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Lars Werner i Lund: 

-Inget bra debatt-
kliDiat i partiet 
För en månad sen slog jag mej illa i handen. För 
en vecka sen kände jag mej äntligen återställd. 
På kvällen hälsade jag på Lars Werner- och nu 
har jag ont igen. Det råder ingen tvekan om att 
Lasse har styrkan kvar. 
På sin skånska resa besökte alltså 
Lars Werner vänsterpartiets (rätt 
glest besökta) medlemsmöte i Lund 
och uppfyllde därmed ett gammalt 
löfte. 

Bekymmersamt 
-Jag har ofta varit med om att 
vänsterpartiet legat illa till i opini
onsmätningarna, sa Lars Werner, 
men aldrig har vi legat så lågt under 
en så lång period. Läget är 
bekymmersamt och vi måste ta 
det på största allvar. Det är tur att vi 
på många håll gör ett bra och 
uppmärksammat kommunalpoli
tiskt arbete. Annars tror jag att vi 
skulle ligga under två procent. 

- Jag tycker inte att det är något 
större fel på partiets politik och vi 
antog ett bra kongressuttalande. 
Och ag tänker inte sätta betyg på 
den nuvarande partiledningen. 
Men det har kanske gjorts saker 
som inte varit så taktiskt kloka. Att 
gå ut och säga att vi vill samregera 
med socialdemokraterna när de har 
50 och vi 2,8 procent i opinionen är 
att begå självmål. Gjorde själv nå
got liknande en gång men misstag 
behöver inte upprepas, fortsatte 
Werner. 

Han förnekade återigen att han 
blivit ombedd att medverka i 
valrörelsen. VB har hört andra 
uppgifter. 

Hellre trafik än EG 
-Som sagt, partiets politik är 
allmänt bra men den når inte ut. 
Visst har socialdemokraterna större 
trovärdighet än vi i sysselsättnings
politiken, men vi borde kunna 
koncentrera oss och bli drivande 
på vissa delområden. Jag tänker på 
byggjobben och framför allt på 
jobben i vården, där vi har folk och 
där alla människor inser behoven. 

-Vi måste göra ett bra val i 
storstäderna och där har vi en 
konkret fråga att slåss för. Överallt 
planeras nu stora motorvägsbyggen 
enligt Dennispaketet, Hulterström
paketet osv. medan vi förespråkar 

miljövänliga trafiklösningar. Men 
vad gjorde partiet när det nyss 
genomförde en storstadskampanj? 
Det betonade inte trafiken utan 
kampen mot EG- "därför att vi har 
så mycket lämpligt material att 
sprida"! Det verkar inte särskilt 
klokt och tyder på dålig organisa
tion. 

- Jag är själv EG-motståndare, 
betonade Lars Werner, men tror 
inte att den frågan kan frälsa partiet. 
Vi riskerar att göra samma mi s stag 
som centern när de hängde upp sej 
på kärnkraften. 

Intolerans 
-Alla riksdagspartier är kluvna i 
EG-frågan . Hos de andra tolereras 
minoriteten men inte hos oss. Det 
är tyvärr bara ett av exemplen på 
att vi har ett dåligt debattklimat. 
Ett annat aktuellt fall är bensin
skatten där vi har svårt att föra en 
sansad diskussion om en skatte
höjning på 13 öre. Ett tredje är den 
våldsamma kritik som har drabbat 
riksdagsledamoten Eva Zetterberg 
i Stockholm efter ett, visserligen 
oförsiktigt formulerat, uttalande 
om föräldraförsäkringen. 

-Värst tycks det just nu vara i 
mitt eget distrikt, Storstockholm. 
Där har förresten en knapp majori
tet nyss antagit ett manifest där det 
talas om "planerad ekonomi". Jag 
har sagt till dem att de tar miste om 
de tror att jag tänker gå ut i 
valrörelsen och slåss för planeko
nomi och löntagarfonder - det 
senare ett krav från vår fackliga 
rikskonferens . 

-Vänsterpartiet har numera en 
realistisk ekonomisk politik och 
det tycker jag är bra. Mot den står 
något av en nyfundamentalistisk 
strömning. Men det är klart, en del 
av det höga tonläget kan väl 
förklaras med att det snart är dags 
att fastställa valsedlar, avslutade 
Lars Wernerförediskussionen som 
det inte finns utrymme att diskutera 
här. 

Gunnar Sandin 

19:e årg. Lösnummer 2 kr 

Långelars skånska resa 
Lars Werner, på gott humör trots värkande knä, avslutade 
sin skånska resa på fredagskvällen 12 november. Han är stor 
som ett hus och om han placerat sig på en upp-och-ned-vänd 
ölback- ett vanligt politisk attribut på senare år- nånstans 
på Söderslätt så hade han vid siktigt väder kunnat överblicka 
atminstone den platta delen av vårt landskap. 
På fredagen var det L-länets tur. 
Först ett besök hos Modulent-Hus 
i Hässleholm, sen lunch på 
länstyreisens restaurang Kronan i 
Kristianstad. Därefter ett flera 
timmar långt sammanträffande 
med länets skattechef Lars Tegn
hed och Lars-Ingvar Persson, chef 
för revisions- och kontrollverk
samheten. Vilket betyder att Lars
Ingvar håller ögonen på vad som 
kan vara ekonomisk brottslighet 
av skattetyp. 

