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Efter tre år med borgarna: 

Social snedrustning 
VB bad en av vänsterns kandidater i höstens val, Sven-Bertil 
Persson att förklara för VB:s läsare vad han tycker är den 
viktigaste frågan inför höstens kommunalval. 
Sven-Bertil tvekarinte att utnämna 
omsorgen om barn som den fråga 
som han vill jobba för i höstens 
val. 

Under den senaste valperioden 
har landets drabbats av ett system
skifte som resulterat i försämringar 
av anmärkningsvärda mått , slår 
han fast. Undersökning efter 
undersökning visar på samma 
resultat; förskolebarn såväl som 
skolbarn drabbas hårdast av 
systemskiftet. 

Man brukar kalla det social ned
rustning, men med tanke på att det 
är speciellt en grupp som drabbas 
kan det också kallas "snedrust
ning"! 

För det är så, säger Sven-Bertil 
att det som sparas på barnen idag 
kommer att visa sig i form av 
sociala problem i morgon. Vi ser 
redan ökad ojämlikhet. Klassklyf
torna vidgas i arbetslöshetens spår. 

Vårdnadsbidraget bort 
I den borgerliga regeringens elfte 
timma röstades ett symboliskt 
vårdnadsbidrag igenom. Två tusen 
kronor före skatt, vem kan försörja 
sig- och sitt barn på det? 

Vänsterpartiet arbetar för kvin
nors rättigheter och jämställdhet 
mellan könen. Vi vill bygga ut 
föräldraförsäkringen samtidigt 
som vi menar att en god utbyggd 
barnomsorg skapar både arbeten 
och möjliggör för kvinnor att för
värvsarbeta. 

Det här skall rättas till: 
Lund har inte klarat sig undan 
kraftiga nedskärningar, fortsätter 
Sven-Bertil. En drygt femton
procentig kvalitetsförsämring 
betyder i praktiken att färre vuxna 
skall ge fler barn en god omsorg. I 
genomsnitt har en daghemsgrupp 
ökat från 16 till 18,5 barn exemp
lifierarvår vänsterpartist, som själv 
har professionell erfarenhet av 
barnomsorg. Ett annat exempel på 
försämring är att man fråntagit en 
halv årskull barn rätten till barn
omsorg genom att höja lägsta ålder 
för barnomsorgsplats från l till 
1,5 år. 

Osolidaritet 
Vad får det här för konsekvenser, 
frågar Sven-Bertil och svarar själv; 

När barngrupperna blir större och 
personalen minskar blir resultatet 
"osolidariskt". Barn med stora 
problem blir barn med olösta pro
blem. Barn med små problem blir 
"besvärliga". Fler barn måste 
pekas ut som extra krävande för 
att en nödvändig personalför
stärkning skall godkännas. Perso
nalen känner sig alltmer otill
räcklig och frustrerad. Fler barn
de som behöver mest - får svårt 
längre fram i dom allt större 
skolklasserna. Dom riskerar att bli 
utslagna från arbetsmarknaden när 
dom blir stora, t o m innan dom 
ens fått in en fot där. 

Och nu blir det reklam 
Sven-Bertil Persson vore ingen bra 
politiker om han inte hade åtmin
stone några förslag till lösningar 
på de uppräknade problemen. 

Det är självklart säger Persson 
att vi i vänstern tycker att en av de 
viktigaste politiska uppgifterna 
under nästa mandatperiod, blir att 
öka personaltätheten på daghem
men - inte för personalens skull, 
inte för föräldrarnas skull, men för 
barnens skull! Grundbemanningen 
måste höjas. Fasta pooltjänster 
inrättas, ett antal i varje distrikt. 
Föräldrarnas insyn och möjlighet 
att påverka verksamheten måste 
ökas genom att de föräldraråd som 
nu ska inrättas på alla daghem får 
reela maktbefogenheter. 

skattehöjning vallöfte? 
Dessutom, lovar Sven-Bertil att 
jobba för att barn även dom under 
3 år som får småsyskon, får behålla 
sina dagisplatser ograverade. Det 
här kostar pengar. Om inte staten 
skjutertill merpengar kan vänster
partiet så småningom komma att 
föreslå höjd kommunalskatt för 
att säkerställa en bra barnomsorg 
för alla barn. 

I övrigt hänvisar Persson till det 
kommande barnomsorgsprogram
met som Lundavänstern går till 
val på. 

Löftena, påpekar Sven-Bertil, 
gäller förstås bara om man kan 
störta borgarna från den kommu
nala tronen i höst. 
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V på bolagsstäntnta 
-Vad forstå vi med bolagsstämma? 
-Om aktierna lämna god utdelning, fOrstå vi därmed en 
~emytlig sa~varo utan vin och mat, som efterföljes av en 
ann u gemytligare samvaro med mycken mat och ännu mera 
vin. Alla se ut som solvargar och styrelsemedlemmarna 
strutta omkring som prisbelönta påfåglar och prusta "Pouh!" 

Allt enligt Falstaff, fakir i "Lyckans lexikon" (1895). Det 
går som bekant bra för den svenska storindustrin och 
storfinansen just nu, och det präglade stämningen på de 
bolagsstämmor som skånedistriktets representanter har 
bevistat nu i vår, i kraft av vårt aktieinnehav. 

