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Vänsterns alternativ: 

Självförvaltning 
''När full behovstäckning uppnåtts ungefår samma tankegångar som 
kanföräldrariprincipväljavilken jag. Han hade gjort en skrivelse 
barnomsorgsplats de vill ha och till socialnämnden med förslag att 
välja lJ?rt de platser de inte vill ha. privata dagis i princip inte skulle 
Detta mnebär att daghemmen i få kommunala bidrag om de ville 
allt större grad profilerar sig och starta i områden med full behovs-
konkurrerar om barnen vilket i sin täckning. 
tur leder till att mindre populära Tjänstemännenpåsocialförvalt-
daghemkankommaattläggasner. ningen tyckte att skrivelsen var 

Detsamma gäller för familje- bra. Det har redan varit alltför 
daghernsverksarnheten.Nyetable- många omflyttningar av barn och 
:mg av ~ag hem i enskild regi personal på dagis, skrev dem. Men 
mnebär v1d full behovstäckning de påpekade samtidigt att kom-

, att kommunal verksamhet måste munen efter 1995 kommer att bli 
l~ggas ner, sannoliktmed uppsäg- tvungenatt ge bidrag tillnystartade 
rung av personal som följd. Kom- privata dagis också om man har 
munens arbetsgivaransvar får full behovstäckning. 
beaktas i samband med privatise- Då får vi de konsekvenser som 
ringssträv andena." jag citeralov an. Möjligen kan man 

Så står det i verksarnhetsbe- hoppas att det inte kommer att bli 
skrivningen för barnomsorgen i så många privatpersoner som vill 
kommunstyrelsens förslag till starta ett nytt dagis när det redan 
EVP 1994-98. Textenärintressant finns fullbehovstäckning i kom-
fördenvisar hurdåligtgenomtänkt munen. Men jag är långt ifrån 
den borgerliga sk valfrihetsrevo- säker på det. 
l~tionen är. Tanken är uppenbar- Under alla omständigheter blir 
Ii gen att kommunen ska ge kom- det svårt att lägga ner kommunala 
munalabidrag till privata daghem daghem. Då kan personalen närn-
också om de öppnas när full ligenstartaettpersonalkooperativ 
behovstäckning uppnåtts. Det ska och ställa krav på såväl hyres-
bli konkurrens om barnen. bidrag som bidrag för de barn som 

Konkurrensen ledernaturligtvis finns på dagiset- och det kommer 
inte till att ett existerande daghem att vara många för naturligtvis 
-privatellerkommunalt- plötsligt kommer alla föräldrar att vilja ha 
står utan barn. Istället kommer vi kvar sina barn på det invanda 
att få ett antal daghem med för få dagiset. Kommunens enda mö j-
barn. lighet är att neka dem hyra lokal, 

Om socialnämnden inte vill ta mendetärytterst tveksamtomdet 
de ökade lokalkostnader det är lagligt. 
innebär attdrivadaghem som inte Det gick bra att tala och skriva 
är fullbelagda kommer man att om den sk valfrihetsrevolutionen. 
tvingas lägga ner något av dem När den möter verkligheten kör 
och fördela barnen på de andra. den fast i en snårskog av motsä

gelser. 
Minskad valfrihet 
Vadhänderdåmed valfriheten för 
de föräldrar som tyckte att det 
nedlagda daghemmet fungerade 
bra och som hade velat ha kvar 
sina barn där? Risken är stor att 
"valfrihetsrevolutionen" i själva 
verket minskar valfriheten. Själv
klart föreslog jag en annan text, 
som betonar att kommunen ska 
planera barnomsorgen. Konse
kvensen av det blir naturligtvis att 
man inte låter daghem starta när 
full behovstäckning är uppnådd. 

Kommunstyrelsen avslog mitt 
förslag. 

En moderat tänkte till 
Några dagar senare visade det sig 
att den moderate ordföranden i 
.socialnämndenStaffanBohlinhaft 

Vad säger vänstern 
om valfriheten? 
Själv tycker jag att föräldrar ska 
ha rätt att byta daghem om det inte 
fungerar. Men jag tror att folk 
accepterar att det inte kan finnas 
ett antal tomma platser som väntar 
på dem. Barnomsorgsplanen bör 
innehålla alternativa former av 
barnomsorg i den omfattning 
föräldrarna önskar. 

