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Ann till stormig FN-konferens 
-Ah, jag tror inte det är så farligt 

· att åka, säger Ann Schlyter från 
Lund, apropå mordhoten från 
egyptiska muslimerna. Ann är 
en av delegaterna på väg till 
befolkningskonferensen i Kairo 
på måndag. Jag har inte fått 
någon kommentar från UD och 
jag antar att Sverige åker om 
inte FN bestämmer att konfe
rensen ska ställas in eller flyttas. 

Detta är den tredje befolkningskon
ferensen i FN:s regi. De tidigare 
hölls för l O och 20 år sedan. Den 
här konferensen har inte så mycket 
gemensamt med de tidigare. I stället 
finns det en koppling till konferen
sen i Rio om jordens resurser och 
miljö. 

-Jordens befolkning och jordens 
resurser och miljö hänger intimt 
samman, säger Ann. Den här kon
ferensen är en fortsättning på det 
globala samtal som påbörjades i 
Rio om hur jorden ska kunna 
överleva. Den rika världen förbru
kar och smutsar ner mest. De barn 
som föds i den rika världen tär mer 
på jordens resurser än de som föds 
i de fattiga delarna av världen. 

-Så egentligen är det ju i den rika 
delen av världen som man borde 
begränsa barnafödandet mest, säger 
Ann lite ironiskt. 

Kamp om kvinnosynen 
Konferensen för befolkning och 
utveckling, heterdet egentligen och 
den handlar om familjeplanering 
för tredje världen. 

-Fast den borde handla om att 
planera för de familjer som 
kommer, trycker Ann. Från Sverige 
kommer vi att stödja ett synsätt 
som sammanfattas av begreppet 
reproduktiv hälsa. I det innefattas 
rätt till mödravård, preventivmedel 
och legala aborter. Flera andra 
länder bl a USA stödjer också den 
hållningen. 

Katolska kyrkan har blåst ·till 
strid och fått med sig inte bara sina 
egna utan även muslimska funda
mentalister. Det är tydligt att det 
blir kamp om kvinnosynen. Eller 
snarare handlar det om att männen 
vill behålla makten över kvinnorna 
och över ungdomarna. Det har visat 
sig att det är lika kontroversiellt 
med sexualupplysning till ungdom
ar som med aborter. 

I FN-sammanhang handlar det 
om att skriva ihop en text som så 

många som möjligt kan ställa sig 
bakom och arbeta efter. <det man 
inte är överens om skrivs inom 
parentes. Den här gången är det 
mycket parenteser. 

Katolska kyrkan orubblig 
-Det blir nog inte många steg 
framåt, tror Ann. Man brukar kunna 
kompromissa sig fram men katol
ska kyrkan är inte kompromiss
villig. 

Ann berättar att Irland har haft 
stort inflytande på EU :s ställnings-

t~ga_nde. För EU är det väldigt 
viktigt att man talar med en gemen- · 
sam röst. Eftersom Irland inte velat 
kompromissa har de fått igenom 
sin rabiata inställning. 

-J?et är kanske sista gången 
Svenge kan göra en insats på en 
världskonferens, påpekar Ann. 

Ann har arbetat med förbere
delsearbetet i ungefår två år. Då 
tillsattes en kommitte med en re
presentant för varje riksdagsparti 
under ledning av Alf Samuelsson, 
som,är &tatssekreterare under Alf 
Svensson. 

-Egentligen ska det vara riks
dagspersoner som ingår i kom
mitten, men undantag gjordes för 
vänsterpartiet eftersom vi är så få 
och våra riksdagsledamöter så hårt 
belastade med annat arbete, berättar 
Ann. Men de hade nog inte tänkt 
sig att det skulle bli någon från 
Skåne så att det blev så dyrt med 
alla resorna. J ag blev utsedd för att 
jag i mitt civila arbete forskar om 

kvinnor i uländer. I kommitten har 
också ingått sakkunniga från olika 
departement, från Sida, RFSU, 
SCB, Vetenskapsakademin, An
ders Wijkman som har hand om 
biståndspengama till forskning m 
fl 

En lyckad process 
-Vi började med att träffas och 
bjuda in personer från olika orga
nisationer för att få så mycket 
information och så många infalls
vinklar som möjligt. Sen skrev vi 
positionspapper, diskuterade och 
skrev nya positionspapper. Dessa 
positionspapper har varit ute på 
remiss. I våras hade vi ett stort 
möte där vi enades om slutliga 
ställningstaganden. Det har varit 
en lyckad process, konstaterar Ann. 
Vi har kunnat arbeta fram en bra 
svensk ståndpunkt. Det är viktigt 
för den kommer sen att ligga till 
grund för biståndspolitiken. 