S-E-banken 
"En viss air av skitförnämhet präg
lade stämningen och klasskillna
den mellan elitskiktet och massan 
av små aktieägare var markant", 
rapporterar Jörn Svensson som fö
reträdde distriktet på den välbe
sökta stämman och berättar mera: 

"Jag hade ett längre kritiskt in
lägg, där jag begärde en analys 
och förklaring till den process som 
lett till de kreditförluster, som med 
över 10 miljarderalltjämt belastade 
1993 års resultat. J ag framhöll hur 
orimligt det var, att ingen förutsett 
att konjunkturer alltid bryts och 
att särskilt inflaterade fastighets
konjunkturer bryts häftigare än 
andra. Jag framhöll också att SE
banken måste ses som en del av 
samhällsekonomin och inte som 
vilket kommersiellt företag som 
helst. 

VD svarade egentligen inte på 
frågorna utan vek undan med 
hänvisning till att andra banker 
gjort värre förluster. Att man kan 
förutse en konjunkturnedgång var 
honom helt främmande! Styrelsen 
satt tyst och passiv. 

Björn Forsgård från Aktiespa
rarna hade också kritiska synpunk
terochjag fickinstämmanden från 
de två talare (småägare) som också 
yttrade sig. En del applåder be
ledsagade mitt inlägg. Efter stäm
man kom flera deltagare fram och 
uttryckte sin uppskattning." 

Jörn lovar att försöka följa den 
fortsatta utvecklingen i banken, 
inte minst den nya marknaden för 
"derivat" vilken han betraktar som 
något risk fy lid. 

En skolad marxist som Jörn 
Svensson vet naturligtvis att kon
junkturer växlar. Det förefallerallt
så som det skulle ligga i bankled
ningens eget intresse att lyssna på 
den sortens kritiker. 

F.ö. kan noteras att distriktets 
S-E-banksaktier successivt har 
sjunkit i kurs under våren och nu 
är nere i drygt 40 kr. Men en viss 
vinst skulle ändå uppstå vid en 
fö rsäljning. 

Sydkraft 
På Sydkrafts stämma kunde 
distriktets representant sitta tyst. 
Vänsterns synpunkter blev storar
tat framförda av Lennart Värmby 
från Växjö. Det brukar de bli , och 
det märks att många uppskattar 
den blandning av sakdebatt och 
underhållning som hans inlägg 
innehåller. Och hans jeansjacka 
utgör en uppfriskande kontrast mot 
alla sobra kostymer. 

Varmast applåd fick han när 
han önskade sej fler kvinnor i den 
nya bolagsstyrelsen och flest leen
den när han vände sej till represen
tanten för Preussen Elektra på 
(medvetet knackig?) tyska. Men 
sådana publikknep börinte undan
skymma tyngden i hans kritik. 

Han tog upp driftsstoppen i Bar
sebäck och Oskarshamn som kos
tat Sydkraft 400 miljoner 1992 
och 500 miljoner 1993 . Årliga 
kostnader på ca en halv miljard 
kan inte kallas engångskostnader 
(vilket görs i verksamhetsberättel
sen) utan måste rimligen läggas in 
som normala omkostnader, sa 
Lennart. 

Och om samarbetet med Preuss
en Elektra: det talas från ledningen 
varmt om alla samordn in gs
fördelar. Men hörde vi inte precis 
samma saker om Volvo och 
Renault, och hur snabbt blev det 
inte lögn av gårdagens sanning! 

Ni säger att majoriteten ligger 
tryggt i svenska händer. Men nu 
säljer Helsingborg ut sitt innehav, 
och andra storägande men fattiga 
kommuner kan följa efter. Tar 
bjässen Preussen Elektra full kon
troll reduceras Sydkraft till en liten 
landsbygdsfilial. 

Trots inkomstbortfallet på 
kärnkraftverken har Sydkraft gjort 
rekordvinster. Tyder inte det på att 
abonnenttaxorna är för höga, 
frågade Lennart också. Fast e gent
ligen kräver vänsterpartiet högre 
elpriser (för att tvinga fram spa
rande), så han menade väl att över
vinstema borde hamna hos staten 
och inte hos privata intressen. 



Se Danmark 
Svar till "Månsson" 
Jag tror att "Månsson" ser kom
munalpolitiken mer från in~idan 
än vi andra, som bara är hänvisade 
till att läsa om den i VB och dags-
pressen. . . 

Månsson verkar nämligen mte 
förstå att vänsterpartiet i Lund inte 
syns längre. Avsikten kan vara hur 
bra som helst, men så länge ingen 
annan än Månsson noterar de goda 
beslut som Roland Andersson och 
andra ställer sig bakom i nämnder 
och styrelser så hjälperdet inte oss 
som ska rösta. 

"Vänsterns vidlyftiga löften 
imponerade aldrig på mig ochjag 
trodde aldrig att de skulle vara 
möjliga att genomföra ... " skriver 
Månsson. 

Det var en märklig brist på per
spektiv må jag säga. Barnomsor
gens utbyggnad i Lund och trafik
saneringen i centrum och_ st<?ppet 
mot den hämningslösa nvnmgs
politiken hade väl förvisso många 
orsaker. Menjag är övertygad om 
att en starkt bidragande faktor var 
en talför, obekväm och agerande 
vänster. 