Själv har jag sv år t att tro att 
föräldrarna upplever privata dag
hem som ett alternativ till kom
munala om innehållet i omsorgen 
är densamma. Med alternativ 
menar man rimligen daghem med 
olika pedagogiskt innehåll. J ag kan 
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Botulfsplatsen 
ödsligare nästa år 
Bara ett drygt år efter att bygg- Det betyder också att bussarna 
nadsnämnden godkänt komple- på linje 3 och 5 får längre 
uerande bebyggelse på Botulfs- körsträckor, eftersom de ska ner i 
platsen, harettnytt förslagklubbats Botulfsplatsen och måste tillbaka 
igenom. Frågan var uppe i både runt kvarteret Maria Minor via 
byggnadsnämnden och gatu- och Västra Mårrensgatan och Stora 
traflkrlämnden förra veckan. En Södergatan. Där blir det mer trafik 
stor majoritet i bägge nämnderna och avgaser, och kostar många 
röstade för följande förslag : extra vagnkilometer. 

- Alla bussar leds ner i Bo- Vissa fördelar har förstås den 
tulfsplatsen. nya lösningen, som kan komma att 

-Bussarna kommer att står fyra genomföras under nästa år: 
i bredd i två bredare "rännor". Gångbanan på Botulfsgatans 

-Paviljongerna rivs, och endast norra sida kan breddas rejält så att 
en mur avskärmar Saluhallens Restaurang 5:ans veranda kan få 
lastgård. plats, och denna gångbana blir helt 

Det här betyder att Botulfs- befriad från busshållplatser till 
platsen kan komma att bli ännu gagn för restaurangens och huti-
mer ödslig, istället för att man kernas kunder i detta soliga läge. 
skulle sluta platsen och skapa ett ' Vänsterpartiet var ensamt i 
mer avgränsat torgrum. Lösningen gatunämnden, men i byggnads-
kalls "provisorium", och det kan nämnden tillsammans med miljö-
därför dröja mycket länge tills partiet om att rösta emot det 
Saluhallens sargade baksida kan beslutade förslaget. 
byggas för med någon vettig Vi får väl se hur stora olä-
byggnad. genheterna blir. Risken för en 

· ödslig Botulfsplats är stor. 
T ho 

Sd här ödslig kan Botulfsplatsen bli under nästa dr. 

däremotmycket väl tänkamig att 
en del alternativ fungerar bättre 
om de drivs privat eller koopera
tivt. Jag tycker alltså inte att vi ska 
motsätta oss ickekommunala 
dagis. 

Däremot bör vi påpeka att 
valfriheten långtifrån är den vik
tigaste aspekten på barnomsorgen. 
Ett av borgamas v är sta missgrepp 
är att de endast intresserat sig för 
möjligheten att själv välja barn
omsorg. 

Vara eller inte vara? 
Barnomsorg är inte en vara som 
man kan undersöka och jämföra 
med andra varor innan man gör 
sitt val. Omsorgen startar ju inte 
förrän valet är gjort. Valet av 
omsorg tenderar alltså att bli ett 
val i blindo. 

Barnomsorgen liknar inte heller 
de tjänster som konkurrerar om 

· våra val på tjänstemarknader -
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Skolpeng blir elevbidrag i Lund 
"What's in a name? that which we ca/l a rose, By any other n~me.woifld smell c:f sweet. 
gör väl namnet? Det som ros vi kalla Med annat namn dock lika ljuvligt doftar. 

-"Vad 

(Romeo och Julia 2,2). 

Onsdagen den 20 oktober infördes 
genom beslut av skolstyrelsenelev
bidrag i Lunds skolor. Det är d~tta 
elevbidrag som är den egentliga 
skol pengen. Ordet skol pen~ före
kommer bara i skolförvaltnmgens 
utredrling, ett gedigetoch intressant 
aktstycke kallat "Skolpengsmodel
ler för grundskolan i Lund". 