På måndag åker a!Jtså en dele
gation på ca 20 personer till Kairo. 
Ann är den enda politikerns i 
delegationen utom Inger Davids
son, och hon kommer enbart till 
invigningen. 

-De andra politikerna är ju riks
dagsledamöter och de är ute och 
valtalar nu , kommenterar Ann. 
Margareta Winberg från social
demokratiska kvinnoförbundet har 
klagat på den politiska represen
tationen. Nu är det nästan enbart 
UD-tjänstemän som representerar 
Sverige. 

Trista kompromisser 
-Det är ju en officiell FN-konfe
rens, säger Ann. Man diskuterar 
formuleringar i dokumentet. Men 
det skall bli intressant att se hur 
utgången kommer att bli mellan 
oss och dem som inte accepterar 
kvinnors individuella rättigheter, 
rätt till sin egen sexualitet och 
fertilitet. 

- Fast jag tror att det blir ganska 
trista kompromisser, tillägger hon. 
Om man kan försvara formule
ringarna från Rio-konferensen om 
jordens resurser och miljö får man 
vara nöjd. 

Parallellt med den officiella 
konferensen pågår en NGO-kon
ferens (Non Goverment Orga
nisations)- Därdeltarolikakvinno
organisationer, Rädda Barnen, 
forskare m fl som inte är regerings
delegater. 

- Den andra veckan ska j ag vara 
där och lyssna, säger Ann. Det ska 
bli intressant att höra vad kvinnor 
från tredje världen tycker. Det är 
säkert många motsättningar där 
också. 

KDS för abort 
-Överhuvudtaget ska det bli jätte
spännande att vara med och se hur 
en sån här konferens fungerar, säger 
Ann. Jag har blivit oerhört intres
serad av makten över kroppen och 
hur det avspeglar sig på den allra 
högsta nivån. Det är bra att de 
svenskakristdemokrater stödjer en 
abortlinje även om det blir konstigt 
när de försöker kringskära den här 
hemma. 

Sista chansen 
att stoppa 
draken! 
Trettio olika organisationer står 
bakom uppropet till en demon
stration mot öresundsbron nästa 
lördag 10 september. 

A v politiska partier är det cen
tern, miljöpartiet och vänsterpartiet 
som sknVIt under uppropet. Alla 
ungdomsförbund utom modera
ternas ställer också upp på kra
vet"Riv upp brobeslutet-Rädda 
miljön'" 

Samling sker på Stortoroet i 
Malmö kl Il. A v gång 12 till T ria
ngel n och tillbaka till Stortoroet 
där Åke Arenhill talar kl 13. e 

Vill du ha argument mot bron 
kan du beställa skriften "Bron- en 
återvändsgata" genom att sätta in 
15 kr på pg 461 02 72 - 9, AJ..1.ion 
Stoppa Bron. 

Affischer inför demonstrationen 
kan då få på Miljöbiblioteket, Win
strupgatan 3 i Lund, öppet vard. 
12-18. 

Aldrig, aldrig ger vi upp! 



Värnplikt inget för kvinnor 
Omkring 13000 deltagar~ sam
lades i början av augusti i Ab o på 
Nordiskt Forum. Denna jäm
ställdhetsmanifestation varade i 
en vecka och erjöd deltagarna 
närmare 800 olika föredrag att 
välja mellan. Trots detta impone
rande antal deltagare och stora 
utbud av föredrag var bevak
ningen i svenska medier brist- . 
fållig. 

VB:s kvinnoredaktion be
slöt därför att ta reda på lite 
mer genom att intervjua en 
av deltagarna från Lund, 
nämligen Kitten Anderberg. 

