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Vi ses väll994? 
I dag fick vi åter bekräftat att v är 
det enda partiet i Lund med en 
tidning som citeras på de stora 
Malmötidningarnas kultursidor. 

Vill ni läsa VB-texterna fårska 
och fullständiga måste ni förnya 
prenumerationen 1994. Tyvärr har 
vi höjt priset rejält (till 160 kr) 
men vi hade inget val om tidningen 
skulle överleva ett år till. Och det 
ville vi. Vi tror inte som somliga 
att det blir något ÖDESVAL för 
vare sej Sverige, arbetarrörelsen 
eller vänsterpartiet (eller m p), men 
ett viktigt och intressant val blir 
det likafullt, med en lokal val
rörelse i Lund och ett kommunal
val därdet kan gå lite hursomhelst. 

Och ifall vänsterpartiet och VB 
överlever så tror vi att vi inte 
behöver höja prenumerations
priset ytterligare på några år ännu . 

Efter nästa nummer tar VB jul
och nyårslov. Så passa på om ni 
har något på hjärtat. 

-Lite märkligt 
är det allt att inte fler åskådare från 
t. ex. Röda Kapellet har kommit på 
Strindbergsteaterns uppsättning av 
Inferno, säger Maria Sundqvist 
eftertänksamt. Jag menar, det var 
ju många som dels medverkade i 
och dels såg produktionen "Ett 
helvetes liv" på kulturnatten. De 
som blev engagerade och/eller ny
fiknadåhargenompjäsenenchans 
att fördjupa sej i samma material. 

Chansen finns en liten tid ännu. 
Det är föreställningar fredag , 
lördag och söndag kl. 19 och på 
lördag desutom en nattine kl. 22. 
Lilla Teatern vid Stortorget. 

F.ö. vill VB tillfoga att pjäsen 
har fått goda recensioner, samt 
gratulera Strindbergsteatern till 
pengarna från Crafoordska stiftel
sen. 

Ingen vandring 
i december anordnar Vandrings
sektionen i år. Det är så mycket 
annat som händer sista helgen före 
jul. Men det planeras i stället en 
tur något veckoslut i januari . Håll 
utkik i VB. 

sektionen har också haft fest 
med bilder från sommarvand
ringen i Cevennerna. Och nästa 
sommar? Det finns ett princip
beslut om England när man kan ta 
tåget dit men startdatum för 
persontågen genom tunneln är inte 
känt ännu. Så det blir kanske 
alternativet Slovenien, ett lugnt, 
billigt och naturskönt hörn av f.d. 
Jugoslavien. 

Rolf L. Nils on från riksdagen: 

Bensinen är dynamit i alla partier 
- Nog är det märkligt att frågan om tretton öres bensin

skattehöjning ska skapa en sådan vånda i vänsterpartiet, 
säger Rolf L. Nilson. En majoritet i riksdagsgruppen är för, 
en majoritet i partistyrelsen och inte minst dess verkställande 
utskott är för, och förslaget ligger helt i linje med det ut
talande om en hållbar utveckling som partikongressen tog. 
Men Bengt Hurtig rapporterar från Norrbotten om parti
medlemmar som säger att de vill kasta ut vänsterpartiet ur 
riksdagen i valet om vi går med på höjningen. 

Fast egentligen är det inte så 
underligt. Bensinskattefrågan är 
politisk dynamit i alla partier, 
fortsätter han. 

Dåligt stöd hemifrån 
-Själv har jag hävdat att den en
skilde bilisten sannolikt inte be
höver få ökade kostnader trots en 
höjning. Oljebolagen har så goda 
marginaler att de inte behöver ta 
ut hela höjningen, och resten kan 
bilisten ordna genom att ändra sitt 
körsätt en smula. Och de senaste 
dagarnas utveckling har gett mej 
rätt. Nu sänks bensinpriset tio öre 
på grund av sjunkande världs
marknadspriser sedan Opec-län
derna åter har misslyckats med 
samordningen. 

Men medan reaktionen från 
skattemotståndarna varit stark har 
jag inte upplevt något starkt stöd 
från miljövännerna i Lund eller på 
andra håll. Det har bidragit till att 
jag i riksdagsgruppens diskus
sioner nu har varit beredd att för 
denna gången vika mej när det 
gäller bensinskatten. Det viktiga 
är koldioxidskatten som ännu 
direktare handlar om miljön men 
som socialdemokraterna tyvärr 
också går emot. Och det är klart, 
det bär emot att stödja regeringen 
om de sista fem procenten när den 
har gjort upp med ny demokrati 
om de 95 första. Fast det var bra att 
nydemokraterna ordnade en höj
ning av det kontanta arbetsmark
nadsstödet. Det ligger i deras 
många arbetarväjares intresse, fast 
jag tror inte det räcker för att 
återvinna deras röster. 

