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Fascister på Lunds gator 
I lördags kunde nynazister ostört och under polisbeskydd 
marschera genom Lunds stadskärna under hitlerhälsningar 
och skrikande rasistiska slagord som "bevara Sverige 
svenskt". Marschen gick från stationen utefter Klostergatan 
till stortorget och vidare längs Stora Södergatan till 
stadsparken. Allt fortgick utan att den närvarande 
polisstyrkan varken försökte hindra manifestationen eller 
upplösa demonstrationen. 

Förbluffade och oförberedda 
lundabor har känt vämjelse och 
vanmakt över att inte kunna 
reagera och visa sin avsky. Polisen 
uppges ha varit lika oförberedd
men varför lät man den stoppade 
demonstrationen i Malmö fortsätta 
i Lund? 

Veckobladet har frågat polis
mästaren i Lund, Holger Radner, 
om vad som hände , och om 
anledningen till polisens agerande 
- eller snarare brist på agerande. 
Polismästaren varintesjälv i tjänst 
på lördagen, men har efter inhäm
tande av rapporter från fältet läm
nat VB en noggrann redogörelse 
för händelseförloppet: 

Polismästaren berättar: 
- "Sverigedemokraterna" hade 
sökt och fått tillstånd till en de
monstration på Sankt Knuts torg i 
Malmö i lördags kl. 16, berättar 
Holger Radner. "Autonomema" 
hade sökt tillstånd till en mani
festation vid samma tid i Helsing
borgsparken tvärs över Amirals
gatan , men fått avslag på sin 
ansökan, eftersom polisen i Malmö 
inte hade kunnat garantera att 
ordningen skulle kunna upprätt
hållas. Trots avslaget samlades 
stora människomassor i syfte att 
genomföra en motdemonstration, 
och när polisen konstaterade detta, 
upplöste jourhavande polismästare 
den tillåtna demonstrationen. Det 
ledde till bråk och våldsamheter 
som har skildrats ganska detaljerat 
i malmötidningama. 

Poliseskort 
Polisen som samlat styrkor på 300 
man, lät slussa ut demonstranterna 
i bussar från Sankt Knuts torg, och 
de körde iväg mot Åkarp under 
eskort. 

- Var det polisen som stod för 
busstransporten? 

-Nej, de hade kommit i bussar 
som de själva hade hyrt, det var tre 
bussar med ca 150-160 personer. 
I Åkarp tyckte de tydligen att det 
var för tråkigt, och de gav sig 
därför vidare till Lund. 

-Det skedde alltså under polis
eskort. Var det polisen som tog 
initiativet att skicka iväg dem till 
Lund? 

-Nej , det var demonstranterna 
själva. Polisen kan inte lägga sig i 
vart enskilda människor tänker 
färdas , så våra styrkor kunde bara 
följa dem. 

Vid Lunds station "gjorde de 
avsittning" och gav sig iväg i ett 
demonstrationståg längs Kloster
gatan mot stortorget och sedan 
söderut mot stadsparken. 

- Varför hindrade inte polisen 
denna marsch, om de inte hade 
demonstrations tillstånd? 

- De hade inte tillstånd, men 
polisen kan enligt gällande lag inte 
hindra en demonstration, om den 
inte hotar att skapa svårare 
oordning eller utgöra fara för de 
närvarande. Det var ca 35 man ur 
styrkoma från Malmö som hade 
följt med till Lund, och några 
motdemonstranter fanns ju inte 
beredda i Lund. 

- Så man kan säga att ny
nazisterna genomförde en olaglig 
demonstration i Lund under 
polisens beskydd? 

-Ja. 

Lundapoliser med i Lund 
Några av de kommenderade 
poliserna kom från Lund, men 
polismästare Radner poängterar att 
"styrkorna" stod under befäl av 
polisledning i Malmö, som sedan 
l juli är samma polisdistrikt. Om 
det hela inträffat före l juli , då 
Lund var eget polisdistrikt, hade 
befälsordningen dock varit den
samma, tillägger Radner. 

