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Ja till EG om 
Danmarksvale t: 

Väntat men 
glädjande 
Gunnar Sandin, styrelseledamot 
i LundaväTister för EG, är inte 
särskilt förvån ande över ut
gången i den danska omröst
ningen. Opinionsmätningarna 
var entydiga. Men Nej-sidan 
kämpade väl och var förtjänt av 
sin stora andel. 

-Mest glädjande är ändå att 
den sakliga linje som Socialis
tisk Folkeparti stod för hade fram
gång. Det var ju faktiskt så att 
danskarna hade fått igenom det 
väsentliga av sina krav i omför
handlingen, och därför var det 
rätt att säga ja den här gången. 
Demonstration mot det politiska 
etablissemanget kan vara befo
gad ibland men får inte drivas in 
absurdum. 

-Konsekvenser för Sverige? 
Utan SF hade Ja inte vunnit i 
Danmark. Det visar att vänster
argumenten för ett vidgat euro
peisktsamarbete måste föras fram 
med kraft. 

-----···- ·- · ~ · ··-- · --
VB förtydligar 
Generationsproblem v anställde 
ett bidrag i förra numret. När vi 
förprovläsning öppnadeett W ord 
4.2-dokument med version 3.01 
och sen återgick till 4.2, sudda
des gränserna ut mellan aktuell 
och inaktuell text och Jens Hen
rikssons artikel blev ett konglo
merat. Liknande saker händer 
även på större datoriserade tid
ningar, tycker vi oss ha märkt, 
men. 

Och så stavade vi fel tilllngela 
Tykeson-Bergman. Vad gäller 
hennes sakuppgifter kan ingen 
vara glada än vi över att det i v
demonstrationen i Stockholm 
fanns en blåsorkester på hela 25 
personer (hur många Röda Ka
pellet var den dagen förbjuder 
oss vår berömda lundensiska 
blygsamhet att berätta). 

Om vänsterpartiets blåsorkes
ter i Stockholm kan dessutom 
noteras att den en vecka senare 
spelade på en antibilmanifesta
tion, där den enligt Dagens Ny
heters referent tillhörde de mer 
professionella inslagen. Ochsnart 
ska de på inbjudan spela i Berlin! 

Fondisar från Lund 
I helgen håller miljöpartiet .~ongress l Hudl~svall. Det är Inte 
utan att en vänsterpartist kanner Igen sej nar han l tidningen 

, Alternativet tar del av preludierna. 
fviinsterpartiet nu senast stod göra med att hon inte är så g ar- . 

striden mellan "traditionalister" vad) men tycker att det ligger 
och "förnyare". Även mp har sitt något i synpunkten att mp behö-
begreppspar: "fundamentalister" ver en styrelse som jobbar bra 
och "realister". I båda partierna ihop, mer än en som allsidigt 
finns det många (kanske en ma- speglarpartietsbrokigasanunan-
joritet) som ogillar den sortens sättning. Hon menar också att 
stämplar men deras livskraft ty- väljerman en styrelse så ger man 
der på att de har täckning i verk- den också förtroende att a&era 
ligheten. V -traditionalister skulle självständigt - det behövs mte 
närmastmotsvaramp-fimdamen- ständiga kontroller av andra in-
talister-principfastare, mer ideo- stanser. 
logiskt inriktade, "hellre mindre Det var i Lund som mp bör-
men bättre". jade, viktiga funktioner har varit 

Nu kommer en skillnad: v- lokaliseradehitochaktivisterfrån 
delegationen från Lund var för- Lund har beklätt många viktiga 
nyare men mp-ombuden till poster. Det är kanske slut på den 
Hudiksvall(tvåordinarieochtvå epokennu-ingen av de många 
suppleanter) är inte realos (som styrelsekandidater som har no-
den från Tyskland hämtade kort- minerats av valberedningen, på 
formen lyder). Åtminstone inte "Gotlandslistan" eller enskilt är 
om man får döma av FionaBjör- från Lund.. . 
lings och Magnus Cedervalls de- Alternativet har bett kandlda-
battartiklar i Alternativet nr 19. tema att nämna de "viktigaste 
Fionaintroduceraruttrycket "me- politiska frågorna just nu"? Det 
garealos" för den s.k. Gotlands- blir en bred provkarta men eko-
lista som har lanserats- en parti- no mi och arbetslöshet har päral-
styrelse som påstås vara yngre, !ande många förstaplatser och 
homogenareochmer verklighets- EG-anslumingen oväntat få. 
inriktad, med Åsa Domeij som Vilka frågor är viktigast för 
det stora affischnarrmet. Fiona är Gunilla Bo ström? · 
djupt skeptisk. Hon vill ha en - Kretsloppsekonomin, med a~lt 
styrelse som "vågar ... ta visio- vad därtill hör. Och alternativ 
nära ord i sin mun- som solida- energi . Snart kör man igång 
ritet, eller att vi måste byta livs- vindmöllanvidArendaladärmin 
stil och konsumera mindre". familj är delägare. Det ska bli 
Magnus Cedervall betecknar spärmandel 
samma grupp som elittänkande Gr 
"sandlådemarodörer". I ställetför 
riksdagsperspektiv vill han ha en 
ideologisk fördjupning och kla
rare ställningstaganden när det 
gäller "grundläggande begrepp 
som äganderätt, ekonomisk de
mokrati, frihet, rättvisa" . Det lå
ter som en klar vänsterhållning. 

