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Djingis Khan kl 17.10! 

Kairo nästa! 
Ett extramöte äger rum redan idag 
i Agenda 21-serien på Djingis 
Khan! 

En hållbar befolkningsnivå är 
temat för mötet, som inleds av 
Ann Schlyter, vänsterpartiets 
ledamot i den svenska national
kommitten för befolkningsfrågor, 
som sedan något år tillbaka 
förberett FN :s befolkningskonfe
rens, som kommer att hållas i Kairo 
i augusti . Ann berättar om den 
aktuella diskussionen inför kon
ferensen . I december var hon med 
på en förberedande konferens i 
Harare i Zimbabwe. 

Nästa vecka: 

q2000 
Den 24/3 handlar Agenda 21-mö
tet om Ungdomarnas och skolor
nas arbete rör Agenda 21. Helena 
Rosenlind från ungdomsaktions
gruppenQ2000inleder och Claes 
Nyberg från Miljöverkstaden i 
Helsingborg diskuterar frågan: 

-Hur ska man göra skolomas 
arbete mera rniljömedvetet? 

Det mötet blir som vanligt kl 
19.30 på puben, Djingis Khan. 

Vägar & trafik i Stångby 
är temat för den utfrågning av 
politiker som äger rum på måndag 
den 21 mars kl19 i Vallkärra skola. 

Lars V Andersson (c), Christine 
Jönsson (m), Bemt Nilsson (fp), 
Per Wickenberg (s) och Thomas 
Schlyter (v) deltar i debatten. 

Vänsterpartiets årskonferens: 
Mer optimism efterlyses 
-Vänsterpartiets utsikter är faktiskt 
goda inför höstens val. Socialde
mokraterna har visserligen stark 
vind i seglen men det finns flera 
starka motiv för vänstersinnade 
väljare att välja oss i stället. Vi är 
emot EU, vi är emot pensions
uppgörelsen och förpensioner som 
är rättvisa mot kvinnorna, vi vill 
höja arbetslöshetsersättningen. till 
90 procent, vi säger nej till are
sundsbron och de stora biltrafik
paketen. Och en röst till vänster 
motverkar att socialdemokraterna 
ger sej in i ett permanent samarbete 
med ett eller flera borgerliga par
tier. 

Så sade Eva Olofsson som repre
senterade partistyrelsen på v
distriktets årskonferens i Eslöv nu 
i lördags. Själv kommer hon från 
Göteborgoch passade på att avvisa 
en anklagelse för röstfiske som 
har riktats mot partiet. Det har satt 
upp 21-åriga Hanna Zetterberg 
som tvåa på riksdagslistan men 
det är för hennes politiska kvali 
teter, inte för hennes filmroll som 
"Ron ja Rövardotter" . 

Svidande bakläxa 
Den optimism som Eva Olofsson 
uttryckte var det fler som delade 
på årskonferensen. Det kom till 
uttryck närden avgående styrelsen 
förslag till verksamhetsplan gnug
gades." Alldeles för defaitistiskt" , 
tyckte de flesta debattörerna. Det 
finns ingen anledning att diskutera 
hypotetiska lösningar efter ett 
Öresundsbrobeslut, eftersom vi 
måste utgå från att bron inte 

kommer att byggas. Chansen att få 
ett riksdagsmandat från Skåne är 
visst inte liten, som det står i 
programförslaget, och i vilket fall 
som helst får man inte skriva så i 
ett dokument som kan nå ut till 
allmänheten. 

Dessutom kritiserades tankarna 
om kommunalskattehöjning, som 
visserligen har framförts av 
vänsterpartister i olika kommuner 
men som drabbar vanliga skatte
betalare och därför är impopulära. 
Och inte kan vi provocera bilis
terna i ett land där åtti procent av 
hushållen har bil! 

Det blev en svidande bakläxa 
för distriktsstyrelsen som fick i 
uppgift att formulera en ny och 
offensivare verksamhets plan. 

Aktieägande antikapitalister 
Årskonferensens andra stora de
batt gällde de aktier i SE-banken 
som den välbeställda distrikts
kassan köpte 1993. Köpet gjordes 
för att man skulle kunna agera på 
bolagsstämman. Det gjordes med 
stor massmedial framgång av 
Johan Lönnroth, vilket på sin tid 
rapporterades här i VB. I år har 
Jörn Svensson lovat att ställa upp 
som distriktets ombud. 

Politiskt var förvärvet lyckat 
men även ekonomiskt, eftersom 
de tusen aktierna köptes för nio 
kronor stycket och nu står i cirka 
sexti. Men ett antal ombud tyckte 
att innehavet stör bilden av 
vänsterpartiet som en antikapita
listisk kraft, och att de pengar som 
nu berikar ägarna av SE-banks-

aktier har berövats den offentliga 
sektorn som har tvingats till 
smärtsamma nedskärningar. Den 
analysen bemöttes emellertid av 
andra talare, och vid votering blev 
det nederlag för förslaget att genast 
sälja alla aktier utom en. I stället 
ska de behållas så länge de gör 
politisk nytta, vilket bedömdes 
vara ett eller två år till. 