Kitten förklarade att begreppet 
jämställdhet haren vidare betyd~~se 
i de andra nordiska länderna. Har 1 

Sverige avser ordet framförallt 
jämställdhet mellan könen. I 
Norden i övrigt innebär det även 
jämställdhet för olika minoritets
grupper och marginella grupper i 
samhället. På konferensen fanns 
representanter för t.ex. samer, 
invandrare, handikappade m. fl .. 
Det dominerande temat för kon
ferensen var trots alltjämställdhet 

mellan män och kvinnor. Många 
av deltagarna var t.ex. kvinno
forskare, politiker som arbetar med 
jämställdhetsfrågor och reresen
tanter för olika kvinnoorganisa
tioner. Nordiska ministerrådet 
finansierade konferensen och var 
ytterst den drivande kraften bakom, 
Nordiskt Forum. Syftet med arran
gemanget var belysa olika aspekter 
av jämställdhetsarbetet, att enga
gera nya grupper för jämställd
hetsfrågor och skapa nätverk 
mellan personer, grupper och 
organisationer i olika länder. På så 
sätt ville man inspirera till konkreta 
åtgärder för ökad jämställdhet. 

Smörgåsbord för alla 
smakriktningar 
Kitten imponerades av det stora 
utbudet av föredrag, ett jättelikt 

,smörgåsbord där alla smak:ikt
ningar kunde tillfredställas. Åslkts
mässigt hörde kvinnorna hemma i 
de mest skilda läger. Några av 
kvinnorna skulle man ha kunnat 
fräffa på i knytblus på en kvinnor
kan-mässa medan andra var femi
nister på vänsterkanten . Trots att 

det varierande utbudet av föredrag 
imponerade, så var Kitten kritisk 
till den oöverskådlighet, som denna 
mängd föredrag medförde. Kanske 
hade det varit bättre med en 
fokusering på vissa teman som 
blivit allsidigt belysta och bear
betade. 

Kvinnor i Norden mot EU 
Men visst fanns det många inspi
rerande arrangemang på konfe
rensen. Den avdelning som "K vin
nor i Norden mot EU" höll i var, 
enligt Kitten, mycket välorga
niserad och innehöll många intres
santa föredrag. De var nyanserade 
och skilde sig på ett positivt sätt 
från den ensidiga propaganda som 
rörelsen "Nej till EU" bedriver. 

Tyvärrdeltog bara l 000 personer 
i den demonstration mot EU som 
"K vinnor i Norden mot EU" arran
gerade. Kitten menade att detta nog 
speglade sammansättningen på 
konferensens deltagare. 

Soldater med läppstift 
Agneta Stark, svensk ekonom, höll 
ett föredrag med rubriken "Använ
der de bästa militärerna läppstift". 
En något missvisande, men kanske 
lockande rubrik. Föredraget hand
lade om militarismens kostnader 
snarare än kvinnor i försvaret. Vi 
måste lägga kostnadsaspekter på 
försvar och vapen på ett helt annat 
sätt än vad som görs idag, menade 
A.S. Sverige ligger på tionde plats 
i världennärdet gäller vapenexport. 
Massor av dessa svenska vapen 
används i krig som orsakar kostna
der på andra platser i världen. · 
Agneta Stark tyckte att självklart 
borde vapenindust:Jjsl betala dessa 
kostnader. Kitten lyssnade även på 
Drude Dalerup, 4ansk kvinnofors- . 
k are och feminist, som också höll 

ett föredrag på temat kvinnor och 
försvar. Hon analyserade bl.a. det 
officiella språk som används när 

politiker talar oin krigsmakten och 
vapenindustrin. Självaordet försvar 
döljer ju krigsmaktens brutala syfte. 
Med kvinnor i "försvaret" får man 
ett mjukare och mänskligare försvar 
hävdas det. Kan den militära appa
raten någonsin kallas mänsklig, en 
organisation vars syfte är våld och 
död. Drude Dalerop berörde mass
medias överslätande attityd när det 
gäller försvaret. Här tog hon fän
riken från Falun, som sköt ner 7 
personer, som ett exempel. Mass
media sökte förklaringen till fanrik
ens handlande i att modern övrgett 
familjen i pojkens barndom. Att 
fadern var vapenfixerad och att 
fänriken i sin utbildning fått lära 
sig konsten att döda berördes knap
past i massmedia. 