Ekonomisk brottslighet i L-län 
är inte lika storstilad som i Stock
holm och den ser annorlunda ut. 
Att kreaturshandlare köper svarta 
djur som efterhand blir lite brokiga 
till kulören, var en uppgift som 
satte Lars Werners fantasi i rörelse. 
Det gjorde också Lars Tegnheds 
information om skatteteknik som 
förs ut på export till bl a Egypten, 
Tanzania, Kuwait och andra främ
mande länder. F n hjälper man till 
i Lettland och Litauen med att 
bygga upp ett utbildningssystem 
förblivande tjänstemän inom deras 
skatte- och tullförvaltning. 

Krogshow 
Politik a Ja Kvarnen, som blivit 
succe i Stockholm, var det tänkt 
att bli på Kongens pub i Kristian
stad. Succe blev det inte men 
ganska trivsamt ändå. Omkring 
tjugo pers i puben och det var 
enligt krogvanare folk än under
tecknad, ganska bra. I vanliga fall 
finns där ingen alls vid femtiden 
en fredag. 

Werner fick skriva fyra auto
grafer- och det var inte vänster
partister som bad om dem! En 
pubgäst, modell yngre och redan 
lite rund under tofflorna slog sig 
ner intill Werner: - Jag lovade 
frugan att komma hem direkt från 
jobbet idag, sa han, men så fick 
jag veta att du skulle vara här på 
puben och jag vill snacka lite med 
dig. Men kommer jag hem och 
säger att jag är sen för jag har 
träffat Lars Werner så tror hon att 
jag ljuger. Du får skriva ett intyg 
åt mig! 

-Jaha, sa Werner, vad skall det 
stå? 

Och han fick diktamen. "Här
med intygas osv . . . " 

-Så skall du skriva att hon skall 
rösta på dig i valet. Inte på mig, sa 
Werner, men jag kan skriva att 
hon skall rösta på vänsterpartiet." 

Intyget blev färdigskrivet och 
vederbörligen undertecknat. Wer
ner lämnade över det med orden: 
-Kasta in pappret först- för säker
hets skull ! 

Det blev ett lyckat Skånebesök; 
Werner var nöjd, inblandade tur
neplanerare var nöjda, arbets
platsbesöken välvilligt uppmärk
sammade av pressen. 

För att använda ett gammalt 
uttryck: Lars Werner gav good 
will åt Skånedistriktet. 

Höganäskruset han fick i present 
på torsdagen tänker han förse med 
läderrem och bära som Karlsson i 
Hemsöborna. 

Mary-Anne B. 

~~W'il~ lFJ~@ 
[F~ ~~0000ll~ 8/~1~@ 

Fackeltåget mot Öresundsbron på onsdagskvällen samlade närmare 
1000 deltagare på Stortorget i Lund. Teckning: Göte Bergström 
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Öresundsbron 
Vattendomstolens utslag tolkades 
av Sydsvenska Dagbladet som ett 
ja till Öresundsbron. Naturligtvis 
måste det tolkas tvärtom! 

Vattendomstolen har klargjort 
att en bro inte kan accepteras med 
mindre än att en nollösning när det 
gäller vattengenomströmningen till 
Ostersjön kan garanteras. Sam
tidigt vet vi sedan tidigare att en 
sådan nollösning inte kan genom
föras med mindre än attstora mudd
ringar genomförs i Öresund. Såda
na muddringar skulle medföra helt 
oacceptapla konsekvenser för 
miljön i Oresund på grund av allt 
slam som skulle röras upp. Ridå! 

Glöm dessutom inte att Konces
sionsnämnden för miljöskydd 
redan sagt nej till bron. 

De syds venska drakarna Arbetet 
och SDS försöker att reducera 
frågan om Öresundsbrons varaeller 
inte vara till en teknisk fråga. 
Genom att flytta öar eller ändra 
brosträckningen skall problemen 
avgöras. Bron handlar dock om ett 
vägval för miljöpolitiken. Bron är 
en gigantisk satsning på pri
vatbilism- en satsning som är ett 
direkt hot också mot landmiljön i 
Sydsverige. 

De kalkylersom liggertill grund 
för beräkningarna av brons miljö
effekter bygger på att trafik
volymen reduceras kraftigt. Om 
trafikvolymen reduceras kraftigt 
kommer å andra sidan bron att bli 
en belastning föross skattebetalare 
som tvingas garantera brons 
framtid . 

Säg nej till bron nu -satsa istället 
resurserna på att bygga ut kol
lektivtrafiken i Skåne! 

