 
och tadel av det fantastiska utbudet 
i Folkkulturcentrum ute på den 
vackra Skeppsholmen! Och har 
man kostat på sej resan köper man 
lämpligen en totalbiljett för 200 kr 
som gäller för de tre dagarna 
torsdag-lördag. 

Therbom talar om "Den inter
nationella arbetarrörelsen inför 
2000-talet" (ett magnifikt, tusen
eller åtminstone hundraårigt 
perspektiv), Svensson om "Det 
moderna klassamhället" och Israel 
om Martin Buber. Själv skulle vi 
därtill lyssna på vår favoritpoet 
Andersson, tillika finsk parti
ledare, som läser egna dikter. 

Från Cityred. 
Har ni märkt hur Veckobladet 

har en ny och hetsigare puls, 
präglad av stadskämans förtätade 
och hektiska atmosfår? Jaså inte. I 
alla fall har nu VB-redaktionen 
flyttat till centrum, med utsikt över 
Botulfsplatsen, och nog borde det 
få effeker i längden. Kanske 
kortare meningar. Lite Heming
wayprosa. Osen av pommes frites, 
frä na uppgörelser bland den 
motorburna ungdomen på Mår
tenstorget, en rivstart utanför 
McDonalds, halvherrar med bleka 
damer skyndande förbi på väg till 
9-föreställningen på Skandia -
vem kan vara oberörd? Vi tänker 
läsa in oss på Det Postmoderna 
och lovar att då och då rapportera 
om det urbana livet. 

Red 

Nya lik 
Det blir en ny upplaga av rapporten 
Lik i garderoben om SKP/vpk:s 
internationella förbindelser, står 
det klart efter ett möte i Lund i 
tisdags. Till det intessanta nya lär 
komm att höra ett avsnitt, byggt 
på sovjetiskt källmaterial, om hur 
man i Moskva såg på det svenska 
partiet. -::- _ 
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Enastående 
möjlighet 

att dricka öl för ett gott ändamål 
erbjuds i morgon lördag kväll. Då 
har Smålands Nation (Kastanje
gatan 7) stödpub för Nej till EG, 
med matservering, musik, bok
bord, dans och annat. 

Röda Kapellet konserterar till 
maten, Panikorkestern underhåller 
med fräscha fräcka visor och 
bluesbandet "Claim Jump" spelar 
till dans. Framåt natten blir det 
disco. 

Gästkort för20:- säljs vid entren, 
så det finns inga krav att man ska 
vara eller någonsin varit student. 

Nej till EG i Lund behöver 
pengar för att klara lokalhyran 
under sommarmånaderna, så möt 
våren inte bara på Stortorget utan 
också på Smålands i morgon. 

KOMPOL möte Må 17.5 kl 19.15 på 
partilokalen.Tema:Busstrafiken i Lund. 
Inbjuden: Ronnie KaJen, gatukontoret. 
Röda Kapellet LO 15.5 spelning i Backa
karnevalen . Samling i Lund för bilåkare 
på Ciamenstorget 12.00 . Samling i 
Malmö på Kirsebergaskolans gård 
12.45. Repertoar: stå: 43, 158, 227, 
233,257,258,275. Gå: 39, 173,238, 
275. Ta med marschstAll och skrammel! 
På kväll spel för Roland och Gunlög, 
~amling kl 18 Hvilans folkhögskola i 
Akarp (ligger invid Lundavågen, buss 
130). Ta med alla noter, sårskilt första 
maj och kamevalsrepertoiren. Spelning 
på Smålands Nation, Kastanjegatan 7, 
samling kl19:30 för uppvärmning o kort 
rep. Reperto1r: 8, 43,131 , 132,158, 
224 , 225, 237, 238, 268,271 . 
so 16.5 ReppåKapellsalenkl18.45. Ta 
med alla noter. Framtidsdiskussion . 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Lars Borg
ström, Gunnar Sandin och Thomas S. 
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