Bekämpa verkliga hot 
När kvinnlig värnplikt framförs 
som ett led i jämställdhetsarbetet 
så bör vi inte låta oss dras med i 
denna debatt. Vi kvinnor skall 
istället diskutera det som är 
väsentligt i denna fråga, enligt 
Agneta Stark och Drude Dalerup, 
nämligen försvarets verkliga syfte 
och försvarets kostnader i form av 
pengaroch människoliv. Hoten mot 
mänskligheten avvärjs inte genom 
att länder satsar på starkare försvar. 
De verkliga hoten mot oss finns 
istället i social ojämlikhet, svält 
och miljöförstöring. Dessa hot bör 
kvinnorna medverka tilJ att avvärja 
och inte av något slags felriktat 
jämställdhetstänkande börja argu
mentera för att kvinnor skall delta 
i försvaret. 

70-talet ~h Vad hände sen? 
Kitten lyssnade också på en 
paneldebatt, som bestod av kvinnor 
som varit aktiva i kvinnorörelsen 
sedan 70-talet. Ämnet för debatten 
var händelseutvecklingen inom 
kvinnorörelsen efter det radikala 
70-talet. En åsikt som framfördes 
var att stora delar av rörelsen idag 
institutionaliserats. Många av de 
då aktiva kvinnorna deltar i den 
etablerade samhällsdebatten. De 
radikala kraven som framfördes på 
70-talet har ofta sugits upp av poli
tiska partier och fackliga orga
nisationer. På så vis har rörelsen i 
många avseende varit framgångs
rik, även om en viss backlash kan 
märkas just nu. Drude Dalerup, 
som ävendeltog i denna diskussion, 
menade att detta etablissemang inte 
räcker för att föra kampen vidare. 
En framgångsrik kvinnorörelse bör 
ha tre ben att stå på, nämligen en 
radikal och visionär del, en 
organiserad kvinnorörelse och en 
del som finns inne i olika samhälls
institutioner. Den radikalt visionära 
delen är ett nödvändigt led i den 
enskildakvinnans identitetsutveck
ling för att erövra ett kvinnomed
vetande. Varje generation måste få 
göra sitt eget uppror. Den organi
serade kvinnorörelsen kan över
sätta de radikala kraven till ge
nomförbara krav och de samhälle-

liga institutionerna har makt och 
kompetens att genomföra dem. Alla 
tre delarna är nödvändiga enligt 
Drude Dalerup. 

Kvinnokamp 
på lakan i Umeå' 
Kitten berättadeocksåatt hon utbytt 
erfarenheter med representanter för 
kvinnorörelsen i Umeå. Det finns 
ett kvinnohus där både aktiva i 
kvinnorörelsen och kvinnoforskare 
träffas. Radio Ellen har också sin 
redaktion i Umeå. Apropå det 
anarkist-feministiska klottret på 
väggarna i Lund, så tipsade repre
sentanterna från Umeå om en bra 
metod, som används av en del yngre 
krafter i kvinnorörelsen i Umeå. 
För att få ut sitt budskap använder 
de stora lakan med kvinnoparoller, 
som spänns upp över vägar och 
broar. Ett betydligt mer sympatiskt 

och mindre provocerande sätt att 
sprida sitt budskap än att f?rst?ra 
fasader med färgspray. Ett htet tips 
alltså från den organiserade 
kvinnorörelsen till den revolutio
nära. 

K vinnor i Lund mot EU ? 
N är Kitten återvände till Lund efter 
sin Åbovistelse kände hon, trots 
viss kritik mot konferensen, att hon 
personligen uppnått det som var 
konferensens syfte; fått ny kunskap, 
ny kraft och nya kontaktnät. De 
nya kunskaper Kitten fått på· 
konferensen har också bidragit till 
att hon efter konferensen är mer 
bestämt EU-kritisk och hon upp
manar alla som är intresserade av 
mer inf~rrnation om organisationen 
"Kvinnl'lr i Norden mot EU" att 
kontakta henne. 