Och då som nu påstod den bor
gerliga kommunledningen att fi
nanserna inte tålde fler påfrest
ningar. 

Jag säger inte, som Månsson 
vill ha det till, att vänstern ska 
utfårda vidlyftiga löften. Det är 
inte det saken gäller. Jag menar att 
vänstern för sin trovärdighets skull 
så ängsligt sneglar på den lokala 
socialdemokratiska partiledningen 
att den blivit en tandlös tiger utan 
intresse för lundaborna. 

Se över sundet en stund. Efter 
den första danska folkomröstning
en om Maastricht-avtalet svängde 
socialistisk folkparti. Partiet ställde 
sig i folkomröstning nu~mer tv~ 
bakom ett ja, i förhoppnmg att fa 

. bilda regering tillsamma~s . ~ed 
socialdemokraterna. Socialistisk 
folkepartis ordförande var bergfast 
övertygad om attSFskulle få plats 
i en koalition med s. 

Han bet sig ordentligt i tummen. 
Alldeles bortsett från att v i Lund 

inte har gjort några kovändningar, 
så liknar hans övertygelse den som 
"Månsson" ger uttryck för inför 
valet. Trovärdighet är en sak och 
anpassning också, men sans och 
måtta får inte gå för långt. 
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En inbjudan 
Signaturen "Månsson" förklarar i 
senaste VB varför han tänker rosta 
på vänsterpartiet i höstens val. . 

Han/hon påstår att det finns radi
kala krafter inom socialdemokratin 
som arbetar för en radikal miljö
politik, och tillägger lite föraktfullt: 
" .. .får vi sedan några miljöpartister 
i fullmäktige som är intresserade 
av att nå resultat och som vågar 

göra överenskommelser, kan resul
taten bli riktigt bra" . Möjligen är 
detta bara en listig provokation 
från VB s red för att få igång debatt 
om röd-grönt samarbete. I så fall 
har den lyckats. Och det är på 
tiden. 

Det första man då frågar sig är: 
i vilka frågor har det funnits möj
lighet att uppnå resultat i fullmä~
tige som skulle ha sumpats. ull 
följd av mp:s agerande: och vii~a 
resultat har vänsterpartiet uppnatt 
med sin omskrivna "resultat
politik"? Jagkan intepåminnamig 
några alls. Och finns det någ_on 
motsättning mellan att tydligt 
formulera radikala krav och söka 
kompromisser eller sedan rösta ~å 
det minst dåliga förslaget? Det ar 
f.ö mycket sällan som vare s_ig _v 
eller mp är vågmästare. ~aJon
teten är oftast stor, med skiftande 
konstellationer, ofta m+s+fp. 

Jag anar att "Månsson" vill se 
en överenskommelse mellan v och 
s, kanske mp inför valet. I?för 
valet 91 fanns det trevare om nagot 
slags trafikpolitisk plat~f~IT? s/v/ 
m p som vi förkastade. V 1 sa g m gen 
anledning till plattform med ett s
parti som var i full fard_ m~d att 
bygga vägen längs HoJe a. och 
Västra Ringen, att planera Ostra 
Ringen, som ville (och vill) dra in 
fler P-hus i stadskärnan, bygga 
Hardebergasstaden, exploa~era 
Folkparken, för att nu ta nagra 
exempel. Det handlar om tro
värdighet. Inför budgeten 1990 
ingick v, s och mp en överens
kommelse, av vilken det enda 
resultatet blev det s.k miljö
anslaget. Bland de punkter som 
inte blev av märks byggandet av 
fem vindkraftverk. Nu i maj när 
kommunstyrelsen på förslag från 
mp faktiskt beslöt ge bolaget 
direktiv att bygga vindkraftverken 
- då avstod sossarna. T.o.m 
folkpartiet röstade ja. 

Så gärna röd-gröna överens
kommelser, men då .får det ställas 
krav på s. Bort med Ostra Ringen, 
t.ex. Och glöm inte de blekgröna, 
centern! 

Men vänsterpartiet då? V 
röstade visserligen emot si n 
motion om bilfri innerstad, verkar 
inte ha några tvivel om lunda
bygdens utbyggnad, verkar oint
resserade av biltullar, är nästan 
lika snåla mot stadstrafiken som 
de borgerliga, avhånade mp:s 
förslag att äntligen få kommunen 
att handla miljövänligt etc. Men 
jag ser ändå gärna mer rödgrön~ 
samarbete. Och ännu mer pa 
riksplanet- varför inte valteknisk 
samverkan v/mp/kp? 

Mp:s och v:s solidaritetstankar 
ligger nära varandra. Särskilt när 
vänstern nu insett att det finns en 
solidaritet med framtida genera
tioner också. Det finns mycket att 
diskutera om skola och barn
omsorg -vi vill båda satsa mer. 
Och m p har faktiskt också sagt at! 
vi är beredda atthöJa skatten om sa 
behövs föratt vända nedrustningen 
till upprustning! Tag en funderare 
över sommaren, Månsson! 

I all hast, 
Peter Björling (mp) 

Gentlemannens frukost: 
Överlever knappast 
Mums på Klostergatan var en 
godisbutik som vänstern hade ett 
gott förhållande till. Efter _ägar
skifte blev den mycket tråkigare. 
Nu är chokladkartongerna borta. 