Vad händer 30 november? 
- Vad drar lundapalisen för 
slutsatser av det här, och vilka 
planer har man inför 30 no
vember? 

-Polisen har enligt min mening 
agerat korrekt. Polisen blev liksom 
lundaborna tagna på sängen av att 
demonstrantema gav sig iväg till 
Lund, men kunde inte hindra dem 
från det. 

När det gäller 30 november, så 
finns det hittills bara en ansökan 
från 30-novemberföreningen om 
att få genomföra en manifestation 
vid Tegnersplatsen, men de tycks 
vara beredda att avstå från fac
keltåget. Lunds polisstyrelse har 
dock avslagit deras ansökan, och 
liksom förra året hänvisat dem till 
Klostergårdens idrottsplats. 

Detta accepterar föreningen ju 
inte, och de har överklagat beslutet. 
Nu är det till länsrätten, eftersom 
en annnan besvärsordning gäller 
från och med i år. Länsrätten väntas 
avkunna dom i denna månad, och 

o 

därefter är kammarrätten nästa 
besvärsinstans. Sista chans är att 
begära prövningstillstånd i rege
ringsrätten. Tidigare var det re
geringen som avjorde efter besvär 
över länsstyrelsens beslut. 

Den ändrade besvärsordningen 
innebär att det är jurister och inte 
regeringspolitiker som avgör. Det 
är också fler instanser och de kla
gande har mindre tid på sig. Det 
börjar redan bli ont om tid om vi 
ska få ett beslut till 30 november. 

Vilket beslut det blir? Holger 
Radner utgår från att polisstyrelsens 
beslut står fast. 

Thomas Schlyter 

ARs utsläpp helt orenat 

Det kom ett brev till Klostergårdens byalag, där Åkerlund & Rausing 
meddeladeatt de undervecka36-37 kommeratt tas in reningsanläggning 
ur drift för rengöring. Det innebär att allt utsläpp tillluften går orenat 
ut över grannarna, dvs de boende på Klostergården. 

Frågan man ställer sig är varför det inte gick att göra detta under 
semestern. Rektor på Klostergårdsskolan och personalen på daghemmet 
har tidigare i vår vid ett gemensamt möte gjort klart, att i så fall tvingas 
man hålla barnen inopmhus med stängda fönster. 

Teckning: Göte Bergström 



Miljömedvetna medborgare på Öster 
I stadsdelarna på Lunds östra kant, Östra Torn och Mårtens 
Fälad är miljömedvetenheten stor. Sedan länge pågår ett 
intensivt och engagerat arbete för miljön med inriktning på 
en lokal Agenda 21. Kommunala tjänstemän medverkar i ett 
projekt som syftar att göra Östra Torn till en ekologisk 
stadsdel, och under vintern ordnade vänsterpartiet i 
samarbete med .. ABF en serie uppmärksammade Agenda 21-
seminarier på Ostra Torns pub. 
I söndags hade invånarna på Termodynamik (fp) 
Mandolinen och andra nya områ- Tove Klette (fp) drog upp termo-
den längst i österinbjudit politiker dynamikens huvudsatser som 
till en utfrågning om vad de menar grund för vår miljösyn, en riktig 
med hållbarutveckling -i praktisk iakttagelse som hon snott från 
handling. Inte minst med tanke på lundafysikern Bod il Jönssons 
hot som Östra Ringen som vilar engagerade framställningar. An-
över stadsdelen och dess nybyg- nars menade folkpartiet att det är 
gare. viktigt att bygga mer i de östra 

Det var en gedigen skara kom- kommundelarna och inte mera i 
munalpolitiker som hade ställt upp. Lund. 
Tre borgerliga kommunalråd -
Annika Annerby Jansson och 
Christine Jönsson (båda m) och 
Tove Klette (fp), som stöttades av 
Ulf Nilsson. Från (c) ställde Lars 
V Andersson och Hans Albin 
Larsson upp, från (s) Lennart Prytz 
och Gunnar Jönsson, från (mp) 
PeterBjörlingochMatz Hammar
ström och från (v) Karin Svensson 
Smith och Roland Andersson. Kds 
representerades av Magnus Sjö
dahl allena. sydsvenskans Jan 
Mårtensson ledde utfrågningen. 

