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Elbil: ja, men ... 
Det är miljödagar i Lund. På 
stortorget ståren liten rödlackerad 
elbil. Tidigare har den varit 
uppställd utanför miljöpartiets 
valstuga. Entusiaster sprider flyg
blad om elbilar och om vätgas. 

En valrörelse är ingen tebjudning 
Många, särskilt kvinnor, tycker 
att valrörelsen alltför lite handlar 
om konkreta frågor och alltför 
mycket om pajkastning, sägs det, 
och har därför inte kunnat be
stämma sej för parti eller tänker Ar det inte bra med elbilar. 

Jovisst, och det är t. ex. utmärkt att 
parkförvaltn,ingen använder såda
na fordon. Andå kan det behövas 
några små påpekanden: 

l. Elbilspropagandan fördunk
lar det faktum att det inte bara är 
avgaser, buller och allmän resurs
förbru\ffiing som är dåligt med 
bilar. Annu värre är faktiskt den 
fysiska och andliga utglesning som 
bilsamhället leder till. Bensin
bilens sanna motpol är (åtminstone 
fören socialist) inteden lillaelbilen 
utan det kollektiva (eldrivna) for
donet. 

2. Elbilspropagandan målarupp 
en alltför ljus bild av de aktuella 
möjligheterna. De talar om det an
tal bilar som har tillverkats i Dan
mark men inte om att verksam
heten där har gått i konkurs och att 
det är högst osäkert om det blir 
någon överflyttning till Sverige 
sedan banken har dragit sej ur pro
jektet. 
3. Vätgasdrift propagerar man 
också för. Och säger att strömmen 
till elektrolysen kan produceras ur 
solceller, som kommer att vara 
kommersiellt konkurrenskraftiga 
1996. Det tror vi inte på, av både 
tekniska och politiska skäl. 

Men snygg är elbilen! Kolla 
gärna in den. 

Gr 

Valvaka (v) 
Vänsterpartiet i Lund håller i år 
valvaka i Medeltidssalen på 
Folkets hus med början kl. 20. Det 
kommer att serveras lätt förtäring 
(t.ex. varm soppa för frusna val
sedelsutdelare) till självkostnads
pris. Eventuella inslag av under
hållning blir mycket korta, för 
erfarenheen säger att rapporterna 
från den nationella och lokala 
sammanräkningen kräver det 
mesta av vår koncentration. 

Dock: öka spänningen med en 
tipskupong i näven, som det brukar 
stå i annonserna. I nästa VB-num
mer beskriver vi vänsterpartiets 
lokala valtips. 

Välkomna ni som har jobbat i 
vänsterpartiets valrörelse men 
också ni som av någon anledning 
intehargjort det. Den 18september 
blir kanske den första dagen i ert 
nya politiska Ii v. 

Valkommitten 

inte rösta. 
Det är till att ha små anspråk på 

pajkastning. Faktum är att nutida 
svenska valrörelser, liksom den 
svenska politiken i allmänhet, är 
mycket tandlösare och sippare än 
i andra länder. Och jämfört med 
hur det var här i landet förr. 

Kuplettskri varen och -sångaren 
Karl Gerhard blev så småningom 
livligt hyllad för sin eleganta satir. 
Tja, hur var det han skrev i en visa: 

Per Albin blir tjockare 
och tjockare 

och tjockare. 

I dagens Lund, däremot, blir 
t.o.m. somliga vänsterpartistermo
raliskt uppbragta om man t. ex. an
tyder något om Lars Åströms (s) 
eller Jan E.G. Anderssons (m)stora 
magar. 

"Hellsvik åter till Lund" 
Detta är onekligen ett problem för 
den som vill använda lite hårdare 
humor och satir i valrörelsen. 

I latinamerikanskakarnevalståg 
bär man ofta på jättelika huvuden 
i papier mache: grovt karikerade 
politiker och andra makthavare. I 
Lund inspirerades vi i början av 
åttitalet av detta, och Rabert Berg 
förfärdigade med hjälp av ett par 
latinamerikaner en frigalitskulptur 
av Ulf Adelsohn, moderaternas då
varande partiordförande. Jag 
minns hur effektfull den var vid 
vänsterns motdemonstration på 
4 oktoberrörelsens möte i Lund. 