Ordet skolpeng har samlat på 
sig en politiskideologisk laddning: 
det står för valfrihet, den konkur
rens, det marknadstänkande som 
är kärnan i moderaternas och delvis 
i folkpartiets ideologi. Lille Mats 
tar sin skolpeng ur den skola han 
ogillar och flyttar till den skolahan 
gillar.' 

I skolstyrelsens förslag används 
i stället för skolpeng ordet elev
bidrag. I beslutet ändrades det till 
rörligt bidrag. Och detta säger vad 
det är fråga om. Så blev vi befriade 
från alla de ideologiska övertoner 
som belastar uttrycket skolpeng. 

Ett nytt resurs
fördelningssystem 
Det som införs är ett nytt och smi
digare resursfördelningssystem i 
sambandmed förändringar av elev
antal inom och mellan skolor. 
Genomsnittskostnaden för en elev 
på lågstadiet är ca 47 000, på 
mellanstadiet 49 000 och på 
högstadiet 62 000 kronor. . 

Fyrtio procent av genornsmtts
kostnaden i respektive stadium föl
jer eleven när han eller hon flyttar 
från en skola till en arman och 
utgör alltså en rörlig kostnad. sex
tio procent utgör en fast kos~?ad, 
ett s k skolbidrag, som varierar 
mellan olika skolor beroende på 
variabler som social struktur, 
åldersstruktur, hyra, skollednings
resurs osv. Inom skolbidraget finns 
en del på 4,8% som fördelas med 
hänsyn taget till skolornas h~m
språksstruktur, andelen social
bidragtagare, andelen ej yrkesut
bildade föräldrar osv. Ur denna 
resurs utbetalas omställningsbidrag , 
för att utjämna de resursskillnad~r 
som uppstår när en _skola drar_ tJ!!_ 
sig elever, u~ ~tt behöva ändra 
sin klassorganisatJon, ochenarman 
skola alltså förlorar elever. 

Den inkomstminskning som 
drabbar den minskade skolan ska 
kompenseras under det pågående 
läsåret. 

Vad betyder det här? 
Alla skolor som infört ett skolpeng
system har gjort en sorts indelning 
i rörlig kostnad (skolpeng) och fast 
kostnad (skolbidrag). I moderata 
kommuner som Malmö och Hel
singborg utgör den rörliga kost
naden 59 respektive 73 procent av 
tillgängliga resurser. Lunds 4q 
procent torde vara den lä&sta 1 

landet. Ur resursfördelmngs
synpunkt är Lundarnodellen över
lägsen. Den torde nästan helt över
brygga den ryckighet som är den 
avsedda konsekvensen av det 

moderata skolpengssystemet 
Friheten attvälja skola är ingen

ting nytt. Den har alltid varit om
gärdad av reservationer, och är så 
än. Områdesprincipen, som stöder 
sig på skollagen, innebär att elever 
från det egna rektorsområdet kom
mer i första hand. Kvarvarande 
platser lottas ut bland sökande från 
andra rektorsområden. Profilskolor 
reserverar 50 procent av de kvar
varande platserna för uttagning 
bland elever som söktdit av intresse 
för utbildningen. Föräldrar ansva
rar för transporten till skolan om 
en annan än den i det egna 
rektorsområdet valts. 

Det antal familjer som väljer att 
flytta sina barn till andra skolor 
torde även i framtiden komma att 
bli litet. 

Mycket väsen för ingenting! 
(Much ado about nothing) 
Nej, den kommentaren är förhas
tad. I en stad som Lund kommer 
antalet elever i olika skolor alltid 
att vara underkastat förändringar. 
Befolkningen i vissa rektorsom
råden åldras, varvid andelen barn i 
skolålderns minskar. Nybyggnad 
sker hela tiden och Lunds befolk
ningväxer snabbt. Vissa skolor får 
snabbt ökande antal elever från 
sina egna upptagningsomåden. 
Familjer flyttar från det ena 
området till det andra. 