Och bensinskattefrågan är inte 
helt avgjord än. Det kan fort
farande bli ett v-stöd för höjningen. 

Uppskov m.ed bron? 
- V ad gäller Oresundsbronhar j ag 
ställt en fråga till miljöminister 
Johansson om han är beredd att på 
allvar utreda tunnelalternativet 
Kanske blir det fler som går in i 
debatten eftersom frågan är så het. 

Det har ju varit en del märkliga 
turer på dansk sida nu senast. Först 
säger de att lite miljöförstörelse 
fårman tåla, nästadagattall möjlig 
hänsyn ska tas även om det kostar 
800 miljoner extra. Det tyder på 
en allmän oro över stämningarna i 
Sverige. Och det finns nog anled
ning till deras oro. Jag blir inte 
förvånad om det blir ett uppskov 
med brobeslutet till efter valet. 

En annan debatt som jag har 
haft i dagarna är med skatte
minister Lundgren och gäller 
Gotabanken. Jag har ju tidigare 
önskat att vi skulle få in utländsk 
konkurrens i bankvärlden vilket 
skulle pressa räntor och avgifter 
till fördel för låntagarna. Nu är det 
bara svenska spekulanter kvaroch 
i det läget tycker jag att staten tills 
vidare borde behålla banken för 
att senare göra ett nytt försök att 
sälja den, kanske efter att först ha 
stärkt dess kapital bas. 

Allvarligt eller mycket 
allvarligt 
Vi frågar om uppgången för vän
sterpartiet i de senaste opinions
mätningarna har skapat någon eu
fori i riksdagsgruppen. Rolf svarar 
nej. 

-En marginell uppgång till3 .5 
procent i SCB och 3.9 i Sifo är inte 
mycket att hänga i julgranen. Man 
kan kanske säga att riksdags
gruppen är delad i två kategorier, 
de som tycker att partiets läge är 
allvarligt och de som bedömer det 
som mycket allvarligt. 

Men de aktuella valutgångarna 
ute i Europa är intressanta. Tyska 
PDS fick ju 38 procent i delstaten 
Brandenburg och vänsterpartier 
hartidigare haftframgångar i olika 
länder, bl.a. Polen. Jag vill på
minna om Svenska Dagbladets 
Östeuropakommentator Richard 
Swartzsommenarattdedemokra
tin inte kan fungera bra i den 
regionen om det inte finns demo
kratiska vänsterpartier, som där
med också har ett stort ansvar för 

utvecklingen. Nu finns det sådana 
partier på flera håll. Det här är ett 
fenomen som borde diskuteras mer 
bland oss. 

Och så har vi de stora fram
gångarna för italienska PDS. No
tera att det i samtliga fall handlar 
om starkt förnyade vänsterpartier 
med starkt socialt engagemang 
men tro på marknadsekonomin. 
Deras framgångar visar att det lö
nar sej att ansvar, krasst uttryckt. 

Hemtilljul 
Det talas om kaos i riksdagsarbetet. 
Kommer ni hem till jul? 

- Säkert! Det finns ett mycket 
hårt tryck i den riktningen. 

Att det blir komplicerat beror ju 
framför allt på att vi har en mino
ritetsregering som dessutom har 
flera ingående partier. I ett inter
nationellt perspektiv är det inte så 
märkvärdigt men i Sverige är vi 
ovana att hantera den situationen. 
Det gäller för regeringen som väl 
har dabbat sej en smula men fram
för allt för socialdemokraterna och 
särskilt för f.d. ministrar av typ 
IngelaThalen som är vana att allt 
går på räls. 

Nu ska ju riksdagsarbetet ändå 
reformeras och vänsterpartiet har 
liksom de andra ställt upp på fyr
åriga valperioder. Om vi vill ha 
delad eller sammanhållen valdag? 
Jag vet faktiskt inte vad som är 
partiets aktuella ståndpunkt. Vi är 
inte särskilt intressanta i samman
hanget och har inte haft anled
ningar att diskutera frågan. Per
sonligen tycker jag att man ska 
välja till riksdag och kommun
fullmäktige samtidigt. Det danska 
exemplet med delade val är inte 
uppmuntrande. Deras kommunal
val handlar ändå mest om riks
politik men röstdeltagandet är lågt. 