I stället har vi fått ännu en liten 
servering, Cafe Express. Har man 
sena frukostvanor kan man pröva 
stället som öppnar tio. 

Inredningen är trevligt spartansk 
med en disk utmed ytterväggen där 
man kan titta på gatulivet medan 
man tittar på gatulivet. Inne i loka
len finns det nämligen inte mycket 
liv att betrakta. Alla gillar ju inte 
den spartanska stilen, särski~t som 
den också präglar utbudet 1 kak
disken, ett hårt begränsat urval ur 
den kända firman Delicatos stan
dardsortiment Kaffet smakar som 
kaffe brukar. Wienerbröd saknas 
men det finns ett slags choklad
doppade croissanter som borde få 
svalna innan de serverades. 

Ett kafe som inte lär bli långlivat 
och som inte skulle förtjäna några 
kommentarer om det inte var för de 
anmärkningsvärt goda ostbaguet
tema. Så slink in och pröva en när 
ni ändå går förbi. Medan tid är. 
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Behöver Sverige EU? 
Förra måndagen hade KPML(r) 
inbjudit till debatt med RolfNi!son 
från vänsterpartiet, under rubnken 
"Behöver Sverige EU"? Från 
KPML(r) deltog Anders Karlsson. 

Rolf inledde med att mycket är
ligt tala om att han var EV-an
hängare men att det var hans per
sonliga åsikt, oc~ i_nte Väns~erpar
tiet som driver linJen neJ ull EU. 

Han förklarade att han har tagit 
denna ställning därför kapitalet 
redan är gränslöst, och för att 
motverka detta bör också fackföre
ningsrörelsen vara internationell. 

Dessutom ansåg han att EU är 
fredsbevarande inom Europa. Han 
tog som exempel att vi ej upplevt 
några storkrig mellan Tyskland o~ h 
Frankrike som tidigare. På det rrul
jömässiga området behövdes ett 
överstatligt forum också. 

Anders ansåg att vi bäst kunde 
uppnå detta genom det vanliga 
samarbete mellan internationella 
förbindelser på det fackliga planet. 

Roi f ansåg att den kreativa kap i
talismen var orsaken till vårt väl
färdssamhälle. Mot detta invände 
Anders att framstegen ej behövde 
vara kopplade till privatkapitali~m. 
Han pekade på det tidiga~e Sovjet, 
där man faktiskt var först 1 rymden, 
men genom byråkratiskt stel 
benthet tyvärr senare spårade ur. 

Mötet kom fram till att en arbets
delning är enda sättet att lösa arbe~s
lösheten i framtiden. Vänsterpartiet 
föreslår 6 timmars arbetsdag därför 
att vi har ett näringsliv som genom 
mekanisering ej behöver lika stor 
arbetsstyrka som tidigare trots ökad 
produktivitet. 

Göte 

~ ~, v..v- .···· Från 
~ ..... Täppan 

Det växer bra utmed banvallen nu 
efter allt regnande. Mina perenner 
är lättskötta och jag behöver bara 
ta bort det värsta ogräset. De två 
kryddlanden tål det mesta. Hallon
snåren, som kommer från grannen, 
brer ut sig. IKEA-blomstren (en 
gång köpta utanför detta va:u
hus )verkar tåliga. B jömbärsspal J en 
håller fortfarande fastän den är klent 
byggd av spröd bam~u_. De _gallra~e 
krusbärsbuskarna borJar hamta sig 
efter den chock sekatören åstadkom 
förra året. 

Tyvärr är jag nume_ra ensam
odlare här utmed det fna området 
jämsmed järnvägsspåren. B_ar_a 
låsta redskapslådor rrunner om tldi
gareodlingsgäminga!. Maskrosor, 
kirskål , gräs och lupmer håller på 
att ta över täpporna. Enstaka JOrd
gubbsplantor håller fortfarande 
stånd mot det vilda. 

Paradigmbyte . 
Efter vistelse i täppan brukar Jag 
ganska ofta asa mig över till Höge
vallsbadet mittemot. I bastun har 
det hänt attjag pratat med en äldre 
man som har en kolonilott snett
emot sambons. Den har han haft i 
många decennier med sin frua och 
de har blivit så vän med fåglarna att 
dessa brukar möta dem vid grinden. 
Nu har hustrun dött och han har 
plötsligt blivit senil och kan inte 
sköta sin koloni. En släkting satte 
häromdagen in en annons och 
begärde 12.000 för det hela. 

Jag slog snabbt till. Någon gång 
måste man ju bli bofast och betala 
för sig! Men jag kommer förstås 
behålla mitt friland och vårda det 
så länge krafterna räcker. Huset på 
tomten är från industri- och hant
verksutställningen i Lund 1907 och 
användes vid försäljning av chok
lad. Stugan är rejält byggt, men är 
en smula märkt av åren. 

Kjell, som den förre ägaren het~e, 
hör till det släkte som inget VIll 
slänga, bl a verkar han ha samlat på 
snörstumpar. Men det finns också 
massor av gamla rostiga redskap 
somjag ömt kommer att vårda. En 
del verkar faktiskt handsmidda. 