Hållbar utveckling 
Inledningsvis fick politikerna tala 
om vad partierna menar med 
hållbar utveckling. 

Centern menade att takten måste 
öka, att besluten måste decent
raliseras, och att strukturen måste 
ändras - kommundelsnämnder 
måste införas. 

Östra Ringen akut fråga 
Det dröjde inte länge förrän pub
likens ~!l ta hjärtefrågortogs upp. 
Dit hör Ostra Ringen, som ligger 
som ett hot över Östers kontakt 
med landskapet och de få rekrea
tionsområdena där. Vägverkets 
förslag till regional väg tycktes 
inte något parti vilja anamma, men 
det är väl för att det snart är val. 
Enbart som lokal länk vill man 
däremot ha Östra Ringen, särskilt 
m och kds uttalade sig klart för 
vägen. Det var bara vänsterpartiet 
och miljöpar_tiet som klart dekla
rerade att Ostra Ringen är en 
onödig och dyr trafikled, som man 
klart tänker bekämpa. 

Thulehemsvägen då? Jovisst är 
det en smitväg för trafikanter frän 
Sandbyvägen till Spelmansvägen 
och vidare mot Ideon och uni
versitetsområdet. Trafikenharökat 
till ca 6000 fordon per dygn, och 

folk som bor där upplever sig 
mycket störda. 

Östra Ringen på räls 
Vänsterpartiets recept för att 
minska dessa störningar är att 
bygga ut Östra Ringen på räls , 
i n te en väg för bilar. Det betyder 
att spårvägen som finns med i 
översiktsplanen ska byggas ut från 
stadskärnan via Getingevägen , 
lasarettet, L TH och Ideon utefter 
Neversvägen och vidare utefter 
stadens östra kant ner mot Dalby
vägen. Sedan ska den följa Dal
byvägen mot Dalby. 

LMEricsson 
Ä ven miljöpartiet är angeläget om 
att spårvägen verkligen byggs, och 
att planerna på denna snarast 
återupptas, nu när även Ericsson
koncernen ska bygga ett nytt 
forskningspalats på Lunds högst 
punkt vid Nya Vattentornet. Det 
är ett krav som miljöpartiet ställde 
med stöd av v i byggnadsnämnden 
förra veckan, när Ericssons ut
byggnadsplaner diskuterades i 
byggnadsnämnden. 

Det är annars inga vackra 
byggnader som skisseras på 
Brunnshög söder om vattentornet. 
På skisserna ser det hela mycket 
vräkigt ut. Dessutom tänker man 
si gen enorm koncentrisk parkering 
kring själva vattentornet, med 
huvudinfart från norr och La 
Strada-rondellen. Kollektivtrafi
ken och cykeltrafiken är det inte 
något särskilt planerat för i denna 
plan, som förresten är långt ifrån 
säkert att den förverkligas. Men 
kommunens ledande politiker vill 
göra allt för att LM ska välja Lund Vänsterpartiets Karin Svensson 

Smith pekade på att hållbar ut
veckling bara kan ske i solidaritet 
med kommande generationer och 
med tredje världens folk. "Soli
daritet med kommande genera
tioner" är också titeln på väns
terpartiets handbok för lokalt 
Agenda 21-arbete, som var klar 
redan för ett år sedan. (Har några 
ant'ra partier arbetat fram något 
liknande?) Den har varit en viktig 
grund för seminarierna på Ostra 
Torn. 