Och sen har vi ju valen till EV
parlamentet med en egen tidtabell 
som vi inte kan göra något åt. 

-Ja, hurgårdetmedEU, undrar 
vi. Medlemsskapsförhandlingarna 
har ju kärvat på sistone. 

- Saken känns inte riktigt ak
tuell. Det blir nog som social
demokraterna vill, en omröstning 
först efter valet och så långt efter 
att deras politik förhoppningsvis 
har gett positivaresultat och skapat 
en ny stämning i landet. 

Sen kommer nog en social
demokratisk regering att ordna 
med höjd bensinskatt också. 

Gr 



Seminariet ligger inte alls i vägen! 
Landstinget ger sig inte: 
Gamla seminariet måste ri
vas. Men kommunens upp
fattning står fast: Seminariet 
ska bevaras! 

Striden om seminariebyggnaden 
på lasarettsområdet har pågått 
länge. Landstinget och staten har 
sedan 60-talet varit överens om att 
seminariet ska rivas. Det var först 
på 80-talet, i och med ett allmänt 
ökat medvetande om stads- och 
byggnadshistorien, som husets 
bevaringsvärde uppmärksamma
des. Byggnaden uppfördes 1918 
efter ritningar av arkitekt Gustaf 
Ameen. 

Ej unikt men omistligt 
Föreningen Gamla Lund krävde 
1985 hos länsstyrelsen att semina
rietskulleförklaras som byggnads
minne. Länsantikvarien begärde 
besked av riksantikvarien, som 
fann att 'byggnaden har ett bety
dande kulturhistoriskt v är de, dels 
såsom den enda k varv aran de av de 
byggnader som inrymt landets 
äldsta folkskoleseminarium, dels 
som ett välbevarat och framträ
dande exempel på arkitektur i den 
nationalromantiskastilen". Gamla 
Lund fortsatte sin kampanj, och 
med stöd av lokal expertis konsta
terade man att huset är omistligt av 
olika skäl. Riksantikvarieämbetet 
kunde dock inte finna byggnaden 
så unik, att den därför skulle kunna 
byggnadsminnesförklaras enligt 
1960 års stränga lagstiftning på 
området. Ämbetet uttalade dock 
att det är angeläget att byggnaden 
ges ett skydd i stadsplan. 

1990 påbörjade därför kommu
nen ett detaljplanearbete som syftar 
till att bevara seminariet. Planen 
antogs av kommunfullmäktige i 
september 1991 med 36röstermot 
28 (samtliga s och några m), men 
har ännu inte vunnit laga kraft. 
Den ligger hos regeringen och 
väntas bli avgjord tillsammans med 
Villa Sunna-planen före jul. 

I bevaringsprogrammet för Lund 
utanför vallarna från 1992 är 
byggnaden rödmarker ad, dvs klas
sad som kulturhistoriskt värdefull. 

Landstingets planering 
1990 valde landstinget bland fyra 
arkitektkontors olika förslag till 
generalplan för lasarettsområdet 
det som utarbetats av White arki
tekter, och som innebär att lasaret
tets expansion sker kv artersvis. En 
poäng med Whites plan är att den 
faktiskt medger att seminariet 
ligger kvar, även om man illustrerat 
med en park och ett utbildnings
centrum på platsen. Vari expansio
nen av lasarettets verksamheter 
skulle bestå, visste man inte då, 
med planen ger utrymme för nya 
och hittills okända verksamheter. 

Nu har dock landstinget kommit 
på en sådan: ett kombinerat Barn
och Kvinnavård-Centrum (BKC). 
Iden är ganska ny, och innebär att 
vården av kvinnoroch av barn före 
och efter födseln samlas på ett ställe 

Klar inJressekonflikJ mellan seminariet (svart) och nya BKC (ruJigt) . 
Det är bara at l flytta kvarteret marker al med ? så kan BKC spegel
vändas och lägRas där. Nya BMC (snedslreckat) bakom patolog
längan blir ett ma!Ji!il komplex i flera våningar. 

istället för au som nu ligga på 24 
olika kliniker. Miljön ska anpassas 
förvård av barnmed utrymmen för 
lekoch utveckling och för anhöriga 
att vara på sjukhuset. 