När det gäller det regionala 
samarbetet i Skåne är meningarna 
också delade. V har liksom andra 
partier krävt ett gemensamt 
skåneparlament och gått med i de 
diskussioner som har inletts om 
ett utökat samarbete. Mot detta 
finns det en opinion som ansluter 
sej till moderatemas uppfattning 
att landstingen har spelat ut sin 
historiska roll och att det räcker 
med kommuner och stat. 

Behövs distriktet? 
Liksom landstingens och den 
regionala nivåns existensberätti
gande ifrågasattes, undrades det 
om partidistriktet egentligen be
hövdes. I anslutning till motioner 
till tidigare partikongresser hävda
des det att v-distrikten ofta hade 
spelat en konserverande roll. 

Detta var emellertid ingen 
majoritetsuppfattning utan en 
distriktsstyrelse valdes för 1994. 
Ny ordförande blev Mats Åstrand, 
industriarbetare från Trelleborg. 
Från Lund sitter Sven-Bertil 
Persson och Gunnar Sandin kvar i 
styrelsen. 

Sedan upplöstes distriktskonfe
rensen och deltagarna konstitu
erade sej till valkonferenser som 
fastställde vänsterpartiets riks
dags- och landstingslistor. De 
återges på annan plats. 

Gr 

Såhär vill arkitekterna Göran Månsson och Marianne Dahlbeck bygga en hörsal på baksidan av Kulturens Vita Hus. Tanken är att den 
faluröda träkonstruktionen ska bryta av mot de vita putsade byggnaderna, som idag dominerar c:mrådet. Kritiken mot ingreppen _i den kultur
historskf värdefulla miljön har inte låtit vänta på sig. På fredag träffar byggnadsnämndens pres1d1um Kulturens styrelse och arkitekterna ... 
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VAASTERPART l ET LUND AN SER 

Rolf N igen? 
På valkonferenser i lördags fast
ställdes vänsterpartiets skånska 
riksdagslistor. Listan för Malmö
hus läns södra valkrets som Lund 
tillhör toppas av nu varande ledamo
ten Rolf L. Nilson. 

Det finns anledning påminna om 
att vänsterpartiet var emot den nya 
kretsindelning som nu träder i kraft. 
Skälet var partiegoistiskt men även 
principiellt. I en tid när det talas så 
mycket om skånsk samordning 
ansåg vi att det var befängt att öka 
antalet skånska riksdagsvalkretsar 
och därmed också splittringen, 
särskilt som det reella skälet var att 
avhjälpa socialdemokraternas 
interna rangstrider. 

Nu blev det i alla fall så att Lund 
väljer till riksdagen tillsammans 
de övriga sydskånskakommunerna 
från Y stad till Lomma men minus 
Malmö. Antalet representanter 
sjunker jämfört med den gamla 
fyrstadskretsen och därmed också 
vänsterpartiets möjligheter att få 
en plats, ens på utjämningsmandat. 
Och utsikterna är ännu sämre i de 
andra skånska kretsarna. 

Men vi hoppas naturligtvis, och 
ska arbeta för, att den skånska 
vänstern blir representerad i 
riksdagen även de kommande fyra 
åren. Ironiskt nog är det troligen 
vänsterpartiets ställning som enda 
EV-motståndare i riksdagen som 
inger de största förhoppningarna 
om ett bra valresultat - ironiskt 
eftersom Rolf själv ser positivt på 
en svensk anslutning. Detta har 
naturligtvis skapat tvekan kring 
hans person på en del håll. Att 
nomineringen ändå var enhällig 
vittnar om att han har gjort sej 
respekterad för sin förmåga att 
representera partiet och inte minst 
för sina kunskaper i de riksdags
frågor som han närmast har haft att 
bevaka, nämligen närings- och 
energipolitik. 

V ad EU beträffar förklarade han 
i lördags att han inte tänker driva 
någon konfrontationslinje i valrö
relsen. Han accepterar partiets 
huvudlinje men vet att fler tycker 
som han och tycker att debatten 
inom vänsterpartiet bör gå vidare. 

På andra och tredje plats kommer 
två andra goda kandidater från 
Lund: Karin Svensson Smith (EV
motståndare) respektive Kajsa 
Theander (vad vi vet obeslutsam). 