Första dagen kom en blåmes och 
satte sig vid dörröppningen, den 
var uppenbart halvtam. Sambon 
kunde förtälja att den även brukade 
besöka hennes domäner och att hon 
nästan var trött på den. Uppe i ett 
gammalt päronträd på tomten bor 
ett skatpar som brukar Jaga 1vag 
kråkor och råkor från reviret. Hur 
ska de nu reagera när jag sitter 
nedanför och dricker kaffe och 
lyssnar på radio? 

Trädgårds!'":iöblema är av den 
gamla sorten, tunga men ~ållbar~ . 
Men så mycket sittande blir det val 
inte. Mycket har blivit igenvuxet 
och det gäller att med varsam hand 
restaurera den gamla trädgården. 
Sambon kastar lystna blickar på 
växterna, hon älskar att rycka upp 
ogräs med rötterna ( medanjag ofta 
bara kniper av). Det är mycket nu, 
kan man säga. Glad sommar! 

Finn 



(V)äckelsemöte i (V)ästerås 
Med bidragfrån skånedistriktet deltogjag i endagsseminariet 
"Full sysselsättning" i Västerås den 31 maj. Det var ett 
arrangemang mellan Västerås stift och Demokratiakade
mien, ett slags "dotterbolag" till Föreningen Ordfront Redan 
två veckor tidigare häcklades seminariet i Svenska Dagbladet 
och kallades ett "ett vänstermenjevikiskt väckelsemöte." 
Omkring 150 personer fanns på naturen, oberoende av den statliga 
plats i Kyrkbackagårdens hörsal. rätten. 
Seminariet öppnades av Claes- Ordfronts förlag gav 1992 ut 
Bertil Ytterberg, "den olydige bis- "Människans Rättigheter" av Tho-
kopen" (fortfarande en!. Sv D). mas Paine. LeifEnessons inledning 

-Full sysselsättning, sa han, var i stort ett sammandrag av den 
betyder en självklar plats för varje boken. Låna eller köp och läs! 
individ i samhället. Man skall ha Joachim/sraelkalladesininled
klart för sig att det är stor skillnad ning "Har vi levt över våra till
mellan full sysselsättning i ett gångar?"Ocksåhangjordeettsam
industrisamhälle och ett informa- mandrag bav en bok; sin egen
tionssamhälle. Det tunga dagliga Klappjakt på välfarden. 
slitet för brödfödan har genom ny Svaret på frågan om vi levt över 
teknik förändrats- ökat produk- våratillgångarvar-ärnaturligtvis 
tio n en men minskat efterfrågan på nej. Dagens ekonomiska elände för 
arbetskraft. Arbetslöshet bestjäl statens finanser bottnar i skatte
individen på den självklara platsen reformen som inte hade ekonomisk 
i samhället. I ett samhälle statt i täckning. Han attackerade den 
förändring går det inte att använda spridda desinformationen om bud
gamla lösningar på nya problem. getunderskottetochomdenoffent
Det är alldeles nödvändigt med en liga sektorns finansiella skuld. 
motkraft, kapabel att finna nya Någon bland åhörarna opponerade 
metoder och att bromsa i utförs- sig och ansåg att budgetunderskott 
backen. och utlandsskuld utgör en national

Keynesian 
Nationalekonomen Per Gunnar 
Berglund, medarbetare i Ordfront 
Magasin och instiftare av Keyne
sianskaklubben, uppehöllsigockså 
vid vad begreppet "full sysselsätt
ning" kan tänkas inrymma. Betyder 
det att alla skall ha ett arbete? Och 
vilka är alla? Och hur länge skall 
alla ha jobb? Det finns frivillig 
arbetslöshet - och det finns ofr
ivillig. Berglund slog fast att ofri
villig arbetslöshet är oförenlig med 
begreppet "full sysselsättning". 

Berglund visade tre kurvor på 
overheaden som illustrerade förhål
landet mellan arbetslöshet och 
inflation. Varje kurva innehöll en 
"lyckopunkt" där lägsta inflation 
sammanföll med lägsta arbetslöshet 
- kallat naturlig arbetslöshet på 
mellan 2-4%. Nationalekonomi är 
en outvecklad talang hos mig, men 
jag tror att han visade den s k Phi
lipskurvan, där statliga arbetslös
hetsåtgärder minskar arbetslöshe
ten tillfälligt, men höjer infla
tionsni vån. För varje statligt in
grepp stiger inflationen med ett par 
procent och "lyckopunkten" flyttar 
sig högre upp på inflationsskalan, 
medan arbetslösheten återgår till 
"den naturliga". Inflationen där
emot blir kvar på den högre nivån. 

Om jag förstod Berglund rätt så 
är detta grundtanken bakom rege
ringspolitiken. Åtgärder mot ar
betslöshet har ingen egentlig lång
siktig effekt annat än på inflationen. 

Människans värdighet 
LeifEricsson, redaktörför Ordfront 
Magasin talade om människovärde 
och mänskliga rättigheter. 

-Att tala om allas lika värde är 
meningslöst. Det är allas lika vär
dighet det är fråga om, tydliggjort 
i naturrätten, som innebär att det 
finns en rättsordning i människo-

skuld. 
-Blanda inte bort korten med 

prat om nationalskuld, fnös Joa
chim Israel ilsket. 