Inte bara Inusik 

Miljöpartiets Peter Björling tog 
också upp de fyra solidariteterna, 
som m p ser som grund för arbetet 
fö r en hållbar miljö. 

som utbyggnadsort, och plane
ringen måste därför gå undan med 
en väldig fart. Inget får hindra 
planprocessen! Demokratin får 
komma i anndra hand, precis som 
när Pålsjö Ängar , dvs Ideon 
planerades för drygt tio är sedan. 

Stormarknader 
Förutom företagsetableringen på 
Brunnshög diskuterades butiks
servicen i bostadsområdena. 
Roland Andersson (v) menade att 
etablering av stormarknader är ett 
av de största hoten mot både 
stadskämans butiker och butiks
servicen i andra stadsdelar. Det är 
oerhört viktigt att Lunds politiska 
majoritet fortsätter sin restriktiva 
linje mot stormarknader. Som det 
är nu, planeras flera stycken vid 
Fjeliekarusellen på Väster. 

Det är ett viktigt instrument i 
samhällsplaneringen att kunna 
styra sådan etablering, menade 
också socialdemokraterna, som 
pekade på hur den borgerliga 
regeringen under senare år tagit 
bort detta instrument från plan
och bygglagen. Allt för att den 
heliga konkurrensen inte ska 
äventyras. 

Mötet i Maria Magdalena kyrka 
avslutades med en diskussions
runda, där också små bidrag till ett 
miljövänligt leverne hyllades. 
Exempelvis är de enskilda hus
hållens bidrag till källsortering av 
avfall en viktig och billig åtgärd 
för att höja medvetandet hos 
invånarna i ett bostadsområde. 

Mänga bäckar små är bra även 
mitt i brinnande valrörelse. 

Thomas 

Moderaterna ställer krav 
Medan flertalet partier säg hoten 
mot miljön i trafiken, i energi
försörjningen och i andra tekniska 
lösningar, ville moderaterna 
bejaka utvecklingen och nöja sig 
med att ställa krav på tekniken. M 
har en framtidstro, en tro på mil
jövänlig teknik, och det är bara att 
ställa krav på exempelvis driv
medel, så ordnar sig allt. Miljö
konsekvensbeskrivningar, eko
logiskanyckeltal och miljörevision 
är moderatemas recept, som verkar 
vara något byråkratiska sätt att 
dölja att man ändå gör som man 
alltid gjort. 

Till de sommaraktiviteter som samlade en del av lundavänstern hörde det blåsar & sångar/äger som Röda 
Kapellet arrangerade i den lilla sydböhmiska staden Jindrichuv Hradec. Mycket trivsamt det hela och en 
bekräftelse av att går att kombinera blåsmusik och körsång. Om dettafinns det mycket att berätta men det 
får ske en annan gång. Tills vidare nöjer vi oss med att återge Thomas Schlytersfoto som togs under en 
spe/paus. Förutom bad var öldrickande en populär paussyss/a, något som indirekt framgår. 



Erfaren vänsterman till Göran Persson: 

Ta inte ut dynantiska effekter i förskott! 
-Vill vänsterpartiet försvara Skåne? Och hurser ni egentligen 
på lag och ordning? Två av de frågor på valbyrån som vi inte 
tyckte att vi hade något bra omedelbart svar på, och som fick 
oss att kontakta riksdagsman RolfL. Nilson. Fastdiskussionen 
gled snart in på andra frågor. 

Minskat försvarsbehov 
-Jodå, vi vill försvara Skåne, säger 
Rolf. Det är bara det att Skåne inte 
lär behöva försvaras på länge än . 
Bengt Westerberg har rätt i att det 
gamlahotet är borta. Utvecklingen 
i Ryssland skapar visserligen 
osäkerhet om framtiden men det 
dröjer innan det kan utvecklas 
verkliga militära risker för Sverige. 
Därför är det befogat att minska 
ordentligt på försvarskostnaderna. 