I år ville Röda kapellet och väns
terpartiet ha ett liknande blickfång 
till sina appellmöten. Ett ganska 
givet val var Gun Hellsvik. Talaren 
hittar Jätteninledningtill sitt snack: 
vi vill ha Gun tillbaka till Lund där 
hon hör hemma, som oppositions
politiker. Dvs vi vill fälla den bor
gerliga regeringen, och vi ogillar 
hennes försök att barska upp sej 
och kräva hårda fängelsestraff när 
all kriminologisk forskning (som 
hon väl känner genom sin aka
demiska verksamhet) visar hur 
kontraproduktiva sådana straff är. 
Talet om lokalt oppositionsråd är 
allvarligt menat. Det är lätt att 
instämma i sign. Lucifers varma 
beröm av Lundapolitikern Gun 
Hellsvik i ett tidigare VB-nummer 
i höst. 

Justitieminister (ännu en liten tid) Gun Hellsvik, enligt Lina Strömberg, 
här i två dimensioner. Med uttrycksfulla rynkor men också med impo
nerande hårsvall. Kom till torgmötena och kolla! 

Kvinnorynkor tabu? 
Erfarenheterna från ett par appell
möten talar ett tydligt språk. Gun 
Hellsviks huvud är ett effektivt 
blickfång. Människor stannar upp, 
ler ochbörjar lyssna på talaren och 
musiken. 

Men det är inte alla som ler. 
Jag harnoteraten reaktion bland 

vänsterkvinnor som säger att de 
blir illa berörda. Det handlar 
tydligen om sådant som de kari
kerat överdrivna rynkorna som är 
så karakteristiska för Gun Hells
viks ansikte och som understryker 
hennes tillkämpade barskhet. so
lidariteten med en kvinna (i jäm
förbar ålder) vägertyngre än viljan 
att komma åt en politisk mot
ståndare. 

Jag har också hört argumentet 
att karikatyr är en manlig konstart, 
att det bara är män som i tysthet 
njuter av att bli karikerade- rien 
n 'est si agreable que d'etre pendu 
publiquement, som Hans Alfred
son travesterar Voltaire. 

Men jag undrar om inte Go ida 
Meir gillade David Levines klas
siska karikatyr av henne, en som 
harpräglateftervärldens bild långt 
mer än alla bevarade fotografier. 
Och jag undrar om inte reaktionen 
är en generationsfråga. De unga 
kvinnor jag har talat med, för vilka 
jämställdheten är tämligen själv
klar, är förtjusta över Hellsvik
huvudet på stången. Och det är en 

ung kvinna (Lina Strömberg) som 
med säker hand och säkert öga har 
skulpterat. 

Men reaktionen vittnar också 
om en missuppfattning om vad en 
valrörelse är för något. 

Snyggt från höger 
Man bör inse att en valrörelse inte 
är någon tebjudning. Den har inslag 
av bondslagsmål med kontrolle
rade slag under bältet, den har sin 
egen etik och estetik. 

Motståndaren ska alltså inte 
visas överdriven hänsyn. Däremot 
bör man beundra hans lyckade drag 
och infall och akta sej för moralisk 
upprördhet. Själv har jag hittills i 
årets valrörelse fäst mej vid två 
snygga manövrer från högerhåll. 

l. Detenaexempletärregionalt: 
de fascistiska Sverigedemokra
ternas beryktade Pågatågsaffisch 
där de bedjande muslimerna på 
Stortorget i Malmö ställs mot det 
idylliska kärnsvenska koloni
området genom texten "Vilket 
Sverige väljer du?" Vi antifascister 
kan vara glada för att den geniala 
iden inte matchades av ett lika 
slagkraftigt genomförande. Affi
schen ifråga är plottrig med alla 
sina detaljer. Vänsterpartiets lokala 
affischritare Knitte Stenlund visar 
däremot hur hur en effektiv val
affisch ska se ut i sin motparafras 

(forts. s. 4) 



(v )-initiativ: 
Kretsloppsinriktad 
bostadsupprustning 
Vänsterpartiet har skrivit till kom
munstyrelsen och föreslagit att 
kommunen utlyser en tävling om 
hur man bäst renoverar ett bostads
område, där kretsloppsanpassning 
ska komma i första hand. Förslaget 
kan ses som ett sätt att praktiskt 
pröva de ideer som kommit fram i 
det Agenda 21-arbete som bedri
vits inom både vänsterpartiet, i 
bostadsområden som Ostra Tom, 
och som med allt ökande intensitet 
försiggår i kommunen och dess 
förvaltningar. 