Vi byter några ord med Gu
nilla Boström, en av Lunds supp
leanter på kongressen och tillika 
medlem av kommunfullmäktige. 
Själv ska hon försöka ligga lågt 
eftersom hon är så ny - det är 
hennes första kongress och hon 
kärmer nästan ingen av de om
tvistade kandidatema till styrel
sen. Därförvill hon v än ta med att 
ta ställning tills hon har sett dem 
agera och det är okej, medlems
mötet i Lund har inte bundit 
mandaten. Gunilla tillhör dem 
som inte gillar ord som "realos" 
och "fundis" (det har kanske att 

Nej till EG om 
Danmarksvale t: 

Tråkigt 
men väntat 
Anders Ågren, styrelseledamot i 
Nej till EG Lund är inte särskilt 
förvånad när VB pratar med 
honom på valvakan i Lund. 

Det var väntat säger han och 
förklarar utslaget med att hela det 
danska etablissemanget försvarat 
Edinburgh-avtalet. Nästa alla 
politiska partier och nästan alla 
tidningar har tagit ställning för 
avtalet. Anders påpekar att många 
småföretagare röstatja av oro för 
den ekonomiska framtiden. Små
företagama har större politisk 
betydelse i Danmark än hos oss 
säger han. 

På vår fråga vad utgången av 
den danska omröstningen får för 
betydelse för Nej till EG i Sverige 
~äger Anders att det egentligen 
mte betyder något alls. Möjligen, 
säger han efter en stunds be
grundan, kan det faktisk vara 
hoppingivande för oss . Han 
förklarar detta med att man i 
Danmark trots att hela etab
lissemanget och pressen stod på 
ja-sidan lyckades de små lokala 
kommitteerna ändå mobilisera så 
stort motstånd. I Sverige är det 
trots allt lite bättre menar Ågren 
eftersom åtminstone två etablerade 
partier nej-sidan. 

På vår fråga om den danska 
~tik~n kan komma att upprepas 
1 Svenge, dvs om man efter ett nej 
första gången kommer att för
handla fram ett svenskt "Edin
burghavtal" och rösta på nytt 
svarar Ågrenattdetärinteotroligt. 
Hade Olof Palme levat säger han 
hade han nog redan från början 
förhandlat fram ett säravtal redan 
inför den första svenska om
röstningen. 

I Lund fortsätter Nej till EG 
med sina bokbord på lördagarna 
på MårtenstorgeL På nästa styrel
semöte gäller det planeringen för 
den fonsatta verksamheten. På tur 
stårnu frågan om att till hösten gå 
ut 1 bostadsområdena och in
formeraomMaastrichtavtalet. För 
?et är det som gäller för Sverige
mte EG eller Edinburgh - utan 
Maastricht. Det som P O Enquist 
i Arbetet i veckan kallade för 
århundradets vikitgaste fråga för 
demokratin - fascisttiden inbe
räknad! 



~KOMMENTAR 
Behöver kommunen 
förnyas? 
Bland det första som borgama i 
Lund gjorde efter den kommu
nala valsegem 1991 var au till
säuaen "fömyelsedelegation", en 
organisationsutredning. Inget 
originellt med det. Borgama tog 
över i en lång rad stora kommu
ner, moderatema var i regel stör
sta parti ochdenyliberalareform
ideema var fräscha. 

Jämfört med sina kolleger på 
många håll är borgama i Lund 
senfärdigaoch försiktiga. På flera 
håll har man redan hunnit pröva 
sina ideer. Resultatet har påfal
lande ofta varit dåligt, och läser 
man Kommunaktuellt får man 
ett starkt intryck av au pendeln 
redan har hunnit svänga. 

Det är nog ett skäl till att det 
aktuella förslaget i Lund är så 
tamt - man har hunnit notera 
andras misstag. Ett annat är väl 
au borgama inte har haft samma 
anledning attmarkeraförnyelse i 
Lund; de har haft makten i kom
munen under många decennier 
och den befintliga apparaten är i 
huvudsak deras verk. Ett tredje 
skäl att kan vara att moderatema 
i Lund tycks vara splittrade, men 
au den mjukare falang som har 
sökt enighet med andra borgare 
och med socialdemokraterna va
rit starkast. 