-Om Lv4 i Ystad ska få vara 
kvar? Åtminstone tills vidare, 
enligt vänsterpartiets budget
förslag. Alternativet att flytta det 
till Halmstad var sämre. Men det 
går inte att skriva ut fribrev för 
några regementen. 

-I ett längre perspektiv hänger 
den svenska försvarspolitiken 
samman med den europeiska 
integrationen. Det är inte genom 
enskilda aktörer utan genom 
kollektiva lösningar som den 
europeiska freden ska tryggas. Och 
där måste man på något sätt räkna 
med EU, ett EU som enligt väns
terns syn snarast bör utvidgas med 
de östeuropeiska länderna. 

Rolf fortsätter gärna i riksdagen, ett uppdrag som han 
uppenbarligen trivs med. Med nuvarande opinionssiffror 
kommer han dock inte in. Den nya valkretsindelningen ger 
också minskade chanser. Om inte väljarna vill annorlunda! 

en styrka för demokratin med 
många partier, att många stäm
ningar och riktningar inom folket 
kan vara representerade på den 
högsta nivån. Vad som nu behövs 
är inte rensning i partifloran utan 
statsmannakonst. 

Vi frågar Rolf vad han tycker 
om Kjell Dahlströms förslag att 
slå samman mp och c, respektive 
LRF-basen Dockereds utspel att 
förena de tre borgerliga mitt
partierna. 

-En valrörelse är fel tidpunkt 
att föra sådana diskussioner, och 
tie t framgår också av_ de förströdda 
reaktionerna. Men det befintliga 

!Järtisystemet är inget heligt i en 
föränderlig tid och alla partier, 
inklusive vänsterpartiet , bör 
ständigt ifrågasätta och motivera 
sin existens. 

Kärnkraften 
Det är svårt för vänstern attkomma 
in med sina hjärtefrågor i en 
valrörelse som är så helt inriktad 
på ekonomin och regerings
makten, erkänner Rolf. Andå 
måste man försöka. 

- Tills vidare är det svenska 
EV-upplägget med dess säkerhets
politiska reservationer riktigt. Men 
vi behöver först ha en ordentlig 
nationell diskussion om framtidens 
försvar och säkerhet. Därefter är 
det önskvärt att vi deltar i den 
europeiska diskussionen. 

Rolf L. Nilson, lätt bekymrad över vänsterpartiets valutsikter och över 
växthuseffekten. Foto Ola Stenfelt. 

- Centern kräver att en kärn
reaktor stängs av för att man ska 
medverka i en ny borgerlig 
regering. Men får socialdemokra
terna regera ensamma lär ingen 
avveckling börja de närmaste fyra 
åren. J ag förstår faktiskt inte det 
envetna s-motståndet mot lag
stiftning om avveckling. Kraft
industrin ber ju om det, det vill 
säga besked om vilka regler som 
ska gälla på sikt. Och det behövs 
lag, det räcker inte med admi
nistrativa beslut. De är inte så 
effektiva mot utländska ägare, och 
Preussen Elektra kontrollerar nu 
över tjugo procent av rösterna i 
Sydkraft. 

Polisen kan bli bättre 
-Självklart ska den enskildes 
person och egendom försvaras mot 
brott, och brott ska bestraffas. Men 
all kriminologisk forskning visar 
at t långa fängelsestraff inte 
minskar brottsligheten utan tvärt
om. kehabilitering av brottslingar 
lyckas bäst när den sker nära 
samhället - det handlar för det 
mesta om individer med ett svagt 
socialt kontaktnät. 

-Diskussionen får inte stanna 
vid vålds- och egendomsbrotten. 
Den ekonomiska brottsligheten är 
lika skadlig för samhällets funktion 
och moral, och vänsterpartiet vill 
sätta in större resurser mot den. 