Vi tror att det är bra för skåning
arnas och Lundabomas intressen 
om Rolf L. Nilson blir vald till en 
ny riksdagsperiod. Men det är också 
viktigt förden geografiska balansen 
inom vänsterpartiet där norra 
Sverige i dag har åtskilligt fler 
förespråkare än vår del av landet. 
Och att välja om en (om än diskret) 
EV-anhängare vore ett bra tecken 
på att vänsterpartiet (numera) ger 
utrymme för åsiktsskillnader i 
viktiga frågor. I den allra viktigaste, 
att stärka solidariteten i samhället, 
är vi helt ense. 

från näringslivet: 
A ventyr i skinnbranschen 
skinnbanditer kallades de förr i 
världen, dessagentlemän i regnrock 
som på 30- och 40-talet med ett 
förbindligt leende (och ev. en fot) i 
dörren erbjöd sin tids vetande i ett 
tjugotal halvfranska band mot en 
långsiktig avbetalningsplan. Jag 
antar att de utförde en kulturgär
ning. I varje fall var det tack vare 
dem som ett antal halvt arbetslösa 
akademiker i Lund kunde hålla 
näsan ovanför vattnet. T.ex. var 
fil.kand . Tage Erlander, Vrml., 
redaktionssekreterare på Svensk 
Uppslagsbok, som gavs ut av ett 
obskyrt Malmöförlag vid namn 
Baltiska förlaget. Sveriges främste 
historiker av den marxistiska 
skolan, Per Nyström, var en av 
dem som "haltade" - så kallades 
det att försörja sig på skriverier för 
uppslagsboken. 

Inte bara bra böcker 
I dag heter uppslagsverket Natio
nalencyklopedin och det äventyret 
saknar inte likheter med Svensk 
Uppslagsbok. Ä ven NE produceras 
i huvudsak i Lund med omnejd, låt 
vara att huvuddelen av redaktionen 
sitteri Höganäs. De tär kontaktnätet 
från Lunds universitet ut i Iandet 
som är ryggraden i systemet, det är 
den vägen skribenter har kontaktats 
och rekryterats. NE utges av förla
get Bra Böcker, som givitu t många 
böcker, av vilka dock icke alla är 
bra. Det var en sensation när för
laget kammade hem den statliga 
beställningen av NE, mitt framför 
näsan på de stora stockholms
förlagen. Nåja, metoden var enkel, 
man lade in ett rejält underbud, 
baserat på en sanslös underskatt
ning av kostnaderna. Nu gick det 
bra ändå därför att också intäkterna 
var grovt underskattade: verket har 
sålts bättre än vad som antogs i 
kalkylen, men det är en annan 
historia. 

Sålt 
Vad som hände i förra veckan var 
att Bra Böcker, ink!. NE, såldes av 

grundaren Rolf J an son till en annan 
grundare, postorderkungen Alf 
Tönnesson i Malmö med sitt IMP, 
International Masters Publisher. 
Hur det blev så? Nils Gunnar 
Nilsson skrev i sin kommentar i 
sydsvenskan uppskattande om 
Jansons häftigaslottsfester i Frank
furt och beklagande över att förlaget 
nu måste säljas. Jovisst, men det 
fanns nog ett samband. Janson 
började med att redigera serie
tidningar i Stockholm och startade 
sen förlaget med en bokklubb i en 
nedlagd mjölkaffär i Helsingborg. 
Han har jämförts med Ingvar 
Kamprad i IKEA, men det intres
santa är skillnaderna. Kamprad är 
lutheranen som predikar sparsam
het och flit och som harexpanderat 
sin verksamhet försiktigt. Det har 
inte precis varit Jansons stil, det 
finns nog snarare ett drag av över
dåd och festlig generositet och 
chanstagningar kring hans person. 
Jag gissar att en betydande del av 
förlagets olönsamma utgivning 
tillkommit som Jansonska löften 
mellan skål och vägg. 

Pantad och såld 
Vi var alltså sådär en tretusen NE
skribenter av olika sorter som 
vaknade upp på lördagsmorgonen 
och fann oss sålda till en man i 
Malmö som säljer tyska samlar
tallrikar och receptsamlingar i 
kortlådor. Många har rekryterats 
till NE under tal om medarbetar
skapet som en närmast moralisk 
och nationell plikt. Det är vi som är 
realkapitalet i det så omtalade 
informationssamhället. Men jag 
ska inte vältra mig i indignation 
över kulturens förfall. Det gör man 
minst av allt på NE-redaktionen, 
förlagsredaktörer är ett luttrat s läk
te. Marknadsföringschefen på Bra 
Böcker var en transfer från tugg
gummibranschen och då är kun
skaper om försäljning av tyska 
samlartallrikar rena uppköpet. 
Friska pengar är alltid friska pengar 
och kanske skulle NE nu kunna 

befrias från sin självmords takt: tre 
nya band om året, l 00 nyproduce
rade uppslagsord varje arbetsdag! 