Mest anmärkningsvärt är nog 
att moderatema i Lund nu accep
terar kommundelsnämnder och 
vill bygga ut dem till att täcka 
hela kommunen. Delegationen 
har rentav anammat den gamla 
v-tanken att nämndemas sam
mansättning ska spegla den lo
kala röstningen- vilket förutsät
ter att alla partier är sams för om 
ett enda fronderar kräver lagen 
likformighet över hela kommu
nen. En orsak till att kommun
delsnämnderna accepteras av alla 
borgama måste vara att erfaren
heterna från Norr och Veberöd 
bedöms som positiva. 

Vänstersidan i Lund har länge 
förespråkat kommundelsnämn
der. Det är dock inte s j älv klart au 
den köper det föreliggande för
slaget. Om nu nämndemas hu
vuduppgift ska vara att sköta 
barnomsorg och skola och deras 
huvudsyfte är att öka brukar
inflytandet, så sker detta kanske 
bättre genom lokalt utsedda da
gis- och skolstyrelser, enligt ett 
intressant inlägg från s-håll när 
förnyelseplanen presenterades . 
Vi får höra vad vänsterpartiets 
medlemmar tycker nu när förs la
get ska remissbehandlas. 

I övrigt: planen föreslår en star
k are kommunstyrelse, med större 
kansliresurser, vilket nog kan 
vara befogat. Fullmäktige får till
sätta bolagsstyrelser men mister 
en del ärenden. Vi känner oss 
spontant tveksamma till försla
getom "allmänpolitiska debatter 
utan direkt koppling till enskilda 
beslut" . Det låter som torrsim. 

Gunde Svan bor officiellt 
ensam och bygger en villa för 
700 000 kr. Trots att han är 
miljonär får han 30 000 kr 
om året i direkt statligt stöd 
till sin villa. Pengar som via 
skattsedeln betalasav låg-och 
medelinkomsttagare. Ett 
sådant klassystem kan inte 
vänsterpartiet stödja. 

Detskriver Johan Lönnroth, Eva 
Zetterberg och Ronald Eriksson i 
ett förslag till ny bostadspolitik för 
vänsterpartiet. Förslaget är inne
hållsrikt och här citeras endast 
några brottstycken. Bl a föreslås 
en omvärdering av de generella 
subventionerna till bostadssektorn. 
en icke okontroversiell fråga i 
v än s terpartiet 

Studier visar att den samman
tagna effekten av bostadssubven
tionerna från fördelningssynpunkt 
i stort sett är neutral, skriver de tre. 
Dvs höginkomsttagare får i genom
snitt ut en lika stor andel av 
subventionerna som låginkomst
tagare. 

Detta trots att bostadsbidragen i 
huvudsak går till hushåll med 
mycket låga inkomster. Orsaken 
är att de generella subventionerna 
(bl a räntebidrag) verkat i motsatt 
riktning och i hög grad tillfaller 
hushåll med höga inkomster. 

Växande klasskillnader 
Sverige har en god boende

standard, men många hushåll med 

Vänsterförslag 

Halvera 
kostnaden för 
bostadspolitiken 
låga inkomster kan inte utnyttja de 
goda bostäderna. Idag- år 1993 -
kan vi se skillnader mellan barnens 
hälsaoch tillväxt beroende på vilka 
bostadsområden de är uppväxta i. 
Dessa klasskillnader försvann 
under 70-talet men har nu åter
kommit. 

Detnuvarande systemet innebär 
au en stor del av de verkliga 
bostadskostnaderna är osynliga för 
hushållen och istället betalas via 
skattsedeln. De generella subven
tionerna kan inte rättfärdigas 
eftersom de innebär en överföring 
av kapital till höginkomsttagare/ 
fastighetsägare och skärper klass
klyftorna. 

Förekomsten av generella bo
stadssubventionerinnebär inte bara 
att vi bor större än annars, utan 
också att vi konsumerar en rad 
prylar som hänger samman med 
boendet (energi, möbler, gräs
klippare, rengöringsmedel osv). 

Sverigehar fått amerikaniserade 
bostadsmiljöer, vidsträckta villa
områden baserade på högt resurs
utnyttjande och bilism. 

Hög standard räcker 
Om vänstern menar allvar med 

sin internationella solidaritet bör 
vi i Sverige nöja oss med den höga 
bostadsstandard vi har. Vilket inte 
ska förväxlas med behovet att 
utjämna skillnaderna mellan olika 
gruppers boende inom landet. 

Vänsterpartiet vill ha en mång
fald olika upplåtelseformer. Många 
bostadsrättsinnehavare kommer att 
drabbas hårt när subventionerna 
dras ner. En fond föreslås inrättas 
där de som har låga inkomster kan 
ansöka om medel, när subven
tionsreglerna ändras på ett sätt som 
bostadsrättsinnehavarna inte 
kunnat förutse. 