Lundavänster för EG 
trappar upp verksamheten. 

Närmast ordnas ett möte (mån
dag 22.11 kl. 19 i Medeltidssalen 
på Folkets hus) med Axel Wallden 
under rubriken "Ett Europa från 
Lappmarken till Peloponnesos". 
Axels farfar var stins på Malm
banan. Axel studerade i Lund under 
juntaårens diktatur men återvände 
sen till sittegentligahemland Grek
land, där han arbetar som ekonom 
men också är politiskt aktiv inom 
vänstern. Han har upplevt hur 
positivtEG har varit för Grekland 
- ekonomiskt naturligtvis, men inte 
minst säkerhetsmässigt i en poli
tiskt orolig del av Europa. 

Afrika på bättringsvägen 
Bengt Sjögren har i många år stu
derat natur, miljö och utveckling 
på flera håll i världen. Senast har 
han bl.a. besökt Zimbabwe och 
Botswana i södra Afrika. Han har 
kommit till en slutsats som strider 
mot de gängse katastrofteorierna. 

Tisdag23.11 kl. 19i bibliotekets 
cirkelrum, inträde l O kr. 

Kävlinge, Kävlinge - vad blev det av oss? 
Till de mera sorgliga sakerna jag jag vilka djupa vatten han är ute på .d.: 
har upplevt som vänsterpartist hör och det samtidigt som tragedin 
uteslutningen av Kenneth Sand- tycks blanda sig med farsen. 
berg. Jag minns honom som en bra inomhusteater", allt enligt fru von 
kamrat och en uthållig arbetare i En folkrörelse Biilow. Målgruppen är barnfamil-
den tröga kommunalpolitiska Kommunalpolitiken i Kävlinge jer från hela Europa, där "Skåne 
vardagen i Kävlinge. Hanjobbade verkarattvarenavdemestkaotiska och Sverige uppfattas som exo
för samlingslokaler och musikhus i landet, med en borgerlig majoritet tiskt". "Bär iden så satsar vi alla 
för ungdomen i Kävlinge, han som styrs av socialdemokrater. resurser vi har. Annars lägger vi 
kämpade mot okänsliga rivningar, Moderaterna brukar riva ögonen ner projektet." 
han talade för arbetarklassen, ofta urvarandra,liksomsocialdemokra- Jag ska inte säga vilket som är 
i strid meden grovt förstelnad lokal tema, med spektakulära avhopp min rekommendation. Menjag har 
socialdemokrati. Det kan inte ha som följd. Sandbergharstartat eget, faktiskt besökt vikingaspelen i 
varit särskilt lätt att sitta som Kommunens väl, med diverse Hög. Det vari en genomkyld lager
vänsterpartist i kommunfullmäk- avhoppare från vänster och höger lada och vad jag minns är att det 
tige i Kävlinge och han gjorde ett och underlag tycks alltså inte var gott med varm korv i pausen. 
jättejobb. saknas. Kommunens väl harantagit Kävlinge, dettagamla fina industri

Inte utan problem 
Jag blev inte särskilt bekymrad när 
jag fick höra om att han hade en 
egen ståndpunkt i invandrarfrågor. 
Jag har aldrig haft något till övers 
för den sortens politiker som 
använde ortenSjöbo som ett skälls
ord utan att ha annat att komma 
med än den ytligaste sortens 
liberalism. Jag har aldrig förstått 
den svenska formen för flykting
mottagning där folk tvingas in i ett 
parasitiskt och nedbrytande livs
mönster åravis i sträck i väntan på 
att Invandrarverket ska beta av 
pappershögarna. Jag tycker illa om 
det sätt på vilket de politiska 
partierna undvikit att ta i frågan 
och lämnat fältet öppet för mörk
männen i ny demokrati . Och varför 
ska vi avvisa vissa grupper- vad är 
det t. ex. för fel på ryska judar? 

Därutöver har jag också viss 
förståelse för att det är svårt för en 
kultur att absorbera många nya 
människor snabbt. Det senaste jag 
hörde var att 12 procent av 
invånarna i Sverige inte är födda 
här och det går väl, men påstå inte 
att det är utan problem. 

Att ifrågasätta invandrarpoliti
ken kan inte vara fel. Så kom här
om året ett antal uttalanden av 
Sandberg som bara inte gick att stå 
ut med. Men först i veckan fattade 

ett emblem som enligt Sydsvens- samhälle, planeraralltsåatt försörja 
kans reportage nu syns på kavaj- sigpåpajaskonsterochhamburger
uppslagen. Emblemet är, otroligt servering. Man skulle kunna säga 
nog, ett vikingahuvud i lila färg. att vi lever i en förvirringens tid 
Mankan baraantaatt UltimaThule och kanske är det bara följdriktigt 
är husband på partisammankom s- att det uppstår partibildningar som 
tern a. Ny demokrati och Kommunens väl. 