En enda stor familj 
Till slut bara några reflexioner om 
företagskulturer. Jag har tidigare 
skrivit om Tetrapaks paradoxala 
uppköp av Alfa-Laval. Där tog nya 
pengar knutna till en smal men 
lönsam sektor över gamla pengar 
som hörde ihop med en mycket 
bredare kompetens. Det särskilt 
intressanta var att en s.a.s. gammal 
företagsform, det familjeägda före
taget togöver ett modernt börsnote
rat företag. Familjeföretag har ju 
sina särdrag, nog så tydliga i Tetra
paksfallet: bysantinska intriger på 
nivån närmast toppen, patriarkalisk 
behandling av de anställda, klen 
facklig aktivitet, bristande infor
mation, låg personalomsättningoch 
allmän risk för stagnation. 

Visst finns det en viss charm i att 
jobba för familjeföretag, man blir 
faderligt bemött och det blir t.ex. 
utomordentliga julfester med rikligt 
med godis till barnen. Men de nega
tiva särdragen finns där. Det som 
är svårast i längden är det under
förstådda budskapet att vi alla sitter 
i samma båt. Visst, båten kan vara 
densamma, men nog sitter man 
väldigt olika. I Bra Böckers fall har 
nu i alla fall familjen J an son räddat 
vad som kunde räddas kunde och 
lämnat båten. 

Tja, sen skulle man förstås kunna 
säga en del kapitalets koncentra
tionstendenser och om hur stora 
fiskar äter små och om hur varje 
mänsklig kulturyttring under 
kapitalismen blir till en vara som 
underkastas marknaden. Men 
marxismen är ju ute, så det blir det 
inte tal om, och vi lever ju i den 
bästa av världar. 

Lucifer 

Mera oin vägtrafikbuller 
I nummer 8 av VB berättades om 

den märkliga bullerutredningen, 
där man inte fattat att det är roten 
till det onda, nämligen själva trafi
ken som måste bort om den nu 
plågar folk. Man kan verkligen 
undra varför en sådan självklar 
åtgärd inte föreslås. 

Det visarsig att miljö- och hälso
skyddsnämnden, som den hette då, 
redan 1990 tog ett bra initiativ för 
att minska bullerproblemen särskilt 
på Thulehemsvägen, som har en 
stark genomfartstrafik och många 
som klagar över detta. Miljönämn
den skrev och anmodade gatu- och 
trafiknämnden med stöd av 43§ i 
miljöskyddslagen att dels kartlägga 
störningarna, dels inkomma med 
förslag till åtgärder för att minska 

trafikflödet för att reducera buller
störningarna. 

Gatukontorets och stadsarkitekt
kontorets gemensamma svar blev 
att "inga särskilda utfästelser bör 
ges beträffande aktuell befintlig 
bebyggelse". Goddag yxskaft! 

Vad gjorde vänstern? 
I miljö- och hälsoskyddsnämnden 
var det vänsterpartiet som stod 
bakom kravet att minska trafik
flödet. I gatu- och trafiknämnden 
och i byggnadsnämnden därfrågan 
också varuppe, ifrågasatte vänster
partiets ledamöter uppenbarligen 
inte det resonemang som ledde fram 
till denna passiva inställning. 

Problemen har i alla falllett fram 
till den utredning som VB berättade 

om i nr 8. Trots den bristande fan
tasin, finns det ändå hopp om att 
vissa åtgärder skulle kunna vidtas, 
som inte bara går ut på att för minst 
en miljon om året ge fastighetsägare 
i störda hus bidrag till fönsterbyte. 

Åtgärder förutom att minska eller 
stänga av själva trafikflödet, som 
också vänsterpartiet föreslog, är 
att bygga minirondeller i vägkors
ningarna. Sådana har faktiskt visat 
sig vara mycket effektiva i att 
dämpa hastigheterna, och deras 
effektivitet bevisas också av att de 
är synnerligen illa omtyckta av 
bilister som ser dem som de hinder 
de i själva verket är. 

Thomas Schlyter 



Vem tar hand om våra sopor? 
Ska det vara vi själva, samhället eller producenterna? 
Den frågan diskuterades livligt på det åttonde Agenda 
21-mötet på Djingis Khan torsdagen den 3 mars. 

- Hur kan vi minska sopmängden 
till en långsiktigt hållbar nivå? 
- Kan vi kompostera vårte gete 
hushållsavfall? 
- Kan vi ta hand om vårt eget 
avloppsvatten lokalt? 

Detta var andra rubriker på 
kvällens möte. Samtalen inleddes 
av Eva Leire, som är ansvarig för 
avfallskurserna på Lunds univer
sitet, och rörde hur dessa system 
kan göras hållbara. 

Sveriges industri åstadkommer 
omkring 4,5 miljoner ton sopor per 
år. Vi konsumenter producerar 
drygt 300 kg avfall per person och 
år, vilket totalt i landet blir 2,5 
miljoner ton per år! 