Vad skolstyrelsen beslutat om 
är ett system för fördelning av 
resurserna. Det gäller att på ett 
smidigt sätt se till att skolorna får 
precis de resurser som de bör ha 
med hänsyn till antalet elever och 
en rad andra förhållanden. Det nu 

beslutade systemet innebär att 
skolorna i utgångslägetfårungefär 
samma resurser som idag. I någon 
mån kan små skolor med litet 
naturligt upptagnin&sområde ~ch 
skolor med hög socialekonomisk 
tyngd dabbas. Men det är för att 
kompensera dessa missförhållan
den som den centrala resursen av
satts. 

Politisk strid 
om procent och ord . 
Den politiska striden, som var m
tensiv, gällde procentsatsen förden 
rörliga kostnaden och ordet skol
peng, med allt vad det står för. 

Den stod mellan moderaterna 
och folkpartiet och å ena sidan och 
socialdemokraterna, v änsterpar
tiet, miljöpartiet och centerpartiet 
å den andra. 

Moderaternaförordadeenrörlig 
del på ca 57 procent, något lägre än 
i Malmö. Folkpartiet ville ha en 
ökning till 50 procent. 

'De förlorade voteringarna. Det 
som gick igenom var skolkansliets 
förslag . 

Vi får nu se hur det nya fördel
ningssystemetfungerar i praktik~n. 
Den politiska striden om de olika 
delarna och procentsatserna mom 
det kommer med säkerhet att 
fortsätta-. Som det ser ut idag har 
Lund fått ett rimligt resursfördel
ningssystem i en föränderlig skol
värld. Ett system som tar stor hän
syn till sociala faktorer och jämlik
hetssträvanden och som m te under
blåser konkurrens- och marknads
tärlkandet. 

Gunnar Stensson (v) 
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Spela inte rasisterna 
i händerna 
Mötes och demonstrationsfrihet är 
alltid lätt att försvara när det är ens 
egna åsikter som torgförs, men !n te 
alltid lika smaklig när orgarusa
tioner som man föraktar håller 
möte. Det hindrar inte att man 
måste slå vakt om dessa rättigheter 
så långt som möjligt. Polisen i Lund 
har fattat ett utmärkt beslut. 
Samtidigt som man slår vakt om 
mötes- och demonstrationsfriheten 
genom att tillåta både 30:e novem
berföreningen och motdemon
stranter atthålla möte, hindrarman 
våld och kravaller genom att hålla 
dessa möten ordentligt åtskilda. 

Både 30:e novemberföreningen 
och motdemonstranterna har 
emellertid protesteratmot polisens 
beslut. Vad Lars Hulten och hans 
anhang vill är alldeles klart. 
Kravaller och martyrskap passar 
dem som hand i handske. Tyvärr 
spelar motdemonstranterna dem i 
händerna genom att inte bidra till 
·attförhindrakravaller.Motdemon
stranternas agerande gyrmar inte 
antirasimen utan frarns tälJer istället 
antirasister som odemokratiska 
våldsromantiker. 

Alla som vill uttrycka sin avsky 
för rasism och främlingsfientlighet 
har möjlighet att göra det~ ]Jå ett 
värdigt satt på etttorgmöte lldigare 
på dagen. 

Polisensuppgiftkommer attvara 
atthindra v åldsammasammanstöt
ningar. Samtidigt är_ det viktigt ~~t 
komma ihåg att polisens också ar 
skyldig att förhindra het~ mot folk
grupp. Vi kräver att polisen under 
inga omständigheter tolererar ut
delning av rasistiska flygblad eller 
rasistiska skanderingar. 

Vänsterpartiet i Lunds styrelse 

.. 
O resund 
Just nu har det stått i tidningarna 
om samtal som pågår mellan Bildt 
och Johansson: om centern inte 
bråkar om kärrikraften ska Öre-
sundsbron läggas på is. . 

Den som kan en smula historia 
blir inte förvånad. De fasta 
Öresundsförbindelserna har stupat 
i trakten av mållinjen förr. 

Omdettakanmanfåvetamernu 
på tisdag. Då föreläser nämligen 
Thomas Schlyter om Öresunds
projekt genom tiderna. Han börjar 
med den tunnel som planerades 
mellan Helsingör och Helsingborg 
1872. Han fortsätter med den sex
filiga motorv ä gen, Lilljeqvists 
undervattensbro, det franskinspi
rerademagnettåget, tunnlarnamed 
cykelbana och narurligtvis Ruben 
Rausings förslag att kapa den 
gordiska knuten genom att torr
lägga hela sundet. 