-Fler poliser behövs inte men 
den befintliga polisen kan arbeta 
effektivare än nu. det finns det 
flerautredningar ochgranskning ar 
som visar. Och brottsbekämp
ningen drabbas inte av de cirka 
200 miljoner som vänsterpartiet 
vill spara på poliskontot De 
handlar om säkerhetspolisen , som 
ju har fått mindre att göra i det nya 
internationella läget, och om den 
särskilda styrkan för terror
bekämpning som allmänt betraktas 
som misslyckad. 

Att kritisera diktaturer 
Samtalet glider in på dagsaktuella 
frågor. Om Kuba har det uppstått 
en debatt mellan af Ugglas (m) 
och Schori (s)? 

-Vi har länge sagt att demo
kratierna klart bör kritisera dik
taturer och inte allför mycket låta 
sej bindas av diplomatisk etikett. 
Castros Kuba är en diktatur och 
det kubanska folket bör få välj a 
sina egna företrädare och torde ha 
förmåga att lösa landets politiska 
problem. Sen är det naturligtvis så 
att det inte i första hand är 
demokratisk renlärighet som 
föreskrev den moderata utrikes
ministerns kritik av Castroregimen 
nyligen. I så fall är det många 
högerdiktaturer som hade behövt 
fördömas. 

Mer skatt, 
mindre egenavgifter 
Det dominerande akuella ämnet 
är ju annars den svenska ekonomin. 
Rolf kommenterar det social
demokratiska sparpaketet 

-Paketlösningar av det slaget 
borde inte behövas. De har sitt 
största värde som markeringar. Det 
viktiga är ett långsiktigt arbete för 
att få ner arbetslösheten . 

- Men det är bra att social
demokraterna har blivit mer 
konkreta och deras förslag är en 

hyfsad utgångspunkt fören debatt. 
På det här stadiet behöver vi inte 
vara petiga med detaljer, men det 
är klart att vi är kritiska mot det 
starka inslaget av höjda egen
avgifter som slår regressivt och 
ökar olikheterna. Vi villlägga mer 
av inkomstförstärkningarna på det 
konventionella skattesystemet. 

- En svaghet i s-förslaget är 
posten "dynamiska effekter" på 
räntesidan. Den underfinansierade 
skatteuppgörelsen 1991 visar hur 
fel man kan räkna, och inte minst 
vi som vänsterpartister har dåliga 
erfarenheter av att diskontera 
förhoppningar i våra alternativa 
budgetar genom åren. 

Inget fel med små partier 
Många drar nu paralleller till den 
danska "kartoffelkuren" som ju 
tycks ha rättat upp det landets 
ekonomi , om än till priset av en 
fortsatt hög arbetslöshet. Rolf: 

- En lärdom som man kan dra 
av kartoffelkuren är att före
komsten av små partier i parla
mentet inte behöver vara något 
hinder i det politiska reformarbetet. 
IngvarCarlsson har nyligen hävdat 
motsatsen och vill bland annat ha 
bort vänsterpartiet ur riksdagen. 
Men den danska partisplittringen 
var större ä n den nuvarande 
svenska. Själv tycker jag att det är 

Annars talas det inte så mycket 
energi och miljö i valrörelsen, 
påpekar vi . Och ekonomen Marian 
Radetzki har i DN ifrågasatt om 
det, med tanke på forskningens 
osäkra läge, lönar sej att minska 
utsläppen av koldioxid. 

- Radetzki tillhör gänget av 
energibusar som brukar stötta sej 
på amerikanska auktoriteter med 
koppling till oljebranschen. Hans 
position i Sverige är numera 
marginell. För oss i vänsterpartiet 
är det en självklarhet att försiktig
hetsprincipen ska råda, och att 
döma inte minst av Riokon
ferensen är det en stor majoritet av 
forskarna på området som är 
allvarligt oroade över växthus
effekten. 

Men det finns fler skäl att satsa 
på miljöomsorg . Enligt ekono
merna är det en bransch som nu
mera växer snabbare än data
branschen. 

Gr 
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Från valstugan 
-Finns det kola? 
- Nej, vi är ett parti som värnar om 
tandhälsan . Men du kan få ett 
märke. 