Möjligheterna att låna till 
bostadsrätt föreslås likställas med 
dem som gäller för egna hem. 

Hyresgästers ställning bör 
stärkas rättsligt på olika sätt. 

Vänsterpartiets inställning är att 
människor bör kunna hyra sin 
lägenhet utan individuellt stöd. 
Men individuella bostadsbidrag 
måste finnas för att i det enskilda 
fallet täcka skillnaden mellan 
betalningsförmåga och hyran. I en 
avlägsen framtid är målet au 
bostadsbidrag ska bli onödiga, 
skriver de tre. 

Bostadspolitiken kan inte ses 
isolerad. Man klarar inte att sanera 
Sveriges ekonomi om inte också 
kostnaden för bostadspolitiken 
minskas. Målet bör vara atthalvera 
de totala kostnaderna fram till år 
2000. Dock gör den exceptionella 
situation som Sverige befinner sig 
i just nu med hög arbetslöshet och 
frittfall i ekonomin attdet fårdröja 
till lågkonjunkturens slut med 
större förändringar av subven
tionssystemet. 

Inga lyxsaneringar 
Bland åtgärder på kort sikt 

föreslås: nytt ROT -program (reno
vering av äldre fastigheter) utan 
lyxsaneringar, ingennedtrappning 
av bostadssubventionerna under 
-94 och -95, tidigarelägg inves
teringar i infrastruktur, behåll 
tilläggslån för av avhjälpa byggfel, 
mögel, radon, behåll ungdoms
stödet, upprustning av miljon
programområdena, bidrag till 
konstnärlig utsmyckning behålls, 
anslag till allmänna samlings
lokaler behålls, tillfålliga lån till 
allmännyttan så att den kan köpa 
över konkursade fastigheter, 
återinför reformeratförvärvslån så 
att flerbarnsfamiljer kan köpaegna 
hem, stöd till miljöprojekt m.m. 

Givet tillfälle för visioner 
I samband med att vänsterpartiet 
äntligen tar upp bygg- och plan
frågor har bl a Ann Schlyter 
reserverat sig i ett inlägg till 
partistyrelsen. En 'byggpoli~k" 
bör dock inte bara handla om olika 
upplåtelseformer utan ta fasta på 
hela den fysiska planeringen, från 
stad till hus. 

Byggande och planering är inte 
bara bostäder. Visserligen är det 
bostadsfrågor som ofta påverkar 
den enskilde mest direkt, men 

utseendet på arbetsplatser, kom
munikationer, affärer och deras 
läge är också resultatet av fysisk 
planering och beslut tagna av 

människor i offentlig eller privat 
tjänst. 

Makthavare har i alla tider haft 
direkta och konkreta åsikter om 
huroch vardetskall byggas,oavsett 
om det var en påve som byggde en 
barockkatedral som propaganda 
mot reformationen eller en svensk 
minister som radsådde HSB
kasemer för att manifislera folk
hemmet. Vill "folket" eller dess 
företrädare ta ledningen och 

Forts nästa sida 



Skåning, rasist (?), europe 
- Ett svar till ett svar 
Rörd nästan till tårar över att någon 
faktiskt orkat släpa sig genom mina 
ordrika betraktelser i Veckobladet, 
griper jag återpennan för en kortare 
kommentar 

Jens Henriksson, "LWlds Social
demokratiska studentklubb, kon
taktperson i LWldavänster för EG" 
är upprörd över v ad j ag skrev i VB 
m 14 och förklarar i m 18 hur det 
egentligen förhåller sig. Vad jag 
tycker om detta, kan samman f at tas 
i fem purtkter: 

När man jämför 
-l) Jag konstaterar med tillfreds
ställelse att Jens' organisation in.Je 
kallar sig "Lundavänster för Euro
pa", och med sarmna tillfredsstäl
lelse, att VB:s redaktion hederligt 
påpekar attjag varit i "god tro", då 
det felaktiga namnet förekom i ett 
reportage i VB m 12. Saken är 
emellertid egendomligare än så. 

Det förtjänar an påpekas a) att 
sarmna benämning ("för Europa") 
förekommer i VB m l O och m 11; 
b) att en av VB: s trognaste redak
törer uppges höra till organisa
tionensstyrelseochrimligen borde 
veta vadden heter; c) attytterligare 
en av organisationens styrelsemed
lemmar i VB m 15 Wldertecknar 
ett referat från ett EG-möte med 
Jörn Svensson som följer: "För 
Veckobladsredaktionens räkning 
Eva Wigforss, styrelseledamot i 
Lundavänstem för Europa". 