Sm 



Gudrun Schyman i Lund 
"Snart skall hela rasket rivas" 
spelade Röda Kapellet som inled
ning till Gudrun Schymans och 
Karin Svensson-Smiths valtal på 
Stortorget i onsdags~Den borger
liga regeringens snara avgång 
syftade musiken förstås på. Gun 
Hellsvik var också med på mötet, 
men i form av en jät_telik papier 
mache-docka. Ann Sclyter förkla
ade, att vi på detta sätt vill hälsa 
Gun välkommen tillbaka till Lund 
som oppositionsråd i kommunen. 

solidaritetsval 
Gudrun sa att hon betraktar detta 
val som ett solidaritetsval, ett val 
som gäller om vi skall få tillbaka 
ett gemensamt ansvar i samhället. 
Den borgerligaregeringen har fört 
oss långt bort frän solidariteten. 
Skillnaderna mellan rika och 
fattiga har ökat, mellan de som har 
makt och de maktlösa. Ett återtåg 
till ett klassamhälle som borde 
tillhöra historien. Vänsterpartiet 
måste verka för att ett solidariskt 
samhälle återskapas. 

Spara, men inte på jobben 
Att genomföra besparingar som 
innebär ytterligare arbetslöshet är 
inget som vänsterpartiet vill med
verka till . Redan idag har 50 000 
jobb försvunnit från den offentliga 
sektorn på grund av besparingar. 
Natalieplanen, den borgerliga 
regeringens sparplan, skulle 
medföraatt IOOOOOjobb till skulle 
försvinna. Vänsterpartiet v iii också 
spara men inte genom att skära på 
jobb inom vård och omsorg . 

Underskottet berikar de 
rika 
Budgetunderskottet är ett allvarligt 
problem tycker Gudrun . Det tar 
från de fattiga skattebetalama och 
ger till de rika. Dessa kan lev a gott 
på de höga räntorna de får på det 
kapital de lånat till staten. Därför 
ser också vänsterpartiet budget
underskottet som ett allvarligt 
fördelningsproblem. Ett sätt att få 
ned underskottet är ju att öka 
inkomsterna, t. ex. genom att hö ja 
inkomstskatten för höginkomst
tagare och höja skatten på förmö
genheter. En del besparingar kan 
vänsterpartiet också tänka sig; på 
försvaret, på vårdnadsbidraget, en 
del statlig byråkrati m.m. 

EU prioriterar prisstabilitet 
Gudrun vill inte att vi skallgårned 
i EV. Genom EV-medlemskap tas 
rätten att föra en egen ekonomisk 

1 
politik ifrån oss. Om Sverige vill 
föra en ekonomisk politik som 

- prioritrarkampenmotarbetslöshet 
framför kampen mot inflation så 
kan vi inte gå med i EV. I EV 

-priori tras kampen mot inflationen. 

Trygghet, valfrihet och etik 
Karin Svensson-Smith, tvåa på 
riksdagslistan och ledamot i miljö 
och hälsovårdsnämnden i Lund, 

höll också ett anförande pä torget. 
Hon talade om trygghet, valfrihet 
och etik . Dessa slagord brukar 
flitigt användas av de borgerliga, 
men i Karins tal fick de ett nytt -

innehåll. Att känna sig trygg är att 
känna trygghet i energiförsörjngen. 
Kan man känna sig trygg med 
Barsebäck inpå knutarna? Riks-

dagen har inte stiftat någon lag om 
avveckling av kärnkraften trots att 
avveckling lovades efter folkom
röstningen. Vänsterpartiet kräver 
en lag om avveckling. 

Valfrihet är också ettord som de 
borgerliga ofta använder. Karin 
talar om valfrihet för kommande 
generationer. Vilken valfrihet har 
dc om vi förstörmiljö och förbrukar 
naturresurser. Öresundsbron är här 
i vår region ett projekt som 
vänsterpartiet säger nej till med 
tanke på framtida generationer. 
Etik, också ett borgerligt honnörs
\)rd, är att visa solidaritet med tredje 
v är Iden. V änstcrpartiet är det enda 

, parti som vill höja biståndet. Detta, 
tycker Karin, är exempel på god 
etik. 

Vem bestämmer räntan? 
Efter torgmötet fick publiken 

. tillfälle att ställa frågor. En äldre 
man_fassade på att fråga om den 
hög<väntan.-Varför görpolitikerna 
inget? 

Gudrun sv ara de att hon också 
funderat över varför riksbanks
fullmäktige inte utnyttjar sin makt 
över riksbanken, men hon tror inte 
de är intresserade av att utnyttja 
den. Höga räntor är bra för 
finanskapitalet som skydda~ av de 
som sitter vid makten just nu. 
Vänsterpartiet vill att politiken 
skall stärka sitt inflytande över de 
finansiella marknaderna och 
därigenom få ned räntan. Ekono
min är de starkas vapen och politik 
de svagas, avslutade Gudrun sitt 
svar. 