Vad består då detta hushålls
avfall av? Jo, enligt resultatet från 
det sorteringsförsök i "vått och 
torrt" , som genomförts bl a på 
Djingis Khan, så består det så 
sorterade avfallet av 25% papper, 
l 0% plast, 2% textil, 48% köks
och trädgårdsavfall , 4% metaller, 
3% glas och 8% övrigt. 

Vad gäller avloppsvattnet så är 
kvävereducering viktig. Vi bör 
också försöka skilja på industri
avlopp, som är smutsigast, dag
vatten, vars renhetsgrad varierar 
mycket och det relativt rena hus
hållsavloppet Detta skulle dess
utom med fördel kunna användas 
till bevattning och gödning i sitt 
närområde. 

Använd inte nedsmutsande 
produkter! 
För att en totalt sett bra avlopps
rening ska åstadkommas, ger det 
bättre resultat att satsa på bättre, 
mindre nedsmutsande produkter i 
stället för att försöka förbättra 
reningen ytterligare. 

Om man vill ta hand om den 
organiskadelen av hushållsavfallet, 
så är rötning en bättre metod än 
enbart kompostering. Vid rötning 
får man värme och metangas plus 
jord, medan en kompost enbart ger 
jord. Rötning är dessvärre dyrt än 
så länge. 

Återvinningsansträngningarna 
fortgår, men det måste finnas en 

marknad för det återvunna. För
bränning av sopor är fortfarande 
gångbart, men deponering, dvs på 
tippen, minskar. 

Exemplet Markaryd 
I Markaryd , som har Il 000 
invånare, har man upphört med all 
sophämtning hemma hos folk. 
Istället finns det 32 st miljö
avfallsstationer där alla får lägga 
sina - sorterade! - sopor. Man har 
också s k naturdagis och projekt 
"gröna tippen". 

Trettio fraktioner 
Per-Anders Hjort är Miljödelega
tionens Agenda 21-samordnare 
och kommer från Lunds Renhåll
ningsverk. Han berättade bl a om 
vilka som till sist tar hand om våra 
sopor. Det sker utanför Lund, av 
Sysav i Malmö, Kemiavfall samt 
Sydåtervinning. Han ställde också 
frågan till oss i publiken om i hur 
mångadelar man nu sorterar avfall . 
Ingen kom i närheten av det rätta 
svaret, som ligger på uppåt 30olika 
fraktioner: möbler, metall , skrot, 
ofärgat/färgat glas, papper, kom
posterbart, batterier, NiCd-batte
rier, bilbatterier (med bly), träd
gårdsavfall, kylmöbler, vitvaror, 
trä. lysrör, kemikalier, textil , 
elektronikskrot, mediciner, kvick
silvertermometrar, returglas, retur
glas, Al-burkar, PET-flaskor, pap
pers-, plast-, plåt- m fl förpack
ningar. 

En jämförelse mellan mängden 
avfall från industrier resp hushåll i 
Lund visade att hushållsavfallet 
bara är en tredjedel av det från 
industrin. Detta förhållande påver
kar så klart renhållningsverkets 
prioriteringar. 

N å g on frågade, om man tog hand 
om allt sitt avfall själv, blev det 
gratis då? Nej, blev svaret, en 
grundavgift måste man ändå betala 
för att finansiera de mottagnings
anläggningar som måste finnas för 
det avfall man inte kan eller får ta 
hand om själv. 

Krister Palmkvist 

V föreslår grönare skolgårdar 
Ett omfattande arbete pågår i Lund 
för att göra skolgårdarna gröna. 
Att integrera levande natur i skol
och fritidsverksamhet kan också 
betraktas som en del i Agenda 21 -
verksamheten. 

Ansökningarom medel ur miljö
fonden för att göra Sankt Hans 
fritids till ett naturskaleprojekt och 
samtidigt "grönare" harbehandlats 
positivt av miljödelegationen. 

Eftersom både skolan och ung
domarnasjälvaspelaren avgörande 
roll för att skapa ett miljövänligt 
livsmönster, vore det märkligt om 
skol- och fritidshemsverksamheten 
på Spelmannen skulle upphöra. 

Det skriver vänsterpartistema 
Gunnar Stensson och Karin Svens
son-Smith till skolstyrelsen. 

Med sina stora träd och rika 
djurliv representerar Spelmannen 
just den omgivning som många 
andra skolor och fritids önskar sig. 

Vänsterpartistema föreslår att 
skolstyrelsen söker ett anslag om 
330 000 kr ur miljöfonden för att 
kunna behålla och vidareutveckla 
Spelmannen, istället för att flytta 
verksamheten till Ostra Tornskolan 

Vänsterpartiets Skånelistor 
På vänsterpartiets årskonferens i 
Eslöv fastställdes riksdags- och 
landstingslistorna till höstens val. 
Här är ett urval av de nominerade: 

Riksdagslista, M-län södra 
Rolf L Nilson, Lund; Karin Svens
son-Smith, Lund; Kajsa Theander, 
Lund; Mats Åstrand, Trelleborg; 
Maria Alvez, Svedala; Eskil Es
kilsson, Y stad; Ann Schlyter, Lund; 
Patrik Strand; Burlöv; Boel Bemer, 
Lund; Stig Jornfalk, Sjöbo; Sven
Hugo Mattsson, Lund; Lisbeth 
Persson, Burlöv; Lars-Arne Nor
borg, Lund; Birgit Krantz, Lund. 