Visioner ... 
F orts från före g sida 

makten i en demokrati måste de 
också ta ställning till hur de rent 
fysiskt vill manifestera sin folk
styrda utopi och axla maktens 
mantel. Ett parti med någon form 
av ambitionermåste ha en åsikt om 
vad man vill göra, dvs bygga vid 
ett makttillträde. I väntan på det 
måste det formulera sig om vad 
man anser om den nuvarande 
politiken. En politik för fysiskt 
planering måste därför redovisa 
lösningar, drömmar och visioner 
för inte bara hur och var människor 
skall bo utan också hur resten av 
deras liv skall gestalta sig. 

Vänstern har inte varit ensamt i 
Sverige om au ha tänkt färdigt om 
stadsplanering förrätt länge sedan. 
Under en längre period har man 
från de flesta partierna betonat 
generellakrav som '"bostad åt alla" 
och mest sett den administrativa 
och formella sidan av plan- och 
byggprocessen. Resultatet, den 
byggda miljön, var tydligen givet 
av Gud trots att det var den som 
väljama mest har retat sig på. 

Rannsakan och sökande 
Krisen har delvis ändrat på detta 
förhållande. Nu byggs inget och 
inom byggbranchen är man med-

Sarmnanfattningsvis börjarman 
som utomstående betraktare undra 
om egentligen någon i denna illus
traförsamling är medvetenom vad 
den egna organisationen heter. 

För den händelse ordföranden 
Jens Hemiksson (så enligt VB m 
12, själv tycks han uppfatta sig 
som en "kontaktperson") är över
tygad om att han har rätt, borde han 
kanske mindre bekymra sig om 
mig och framför alltupplysaresten 
av sin styrelse om exakt vad den 
förväntas styra. J ag ser med intresse 
fram emot den dag ni lyckas kom
ma överens. Tvärt emot vad Jens 
inbillar sig, letar jag nämligen efter 
fakta -där sådana står att finna . 

Vem kan man lita på? 
- 2) "Den här förtäckta typen av 
nationalism och rasism skrämmer 
mig." Jag kan inte inse, hur Jens 
kan beskriva min nationalism som 
förtäckt- den är så öppen som det 
bara är möjligt. lnte så få tänkare 
har på olika sätt formulerat det 
uppenbara: ingen internationalism 
utan nationalism. Endast utifrån 
en uppriktig stolthet över och djup 
respekt för den egna nationen (för 
min del Skåne och i någon mån 
Sverige) kan man nå fram till ett 
sant internationellt perspektiv. 

Men "rasism"? "Förtäckt ra
sism''? Jag är normalt en fridens 
man, men den som försökerberöva 
mig något av det jag sätter högst i 

v eten om att allt som gjorts kanske 
inte var det bästa. Tiden har gett en 
självklart tillfåll e till rannsakan och 
sökande efter något nytt. Detta 
intresse finns bland beställare och 
politiker så väl som arkitekter och 
byggare. Ett ifrågasättande av 
subventioner och normsystem har 
skapat insikten om behovet av att 
kunna visa på bra resultat. För att 
motivera vår existens i framtiden 
behövs nya visioner, närmare 
dagens människors behov och 
smak. 

Det är därför bra om man från 
politiskt håll v Agar formulera 
visioner längre än till subven
tionernas konstruktion. Partisty
relsen uppmärksarmnar vissa av 
de akuta problemen med subven
tionerna, bl a deras effekter som 
prishöjare och deras ensidiga 
gynnande av förstaköpare av villor 
och bostadsrätter. Detta är tyvärr 
nödvändigt, men vad som behövs 
idag är en positiv formulering om 
framtida system och framför allt, 
vilken fysisk verklighet de skall 
leda till. 

Minskade subventioner bra 
Att t ex samtidigt som man vill 
minska subventionerna, uppmUll
tia till en ombyggnad och därmed 
ökat kapitalanvändande genom 
ROT -projekt i äldre bostads be-

livet -och dit räknar jag min heder 
-har ingenting gott att v än ta. Jens 
Hemiksson erbjuder jag härmed 
valet an an.Jingen påvisa hur man 
ur mittinlägg i VB m 14kan utläsa 
tecken på rasism eller be mig 
förbehållslöst om ursäkt. Tertium 
non dat ur-(" Elitredje gives icke" 
säll. anm.) åtminstone inte, om han 
är angelägen om att bevara sin 
egen trovärdighet. 

Hugget som stucket 
- 3) Jens känner ''betydligt större 
gemenskap med en tysk socialde
mokratänmedensvenskmoderat". 
På det hela taget delar jag väl den 
uppfattningen, till och med om man 
skulle jämföra med en skånsk mo
derat. Men jag är inte beredd att 
applicera principen generellt. Ebert 
och Noske, som lät krossa skallen 
på Rosa Luxenburg och slänga 
hennes döda kropp i Landwehr
kanalen i Berlin, var förvisso tyska 
socialdemokrater, men jämfört 
medsådanaherrar föredrar jag nog 
en vanlig sävlig skånsk moderat. 