Med Gudrun på krogen 
"Möt partiledaren på krogen" är 
ett fenomen som har slagit igenom 
i årets valrörelse. En bakgrund är 
förstås de traditionella mötesfor
memas kris . En krogpublik behö
ver inte vara så stor som en 
torgpublik för att tillställningen 
ska anses lyckad. 

Nu hade rätt många lyssnat på 
Gudruns stortorgsmöte tidigare på 
eftermiddagen så det traditionella 
behöver inte vara fel, men det var 
delvis en ny publik som hade 
kommit till Cafe Finn. Förresten 
var övergången från torgmiljön 
successiv: mötet började på 
uteserveringen, dvs på ett hörn av 
Mårtenstorget, och utanföringång
en värmde den allt durkdrivnare 
Panikorkestern upp med några 
låtar. Och Gudrun själv stod snart 
i talarposition. 

Nästan alla frågor hon fick 
handlade om EV. Och det passade 
förstås: i det ämnet är hon både 
engagerad och påläst. Vi refererar 
några av hennes svar: 

-Ljuset släcks inte i Sverige om 
det blir nej i folkomröstningen, 
ingenjärnridå går ner mot omvärl
den. EES-avtalet (som vänsterpar
tiet var emot, referentens anmärk
ning) ger oss alla ekonomiska 
fördelar. 

- Danmark har begärt och fått 
undantag från EV-harmonise
ringen på en rad viktiga områden. 
Sverige har bara fått ett högtidligt 
undantag när det gäller snuset. 

- Om Sverige mot förmodan 
och förhoppning kommer med i 
EV ska vänsterpartiet naturligtvis 
nominera egna kandidater till EV
organen och samarbeta med röda 
och gröna krafter i andra länder, 
vilket redan sker. 

-Förutom medlemsavgiften på 
20 miljarder får statskassan ett 
ännu större inkomstbortfall när 
alkolhol- och tobaksskatten ska 
ner till EV-nivå. Företagen ska 
betala, säger socialdemokraterna, 
men den sexprocenliga höjning 
som krävs av arbetsgivaravgiften 

skapar inget företagsvänligt 
klimat. 

- EV-vännerna inom vänster
partiet är få men tolereras (intygas, 
ref. anm.). 

-Ett bevis på EV:s miljöskad
lighet är att de vill krympa de 
svenska lastbilamas maximilängd 
från 18 till 24 meter, vilket 
framtvingar fler körningar och 
utsläpp. (Gudrun låter här som en 
representant för åkeriförbundet 
och har säkert blivit lurad av deras 
lobbyister, enligt den snällaste 
tolkning som vi kan komma på. 
Miljörörelsens uppfattning är 
annars att begränsningen är bra 
eftersom den försämrar bilamas 
konkurrensförmåga gentemot tåg 
och båtar. Eller så handlar det om 
det inom vänsterpartiet så vanliga 
fjäsket för Norrland: det är särskilt 
där man drive r kravet på j ättetra
dare, som redan har konkurrerat ut 
rälstransporterna av virke och 
flottningen inom stora. områden.) 

Annars gjorde hon ett gott 
intryck. 

Gr 
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POSTTIDNING A 
Blom Ka..'in 
Uardavagen D: 85 
224 71 Lund 

Publik vann 
över politiker Reflektioner över en partibytare Debatter, debatter .... 

Förra onsdagen anordnades ett 
möte i Östratomskolans matsal där 
de boende på öster och andra 
intresserade hade möjlighet att 
ställa frågor om Östra ringen. Man 
hade valt att styrgruppen i trafik
och gatunämnden skulle svara på 
frågor. Denna utgjordes av Chris
tine Jönsson (m) , Jörgen Jörgens
son (fp) och Lars Aström (s). 
Övriga partier var inte repre
senterade. 

Inledningsvis presenterade en 
trafikingenjör från Vägverket 
utredningen. Anledningen till att 
denna utredning gjordes var att 
väg 108:s sträckning söderut från 
Lund behövde förbättras. I utred
ningen diskuteras olika sträck
ningar av vägen förbi Lund. Och 
man hade av olika trafikekono
miska skäl kommit fram till att det 
förslag som innebär att vägen kom
mer att gå förbi relativt nära öster 
av Lund skulle vara den bästa. På 
fråga om vad en sådan trafikekono
misk kalkyl bygger på, fick vi 
dock aldrig något konkret svar 
trots attdetta är något man hänvisar 
till i utredningen. 