Riksdagslista M-län norra 
Mikael Persson, Landskrona; Eva 
Hansson, Bjuv; Tasso Stafilidi s, 
Helsingborg; Karin Lång, Helsing
borg + ytterligare Il namn. 

Riksdagslista L-län 
Hans Wahlgren, Ängelholm; 
Greta-Stina Engelbert, Kristian
stad; Hans Wendel, Hässleholm; 
Britta Berg, Simrishamn+ 9 namn. 

Malmöhus läns landsting 
Ulla Hansson, Lund; Jessica Al-

fredsson, Helsingborg; Rolf L 
Nilson, Lund; Helena Svantesson, 
Lund; Thore Möller, Eslöv; Karin 
Ohlsson, Kävlinge; Lars Ståhl, 
Landskrona; Ann-Christin Malm
berg, Ystad; Lucas Lennartsson, 
Sjöbo; Karin Lång, Helsingborg; 
Peter Siesjö, Lund; Karin Nord
berg, Landskrona; Cecilia W aden
bäck, Lund; Peter Ahlbom, Hel
singborg; Mats Sjölin, Trelleborg; 
Monica Eriksson , Lund; Claes 
Zachrison, Landskrona; Ulla-Britt 
Thoren, Lund. 

Kristianstads läns landsting 
Eva Wahlgren, Ängelholm; Greta
stina Engelbert, Kristianstad; 
Anders Aren hag, Simrishamn; An
nika Svensson, Hässleholm + 10 
ytterligare namn. 

Ny distriktsordförande 
är Mats Åstrand från Trelleborg. 
Mats är 31 år och arbetar som 
maskinreparatör. Han är ordföran
de i livsmedelsarbetarklubben på 
Malaco i Malmö. 

Olof Norborg 

8 mars även i Lund 
Förra numret av Veckobladet innehöll en artikel om 8-
marsfirandet i Malmö. VB:s läsare kanske frågade sig 
om inget firande förekom i Lund. 

Jodå, men inte något större of- är ett tecken på de reaktionära 
fentligt sådant. En del kvinno- tongångar som gäller idag. Exem
kampsveteraner samlades hemma pelvis hade Arbetet tagit upp brev 
hos Kitten Anderberg på en im- från läsekretsen. Läsarna hade av 
proviserad, inofficiell samman- redaktionen ombetts att skildra 
koms t. Ingen av de närvarande hade kvinnor som de beundrar. Alla 
orkattahuvudansvaretförattorga- artiklar handlade om kvinnor som 
ni sera ett offentligt arrangemang. offraq~ sig för anhöriga, makar och 
Alla hoppades att yngre krafter barn. Ar detdessa självuppoffrande 
skulletaöver-efter20åri politiken kvinnor som samhället vill ha 
kan man känna sig lite sliten. tillbaka, så att man i lugn och ro 

Varför Malmö 
men inte Lund? 
Över en tallrik varm soppa venti
lerades åtskilligt under kvällens 
lopp. Varför ordnas ett offentligt 
8-marsfirande i Malmö men inte i 
Lund, var en fråga som många 
ställde sig. Varför har nya friska 
krafter tagit över där men inte i 
Lund? Den politiska aktiviteten 
verkar vara betydligt större i 
Malmö, inte bara i kvinnokampen, 
utan på en hel mängd områden. 
Vad kan förklaringen vara till detta? 

Har vänstern haft monopol på 
många aktiviteter här i Lund? Har 
arrangemangen oftl} fått en alltför 
akademisk prägel? Ar formernaför 
politiken förlegade? Elle är det helt 
enkelt så att det finns fler människor 
i Malmö som känner konsekvenser
na av dagens politik in på bara 
skinnet? 

Något svar kom vi inte fram till, 
men visst är det en fråga värd att 
begrunda. 

Backlash i Sverige 
Ämnet backlash i Sverige var 
naturligtvis oundvikligt. Dagstid
ningarnas sätt att behandla 8 mars 

kan skrota den offentliga sektorn? 
Arbetets temaden 8 mars upplevde 
vi som ett tydligt exempel på denna 
svenska backlash. Vårdnadsbidrag, 
abortmotstånd och pigdebatten togs 
under kvällen upp som ytterligare 
exempel på detta fenomen. Många 
tunga suckar hördes från kvinno
kampsveteranerna. 