Men det måste ovillkorligen 
ligga kloss inpå blocket, eftersom 
patienterna inte ska nytta~. utan 
det är läkare och sköterskor som 
ibland måste kunna förnytta sig i 
steril miljö mellan exempelvis 
operation i blocket och operation 
på BKC. 

Den enda plats som dil är till
gänglig är just där seminariet ligger, 
menar landstinget. Man anser BKC 
vara så viktig, all seminariebygg
naden aldrig får bli en bromskloss 
som försenar elleromöjliggör byg
get. Motsvarande finns inte på så 
många ställen i världen, och Lunds 
skulle bli ledande i Sk;mdinavien . 

Oförstående 
Det var vid ett möte på landstinget 
i måndags, ditkommunfullmäktige 
var inbjudna, som dessa planer 
presenterades. Men det vara bara 
kommunalråden och tre andra 
fullmäktigeledamöter samt två 
tjänstemiin från stadsarkitektkonto
ret som hade infunnit sig. Läkare, 
planerare och medicinska fakulte
tens dekanus gjorde sitt yttersta för 
att försöka övertyga kommunens 
folk om nödvändigheten av attriva 
seminariet. Men möttes av oförstå
ende och ganska ilskna kommen
tarer, inte minst från kommun
styrelsens ordförande. Några frågor 
som ställdes var: 

- Varför har man inte ordnat 
detta möte tidigare'! 

- Varifrån kom förslaget för ett 
par veckor sen att riva bara en del 
av seminariet? 

- Nog måste det finnas utrymme 
på den stora parkeringen öster om 
seminariet att bygga ett BKC med 
direkt koppling till blocket? 

Nej, där har man tärtkt sig ett 
kvarter för "medicinsk service", 
som man inte riktigt vet vad det 
ska innehålla. På frågan svarade 
man mycket svävande och hänvi
sade till ett slags analyslaboratorier. 
I själva verket är den pusselbiten 
ytterst oklar och verkar snarast 
gripen ur luften för att kunna riva 
seminariet. 

Stort hus, enkelt förfarande 
Nordost om blocket ska också det 
nya Bio-Medicinska Centret 
(BMC) byggas strax bakom pato
loglängan och rättsmedicin. Det 
har man fått pengar till av "stats
makterna", som dekanus uttryckte 
det, så att inte denna forskning 
som ligger i topp på den internatio
nella forskningsfronten ska behöv a 
nytta utomlands. 

Nu visar det sig att detta bygge 
kommer att bli så stort så att det 
både tränger undan annatoch skju
ter i höjden så att den låga pato
loglängan helt kommer att över
nyglas av fyra-sex-våningshus. 
Planläggningen för bygget pågår 
som bäst, men som "enkelt planför
farande", vilket visat sig vara en 
skandal med tanke på de allmänna 
intressen som därigenom kommer 
i skymundan. 

Att riva en del av seminariet var 
en tanke som landstinget själv lan -

sera t, men som man nu påstod v ara 
förflugen. Den står man inte längre 
för. Helaseminarietska väckkräver 
man. 

Det finns kanske ingen anled
ning att ifrågasätta om ett barn
och kvinnavårdcentrum är en 
lysande ide, men idag fmns inget 
som tyder på att landstinget verk
ligen har uttömt sin förmåga att 
hitta det bästa stället. Den enklaste 
rockaden är att "medicinsk service" 
får flytta på sig och att BKC place
ras där (se bilden) . 

Seminariets rivning är ingalunda 
någon förutsättning för denna nya 
klinik. På onsdag drabbar kommu
nen och landstinget åter samman 
för att dryfta frågan. Det blir säkert 
ingahjärtliga tongångar . På torsdag 
kanskedetaljplanen avgörs av rege
ringen? 

Thomas Schlyter 

Inbyggd solidaritet 
Forts. från sid. 4. 
kommer personalen att få stort in
flytande. Det ger dem möjlighet 
att se till att allmänintresset defi 
nieras som intresset hos en del av 
föräldrarna. 

Självförvaltningsintresset är nå
got helt annat än högerns "kund
valsprojekt", som i förlängningen 
leder till segregering och öppnar 
vägen för ordentlig nedrutning av 
denoffentligaomsorgen-densom 
har pengar kan ju betala för en 
anständig omsorg. 