På sarmna sätt finner jag Jens' 
diskussion om att det i alla fall 
vore bättre att stå på samma sida 
som Carl Bildt än på sarmna som 
Le Pen tämligen ointressant. Med
lemmar av vänstern, socialdemo
kratersåväl som kommunister, kan 
emellanåt inta betydligt sämre 
ståndpurtkter än en moderat, och 
till och med Le Pen kan väl någon 

stånd är utan tvekan bra för bygg
sektorn men skapar pro b lem för de 
människor som pga uteblivna 
subventioner letar efter mindreoch 
billigare bostäder. Någonstans 
måste ju folk bo. Är dessa områden 
"sanerade" så som skett med äldre 
arbetarområden på t ex Söder i 
Stockholm är de inte aktuella som 
ersättningslägenheter. 70-talets 
ROT-projekt blev extremt gynn
samt för yngre medelklass. Idag 
skulle en likartad ROT -politik inte 
ha några naturliga kunder då 
intresset för dyra, nyrenoverade 
60-talshus i exempelv is Västra 
Flemmingsberg kan antas v ara litet 
bland de flesta grupper. Drevs en 
sådan politik av moderatemaskulle 
jag kalla det klasspolitik: pro
blemen i miljonprogramområdena 
kan visst lösas genom att byta 
hyresgäster, detgjordemani ROT
projekt förra gången. Jag tycker 
däremot inte att det är rätt väg och 
jag tycker inte vänsterpartiet bör 
förespråka det. 

Se över heliga kor 
AttvänsterpartietgrWldligtseröver 
heliga kor som räntesubventioner 
är bra. En aspekt som dock borde 
lyftas fram är generationsaspekten: 
35-åringar 1965 fick en villa och 
en bil av staten, 35-åringar 1975 
och -85 fick en bostadsrätt medan 

gång ha rätt. Vid ställningstagandet 
för eller emot EG/EU är följaktli
gen bara en sak relevant: vad står 
gemenskapen för, och hur låter sig 
detta förenas med min egen 
uppfattning om världen? 

På väg 
-4)Jens tycks heltförnekamöjlig
heten av internationella överens
kommelser mellan självständiga 
stater. Även om svårigheterna är 
uppenbara, tycker jag nog att detta 
är en väl pessimistisk bild av 
verkligheten. Om vi jämför läget 
inom en rad olika områden omedel
bart efter andra världskriget och i 
dag, är det väl ändå sv ärt att förneka 
att en del framsteg gjorts. Å andra 
sidan fmns det inte mycket stöd för 
tartken, att det skulle gå märkbart 
bättre inom en alleuropeisk Wlion. 
Här rör vi oss som vanligt med tro 
snarare än vetande. 

Det Räcker Nu 
- 5) Men en sak vet vi faktiskt, och 
den väljer Jens försiktigtvis attinte 
alls beröra: medlemskap i den 
europeiska Wlionen innebär totalt 
uppgivande av nationellt själv
bestämmande och ett åsidosättande 
av den demokratiska beslutspro
cessen. Och därmed tycker jag per
sonlig en attallt är sagtsom behöver 
sägas. 

Örjan Wikander 

det är 35-åringarna idag som 
förväntas spara genom att inte 
kräva något. 

Svensk byggsektor har inte 
utmärkt sig för någonavantgardism 
de senaste decenierna. Mycket av 
missnöjet och problemen idag 
kommer sig av att gamla visioner 
visat sig fel eller blivit föråldrade i 
ett postindustriellt samhälle. Den 
sociala ingenjörskonsten har varit 
framgångsrik - målen har reali
serats. Problemen ligger just i de 
drömda visionerna om separerade 
traftksystem, isolerade verksam
hetsområden och en övertro på 
stora gräsmattor. 

V måste tänka längre 
Idag ger krisen en ny situation. 
Idag har det brott skett med en 
kontinuelig efterkrigstid som får 
även byggindustrin att söka nya 
vägar. Viljan finns, kontaktema 
skapas, ideerna formuleras och 
gestaltas. Om vänsterpartiet är 
intresserat av att påverka framti
dens fysiskamiljö måsteman tänka 
längre än till fristående krav på låg 
hyra eller några biltullar och 
försöka skapa konkreta bilder av 
hur man tänker sig framtiden. 
Klarar man det? 

Mårten Dunir 
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Illa valt exempel på 
politiskt dömande 
Örjan Wikander filosoferar i VB 
nr 17 över den friandehovrättsdo
men mot polismannen som sköt 
skinnhuvudet Mikael Kruseli till 
döds. Utan att på något sätt beröra 
de närmare omständigheterna vid 
dödsskjutningen, tycks Wikander 
anse att frikännandet, och skyldig
heten för föräldrarna att betala 
polismannens rättegångskostna
der, var politiskt betingade åtgär
der från domstolens sida. 