Detta kan kombineras med 
nyheten i sydsvenskan i veckan 
om att Kävlinge kommun har startat 
projekteringen av "en jättelik 
nöjespark" i Löddeköpinge. 
Konsulten Malene von Biilow på 
företaget Advertising Design i 
Malmö står för planerna tillsam
mans med Center Syd och kommu
nen. "Kävlinge kommun har 
marken, vi har ideerna" säger 
Malene von Biilow, som anser att 
"Löddeköpinges historia och läget 
vid motorvägen är mycket attrak
tivt". Ack ja, dessa vattensjuka 
åkrar på den flacka slätten vid 
motorvägsavfarten kan säkert ge 
de tyska bilturisterna en sådan 
hemkänsla att de lättar på sina 
stinna plånböcker. 

På det 34 hektar stora området 
vill man bygga "ett sommarland 
fast med åretruntverksamhet" och 
temat ska vara "Från Vikingatiden 
till år 2000". På sommaren "kan 
man tänka sig vattenrutschbanor, 
ett stort simområde och restau
ranger. På vintern ska vi försöka få 
vikingaspelet från Hög spelat på 

Spåren förskräcker 
Jag vet att det är populärt att numera 
framhålla vikingarna som kultur
bärare och handelsmän, närmast 
jämförbara med köpmännen på 
Center Syd. Men när det börjar 
dyka upp vikingahuvuden på 
emblem i politiken tror jag man 
ska man akta sig noga. Att asatro 
lätt kan urarta vet vi från Falstaff 
Fakirs kända berättelse. Och om 
det inte är nog kanske man kan 
erinra om attden nordiska frivillig
brigaden i Waffen-SS på östfronten 
under andra världskriget bar 
namnet "Wiking". 

Att man kan hamna i ett moras 
också med utgångspunkt från 
vänsterståndpunkter kan man lära 
av den gamle nationalkommu
nisten Nils Flyg och hans parti som 
hamnade på nazisternas lönelistor 
under 40-talet. J ag tycker det finns 
anledning att följa ett parti som 
kallar sig Kommunens väl och som 
har emblem med ett vikingahuvud 
med stor uppmärksamhet. 

Lucifer 

Rolf L Nitson på turne som är underleverantör till bilin
dustrin. Rolf är, som ledamot av 
riksdagens näringsutskott, intres
serad av underleverantörernas 
situation. BrittaBerg, fullmäktige
ledamot för (v) i Simrishamn, del
tog också. Hon utnyttjade tillfället 
till att bl a ställa frågor om före
tagets utsläpp, en fråga som 
debatterats livligt i Simrishamn. 
Efter besöket åkte Rolf vidare till 
Helsingborg för att delta i en debatt 
om arbetsrätten. 

Den första veckan i november var den årliga riksdagsfria 
veckan. Då förväntas de riksdagsmän som inte åker till 
Nordiska Rådet vara ute "i verkligheten" som det numera 
heter. En av dem som var ute var Skånes vänsterriksdagsman 
Rolf L Nilson. 

Måndag 1.11 
Veckan började i Hässleholm, där 
Rolf på måndagen deltog på en 
presskonferens arrangerad gemen
samt av vänsterpartiets Skåne- och 
Kronobergsdistrikt Partiets om
budsman i Växjö, Lennart W ärm
by, deltog också. Han kunde visa 
att vänsterpartiet bör kunna ta I O 
-l I nya mandat i Skånes kommu
ner, bara man får fram folk som 
ställer upp på listorna. (För att få 
nya kontakter genomförde därför 
distrikten gemensamt en annons
kampanj i sydsvensk landsorts
press senare samma vecka). 

Rolf bidrog på presskonferen
sen med att tala om arbete och 

miljö som är tänkt att bli två av 
vänsterpartiets huvudfrågor i valet. 

Tisdag 2.11 
På tisdagen besökte Rolf Ystads 
kommun där utvecklingschef 
Peter Orup berättade om kommu
nens miljöprogram "Stad och land 
i samverkan". Detta projekt in
nebär att hela Y stads kommun ska 
kretsloppsanpassas. Som exempel 
på detta arbete besöktes ett daghem 
som bl a med barnens medverkan 
komposterar sitt avfall och enbart 
använder tygblöjor. 

Onsdag 3.11 
Denna dag besökte Rolf Sim
rishamn och företaget Plasta! AB 

Torsdag 4.11 
Denna dag ägnades åt besök hos 
Utvecklingsfonden i Kristianstads 
län samt hos ett av småföretagen i 
Tyringe, som får stöd från Utveck
lingsfonden. På fonden uppskat
tade man mycket att man på detta 
sätt fick etablera kontakt med den 
ende skåningen i riksdagens 
näringsutskott. 

Avslutningsvis kan noteras att 
Rolf fick rejält med uppmärksam
het i lokalpressen vid sina besök. 