Självförvaltningsorganen förut
sätter att daghemmen fungerar som 
resultatenheter med vidsträckt eko
nomiskt ans v ar. Ramarna för deras 
verksamhet kommer att sättas av 
kommunfullmäktige och social
nämnd. Det bäddar för konflikter 
mellan självförvaltningsorganen 
och "politikerna". Det kommer helt 
enkelt inte att finnas tillräckligt 
mycket pengar. 

Det är nyttigt för det håller liv i 
konflikten om hur stor del av vår 
inkomst vi ska satsa på offentlig 
service och solidaritet. 

Roland Andersson 

Skall vi ha 
högre 
bensinskatt? 
Hur skall väns terpartiet ställa sig 
till bensinskattehöjningen, för 
enligt uppgifter kommer rege
ringen att vända sig till vänster
partiet för att vinna stöd i riksdagen 
för denna höjning. 

Enligt min åsikt bör vänstern 
liksom Ny demokrati kräva en 
motprestation av regeringen. 

Denna fråga har en annan sida 
som vårt parti ej kan bortse från 
nämligen hur bensinskattehöj
ningen slår mot glesbygden där 
bilen är en måste. 

Något atttänka på när vi står på 
tröskelen till ett valår . Någotockså 
att tärtka på om vi skall finnas kvar 
i riksdagen efter 1994. 

Göte Bergström 



Marit Paulsen på turne: 

Jag är en mycket kritisk ja-sägare 
Inför närmare ett hundratal åhörare höll Marit Paulsen ett mycket uppskattat möte i 
onsdags. Det var organisationen Nätverk för Europa som bjudit in till samtal omkring 
europafrågan inför folkomröstningen. Bakom mötet stod också organisationerna Ja till 
Europa, Lundavänster för EG och LRF. 

Mari t Paulsen hör, som liksom nej
sidans PerGahrton, till en exklusiv 
grupp av folktalare som engagerar 
sig i samhällsdebatter. Publik
magneter som behövs för att locka 
folk ur TV -sofforna. Sessionssalen 
i stadshallen var också nästan 
fullsatt i onsdags. 

Ja-sidan består enligt Marit av 
"röd-gröna med inslag av gult och 
blått", vilket är en eufemism för att 
ja-sidan liksom nej-sidan inte kan 
delas efter den gängse höger
vänsterskalan, och att det i bägge 
lägren finns folk som man kanske 
inte vill ta i hand. Det kom också 
under kvällen att visa sig att Mari t 
hyste åsikter om EU, som långtifrån 
delades av de andra organisa
törerna. 

Fredsprojekt 
Mari t deklarerade snabbt och med 
eftertryck att fredsfrågan för henne 
var det viktigaste argumentet för 
svensk anslutning till EU. EG har 
lyckats bevara freden i femtio år 
trots att man inte har haft någon 
gemensam säkerhetspolitik. Mari t 
föregick eventuella invändningar 
av typ Jugoslavien med att kritisera 
Tyskland för att de alltför snabbt 
erkände Kroatien och Slovenien. 
Men att inte Frankrike hamnade på 
serbernas sida såg hon som en 
framgång för EG. 

Kraft mot kapitalet 
Var sitter makten i dag frågade 
Marit retoriskt? I Sverige eller 
någon annanstans? Hur som helst, 
menade hon , sitter den inte i 
parlamenten och därför behövs EU 
som en motkraft mot kapitalet. Det 
är inte säkert att alla bland 

medarrangörena och åhörarna höll 
med henne på den punkten heller. 

Under en kort paus samlades 
frågor in på papper, som Marit 
kunde välja att besvara själv eller 
överlämna till andra. På det sättet 
kom många frågor från början att 
beröra Marits specialområden, 
maten och jordbruket. Särskilt 
upprörd var Marit över att EES
avtalet inte tvingar handlama att 
uppge ursprungsland för matvaror 
och att om importerad råvara 
behandlas här i landet blir Sverige 
varans ursprungsland. - Det vore 
som om en importerad Fiat blir en 
Volvo bara för att man målar om 
den här, sa hon under åhöramas 
jubel. 

Hon fruktade också att allergiker 
skulle kunna få det besvärligt med 
vissa matvaror om man inte 
innehållsdeklarerade varorna. 
Men, påpekade Marit med skärpa 
flera gånger, varken ursprungsland 
eller innehållsdeklarationer är 
förbjudna. Vi måste som konsu
menter ständigt kräva denna 
information och hota med köpboj
kott om nödvändigt för att få den. 