Alltså tisdag 2.11, kl. 19 i stads
bibliotekets cirkelrum. 



Från partistyrelsen: 
Delade meningar om 
socialförsäkringarna 
Vilket är viktigast - att behålla 
inkomstbortfallsprincipen eller att 
ge en bättre grundtrygghet? Såkan 
man möjligen sammanfatta det 
dilemma som behandlades på v
partistyrelsens möte i förra veckan. 
Så renodlat stod förstås inte 
frågeställningen, för ingen vill 
slakta inkomstbortfallsprincipen, 
men det handlar om var gränser 
ska sättas. 

Johan Lönnroth betonade i sin 
inledning .att han tyckte det var 
viktigare med en höjning av den 
kvinnliga folkpensionen än att 
behålla taket för ersättning på 
nuvarande höga nivå. Vänster
partiethariolikasammanhangfört 
fram förslag om sänkning av taket 
för försäkringarna från 7,5 till5,5 
basbelopp. 

Ett oreserverat stöd för inkomst
bonsfallsprincipen framfördes 
däremot av den grupp som förberett 
partistyelsens diskussion . Bitte 

Engzell och Ulla Hoffmann ansåg 
det förkastligt att sänka taket, helst 
skulle de viljahöja det. Enligtdem 
fanns ingen anledning att diskutera 
nedskärning ar eller uteblivna 
höjningar, varken här eller där, för 
de ansåg inte att budgetunder
skottet hade något med social
försäkringarna att göra. De skrev 
visserligen att socialförsäkringarna 
:·är ?C~ bör v ara slutna system som 
1 prmc1p ska ta in vadsom behöver 
betalas ut", men inget om hur detta 
skulle ske. Statens stora utgifter 
för arbetslöshetsförsäkringen och 
grundskydd i folkpensionen viftas 
bort som konjunkturella. 

Socialförsäkringarna omfattar 
försäkring vid arbetsskada och 
arbetslöshet inklusive KAS, folk
pensions- och ATP-försäkring
arna, föräldraförsäkringen, sjuk
och olycksfallsförsäkringen samt 
tandvårdsförsäkringen. Det finns 
mycket att diskutera inom varje 

Ett flexibelt tak i socialförsäkringen. 

Självförvaltning 
forts från sid l 

hårklippning, restaurang besök och 
liknande. Sådan service kan vi 
välja om flera gånger tills vi hittar 
den som passar oss bäst. 

Så är det inte med barnomsorg. 
Den bygger på långvariga rela
tioner och möjligheterna · att kor
rigera felval är begräJ\sade- bar
nen mår helt enkelt inte bra av att 
byta dagis upprepade gånger. 

Det viktigaste för föräldrarna är 
att ha inflytande över barnom
sorgen medan den pågår. Det får 
de om de tillsammans med de 
anställda får styra sitt daghem. 

Nu finns förslag från Lokal
demokratikommitten om att t ex 
daghem ska kunna styras av organ 
där föräldrarna har majoritet. Att 

utveckla sådan a självförvalt
ningsorgan bör bli vänsterns alter
nativ . 

Men det allra viktigaste är att de 
som är inblandade i barnomsorgen 
äntligen får tid att utveckla inne
hållet i omsorgen och inte ständigt 
dras in i organisatoriska bråk. 
Därför bör självförvalmingsorga
nen växa fram i den takt föräldrar 
och personal verkligen behöver 
dem och inte läggas på dagisen 
som ytterligare en organisatorisk 
reform. 

Roland Andersson 

delsystem. Owe Larsson på riks
dagsgruppens kansli hade försett 
oss med underlag som gav en 
överblick över de olika delsys
temens problemoch vänsterpartiets 
ställningstaganden hittills. Men så 
mycket utrymme för diskussioner 
om detaljer fanns · inte den efter
middag som partistyrelsen hade 
frågan uppe. 