Skånes vänsterpartister 
inför kommunernas budgetmöten 
Valombudsman Olof Nor
borg och partifunktionär 
Mary-Anne Börje har gjort 
en liten rundringning till 
lokalorganisationerna för att 
höra hur budgetarbetet fram
skrider. 

Östra Göinge 
Den kommunala budgeten klubbas 
i november, utom i Ostra Göinge 
kommun , där tar man budgeten 
först i december, berättar Christer 
Andersson som är ordinarie 
ledamot av kommunstyrelsen. 
Socialdemokarterna är i majoritet 
men några direkta motsättningar 
vad det gäller budgeten förekom
mer sällan. Man lyckades med 
sparbetinget på 7 miljoner i förra 
budgeten och det blir ännu tuffare 
i den här. Man försöker gå varligt 
tillväga; pruta minst på skola, vård 
och omsorg och i stället skära i det 
tekniska. Man kommer att föreslå 
oförändrad utdebitering och tror 
att man ska gå iland med det. 

Bromölla 
Här är det också (s)-styrt, men det 
är sämre med samförståndet. Sture 
Ljungkvist berättar att kommun
styrelsens AU beslutat O)ll en 
skattehöjning på l :50. Det beslutet 
begärde vänsterpartiet återremit
terat för det kom inte till i "laga 
ordning". Följden blev att det 
kallats till ett extra sammanträde 
med kommunstyrelsen. 

Vänsterpartiet kommer att 
motsätta sig skattehöjningen: 

- Förtre år sen, säger Ljungkvist, 
begärde vi att skatten skulle höjas 
med l :35 för att slippa höjda taxor 
och avgifter. Men det fick vi avslag 
på. Under de här åren har taxor och 
avgifter höjts med ca 25% och 
ovanpå det skall de ha upp skatten, 
när skattestoppet upphör nästa år. 
Det går vi aldrig med på! 

Helsingborg 
Taso Stafilidis berättar från 
Helsingborg att man ännu inte 
erhållit handlingarna utan får dem 
först på tisdag. På söndag 21 nov. 
kommer medlemsmötet att disku
tera budgeten på bokcafe Aug. 
Palm , kl 14. Man väntar sig 
neddragningar inom sociala sek
torn, men vänsterpartiet kommer 
att föreslå att man skär i det 
tekniska. Man är överens med (s) 
om detta. 

Tasso kunde också berätta att 
Ung Vänster numera får omkring 
40 pers till sina möten, "medan 
vänsterpartiet får 4". 

Simrishamn 
Britta Berg fick sina budget
handlingar precis före sistlidna helg 
men hade ännu inte hunnit granska 
dem närmare. 

I budgetberedningen har (s) fått 
igenom en del förslag till skydd för 
skolor, vård och omsorg. 

- Men det är där, säger Britta. 
Sen skall det upp i fullmäktige och 
där är det rena rouletten. Inge vet 
hur de borgerliga småpartierna 
kommer att rösta. 

Malmö 
I Malmö har man i år valt att 
presentera sin alternativbudget i 
en snygg folder som ska spridas i 
massupplaga. Bland förslagen 
finns krav på sysselsättnings
skapande åtgärder, kommunalt 
uppsägningsstopp och en särskild 
sysselsättningsbudget Vidare vill 
man utreda sextimmarsdag med 
bibehållen lön bl a i hemtjänsten. 

Man föreslår också ökat kom
munalt bostadstillägg för pensio
närer; ökade anslag till skolan, bl a 
tillläromedel och mindre klasser, 
mer pengar till barn- och äldre
omsorgen. I Malmö är kommunen 
huvudman för sjukvården. Här vill 
vänsterpartiet bl a bibehålla 
nuvarande taxenivåer och upp
rätthålla bemanningen på sjuk
hemmen. Vad gäller kollektiv
trafiken vill man bl a att det nu 
projekteras för spårvagnar i 
Malmö. 

För att finansiera förslagen vill 
vänsterpartiet höja skatten med 
l :50 till 30:52 samt höja P
avgifterna. Man vill också höja 
priset på konsert- och teaterbiljetter 
för icke-Malmöbor. 

Burlöv 
I Burlöv har (v) och (s) ett bra 
informellt samarbete, berättar 
Lisbeth Persson, fullmäktige
ledamot. Efter diskussioner med 
(s) är det enda rena v-krav som 
återstår att vi går emot personal
neddragningar på socialförvalt
ningen. Dessutom tänker jag ta upp 
att j ag skulle vilja se ett bättre 
budgetunderlag med konsekvens
beskrivningar av förslagen. 

Kävlinge 
-V i vill ha mer pengar till arbets
befrämjande åtgärder, säger Sussie 
Ståhl, v-ledamot och Kävlinge 
kommunfullmäktige. Det kravet 
för vi fram gemensamt med (s) och 
(mp) . Dessa tre partier vill också 
ha fler fältassistenter till socialför
valtningen än den borgerliga 
majoriteten. Tillsammans med 
(mp) föreslår vi också ökade 
satsningar på renovering av skolor. 
(V) vill också satsa på gruppboende 
för yngre handikappade som nu 
måste bo på sjukhem. 