Vi klarar oss nog ändå 
Till svar på frågan om vad med
lemskapet kostar Sverige, sa Mari t 
att ca 20 miljarder om året fick 
man räkna med. Från det skulle då 
dras de ca 9 miljarder i regionalt 
stöd som vi kan räkna med i bästa 
fall. Men detta sätterockså Sverige 
i en stark förhandlingsposition gen
temot t ex Spanien, Portugal och 
Grekland, som kan tänkas protes
tera mot att "det rika Norrland" 
skall få regionalt stöd. 

Mari t var kritisk till stödet till de 
europeiska bönderna, enkanner-

!igen de franska, som enligt henne 
fått för stort inflytande på den 
europeiska politiken. Det är fler 
bönder än arbetslösa som får bidrag 
i Europa sa hon med emfas. Hon 
beklagade de svenska bönderna 
som först utsattes för avreglering 
och sedan för återreglering för att t 
omsider åter avregleras. Men 
egentligen är det inget problem 
tyckte hon. Sverige är världsbäst 
inom vissa jordbrukssektorer, så 
vi klarar oss nog ändå. 

Stanna hemma i öst! 
Ni får inte missförstå mig, sa Mari t, 
men beträffande problemen i 
Östeuropa, så löses de bäst genom 
att vi hjälper dem där de är. Det är 
ingen lösning att som hemma hos 
oss i Malung, fyra högutbildade 
plockar blåbär i några veckor och 
tjänar tre polska årslöner på det. 
De borde i stället vara kvar och 
hjälpa till med uppbyggnaden av 
sitt land. 

En bra påläst talare med aukto
ritet klarar av en sådan balansgång, 
och det gjorde Marit Paulsen. 

EU och jobben 
En fråga om jämställdhet och 
arbetslöshet fick ett något mer 
förstrött svar. Marit påpekade att 
jämställdheten i Europa i många 
fall var bättre än i Sverige. Hon 
förklarade dock inte skillnaden 
mellan de olika systemen. I Sverige 
överlåts mångajämställdhetsfrågor 
till "arbetsmarknadens parter" 
medan man i Europa, med dess 
relativt svaga fackföreningar i 
större utsträckning går lagstift
ningsvägen. Det skulle man kunna 
göra i Sverige om man bestämde 

Marit Paulsen f d. bonde, för EV 

sig för det, oavsett EU. 
När det gällde sysselsättningen 

var det påtagligt att detta inte var 
Marits bord. Det spelar ingen roll 
om vi är med eller inte, men det är 
nog bättre att vi är med, blev 
slutsatsen av hennes korta svar. 

För mycket snus och gurkor 
Redan inledningvis sa Mari t att det 
var ett problem att EV-diskus
sionen så mycket handlade om snus 
och böjen på gurkor i stället för 
viktiga saker som freden. Det är en 
kritik som återkommer i det 
material som delades ut på mötet. 

A v snus och gurkor blev det 
dock inget denna kväll så länge 
skribenten var kvar. Tyvärr ver
kade inte heller kvällens åhörare 
intresserad av de STORA frågorna, 
utan mer av hur man skulle kunna 
förmå sin handlare att uppge ur
sprungsland om han själv inte 
kände till det. 

Marit Paulsen är en benådad 
talare och kvällen var givande även 
för en tvivlare. 

RL 
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Nu är det dags! 
EFTER NYÅR DRAR VI IGÅNG : 

nya Norrskensflamman-Infonnation! 
En oberoende socialistisk nyhetstidning 
- ~ockare, bredare, bättre! 
Beställ din prenumeration redan nu. 

Ett hel år kostar bara 295 kr. 
• Hiing med från bö)jan.' 

Jag vill prenumerera på 

inföifiiatfon 
&IOEEi~:mtEt~··· 

D Helår 295 kr 

D Haldr 190 kr 

(prcnumcrationsprz~.: r övriga :'\orden : kunulta redaktionen) 

namn --------------------------

ad re 55 

postnr & ort 

l 
Frankeras ' 

l 

Norrskensflamman J 

Wallingatan 37 i 
111 24 Stockholm J 

l 
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Mer våld än nöden 
krävde 30 november 
De danska aktivisternas intrång i 
Lund den 30 november kan kriti
seras och fördömas ur flera pers
pektiv. Bäst hade varit att de 
stannat hemma. 