Optimism trots allt 
K vällen avslutades med t vnga 
diskussioner där vi slog fast en 
mängd frågor som vi var beredda 
att slåss för: vår rätt till arbete, sex 
timmars arbetsdag, barnens rätt till 
bra daghem, de gamlas rätt till en 
bra vård och för fred och rättvisa. I 
gruppen spreds en optimistisk 
stämning och alla hoppades på ett 
nytt, bättre år för kvinnokampen. 
Inte minst viktigt är det att kvinnor 
träffas så här och diskuterar för att 
inte gripas av pessimismen ensam
ma hemma i soffhörnet. Ett konkret 
resultat blev en insamling till 
kvinnor och barn i Bosnien. 1200 
kronor blev insamlingsresultatet 

Bidrag gärna själv till Rädda 
barnens insamling på postgiro
nummer 90 O l 00-9! Märk talongen 
Från kvinna till kvinna. 
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Hö och raketer. 
Replik till Lars-Arne Norberg. 

V -styrelsens ledare i VB nr 8 
ironserade över det socialdemo
kratiska förslaget att gräva ner 
järnvägen genom centrala Lund 
och drog parallellertill andra lokala 
trafikutopier av lika orealistiskt 
slag från det partiet. Lars-Arne 
Norborgs kommentar i nr 9 visar 
att det behövs ett förtydligande. 

I 1988 års kommunalval bröts 
den långa borgerliga majoriteten i 
Lunds kommun. Det bildades ett 
slags koalition av s, v och mp. 
Miljöpartiet, som anser sej stå 
utanför höger-vänsterskalan, var 
ingen självklar partner men valde 
att stödja vänstern eftersom den 
utlovade en bättre miljöpolitik och 
konkret att årligen anslå avsevärda 
belopp till en miljöfond. 

Det som mp direkt hade i 
tankarna när de föreslog den 
fonden var ett trådbussprojekt som 
de på egen hand hade utrett något 
år tidigare. Hur stadsbussarna i 
Lund skulle drivas var en fråga 
som diskuterades mycket de åren, 
och även vänsterpartiet fastnade 
för trådbusstekniken som hade 
fördelen att vara beprövad jämfört 
med andra lösningar som var i 
svang. Den hade också fördelen 
att kunna köpas i princip nyckel
färdig. De rödgrönas smala chans 
att få behålla sin majoritet var 
nämligen att redan under val
perioden visa Lundaborna att något 
konkret och rejält hade gjorts för 
stadens miljö. 

Gatu- och trafikförvaltningen är 
tyvärr känd långt utöver Lunds 
gränser för sin initiativlöshet så 
det förutsattes en klok och energisk 
politisk ledning för att projektet 
skulle lyckas. Till ordförande i 
den aktuella nämnden uts åg 
socialdemokraterna Lars Åström. 
Han demonstrerade från början 
stor energi och en myckenhet god 
vilja. Emellertid fanns det andra 
nödvändiga egenskaper som han 
saknade. 

Lars Åström trodde inte på 
trådbussar. I stället tog han fasta 
på ett förslag om en enkelspårig 
spårväg som skulle kosta, om jag 
minns rätt, cirka 70 miljoner. Själv 
frågade jag de sakkunniga på 
tekniska högskolans avdelning för 
trafikteknik vad de tyckte, och 

Demonstrera 
för humanare 
flyktingpolitik 
På lördag den 19 mars är det 
demonstration med samling på 
Clemenstorget kll2 under bande
rollernaHumanare flyktingpolitik, 
Fler flyktingar till Lunds kommun 
och Upphäv visumtvånget! 

Arr. Ung vänster, Liberal 
ungdom, RKU, Ungsocialisterna, 
Smålands, SSU, Cirkusvagnen, 
Dracula m fl. 

Musik mot rasism 
På måndag den 21 mars är det en 
internationell dag mot rasism och 
främlingsfientlighet Då ordnas 
stor musikfest på Mejeriet under 
eftermiddagen. Mellan kl 14 och 
18 kan du höra och se Nattåg, 
Danstagen, X-Caliber, Afrika 
Roats , Golden Turkey, Fem på 

sällan har jag sett så kraftfulla 
huvudskakningar. Upplägget var 
helt oprövat och den kalkylerade 
kostnaden nog alldeles för låg, 
menade experterna. Dettaåströms
ka projekt var något annat än 
stadsbyggnadsdirektör Tingvars 
och andras planer på spårvägar till 
Dal by och Slaffanstorp som Lars
Arne Norborg syftar på. 

Det är dock kanske inte så 
märkligt att Norborg (trots att han 
satt som vice ordförande i nämn
den) har glömt Lars Åströms 
ursprungliga spårvägside, efter-

som även den senare snart nog 
övertygades om dess bristande 
realism. Men då hade dyrbar tid 
redan gått förlorad . Och den andra 
villan var inte stort bättre än den 
första. 