Folk sparar för mycket 
lesper Jespersen, lektor i ekonomi 
vid Roskilde Universitetscenter, 
redaktör för "Samfundspkonomen" 
hänvisade till OECD som anser att 
Sverige nu befinner sig i sin värsta 
ekonomiska kris sen 30-talet. 

-Påståendet att marknaden ska
par sin egen marknad är inte sant 
och har aldrig varit det. Det privata 
sparandet som nu är uppe i 200 
miljarder bevisar att tesen inte hål
ler. Overskottet i privat sparande 
ger motsvarande underskott i det 
offentliga. 

Någon i publiken drog upp de 
danska sopåkarna: de tre som delar 
sinajobb med en fjärde , sänkte sin 
egen lön och arbetstid till fromma 
för en arbetslös. 

Jespersen svarade att handlings
sättet var sympatiskt, men det inne
bär ingen samhällsförändring. 

Fiktiva rättigheter säljs 
Sten Johansson, ordförande i So
cialdemokrater mot EU och tidig
are chef för SCB talade om hand
lingsutrymme för en nationell eko
nomisk politik och drog nog slut
satsen att det inte finns något 
längre ... 

-På den världsomfattande fi
nans-och kapitalmarknaden om
sätts dagligen 800 miljarder. Av 
den oerhörda summan har endast 
17% med reala värden- v-aror och 
tjänster- att göra. Man köper och 
säljer sinsemellan rättigheter att 
köpa och sälja vissa valutor. 
Marknaden för s k finansderivat 
växer snabbt med sina inte redo
visade och föga reglerade verk
samheter. Risken finns att de dragit 
på sig för mycket och hela finans-

pyramiden pajar. Många kommer 
att dras med och vi står inför en 
kollaps på världsnivå. 

Jan Hagberg, chefaktuarie på 
Folksam hade kallat sitt anförande 
"Välfardsstaten och den regionala 
sysselsättningen.- Teknisk utveck
ling har gjort varoutbudet för stort 
- det är ett organisationsproblem. 
Effektivitetskravet är rimligt vad 
det gäller industriproduktionen, 
men rena nippran när det gäller det 
offentliga. Den offentliga sektorn 
är köpare av produkter. skattekvo
ten är kopplas till kvinnors för
värvsfrekvens. Stryps den här, som 
nu sker, förstärks den negativa 
effekten genom låg upphandling, 
minskade skatteintäkter och ökade 
utgifter för arbetslöshetsunderstöd. 

K vinnor drabbas värst 
Gunilla Thorgren, redaktör för 
Pockettidningen R:- Inom Europa
unionen finns det idag 50 miljoner 
extremt fattiga och detta har skett 
inom loppet av tio år. I Sverige är 
14% öppet arbetslösa och kvinnor 
drabbas värst: ensamma mödrar 
och ensamma gamla kvinnor. 

ROT -åtgärder krishjälp 
Avslutningsvis redogjordeRoiand 
Spånt, chefekonom i TCO för sin 
motion för full sysselsättning. 
Motionen innehåller till att börja 
med en tillbakablick på vad re
gering och riksdag gjort för missar 
under de tre gångna åren; skurit i 
offentlig verksamhet trots att efter
frågan saknats i den privata sektorn; 
genomfört åtstramningsåtgärder 
trots att upphört; försenar insatser 
mot arbetslösheten, motarbetat 
ROT -åtgärder, försenat införandet 
av det tredje gymnasieåret m m. 

Det enda positiva i ekonomin är 
effekterna av att kronan flyter -
något som regeringen i det längsta 
och till stora kostnader försökte 
förhindra. För att råda bot föreslår 
Spånt sänkta räntor, investeringar i 
infrastrukturen, ett ROT-program 
för sjuka hus, avveckling av skatte
förmåner i det s k individuella pen
sionssparandel - och lite annat 
smått och gott. 

Han avråder bestämt från att det 
skapas lågproduktiva arbeten med 
hjälp av olika stimulanser, likaså 
avråder han från arbetsdelning. 
Bägge åtgärderna benämner han 
"skenlösningar". 

-Full sysselsättning har inge 
mned antalet arbetstimmar att göra, 
utan med den politik som bedrivs. 

Motionen är sexton sidor lång 
och om någon villläsa den in ex
tenso lånar jag gärna ut mitt ex
emplar. Jagharockså en utskrift av 
Jesper Jespersens föreläsning, samt 
en riksdagsmotion från social 
demokraterna i Skaraborg. Stöt på 
om intresse finns för närmare stu
dium av det jag här har försökt 
återge. 

Mary-Anne Börje 

Denna sida innehåller in
formation från Vänster
partiet Skånes distrikts
expedition, som önskar en 
het sommar ända fram till 
valet! 

För första gången: 
Ungdomslista 
För första gången går vänsterpartiet 
fram med en ungdomslista i riks
dagsvalet i Skåne. Listan är gemen
sam för de fyra skånska riksdags
valkretsarna och har fastställts vid 
extra valkonferenser i dessa. 