Nu kom de emellertid - och 
möttes av det massiva svenska 
polisuppbådet. De scener som ut
spelade sig efter det att polisen 
beslutat attackera demonstran
terna förde tankarna till reportage 
från J apan och S ydkorea. TV Lund 
gjorde ett gottjobb i sin dokumen
tation av skeendet. 

En särskilt allvarlig sak är som
liga polismäns attacker på foto
grafer- inklusive den egna press
ombudsmannen. Den som angri
per media angriper allmänheten
och har i regel något att dölja. 

Flera danska demonstranter 
hävdade att de ville genomföra en 
fredlig demonstration. Mot detta 
talar de beslag av tillhyggen som 
gjordes. Den skur av flaskor som 
kastades mot polisleden vid själva 
konfrontationen försvårar också 
tron på det fredliga uppsåtet. 

Å andra sidan genomfördes i ng
en vandalisering av skyltfönster 
och liknande som i Stockholm. 

Jag ifrågasätter om det var nöd
vändigt att stoppa demonstran
terna vid Sandrews som skedde. 
Hade det inte varit bättre att släppa 
fram dem till stortorget och låta 
dem stå där och ropa slagord? De 
mycket stora polisstyrkorna borde 
ändå ha kunnat kontrollera situa
tionen. 

Det troliga är att de i så fall 
ganska snart hade avbrutit mötet 
och återvänt till bussarna. K vällen 
var kall och blåsig, de var trötta 
och hade uppnått sitt påstådda 
syfte. 

Den konfrontation som nu fak
tiskt ägde rum kan lika väl verka 
provocerande som avskräckande. 
Det förefaller långt ifrån säkert att 
den förändrade de unga danskarnas 
attityd till det bättre. 

Den var kanske inte heller nyttig 
för de svenska poliserna. 

Gunnar Stensson 

224 71 L1Jnd 

Nordexpressen 
Ett av de trevligaste tågjag vet är 
Nordexpressen som rullar ut från 
Köpenhamn varje kväll klockan 
21.05. Man sveper en sängfösare 
på någon av Hovedbanegårdens 
barer, eller köper en av liggvagns
konduktören om man råkar kom
ma sent, somnar behagligt i trakten 
av Nykl!lbing F och får en skön 
sovmorgon innan det är dags att 
ge sej ut i Benelux. 

Märkligt nog är Nordexpressen 
okänd även bland förhållandevis 
välutbildade personer. 

För nån tid sen träffade jag miljö
medvetna K. 

-Jag har varit i Bryssel, berätta
de hon förtjust , på Arbetsgivare
föreningens bekostnad. De bjöd 
på hotell och studiebesök och flyg
resa. Ja, jag sa förstås att jag ville 
åka tåg i stället. 

-Jaha, så du åkte Nordexpres
sen. Eller for du från Köpenhamn 
17.20 i direktvagnen med ankomst 
8.50? 

-Nä, jag flög faktiskt. De sa att 
tåget skulle ta ett dygn extra. 

Jag blev fundersam. Det är illa 
nog att K. inte kan läsa en tidtabell. 
Men hur kan hon efter alla år av 
vänsterindoktrinering lita på SAF? 

Något senare hörde jag om fyra 
vänner som ville ha en tvådagars
semester i Amsterdam. En utmärkt 
ide, Amsterdam är en av Europas 
mest spännande städer. 

De lär tagit bussen. Den gick 
från Lund vid fyratiden på morgo
nen och sen tillbringade de dagen 
på danska och nordtyska motor
vägar. De är inte som vackrast så 
här på senhösten. Det måste ha 
varit en lättnad att komma till 
hotellsängen på kvällen och veta 
att man inte behövde resa tillbaka 
förrän drygt två dygn senare. 

Jag kollade för skojs skull med 
en god vän i resebyråbranschen 
vad det skulle ha kostat på tåget , 
med liggplats och Sparpreis och 
sen två hela dagar i Amsterdam 
med dubbelrum på ett anständigt 
hotell. Inte fullt tvåtusen perperson 
blev summan. 

Inte vet jag vad bussen kostade, 
men själv skulle jag nog om så 
hade behövts samlat tomglas för 
att få ihop till merkostnaden för 
tåget. 