Bakom denstodekologen Urban 
Emanuelsson. Han värnade om 
Lundarraktens våtmarker som 
hotades av utplåning eftersom 
ingen hade ekonomiskt intresse 
av dem i den rationella djur
hållningens tidevarv. Han tyckte 
sej dock finna en finna en avsätt
ning: höet skulle rötas till sumpgas 
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villovägar, Jason "Timbuktu" 
Diakite och Rosean Reddy. 

Lunda-aktionen mot främlings
fientlighet, våld och rasism arran
gerar tillsammans med en rad 
studieförbund, kristna, solidaritets
och kulturföreningar samt politiska 
partier från m till v. Fritt inträde! 

Demonstration för 
Kurdistan 
Lördag den 19 mars med samling 
på Clemenstorget kl 11. 

Med anledning av sexårsdagen 
av bombningen av staden Halabaja 
i irakiska Kurdistan inbjuder de 
Demokratiska Irakiernas förening 
i Sverige till demonstrationen, som 
vänder sig med avsky mot använ
dandet av kemiska vapen. 

Den kurdiska staden Halabaja 
utsattes den 16-19 mars 1988 för 
Saddam Husseins bomber. 5000 
civila, mest kvinnor och barn, dog 
omedelbart, och dubbelt så många 
sårades. 

och med gasen kunde man driva 
just stads bussar. Som tankemodell 
var detta mycket elegant och 
miljöminister Birgitta Dahl (s) 
uttalade sej starkt berömmande. 
Mer insatta personer var skeptiska 
inför de skissartade ekonomiska 
kalkylerna. 

Lars Åström tände (naturligtvis) 
på hödriften som blev föremål för 
en fördjupad utredning . Den 
utmynnade i den trestegsraket som 
Lars-Arne Norborg, en raket som 
tyvärr inte lyfte många meter över 
marken och vars sken inte impo
nerade stort på Lundaborna, som i 
det följande valet återgav de 
borgerliga partierna makten och 
härligheten. K var finns några icke 
förpliktigande skrivningar om en 
framtida biogasdrift-som inte ska 
bygga på hö och alltså inte räddar 
ett enda hektar våtmark! 

Det som hade kunnat bli den 
rödgröna majoritetens stora och 
tydliga miljösatsning förfuskades 
alltså. Miljöfonden växte, men 
pinsamt nog kunde man inte 
komma på tillräckligt med vettiga 
projekt att använda den till när 
trådbussarna var ute ur bilden. 

Det hela var naturligtvis (liksom 
projektet "bilfri innerstad") ett 
kollektivt misslyckande som alla 
tre partierna delar ansvar för. Men 
ett särskilt ansvar faller på Lars 
Åström. Det var inte välbetänkt att 
göra honom till ordförande i en så 
viktig nämnd. Den kommun
fullmäktige ger ett ämbete, ger det 
tyvärr inte alltid förstånd att sköta 
det. 

Gunnar Sandin 

Liedman och 
Arvidsson 
till K varnby 
Gemensam sektor ellet civilt 
samhälle är temat. På lördag den 
19 mars kl 13 och 17 blir det 
förläsningar och diskussion om 
vårt behov av staten, om välfärds
samhället och den offentliga 
sektorn i arrangemang av K varnby 
Folkhögskola. Seminariet som är 
öppet för alla intresserade (pris 
50:- kr) gästas av idehistorikern 
Sven-Eric Liedman och histo
rikern Håkan Arvidsson. Platsen 
är skolans nya lokaler på Industri
gatan 4 nära Värnhemstorget (f d 
skofabrik). 

Kvarnbyordnarflerintressanta 
kortkurser och seminarier under 
våren (se VB nr 8). Ring 040-49 
73 lO och be om katalogen! 

Afghanistankommitten 
fyller 10 år 
Lunds Afganistankommitte in
bjuder till buff e med tal och musik 
på tisdag för att fira att man i Lund 
arbetat i tio år för Afghanistan. 
Rikskommittens ordf Maria 
Leissner talar, Lars Grahnström 
berättar. Afghansk musik. Plats: 
Mejeriet, Cafeterian 22 mars kl 
19. Pris 150 kr, som insätts senast 
18mars på pg 4789961-2. 

~ 
KOMPOL-mötet den 21 mars kl19.30: 
Förbereder fullmäk1igemötet 24 mars. 

RÖDA KAPELLET. Sön 20.3 kl. 
1845 rep på stadsbiblioteket (obs!), 
ingång från S:t Petri kyrkogata. Ta 
med notställ. Konsertrepertoaren. 
Lö 26.3 genrep på biblioteket kl. 
14.30, konsert 16.30, gemensam 
supe efteråt. Håll beredskap för 
spel i Malmö ans 30.3 kl. 17 för LO
distriktet. 
VÄNSTERPARTIET. Må 28.3 kl. 
19.30 medlemsmöte. Fastställelse 
av kommunfullmäktigelista. Se 
utskick och nästa VB-nummer. 
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