I Kävlinge går (s) in för skatte
sänkning och ser ut .att få igenom 
den med stöd av (m). Ovriga partier, 
däribland (v), är emot, berättar 
Sussie. 

Landskrona 
Landskrona komun ska spara 63 
miljoner åren 94-96, berättar Lars 
Ståhl , fullmäktigeledamot. Ned
skärningarna kommer att leda till 
ökad arbetslöshet, höjda avgifter 
(bl a på sjukhem, färdtjänst och 
bad) och försämrad service. Fr o m 
95 ska det göras ännu mer betun
gande besparingar på skola, barn
och äldreomsorg. 

- Vi säger nej till denna bor
gerligaomfördelningspolitik, säger 
Lars. För 19941igger(v)övermajo
riteten med 7 miljoner på driften, 
det skulle inte kommunens eko
nomi gå på knäna av. 

På investeringssidan är det tre 
satsningar som för närvarande 
diskuteras : bad, bibliotek och 
brandstation. Här priori te rar (v) att 
få ett nytt bibliotek i anslutning till 
museet på Kasernplan. 

Eslöv 
- På budgetmötet kommer jag 
framför allt att betona att det krävs 
en annan syn på kommunal 
ekonomi än den nu förhärskande, 
säger Helmuth Glöck, fullmäk
tigeledamot i Eslöv. De besparingar 
som framför allt moderaterna talar 
om innebär i själva verket ökade 
kostnader, t ex fler socialbidrags
tagare till följd av arbetslösheten. 
Jag tänkerockså försöka pressa (s) 
om vilken politik de tänker föra 
efter valet om de kommer i 
majoritetsställning. 

Ystad 
-Vi kommer att gå emot de stora 
neddragningar inom barnomsorgen 
som majoriteten föreslår, säger 
Eskil Eskilsson, v-ledamot i Y stads 
kommunfullmäktige. Vidare är vi 
emot att man vill slopa S-års verk
samhet (deltidsförskola för s
åringar) på landsbygden . Den 
behövs i och med att vi har 6-
årsskola. Vi säger också nej till 
privatiseringar inom äldreom
sorgen då de i slutänden leder till 
att kommunanställda förlorar sina 
jobb. Tillsammans med (s) vill vi 
ocksåhöjadet kommunala bostads
tillägget för pensionärer. Vi vill 
också öka anslagen till kulturen, bl 
a så att man kan återuppta konsert
verksamhet på somrarna som 
dragits in. 

På andra punkter är majoritetens 
förslag bra, menar Kjell. Bl a 
föreslås åtgärder mot arbets
lösheten och miljöåtgärder 

Klippan 
- Vårt viktigaste förslag är att vi 
vill förändra partistödets fördelning 
så att den blir gynnsammare för 
små partier. Vi vill höja bidraget 
för det första mandatet från 7000 
till 17000 kr, säger Lena Möller, 
fullmäktigeledamot i Klippan. 

Os by 
- Osby kommun är i en svår 
ekonomisk situation , säger Ernst 
Gustafsson, v-ledamot i kommun
fullmäktige. Egentligen är det till 
regeringen som kraven ska riktas. 

B ju v 
- Jag ska sätta mig och räkna på 
hur hög soliditet kommunen 
behöver ha, säger Seppo Laine, v
ledamot i Bjuv. Kommunens 
ekonomer brukar vara väl försik
tiga. 

Annars brukar jag mest skälla 
på regeringspolitiken mot kommu
nerna på budgetmötena, fortsätter 
Seppo. Men går det vill jag att 
kommunen ger socialnämnden och 
skolan mer pengar. Detta för att 
hålla nere dagisavgifter, ge äld
reomsorgen ökade resurser och 
rädda stöd- och hemspråksunder
visningen. 

Höganäs 
- Vi är inte klara med våra 
diskussioner i partiet än, säger 
Kirsten Knafve, v-ledamot i 
Höganäs fullmäktige. Bland de 
förslag jag tycker är viktiga att ta 
upp finns att kommunen ska gå ut 
med information till invånarna om 
de flyktinggruppe som kommer hit, 
om villkoren de flyr ifrån mm. 
Vidare funderar vi på hur 6-
timmarsdag ska kunna införas i 
hemtjänsten. Ett annat förslag är 
att en grupp ALU-anställda ska 
samordna samåkning för kom
muninnevånarna. Dessutom tycker 
vi att barn i åk l och 2 från mindre 
orter ska kunna gå i skola i dessa. 
Själv tycker jag att vi borde gå in 
för att minska partistödet, men här 
är vi inte överens i partiet, säger 
Kirsten. 