Första namn på ungdomslistan 
är Annette Glimberg, 22-årig ar
betslös undersköterska från Mal
mö. Övriga på listan är i följande 
ordning: Mikael Persson, 24, 
Landskrona; Hanna Kjeller, 19, 
Landskrona; Alfonso Suez Allen
de, 21, Malmö; Jessica Alfredson, 
21, Landskrona; Jonas Pettersson, 
25 , Hässleholm; Linda Mårtensson, 
19, Malmö; Jörgen Nilsson, 20, 
Malmö; Maja Liden, 20, Höganäs; 
Lucas Lennartsson, 19, Sjöbo; 
Peter Ahlbom, 26, Helsingborg; 
Peter Bengtsson, 25, Landskrona; 
Viktor Malmgren, 19, Ystad; Dan 
Lindgren , 18, Ystad. 

Från partirådt~t 
Vänsterpartiets partiråd fastställde 
vid ett möte i Rinkeby i helgen 
partiets nya program för en altern
tiv Europapolitik. Programmet är 
en genomgång av sakskälen, om
råde för område, till varför vän
sterpartiet väljer att gå emot för
slaget om svenskt medlemskap i 
EU. Programmet är under tryck
ning, och skickas ut till partiför
eningarna inom kort. Det ska också 
framställas en förkortad variant. 

Jonas Sjöstedt, som presenterade 
förslaget, konstaterade att vi på 
nejsidan har ett pedagogiskt pro
blem, eftersom det finns konserva
tiva inslag i unionsmotståndet 

-Men, fastslog han, konser
vatism är inte alltid dålig. Man kan 
ju vilja behålla något som är bra. 
Däremot måste vi framhålla de pro
gressiva alternativen om vi ska 
vinna folkomröstningen. 

-De som vinner folkomröst
ningen är de som förfram informa
tionen om hur EU i själva verket 
ser ut! Inte de som för fram propa
ganda för EU som de tror att EU ser 
ut - ett socialistiskt projekt, en 
federal stat, ett grönt projekt med 
fria stater osv. 

-Alternativet är att satsa på 
alleuropeiska och globala organ för 
lösningar av gemensamma regio
nala eller globala problem. Att 
försvara nationalstaten är e11 ovan 
roll för vänstern, men att gå in i EU 
är att lämna över de viktiga besluten 
till en odemokratisk tomhet. 

De enda handelshinder vänster
partiet kan acceptera är mi ljöhinder. 

Vi börockså föreslå ett nytt EES
avtal som också omfattar de baltiska 
länderna och Ryssland. 

Viimer Andersen 
Lennart lönsson 
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Befria Kungsmarken! 
I grundskolan brukar klassen göra 
en utflykt med föräldrarna varje 
vår. Det är inte så gott om utflykts
mål inom barns cykelavstånd från 
Lund. Jag har två barn som gått 
igenom grundskolan på Tuna och 
nästan varje vår föreslog jag en 
utflykt till Kungsmarken. Ett vac
kert, blomsterrikt naturreservat på 
historisk mark på lagom avstånd. 
Men nej. Varje gång blev jag ned
röstad med argumentet att det var 
livsfarligt. Föräldrarna på Tuna
skolan "visste" att Kungsmarken 
tillhörde golfspelarna, att alle
mansrätten inte gällde och att 
hänsyn till barn inte kunde 
förväntas. 

Innan kommunens kontr'akt med 
golfspelama går ut har ännu en 
generation grundskolebam berö
vats det som kunde varit kommu
nens finaste utflyktsmål. Sätt press 
på politikerna så att inte ockupa
tionen förlängs! 

På debatt hos 
hemarbetande 

Ann 

För en tid sedan hade Hemarbe
tandes Riksorganisation, HARO, 
riksmöte i Osby. I samband med 
detta arrangerades en familjepoli
tisk debatt. Vänsterpartiet företräd
des av Eva Wahlgren från Munka 
Ljungby. Eva står bl a som första
namn på landstingslistan i Kristi
anstads län. 

Det var ca ett femtiotal HARO
medlemmar närvarande och repre
sentanter för alla partier utom fp 
och NO, skriver Eva Wahlgren i 
sin rapport till V änsterpartidis
triktet. stämningen blev ganska 
snabbt upphetsad när man kom in 
på vårdnadsbidrag, rapporterar 
Eva Wahlgren vidare. Där fick 
vänstern inga poäng konstaterar 
hon. 

Trots detta tycker Eva W ah l gren 
att mötet var givande med bra 
diskussionerunder kaffet, även om 
både hon, socialdemokraten och 
miljöpartisten stundtals tyckte det 
var krävande att lyssna på hur väl 
centern och moderatema vill alla 
barn och hur bra det är att stanna 
hemma med sina barn. 

A v slutningsvis skriver Eva 
Wahlgren att hon vill föra vidare 
en fråga från mötet: vad vänstern 

Program för Gotlands
seminariet 1994 
1917 Agenda 21 och kretslopp . . 
-Vad är Agenda 21? Karin Svensson Smith, Vänsterpartiets Riodelegat 
Utgångspunkter för kretsloppssamhället 
John Holmberg, instutionen för fysisk resursteori vid Chalmers i Göteborg 
Ungdomsperspektiv på Agenda 21. 
Sindre Magnusson, Q2000 

20/7 Kretsloppsanpassning av Sverige -
Hur ska det gå till och vilka effekter får det för antalet arbetstillfällen 
samt samhällsekonomin? 
Miljöanpassning av trafiksystemen. 
Jan-Owen Jansson, trafikforskare vid Linköpings universitet 
Miljöanpassning av de befintliga bostadsområdena. 
Lena J arlöv, arkitekt som jobbat med bostadsområdetBergsjön i Göteborg 
Miljöanpassning av en kommun. 
Monica Börjesson, miljöchef i Marks kommun 
skatteväxling - ett hjälpmedel för att åstadkomma miljö
anpassning? 
Kenneth Hermele, kretsloppsekonom 

2117 Internationellt perspektiv 
EU och miljön. 
Annika Nilsson, juridiska institutionen, Lunds universitet 
Nordens roll i den globala miljöomställningen. 
Elin Enge, Norska Naturvärnets Riodelegat och ordförande i Northem 
Alliance 

Paneldiskussion 
om strävan efter kretsloppssamhället och en hållbar utveckling. Hur 
långt har vi kommit, hur långt har vi kvar och vilka hinder finns längs 
vägen? 