Småkillar tillhör de vanliga 
besökarna i vänsterpartiets valstu
ga. Ett par av de andra partierna 
delar ut valgodis, därav förvänt
ningarna. På märkena som vi 
skänker bort står det BILFRI 
INNERST AD, ett krav som har 
kommit av sej sen sist. 

Annars känner man sej ofta som 
en biträdande lärare i samhälls
kunskap. De riktiga lärarna gör sej 
en ledig och förhoppningsvis glad 
eftermiddag genom att skicka ut 
ungarna på partiintervjuer. I små 
grupper kommer de in: 

- Har ni något material om 
partiets politik? 

-Utförligt eller kort? 
Samtliga har hittills föredragit 

en kort version och får då brevlåde
foldern med en naken man på. 
Många killar frågar om vi inte har 
något med en naken tjej . Vi nekar 
men hänvisar till en affisch med 
det motivet. Intill sitter en affisch 
med en påklädd Gudrun Schyman. 
Flera gör sej lustiga med att vilja se 
henne naken, men då berättar vi att 
hon en gång födde barn i TV -rutan 
och det brukar imponera. 

Några elever kommer för att 
intervjua men är allmänt okunniga 
och ointresserade av svaren, särskilt 
när det gäller Lund. Och vi förstår 
dem: en klok man har sagt att ingen 
normal person bryr sej om kom
munalpolitik före fyllda 25. 

Den vanligaste frågan är klart 
ideologisk: 

-Varför är ni inte fortfarande 
kommunister? 

Och det är inte så lätt att ge ett 
kort svar. 

Men det kommer en och annan 
vuxen också. Bland annat sådana 
som har drabbats av någon person
lig oförrätt eller har någon patent
lösning på samhällsproblemen, och 
som alltså inte kommer för att 
lyssna utan för att tala. Det kan 
vara besvärligt när det samtidigt 
kommer in en grupp elever som 
kräver ens uppmärksamhet, men 
då brukar jag bjuda patentmannen 
på en torr kaka och inget kaffe att 
skölja ner den med. Det brukar 
skänka en halv minuts tystnad. 

Ja, det är trevligt att sitta på 
valbyrå. Det verkar de tycka i de 

Gudrun på Cafe Finn 
På onsdag är Gudrun Schyman i Lund. Mellan kli? och 18 talar hon 
på Stortorget. Där talar också Karin Svensson Smith, som är 
Iundavänstems andra kandidat till riksdagen. Dessutom medverkar 
Röda Kapellet. Från kll9 finns Gudrun på Ca fe Finn på Mårtenstorget 
för att prata politik med övriga kroggäster. 

Tidigare på dagen besöker hon gymnasieelever på Katte. 
Tillsammans med Gudrun kommer vänsterpartiets valbuss som 

följer Gudrun på hennes valtume runt landet. Valbussen innehåller 
ungefär samma valmaterial som vår egen valstuga. Dessutom har den 
solceller som man kan laga kaffe på. Valbussen kommer att stå 
uppställd på Mårtenstorget under eftermiddagen. 

Helena Svantesson 70år 
Helena Svantesson, känd lunda
profil med många djupa engage
mang, fyller 70 år på lördag. 

Helena är läkare, och har under 
många år arbetat med reumatiska 
barn på lasarettet i Lund, där hon är 
mycket uppskattad för sina insatser 
både i den fysiska vården och för 
patienternas rätt och värdighet. 

Efter sin pension har Helena gjort 
enastående insatser under flera 
resor som läkare till flyktingläger i 
Kurdistan. Sin egen situation som 
överlevande från Auschwitz präg
lar Helenas solidaritetskänsla med 
människor som förtrycks ochjagas 
undan mänskliga rättigheter och 
värdighet. I förra helgen deltog 
Helena i en minneshögtid över 
utraderingen av ghettotiden polska 
staden Lodz. 