Lund 
VB hartidigare skrivit om Vänster
partiets i Lund .budgetförslag (VB 
nr 34 och 35). Aven i Lund går (v) 
in för kommunalt uppsägnings
stopp och säger därför nej till 
personalneddragningar inom bl a 
skolan, social- och fritidsför
valtningen. Man vill också hålla 
nere busstaxorna. Men vänstern 
föreslår också besparingar och 
intäktsökningar: höjda p-avgifter, 
minskat vägbyggande och vägun
derhåll samt att pengar överförs 
från kommunala bolag till den 
skattefinansierade verksamheten. 
Vänsterpartiet i Lund konstaterar 
att kommunen har en dålig eko
nomi. Vänstern strävar efter att 
i n gå i en styrande ma jori te t efter 
nästa val och vill inte föreslå något 
som man inte kan stå för efter 
valet. 
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HAR DU FLYTTAT? Sk icka in hela adressdelen till Veckobladet 
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ttmlB.~räg:en D: ;:35 

224 71 Lund 

VB rättar 
Per Erikssons insändare i VB nr 
32 blev lite misshandlad av tek
niska orsaker. Vi tar därför in den 
än en gång, och hoppas på syn
punkter från läsekretsen på de 
problem insändaren tar upp. 

lnsändarred. 

Vad säger de lärde? 
Att spara in - dra in på - låter 
rysligt trist. Om vi i stället säger 
sluta slösa, börja använda våra 
tillgångar vettigt, blir det inte så 
avskräckande. 

Vi har stora tillgångar. Vår jord 
är ett väldigt kapital, som vi kan ta 
det förnybara överskottet - "rän
tan" - på och leva gott. Om vi 
använder den tillgång som är ar
betskraften- handens och andens 
- vettigt. Utan den kan vi varken 
få upp potatisen ur åkern eller 
elkraften ur Trollhättan och Barse
bäck . Pengar- klippdirektörernas 
miljarder - finns inte, om det inte 
finns arbetskraft. 

Men hurstordel av vårkapacitet 
använder vi till nyttig och vettig 
produktion av varor och tjänster? 
Häften? Tredjedelen? 

Man tjatar om att skapa Arbets
tillfällen. Tala i stället om att Till
varata Arbetskraft som är det 
värdefullaste vi har. 

Vi talaromekonomisk kris, som 
om den vore en naturkatastrof -
som jordbävning eller vulkanut
brott. Men tillgångarna har vi ju 
kvar! Arbetskraft t o m i överskott , 
sägs det! 

Vi kan inte fortsätta att låta 
"marknadskrafterna", "närings
livets män" (närighetens, skrev 
Grönköpings Weckoblad)- härja 
fritt. Vi måste lära oss handskas 
med arbetskraften , det värde
fullaste vi har. 

En vild ide 
Jag har fått en vild ide: Vi tar och 
ransonerar arbetskraften! Den får 
inte användas hur som helst! Vi 
behöver inte Skapa Arbetstillfäl
len. Det finns massor att uträtta, 
som är lönsamt. 

Vi börjar med att minska rekla
men med de säkert 75%, som är 
dravel och ren lögn, och som kostar 
oss 50-60 miljarder om året. Det 
sparar skogoch energi och minskar 
förhoppningsvis efterfrågan på 
onödiga produkter som eldrivna 
korkskruvar och -tandborstar. 

Snask, och snusklitteratur, "häf
tiga" modetokerier, kosmetika, 
onödigt och miljöfarligt embal
lage, plaststrunt av alla de slag. 
Inte en arbetstimme till vapen
industri och militärtokeri er.-Men 
vi måste förstås ha ett försvar, så 
att vi kan försvara oss mot dom, 
som har ett försvar för att försvara 
sej mot oss . . . 

Inte heller till skattefifflare, 
börsfjantare och klippekonomer. 
Vi behöver kanske inte så lång 
och yvig svans på idrotten? 

Ja, det finns många arbetstim
mar att spara in, som kunde 
användas till det, som vi nu "inte 
har råd med". T ex miljövård , 
hälso- och sjukvård, återvinning, 
kanske t o m lite kultur. Arbetstill
fällen - lönsamma, saknas inte. 

Vad säger de lärde? 
Det skulle vara intressant att höra 
de lärde representanterna för den 
ekonomiska "vetenskapen" yttra 
sig om min- naturligtvis befångda 
ide. 

Om dom kan ta sej ner till min 
nivå. Mej synes att dom sysslar 
med att inreda övervåningen i ett 
ruckel, som hotar att rasa ihop 
över oss i bottenvåningen. 

Om dom skulle ta en titt på den 
ett slag! Eller har den- produktio
nen av nyttigheter- och slöseriet 
med arbetskraften -inte med den 
ekonomiska "vetenskapen" att 
göra? 

Per Eriksson i Viken 

Göte Bergström 
ställer ut på hemmaplan i Snö
drivans fritidslokal, Sunnanväg 
2G (låghuset) på Klostergården. 
Han visarakvarelleroch oljormed 
motiv från Lund, Småland och 
Venedig. Ring te! 12 24 66 för 
visning fram till l december. 