Alla ville vi ju gärna behålla 
inkomst tryggheten, och ett solida
riskt samhälle som inte ställer 
fattiga mot rika. Ingen ville ha ett 
system som var så "träffsäkert" att 
bara de fattiga omfattades. Det 
gällde en bedömning om hur lågt 
taken kan sättas utan att det 
samhällskontrakt som håller 
medel- och höginkomstagarna 
solidariska med systemet bryts. 
Vi vill inte medverka till ett 
tvåtredjedelssarnhälle. Lite fånigt 
kändes detnär beslutet reducerades 
till en enkel räknemässig kom-

Rasismen och pengarna 
Skall man börja ha en liten tilltro 
till den oregerliga markriaden i alla 
fall? Vid det här laget har man ju 
börjat bli ganska less på alla 
påtålanden uppifrån om hur 
förkastligt det är med de ständigt 
sammanblandade begreppen ra
sism, invandrarfientlighet och 
frärnlingsskräck. Jodå, så rätt och 
bra alltihop, men i längden 
tröttsamteftersomdet så påfallande 
ofta bara uttalas i sammanhang där 

promiss: ett tak på 6,5 basbelopp i 
sjukförsäkringen. 

J ag skulle gärna ha velat disku
tera pensionssystemet mer i detalj. 
Visserligen ska väl pensions
utredningen snart vara klar, men 
detskulleden ha varit länge. Vi har 
inte i P S haft tillfälle att ge 
synpunkter på den politik som vår 
representant i utredningen för. För 
någothalvår sen framförde jag iden 
om delade pensionspoäng mellan 
vårdnadshavare till barn. Jag var 
osäker då, och jag är osäker nu, 
men ärmu angelägnare att få det 
utrett, eftersom jag fått en hel del 
positiva kommentarer. 

Det kommer att finnas många 
anledningar att återkomma om 
försäkringssystemen och inte bara 
om detaljer om än så viktiga. 
Kanske måste det bli fråga också 
om mycket större och genom
gripande förändringar. Vi disku
terarnu som om tillväxten självklart 
kommer igen. Och det gör den 
antagligen och förhoppningsvis på 
en miljömässigt hållbarare grund. 
Men även med tillväxt i ekonomin 
ärpensionernaknappastetthållbart 
system. Jag har en otäck känsla av 
att jag är med och som strutsen 
stoppar huvudet i sanden istället 
för att bidra till att arbeta fram ett 
hållbart vänsterförslag. 

Ann 

man kan v ara säker på att åhörarna 
tycker precis likadant. 

Men efter att ha hört en intervju 
i radions Pl med popgruppen 
Ultima Thules nye manager fattar 
man visst hopp. Här träder mark
naden in med ett oväntat ställ
ningstagande: det är uppenbartinte 
tillräckligt lönsamt att stödja sig 
på en publik som av politiska skäl 
gillar låtar om an man är svensk. 
Rasiststämpeln skall tvättas bort 
från bandet - alla kan ju göra 
misstag, säger managern. Hurra 
för marknaden. Så länge vi ändå 
inte är i stånd att prestera en 
tillräckligt lönsam marknad för 
storsvenska budskap fmns dethopp 
om livet. 

Chloe 
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Ur klyvnadens tid 
-,Vad var det för låt? Den lät för 
djävligt, sa Hasse Trummis. Vi 
stryker den! 

Det var "Sången om folkets 
makt" ochjag förstod attden hade 
valts av politiska skäl, för titelns 
skull. Hasse hade alldeles rätt. 

-Nej! tjöt jag. Ochjag tjöthögs t. 
Låten blev kvar. 

Nere på Stortorget lät det ännu 
djäv~igare än på repetitionen. 
~rohgen förlorade nejsidan ett 
tiotal röster. 
. Utmärkt, tänkte jag bistert. För 
Jag h~de ju inte bytt ståndpunkt 
och lamnat styrelsen i Lunda
vänster för EG trots att jag stod i 
Rö?a.Kapellet och spelade med i 
NeJ till EG:s demonstration och 
torgmöte. Saken var enkel. Ka
pellet ville ställa upp, ingen 
blåsorkestermusik fungerar utan 
bas och de andra tubaisterna var 
för dagen upptagna med annat. Av 
politiska grunder har jag en gång 
valt at.~ spela.med i Röda Kapellet 
m7n ~ä! ~?fl e 10rkestern gäller dess 
pnontermgar. 