Monica Börjesson, Svenska Naturskyddsföreningen 
Lennart Daleus, "kretslopps general" och riksdagsledamot( c) 
Lars-Gunnar Larsson, Industriförbundets Rio-delegat 
representant från Naturvårdsverkets kretsloppssekretariat 
Karin Svensson Smith, Vänsterpartiets Rio-delegat 

Arrangörer: Vänsterpartiet och ABF 
Lokal: ABFs kursgård i Fröjel, några km söder o_m Klintehamn 
Vidare information ges på teVfaxnr. 046-148545, Kann Svensson Smith 

vill göra åt den orättvisa det faktiskt 
är att föräldrar som får barn innan 
de hunnit förvärvsarbeta tillräck
ligt länge bara får en obetydlig 
ersättning genom föräldraförsäk
ringen. 

Allergikonferens 
Eva Wahlgren har även företrätt 
partidistriktet på en stor konferens 
i Stockholm om förebyggande 
arbete i inomhusmiljön på skolor 
och daghem. Öppningstalet hölls 
av Bengt Westerberg. Trots att 
fina föreläsare var inbjudna och 
hundratalet beslutsfattare deltog 
var arrangemanget en flopp, rap
porterar Eva. Ingen tog upp att 
förebyggande verksamhet på 
skolorna lagts ner eller skurits ner 
kraftigt. På det hela taget var ämnet 
mycket allmänt hållet. 

Lagerutförsäljning 
Passa på att fynda! Vi säljer ut vårt 
lager av T-tröjortill det facila priset 
av 49 kr st. Porto tillkommer. 

Men skicka inga pengar nu . Vi 
bifogar inbetalningskort. Men vill 
du kan det skickas som postför
skott, ange det så fall på beställ
ningen. Sortimentet är begränsat, 
så gör din beställning redan idag! 
Det som finns på lager är: tröja vit 
med text "En ny tid en ny vänster" 
samt tröja naturfärgad med texten: 
"Killar säger inte mer än tjejer 
dom bara pratar mer". 

Glöm inte attange storlek! Bok
cafeet Arbetarkultur, Bäckgatan 
13, 352 30 Växjö, 0470-40700, 
fax 0470-288 21 . 
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Sommarvandring 
V andringssektionen är inte särskilt 
formell av sej så man kan hoppa 
på sommarvandringen fram till 
avresan 3 juli. Man kontaktar Gun
nar Sandin, 135899, fram till21.6 
och därefter Kent Nilsson, 151338. 
Återkomst till Sverige lördag 16.7. 
V andring med tält och dagsetapper 
om ca två mil genom Slovenien 
från Alperna till Medelhavet. 

FörEU 
Lundavänster för EU har gett ut en 
ny broschyr med rubriken "Carl 
Bildts dröm om Europa är inte 
vår" och som fortsätter bl.a: "Vi 
inser att de stora framtidsfrågorna 
inte kan lösas inom nationalstatens 
snäva ram, men det oroar oss inte. 
Vi vet att Europa ärfullt av bunds
förvanter till oss ." 

Valrörelsen 
närmar sig med stormsteg. Fr o m 
andra veckan i augusti börjar i
stoppningen av valmateriaL I mit
ten av samma månad är det me
ningen att riksdags- och lands
tingskandidater ska börja tumera i 
sina valkretsar. Turneplaner är 
under utarbetande. 

Den 31 augusti når Gudrun 
Schymans valtume Skåne. Gudrun 
kommer att vara härnere tre dagar. 
Den 31.8 besöker hon Helsingborg 
och Lund, den l. 9 Malmö och den 
2. 9 Kristianstad. Ev kommer 
Gudrun att hinna med besök på 
några ytterligare orter. 

MÖTE~-~ MÖTE 
~ 
KOMPOL möte Må 13/6 kl 19.30 på 
partilokalen.Tema: Kommunfullmäktige, 
partiöverläggningama. 
RÖDAKAPELLET.Lö. 11.6kl.13(obs!) 
samling på Kirsebergsskolans gård, spel 
i Backakamevalståget. Stålåtar: 132, 
251, 257 och 262. Gålåtar: 100, 173, 
224, 27, 267, 275 och 281. Sen är det 
sommaruppehåll (naturligtvis med 
undantag för Tjeckienlägret, efter
anmälan fortfarande möjlig) till i bö~an 
av augusti. Utskick kommer så små
ningom. 
HCHC Håkan Ganssons HarmoniCirkel 
Sö 12/6 kl17, vanl. plats. 
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