Envar som satt sig in i ärendet 
och är det minsta juridiskt bevand
rad, bör lcurma konstatera att do
menmed all sannolikhet är grund
ad uteslutande på juridiska över
väganden, och an det faktum att 
Kruseli var skinnhuvud och möj
ligen hyste nazistiska sympatier, 
inte på något sätt har inverkat på 
den rättsliga handläggningen. 

Kruseli jagade polis 
De båda inblandade civilklädda 
poliserna ingrep mot gänget av 
skinnhuvudet för att stoppa en 
pågående misshandel. När en av 
polismännen uppmanade gänget 
att upphöra med sina våleisanuna 
aktiviteter, vände de sin ilska mot 
denne och närmade sig hotfullt, 
för att sedan börja jaga den 
retirerande polismannen. Denne 
drog sitt vapen och sköt varnings
skott och därefter verkningseld 
som träffade en av förföljarna i 
benet. Trots detta fortsatte skinn
huvudena sin jakt på po Iis mannen, 
tydligen drabbade av någon sorts 
artfall av kollektivt dödsförakt. 

Den andre polismannen hade 
springande följt efter, och då han 
såg attförföljarna bara var sekun
der från an hinna fatt kollegan, 
sköt han. Polismannen påstår att 
han siktade mot benen på den 
främste förföljaren. Såkanmycket 
väl ha varit fallet. Kulans ingångs
vinkel v ar sådan att Kruselis huvud 
måste befunnit sig lägre än skyt
tens hand. Kanske snubblade Kru
seli framåt i skottögonblicket, kan
skedökhan efterden jagade, detta 
är svårt att avgöra. 

Klart nödvärn 
Det rörde sig otvivelaktigt om en 
klar nödvämssituation. Vad hade 
inte kunnathända om de berusade, 
uppretade skinnhuvudena med 

VB fortsätter här att publicera utdrag ur Lars-Arne Norborgs 
"historielektion" på Bantorget till Röda Kapellets musik. 
-Nu är det emellertid inte bara 
vänstern som har haft eller har 
utopier. Det finns också en liberal 
utopi, kapitalismen. Denkom upp 
som en reaktion, en anlites, till ett 
gammaldags, översåtligt regle
ringssamhälle: "Släpp fångarna 
loss, det är vår!" Jag tror att vi bör 
se med respekt på den liberala 
utopin (det gjorde Marx, läs 
Kommunistiska manifestet!). Den 
bars av en ljus tro på människans 
möjligheter. Om hennes kreativa 
förmåga gavs en chans, skulle 
välståndet öka som aldrig förr. 
Dessutom skulle det bli fred på 
jorden, eftersom människorna 
skulle bli mer ekonomiskt beroen
de av varandra. 

Den liberala utopin hade en 
högkonjunktur i mitten av förra 
århundradet. Men det visade sig 
vara just en utopi. Den skapade 
visserligen välstånd åt ett fåtal 
utvalda, men lämnade den största 
delen av mänskligheten i nöd och 

sina stålskodda kängor hade fått 
tag i den flyende? 

Att kulan träffade så illa att 
Kruseli avled, framstår som en 
tragisk olyckshändelse där flera 
faktorer i samverkan ledde fram 
till det olyckliga slutresultatet: 
skinnhuvudenas ohörsamhet mot 
polismännens order, deras beslut 
att trotsa kulor och krut för att få 
tagpådensomavbrutitderasmiss
handelsaktiviteter, den skjutande 
polismannens bristande skjut
utbildning, samtovana vid vapnet. 

Det är inte svårt att känna 
medlidande med Kruselis föräld
rar, och i viss mån förstå deras 
bitterhet. Polisingripandet ger 
onekligen intryck av att ha skett 
på ett klantigt sätt, som bidragit 
till att nödvärnssituationen upp
stod. Tyvärr skulle deras sorg och 
bitterhet komma att ökas ytter
ligare genom att de råkade i klorna 
på en manipulatör och rättshaverist 
som otroligt nog är medlem av 
Sveriges advokatsamfund. 

Oerfaren jurist missledde 
Advokat S tureWennerströmhade 
sysslat mest med c iv i !rätt, och hans 
erfarenhet av brottsmål var i stort 
sett obefmtlig, när han tog kontakt 
med makarna Krusell, och erbjöd 
sig att agera som juridiskt ombud 
vid ett enskilt åtal för mord 
alternativt dråp. Åklagaren i målet 
hade efter lång betänketid beslutat 
åtala för vållande till annans död. 
ett oaktsamhetsbrott Wenner-

misär. Dialektiken verkade, reak
tionen kom i form av socialism, 
socialdemokrati och sociallibe
ralism. Kapitalets företrädare blev 
så rädda för revolution att de v ar 
beredda att sluta ett samhälls
kontrakt - välfärdsstaten. I den 
har vi fått växa upp och leva. Det 
ska vi vara tacksanuna för. 