Kommunen väljer 
standard 
Det var en stor församling samlad 
denna kväll. Många utryckte 
bekymmer över vad det skulle 
innebära med en sådan stor väg 
nära sin hemmiljö. Det var svårt 
att hinna med alla frågor utan 
många blev mycket summariskt . 
besvarade. Christine Jönsson 
framförde att det var viktigt att 
bestämma sig för vilken standard 
man vill ha på en sådan väg. 
Därefter får man ta reda på hur 
man skall finansiera projektet! · 
Detta var svar på frågor om 
kommunen måste ansluta sig till 
vägverkets utredning för att kunna 
genomföra sitt eget projekt för att 
lösa exempelvis trafikproblemen 
på Thulehems vägen. Där har antal 
bilar per dygn ökat till över 6000. 
Men löser man verkligen detta 
problem med att bygga östra 
ringen, frågade någon. På väster 
har det visat sig att trafiken totalt 
har ökat efter att ha byggt västra 
ringen, men inte lett till någon 
minskning på den inre leden. 

Bygg bort kraftledningen 
Ett av de bättre förslagen denna 
kväll kom dock till sist från en 
kvinna i publiken. Hon föreslog 
att man skulle dra en sådan 
avlastande väg österom Utmarks
vägen, där det går en kraftledning 
norrut. Runt denna finns det i 
princip inga boende och det skulle 

Mötte min f.d. partivän Jönsson 
utanför valstugorna på stortorget. 
I år skulle han rösta på miljöpar
tiet, sa han . 

Jag blev inte särskilt upprörd. I 
förra valrörelsen brukade Rolf L. 
Ni l son avsluta sina appelltal med 
uppmaningen: "Rösta på vänster
partiet! Och om ni av någon 
anledning inte kan det så se till att 
miljöpartiet stannar i riksdagen 
och att miljöfrågorna inte blir 
försummade ." 

Det var inte många nog som 
lydde hans uppmaning. Miljöpar
tiet ramlade ur och miljöfrågorna 
har mycket riktigt kommit i 
skymundan på senare tid . Fast 
just nu går det bra för partiet i 
opinionsmätningarna och det 
gläder mej , även om dess sociala 
profil och jämlikhetssträvan har 
blivit otydligare under Schlaug 
än vad den var under Jan Axels
son. 

Men det var inte miljöfrågorna 
som fått Jönsson - i vänkretsen 
känd för sina undermåliga , 
avgasspyende bilar - att skifta 
partisympatier. Utan EU. Väns
terpartiet i stort är ju emot en 
svensk anslutning men som 
bekant inte Rolf N. 

Landsförrädare 
Detta har gått Jönsson djupt till 
sinnes. Han muttrade något om 
"landsförrädare". 

Likt Pelle Svanslös kunde jag 
inte komma på något dräpande 
att säga just då, och jag ville ju 
inte att vi skulle bli ovänner. Men 
Jönssons ord har gnagt sen dess. 

Jag tror inte att han hade 
kommit på detalldeles av sej själv. 
Samma vecka hade de svenska 
E U-förhandlarna betecknats som 
just landsförrädare i Norrskens
flamman Information av den 
notoriske Dick Emanuelsson. Och 
jag frågade mej: varför reagerar 
jag så häftigt när f.d. brezjneviter 
sveper sej i den blågula, liksom 
jag gjorde när Bo Gustafssons 
skp-are i början av sjuttitalet 
lovprisade knätofskulturen? Jo, 

vara relativt enkelt att bygga där. 
Man kunde dessutom bli av med 
kraft)edningen genom att gräva 
ner den samtidigt som man bygger 
vägen! Christine Jönsson lovade 
att ta med detta förslag i vidare 
diskussioner om östra ringen. 

(I onsdags kunde vi läsa i 
pressen att det kommit fram ett 
nytt förslag till sträckning av vägen 
på detta möte och att det är detta 
förslag man skalllägga fram från 
nämnden!) 

KarmBlom 

för att jag trots alla invändningar 
mot dem hade räknat dem till 
samma vänsterläger somjag själv. 