Inbyggd solidaritet. Ett 
svar till Lars Ragvald 
Lokaldemokratiutredningen före
slår att kommunerna ska få möj
lighet att inrättakommunala själv
förvaltningsorgan. Det är förslag 
som Magnus Persson, vänsterpar
tiets representant i utredningen, 
har drivit intensivt. Jag tycker att 
det är ett bra förslag. Det är så 
kommunerna bör utvecklas och 
effektiviseras: med mer demokrati 
och inte som högern vill , med 
mindre. 

Lars Ragvald undrar hur det ska 
fungera rent praktiskt för dag
hemmen. Ungefär så här tror jag: 

Kommunfullmäktige beslutar 
att socialnämnden kan inrätta 
självförvaltningsorgan, hur många 
ledamöter de ska ha, vilka upp
gifterna ska vara, hur ledamöterna 
ska väljas. 

Lagförslaget anger att an
vändarna ska ha majoritet. Själv
förvaltningsorganet ska syssla 
med "viss förvaltning, verkstäl
lighet och beredning"- såvittjag 
förstår ungefär de uppgifter som 
idag sköts av resultatenheterna. 

Sedan bestämmer socialnämn
den vilka daghem som ska styras 
av självförvaltningsorgan. De 
kommer alltså bara att finnas där 
det finns förutsättningar - att 
avgöra om det finns förutsättningar 
är ett politiskt ställningstagande. 

Användarna ska kallas till en 
förrättning för val av ledarnmöter 
i självförvaltningsorganet Hur 
ledamöterna från personalen ska 
utses avgörs genom fackliga för
handlingar. 

Socialnämnden ansvarar för 
självförvaltningsorganen. Om det 
finns "synnerliga skäl" kan man 
återkalla uppdragen. 

Lars Ragvald oroar sig för att 
"starka föräldragrupper ska ta 
över" och trycka ner andra för
äldrar. 

Men det behöver jag ju inte. Har 
just köpt ett Interrailkort +26, ?et 
för mogen ungdom. Det ska Jag 
använda för flera internationella 
utflykter kring jul och nyår. En 
ska gå med Nordexpressen till 
Bryssel för att titta på Europeiska 
unionen. Sen gör jag en utflykt till 
Amsterdam. Tänker sitta vid 
kanten av en kanal, läsa Boan och 
äta ägglikör. 

Gr r 

Klasskillnaderna ger naturligt
vis utslag också vid valen till 
självförvaltningsorgan. Medel
klassföräldrarna kommer att vara 
väl representerade. Ensamstående 
mammor kommer att vara under
representerade. Men den som tror 
att arbetarklassföräldrarna kom
mer att vara helt frånvarande har 
aldrig deltagit vare sig i Hyres
gästförening eller haft sina barn i 
någon idrottsklubb. 

Risken att de "starka föräldra
grupperna" ska "köra över och 
trycka ner" de svaga finns redan 
idag . Jag tror inte den ökar 
nämnvärt med självförvaltnings
organ. Jag tror nämligen att det 
blir svårt att jobba i ett själv
förvaltningsorgan enbart för det 
egna barnet. Ett slags solidaritet 
är inbyggd i själva konstruktionen. 
Det innebär att alla barn kan dra 
nytta av arbetsinsatserna hos de 
föräldrar som har resurser, tid och 
engagemang. 

Och det är faktiskt en stor sak. 
Där det fungerar bra kan det bli 
hur bra som helst. 

Forts. på sid 2. 
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FATIIG MUSIKLÄRARE 
behöver dryga ut deltidslönen. Är 
sugen på det mesta men ger allra helst 
lektioner, privat eller gruppvis , i 
bleckblås. 

Birgit Stare, tel. 250530 

KOMPOL möte månd 13.12 k119.15. 
Tema: Kommunstyrelsen samt mötes
planering för 1994. 
RÖDA KAPELLET Sö 12.12 kl 18.45. 
Arets sista rep. Vi fortsatter repa på 
"Koralboken" (271 - 277) samt 278 -
283. Obs nya noter på 277. 
Lö 18.12 k 19,00. Avslutningsfest på 
Kapellsalen ,knytkalas. Anmäl på repet 
till Essie ell, ring Christ1na 14 33 42 el. 
Essie 12 23 90. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Rune Lilje
kvist och Gunnar Sandin. 
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046-11 51 59 
Fax: 046-14 65 82 

Kontak1redak1ör för nästa nummer: 
Gunnar Sandin, tel 13 58 99. 
Vid utebliven tidning ring: 
Rune Liljekvist 046·11 50 69 
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