Järnfört med alla kända histo
riska samhällen är det gamla 
folkhemmet trots sina brister 
säkert det mest humana samhälle 
som existerat. Vårnärmastestörre 
uppgift blir nog att med den 
konservative brittiske tänkaren 
Emund Burkes ord restaurera 
denna byggnad i dess egen stil, 
reformera för att bevara. Riv
ningsivrare sättes på plats! För 
sådan politik tycks det finnas en 
solid majoritet i den svenska 
väljarkåren. Får vi bara behålla 
vårnationella självständighet, ska 
vi nog klara det! 

LAN 

ström lyckades dock lura i föräld
rarna attdet skulle vara möjligt att 
få polismannen fälld för att upp
såtligt ha dödat Mikael Krusen. 
och fick dem attväckaenskilt åtal. 

Det hade varit justitiemord av 
sällan skådat slag om det verklig
hetsfrämmande dråpåtalet Jett till 
fållande dom. Nu blev polisman
nen fälld för vållande till annans 
död i tingsrätten, vilket för mig 
framstår som ett materiellt sett 
korrekt domslut. Hade inte detta 
domslut överklagats till hovrätten 
av makarna Kruseli och Wenner
ström, hade det kvarstått och seder
mera vunnit laga kraft. Sålunda är 
det en följd av deras överklagande 
att målet överhuvudtaget hamnade 
i hovrätten, vilket ledde till att 
polismannen även friades från 
oaktsamhetsbrottet 

Det fanns tyvärr knappast någon 
möjlighet för hovrätten att låta 
makarna Kruseli slippa undan att 
betala polismannens rättegångs
kostnader. Varje annat besluthade 
varit att underlåta att följagällande 
rätt. Den som rätteligen borde stått 
för hela kalaset är Sture Wenner
ström. Det är skrämmande att 
Sveriges advokatsamfund kan hy
sa en sådan dilettant. Det framstår 
som ett etiskt renlighetskrav att 
Wennerström utesluts ur sam
fundet för sitt skamliga agerande 
mot makarna Krusell. 
Till frågan om domstolarna så att 
säga sitter i knäet hos den politiska 
makten, exempel v is när det gäller 

intresset av att idka repression mot 
"farliga" politiska krafter, bör det 
ju påpekas att landets Jagar stiftas 
av den politiska maktens högsta 
beslutande organ, nämligen riks
dagen. Sålunda har denna makt 
avsevärda möjligheter att lagstift
ningsvägenpåverka domstolamas 
dömande. Detta förstärks av att 
förarbeten tilllagar i svensk rätts
källetillämpning getts stor, enligt 
min mening, alltför stor betydelse. 

J ag hyser egentligen inga tvivel 
om att domstolarna, inte minst 
högsta domstolen, vars ledamöter 
tokigt nog utses av regeringen, 
ibland låter sig påverkas av den 
politiska maktens uttalade och 
outtalade intressen. Dock tycker 
jag att Kruselimålet är ett synner
ligen illa valt exempel att illustrera 
detta med. 

Peter Nilsson 

Till Örjan 
Or jan, att som du gör i VB 17 kalla 
vådaskottet i Malmö för "slakt", 
tycker jag är demagogi i överkant. 
DinparallellmedBennoOhnesorg 
och Mikael Kruseli är minst sagt 
våghalsig. Din teori att vänstern 
skall tolerera att högerextremis
tema sprider sina rasistiska bud
skap, som en sorts försäkring för 
en framtida vänsters demokratiska 
rättigheter, är inte bara naiv, utan 
sänder dessutom fel signaler både 
till skinheads och till invandrare. 

I trettiotalets Tyskland, Spanien 
och Italien var Voltaireingetargu
ment Ett studium av nutidshisto
rien ger faktiskt inget belägg för 
att din teori är hållbar Orjan. 

Rune Liljekvist 

KOMPOL möte Må 24 .5 kl 19.15 på 
partilokalen.Tema:Diskussion om den 
nya nämndorganisationen. 

RÖDA KAPELLET Sö 23.5 kl18.45 rep 
på Kapellsalen. Odeum. Vi repar på 
några låtar ur filmrepertoaren: 66, 79:2, 
89, 100, 124,137,147,1 64, 167,1 72. 
194:2, 210, 223, 233, 246, 250, 251 . 
Nästa rep: Må 31.5 kl 18.45. Spelning 
Stadsparken 1 aug.HanOhelg t3-15aug. 
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