Men visstkände jag mej kluven, 
och kommer säkert att känna mej 
kluven flera gånger innan EG
fr~gan är avgjord. För jag stod ju 
mitt bland de gamla vännerna, 
spelande på ett vänstermöte likt 
hundrll;tals andra som jag med
verkat 1 genom åren. Solen flödade 
och stämningen var fm, skickligt 
påhejad av Mats. Fast han borde 
~nna konsten. Han är ju den ende 
Jag känner som fått agitprop
utbildning i Moskva. 

T alaren påminde om den senaste 
opinion~m~tningen som visar på 
stor maJontet för nejsidan. Visst. 
Demonstrationenhade samlatcirka 
nitti deltagare i det vackra vädret. 
Var fanns den tysta majoriteten? 

Den som läste Sten H:s ini
frånreportage om det lokala 
nejarbetet i förra numret anar kan
ske svaret. Den tysta majoriteten 
känner sej nog främmande för den 
speciella mix av människor och 
arbe~former som präglar Nej till 
EG 1 Lund, och antagligen inte 
bara här. Ovanligt många fjäll 
rävenjackor, noterade Sten, och 
själv tittade jag mej försynt om 
efternäbbstöv !ar. Fast jag såg inga, 
trots att där fanns några Vackra 
Flickor (för att nämna en av hans 
karaktärstyper). Det berodde 

Sovjetunionens öde: 

En stor stark 
I tisdags höll Kristian Gerner ett 
föredrag i filosofi cirkeln: "Sovjet
systemets uppkomst och fall -
Ryssland, Europa och Asien". 

Den som v än ta t sig ett försök till 
seriös analys blev nog en aning 
besviken. Gemers tes var att efter
som Sovjetinnevånarna hölls på 
mattan genom en riklig tillgång på 
vodka så blev det revolt när Gor
batjov startade en kampanj för 
nykterhet, samtidigt som peres
trojka och glasnots tillät kritik mot 
den centrala ledningen. Kritik
friheten tolkades som att centrum 
inte visste vad de ville och den 
kraftiga neddragningen av sprit
~!Hverkningen som att ryssarna 
Jav!ad7s med övriga folkgrupper. 
Detta 1 synnerhet som också vin
?dlarna drabbades av nykterhets
Ivrarna. 

Vad ~om låg bakom den ryska 
revolutionen som ledde till bildan
det av Sov jetunionen framgick in te. 
Förutom förstås det vanliga hän
visningen till ryssens behov av en 
stor stark karl. 

Gemers kritik av Jeltsin för bris
tande demokratisk trovärdighet och 
av den råa gangsterkapitalism som 
nu härskar . i .Ryssland, lade mer 
tyngd till anförandet. 

r l 

kanske på att det inte tycktes finnas 
några Miljöpartister (en annan av 
hans kategorier) . Vänsterpartister 
fanns det, förutom oss i b!åset, en 
handfull av, men med en viss 
slagsida åt det tradi tiona!istiska 
hållet. Dessutom ett par av stads
bildens vanligaste uddafigurer som 
tydligen har engagerat sej starkt i 
frågan. 

SomEuropa-ochEU-vänkänner 
jag mej tyvärr rätt pessimistisk. 
Nejsidans försprång förefaller 
starkt. Bästa chansen till en annan 
ut~ång är kanske att Nej till EG 
b hr ännu aktivare, visar upp sej på 
fler möten och demonstrationer 
över hela landet. Gärna med 
tvivelaktiga blåsarinsatser. 

Gr 
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Tanken som 
styr sparken 
~fter en pubkväll med Nej till EG 
1Malmö gästade frilansarenMikael 
Nyberg också Smålands nations 
CaJles Cafe ditbjuden av Folket i 
Bild/Kulturfront. 
. "Jag är emot främlingsfient
lighet", börjadehanoch förklarade 
varför: begreppet förvillar och 
döljer det större hotet. 