Och vänster är inte nationalism. 
En vänsterman må tala om "klass
förrädare", hur urmodigt det ordet 
än kan låta, men "landsförrädare" 
passar illa i hans mun. 

Vänstern för nationalism? 
EV-kritikerna talar ofta om hur få 
röster det lilla Sverige skulle få i 
EU:s beslutande organ. Men vilket 
djävla "Sverige"? Skulle Bildts 
och Franzens röster vara viktigare 
än de italienska socialisternas eller 
de gröna tyskarnas? Varför skulle, 
för en vänsterman , nationen 
plötsligt väga tyngre än klassen 
och idearvet från de europeiska 
revolutionerna? 

Lydde så en aktuell uppmaning 
på sydsvenskans kultursida och 
läste om Strindbergs bok "Svarta . 
fanor" . Kände samma trötthet som 
han över Sverige. Vad är Kebne
kajse mot Mon t Blanc? Vad är det 
för ett folk som blir till sej i trasorna 
över att landslaget kommer trea i 
fotbolls-VM? Vad är det för ett 
ovigt språk som jag försörjer mej 
på att översätta texter till7 Mot 
myntenheter av vilka det numera 
går minst fem på en D-mark. 

Anarkist för EU 
Ser till min glädje att Inge 
Oskarsson, anarkist och alltså 
nutida företrädare för de svarta 
fanornas rörelse, har startat en 
kampanj för EU. 

Själv tänker jag rösta v i år men 
jag vet andra som, i motsats till 
Jönsson, har hoppat av partiet för 
dess EV-fientliga linje. Som 
kommer till uttryck i en affisch 
som sitter uppe i valstugan. På den 
säger en E U-anhängare: "Vi måste 
med i EU för att få ner arbets
lösheten." Och en annan svarar: 
"Ja, ner till Medelhavsnivå." 

- Vilket Medelhavsland tän
ker de på, undrade Rolf L. Nilson 
när han fick syn på affischen. EV
medlemmen Portugal med en 
arbetslöshet på fyra procent? 

Gunnar Sandin 

Långlördag , 
I morgen på långlördagen bid_ra: 
vänsterpartiet med tal och musik 1 

stan. Panikorkesternspelar på Lilla 
Fiskaregatan klll -12. På förrnid
dagen spelar också Röda Kapellet 
spelar på . stortorget utanför 
val~ tu gan och Rolf Nilson pratar: 

Så här nära valet pågår det 
mycket debatter runt om i stan. 
Det är olika organisationer som 
passar på att ställa politiker mot 
väggen. 

Måndag 5 september arrangerar 
SKTF en debat om de kommunala 
nedskärningarna kl18 .00. Roland 
Andersson deltar från vänster
partiet. 

På onsdagen är det miljödebatt 
i Stadshallen kl 19.00. Det är 
Lundabygdens Naturskydds
förening som arrangerar inom 
ramen för den pågående miljö
veckan Nils Lewan är utfrågare 
och Henrik Smith deltar för 
vänsterpartiet. 

På onsdagen pågår också ett 
seminarium arrangerat av DISA. 

, Ämnet är K vinnor och politiska . 
partier. Kitten Anderberg repre

. -senterar vänsterpartiet på Palaestra 

.kll9.00. 
• Den 8 september har lärarför
bundet en debatt om budget och 
skolfrågor i s vaneskolans aula kl 
19 .00. Gunnar Stensson och Sven
Bertil Persson deltar från vänster
partiet. 

Valvaka 
Vänsterpartiet håller valvaka på 
valdagen 18 september i medel
tidssalen, Folkets Hus i Lund. 

MÖTE~_& MÖTE 

~ 
RÖDA KAPELLET .Lärd 3/9 kl 10.45, 
Appeller, Rolf N talar, nr 25, 39, 166, 
224, 246, 251,267,271 , 281 , 288. 
kl 19.30 kort övning för spel på Slottet 
för Slottet som fyller 10. Ta med 
valrepertoar plus 170, 173, 237 och 
257. 
Sänd 4/9 rep på Kapellsalen (sista där 
på en tid , sen Musikskolan). 
Tisd 6/9 samling Klostergården Centrum 
kl 17.30 för gårdsmusik. 
Onsd 7/9 Appellspel stortorget 17.30 
(samma repertoar som 3/9). 
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