Vänsterpartiets 
framtid? 
Införnomineringarna till riksdags
listorna i Stockholm har de gamla 
motsättningarna i partiet dammats 
av igen .Till valberedningen valdes 
inte någon, som skrivit på förra 
höstens upprop för förnyelse av 
partiet. Dessutom pågår en kam
panj mot Eva Zetterberg. 

Vänsterpartiets framtid och 
valmanifest ska diskuteras i Växjö 
lördagen den 27 november kl 
11.30-16.00. 

Tåg går från Lund kl 9.18. 
Arrangör är Vänsterforum, dvs den 
grupp som bildats bland dem som 
skrev på förnyelseuppropet inför 
kongressen. 

Kajsa Theander 

EG-debatt i Malmö 
den l december kl 18.30 

Debatt mellan Gudrun Schyman 
och Anders Ferm, chefredaktör på 
Arbetet: EG- hot eller möjlighet 7 

Plats: Folkets Hus, Malmö, sal 
l , Olof Palme s Plats. 

På tal om invandrare 
Statens In vandrarverk har kom mi t 
ut med en "fickbok" som inne
håller fakta om invandrare och 
invandring. Här kan man läsa om 
invandringen till Sverige genom 
tiderna, asylsökandeoch flykting
ar, om utbildning, arbetsmarknad, 
inkomst och boende. 

Fickboken kostar 20 kr och kan 
beställas från distriktsexpeditio
nen te! 040-19 29 87. 

Gör det - den är bra! 

Kvarnbyskolan 
Arrangemang av föreningen 
K varnbyskolan: 

Onsdag l dec kl19: 
Bildhuset Panorama i kultur

kvarteret S :ta Gertrud presenteras 
av Mats Mårtensson 

Onsdag 19 januari kl 19: 
Skånskfolkmusik, Röda Huset, 

Industrigatan 4 , Malmö. As sar och 
Stafan Bengtsson spelar och 
berättar. 

Vänsterpartiet 
Trelleborg 
håller appellnöte på Rådhustorget 
lördag 27 november kl 10-12. 

Folket i Bild/ 
Kulturfront i Lund 
Torsdagen den 25 november kll9 
fortsätter FiB/Kulturfronts mötes
serie i Lund med att Anders Ema
nuel diskuterar Rätten till mat -
en mänsklig rättighet? Plats : 
Folkuniversitetet, sal 56, skoma
karegatan 6, t.v. över gården, l tr. 

Arr. FiB/K, ABF, FU samt 
Mat&Rätt. 

Årets T-tröja 
alla kategorier 
Vit T-tröja med texten 

"Med hjärtat till (v)änster" 
eller 

"en ny tid
en ny vänster" 

(i rött och grönt) eller 
"Killar säger inte mer än tjejer. 

De bara pratar mer. .. " 
Pris 70: -/st ink! frakt/porto 
Beställ från Bokcafe Arbe

tarkultur, Bäckgatan 30, 352 30 
Växjö. Tel. 0470-407 00. 

Seminarium 
mot bron 
Lund Mot Bron arrangerar ti Ilsam
mans med Skånes Fältbiologer ett 
seminarium om den planerade 
Öresundsbron lördagen den 20 
nov. kl 13-17 i stadshallens ses
sionssal. Nils Lewan, Margarete 
Auken och Kerstin Warnerbring 
m fl presenterar nya fakta om bron. 

Protestera 
och överlev 
Civil olydnadskurs mot Öresunds
bron 26-28 november. 

Plats:Miljöbiblioteket, Lund. 
Tid:26/ll 19.00, 27/11 9.00. 
Ingen kursavgift, Anmäl till 

Miljöförbundets kansli , Box 7048, 
402 31 Göteborg el ring till Gertrud 
Larsson,Malmö040-236516eller 
Sven Erik Sjöstrand , Perstorp 
0435-350 03 . 

Det finns möjligheter att över
natta på Miljöbiblioteket, ta med 
egen sovsäck. 

Den världskända 
palestinska gruppen 
Sharaf Troupe 

uppträder med musik, dans, sång 

Måndag 
22 nov. kl 19.30 

Mejeriet, Lund 
Biljetter 75:- barn (7- 15 år) 25:-

Förköp: Folk & Rock, MeJenets 
Cafe och ABF (Il 77 55). 
Arr: ABF Lundabygden, Kultur
mejeriet och Palestinagrupperna 
i Lund och Malmö. 

KOMPOL möte Må 22111 kl 19.00 på 
partilokalen.Tema:Budget inför kim e. 
RÖDAKAPELLETSö21/1118.45. Rep 
med Birgit Kapellsalen, Odeum i 17/11 
19.00. Ta med alla noter. 

HASSES SLÄKT (storbandet) nästa rep 
med Håkan O. Ti23/1119.00hosBengt 
Hall, Sunnanväg 237 . Ta med notställ. 
Ring återbud till Hasse (25 05 30) el 
Rune (11 50 69) . Noter: Rune. 
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