Allt det myckna talet om främ
lingsfientlighetriktarvaksarnheten 
åt fel håll. Det är nämligen inte 
hårlösa och vilsna bråkstakars 
främlingsrädsla som hotar in1(and
rare och flyktingar. Den tanke som 
styr sparken är rena rasismen· den 
ideologi som framställer mfumis
kor ur världsekonomins periferi 
som underlägsna. 

Men nydemokrater och andra är 
småhandlare i en bransch domi
nerad av de transnationellamedia
bo lagen. Nyheterna visar först 
Latinamerika som en kontinent av 
~arklangare, ett Afrika härjat av 
a1ds och arabvärlden som tillhåll 
för fundamentalistiska terrorister. 
Sen uppmuntraross sammanyhets
uppläsare att bli förvånade över 
den fientlighet ett antal ungdomar 
bemöter människor från dessa 
världsdelar med. 
. US~ och EGs militära plane

nng !~tas a!~tmer mot hot i syd. 
Med1amdustrms världsbild formar 
ett vitt ariskt motstånd, där Coca 
C o la och pressisionsstyrda missiler 
ersätter hakkors och stålhättade 
kängor. 

För denna sköna världsordning 
. är ras!smen en tjänande ideologi. 
Den ullhandahåller en fiendebild 
när väst rustar sig mot resten av 
världen och den fungerar splitt
rande när välfärden nedmonteras 
och ekonomin omstruktureras. 

Samma politiker som bär ansvar 
för inskränkningar av asylrätten 
och ökningen av arbetslösheten 
frammanar sen vår främlingsrädsla 
som hotfull. 

"Det är skillnad på att vara emot 
ett franskt övertagande av Volvo 
och att hetsa mot en kebabrestau
rang i Marstrand." 

Menade Mikael Nyberg som 
avstamp för en diskussion om bl a 
antirasism. 

Den 14 november fortsätter dis
kussionen när Anders Nilsson kom
mer till C alles Cåfe för att tala om 
Folkhemmets nedgång och fall . 

Anders Davidson 

og med 
Brysselnoja 
Ett ordentligt utropstecken efter 
den~enasteopinionsmätningenom 
den okande EG-motviljan sattes i 
lördags i Lund. I strålande solsken 
gick drygt hundratalet av de mest 
övertygade EG-motståndarna en 
runda i centrum med Röda Kapellet 
1 spetsen spelande "Sången om 
folkmakt" och "V ärt fosterland är 
hela världen". 

Antalet deltagare var inte vad 
man hoppats på medgav Mats 
Olsson från Nej till EG Lund. Men 
hum?ret varpå topp tycktehanoch 
det mstämde deltagarna gärna i 
~~d talkören: "Ingvar, Ingvar 
ho?~;doJa, nu är nog med Bryssel
noJa . 

So/J:elseledamoten i Nej till EG 
Chnstlan A z ar talade vid slutmötet 
på S tort~rget. Ett föredömligt kort 
tal som Innehöll en spådom som 
snabbt slog in. "Efter de senaste 
opinionssiffrorna kommer Carl 

\Bildt att hota med att Sverige blir 
en randstat i EG om vi inte går 
med", sa Azar. 
Da~en ef~er var just det precis 

vad Bild t sa 1 Göteborg på ungmo
deratemas stämma! 

KOMPOL möte Må 111.1 kl 1g. 15 på 
partrlokalen.Tema: Drskussion om 
KulturmeJenet samt lokal Agenda 21 . 

RÖDA KAPELLET Sö 31/1 0 kl 18.45 
rep på Kapell salen, Odeum.Tamed alla 
noter! Rap med Birgit bl a inför anti
brospelnrng 13/11 i Malmö, saml. stor
torget 11 ,00. 

STORBANDET (Hasses Släkt) repar 
T~.sd. 9/11 kl 19 hos Bengt Hall, Sunnan
vag 237. Ta med notställ. 

VECKOBLADET 
De.na nummer gjordes av Lars Borg
strom och Rune Liljekvist. 

Af1111 Tel. red .onsd e 19: 
~ 046-11 51 59 

Fax: 046-14 65 82 

Kontaktredaktör för nästa nummer: 
Gunnar Sandin, tel 13 58 99. 
Vid utebliven tidning ring: 
Rune Lt ljekvist 046-11 50 69 
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