Helena har i många år varit 
ledande inom Svenska Kvinnors 
Vänsterförbund, och hennes väns-

andra partiemas stugor också och 
det känns som om vi ingick i en stor 
politikergemenskap. Och antag
Iigen suckar även de andra över de 
Påtryckare som går runt och ex
empelvis frågar (en sån som kom 
in just i dag): 

- Innan jag bestämmer mej för 
parti villjag veta vad vänsterpartiet 
tycker om dubbelspåret som hotar 
att ödelägga miljön där vi bor. 

Jag ser på dej att du inte för ett 
ögonblick överväger att rösta på 
oss utan vacklar mellan m och nyd. 
Tänker jag. Men högt säger jag 
artigt: 

terengagemang bidrog nog till att 
hon också blev parlamentariker för 
vänsterpartiet. 

Som kommunalpolitiker för 
dåvarande vpk debuterade Helena 
i Lunds kommunfullmäktige till
sammans med Rolf L. Nilson, Erik 
Nilsson och Thomas Schlyter, när 
partiet i 1973 års val från noll 
plötsligt fick fyra mandat. Helena 
var sedan med i ett par perioder, 
innan hon lämnade kommunal
politiken för landstingspolitiken. 
Där var Helena med tills partiet 
dessvärre åkte ur landstinget. 

Inför ?O-årsdagen, som ingen 
anar att du nu uppnår, vill Vecko
bladet hylla dig som den sällsynt 
helgjutna och varma människa du 
blivit så omtyckt som. Det finns 
mycket orättvisor i världen som du 
förmår bidra till att avslöja och 
upprätta. Din kapacitet räcker till 
för många, och din vänskap är varm 
och sinar aldrig. 

Du behöver ingen uppmaning 
att kämpa vidare, ty det vet vi att du 
gör ändå- fördetär du avundsvärd. 

Grattis Helena! 

-För miljöns skull vill vi satsa 
på järnvägen med dubbelspår på 
Västkustbanan. Och det ska förstås 
gå genom Gunnesbo där hållplatsen 
finns. Vill du inte själv ha nära till 
tåget när du ska ut och resa? 

-Det är inte aktuellt. Jag kör bil. 
Ett intressant fall av dubbel

moral. Hon där har ingen moralisk 
rätt att tala om miljö. Tänker jag. 
Men säger: 

- Då har vi inte mer att tala om. 
Där är dörren. Fast ta gärna ett 
märke. 

Grr 

Vernissage! 
Från klockan 10.30 på lördag är det 
vernissage utanför vänsterpartiets 
valstuga på Stortorget. Då kommer 
baracken att prydas med alla de 
omtalade affischerna, som vänster
partiet redan gjort sig känt för. En 
tredimenensionell variant av Gun 
Hellsvik hoppas vi också ska vara 
klar. 

Naturligtvis medverkar Röda 
Kapellet med hornmusik. 

Kom och njut! 

Efterlysning 
Det saknas boxar för valsedels
utdelning på valdagen. Ni som förra 
valdagen stod det sista passet 
utanför valbyråerna- titta i källare 
och på vind om ni fick med er 
valsedelshållaren hem. Vi behöver 
dem! 

Valkommitten 

RÖDA KAPELLET. Lö. 27.8 kl. 10.45 
samling i valstugan för spel i centrala 
Lund. Repertoar 15, 25, 39, 227, 251, 
271 , 275 och 281 (dvs. samma som 
under veckan). Sö. 28.8 kl. 18.45 rep. på 
Kapellsalen (alltså även denna gång), 
förbl.a . breddning avvalrepertoaren. Då 
utdelas också spelschema föråterstoden 
av valrörelsen (skickas till dem som inte 
kan komma). On. 31.8 kl. 16.45 spel på 
möte med bl.a . Gudrun Schyman , 
Stortor~et i Lund. To. 1.9. kl16.15 (obs. 
tiden) d1to på Gustav Adolfs torg i Malmö. 
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