Byggnadsverksamheten är mi
nimal i Lund. Arbetslösheten bland 
byggnadsarbetare i Lund är 30%. 
Nybyggandetdetnärmaste årtion
det kommer att bli blygsam med 
tanke på de minskade bostads
subventionerna. För framtiden får 
vi därför utgå från det befintliga 
bostadsbeståndet. Men även om 
många lundabor bor bra, har vi 
också i Lund problem med sjuka 
hus, osunda byggmaterial, buller 
och vibrationer. Många hus kän
netecknas av dålig energihushåll
ning och resursslösande hantering 
av restprodukter och annat avfall. 

I den föreslagna tävlingen om 
miljöanpassad ombyggnad kan 
byggbolagen själva få välja vilket 
område de önskar, de får då ut
förligt beskriva hur de vill genom
föra ombyggnaden, givetvis i sam
arbete med de boende. Eventuella 
merkostnader för att göra reno
veringen kretsloppsanpassad ska 
specificeras. 

Hittills har lågaelpriseroch kor
ta avskrivningstidervarit styrande. 
För en långsiktigt hållbar utveck
ling krävs att man planerar med ett 
högre elpris och längre avskriv
ningstider. Som exempel på nya 
system som gynnar en hållbar ut
veckling, kan nämnas urinsepa
rerande toaletter istället för kon
ventionella vattenklosetter, trä
eller linoleumgolv iställer för 
plastgolv, solfångare på tak i 
söderläge istället för tegelimita
tion, och givetvis plats för källsor
tering istället för sopnedkast. 

Vänsterpartiet föreslår en jury 
med representanter för miljödele
gationen, byggnads- och fastig
hetsnämnderna samt boendeorga
nisationer och sakkunniga utifrån. 
Pengar som tidigare föreslagits för 
att sammanställa kretsloppsideer 
skulle sannolikt räcka till både 
prissumma och jury arvoden. 

Genom en sådan tävling som 
vänsterpartiet föreslår, kan kom
munen snabbt visa marknaden, dvs 
byggbolagen, att det är hög tid att 
komma igång med den miljö
omställning som alla säger sig vilja 
ha. Nu närdet finns ledig kapacitet 
inom byggsektorn, är det lämpligt 
att göra långsiktiga investeringar 
inför framtiden . 

Det finns en stor kreativa po
tential som kan utnyttjas om bara 
miljökraven ställs med kraft ba
kom orden. Från ord till handling! 
slutar vänsterpartiet sin skrivelse. 

Rapport från 
Reeperbahn 
Valrörelsen rullar vidare och jag 
känner mig egendomligt oberörd. 
Man hör Bild t svepa in sig i ordrika 
dimridåer: det var ett konkursbo 
han fick överta och det har tagit tre 
år att vända, men nu pekar alla 
kurvor uppåt. Jaha. Och så social
demokraterna som vill ta över, jo 
det vore bättre, men tvivlet om 
vad de faktiskt kommer att göra 
begränsar ens entusiasm. 

Själv stöder jag ett parti som när 
det går framåt i opinionssiffrorna 
får börsen att rasa och räntorna att 
gå uppåt. I de stora tidningarnas 
ledare får vi veta att vi inte är 
vatten värda utan bara oansvariga 
vänsteropportunister. Nu känner 
jag ju ett antal vänsterpartisym
patisörer-i den här sociala miljön 
vanliga ans varskännande och 
småtråkiga mellanskiktare. De är 
sjuksköterskor och bibliotekarier, 
läkare och förskollärare. I var
dagslivet åtnjuter vi ett normalt 
förtroende från vårä medmän
niskor. Men när det gäller våra 
åsikter om i vilken riktning 
samhällsutvecklingen bör gå vad 
gäller miljö , demokrati och 
fördelningspolitik utmålas vår 
hållning som ett hot mot landet. 
Det finns inte en svensk dags
tidning som inte har skrivit åt
minstone något ledarstick om vil
ken välsignelse det vore om väns
terpartiet åkte ur riksdagen och 
helst utplånades. Själva borde vi 
väl gå och dränka oss 

Är vi lika intoleranta? Jag kan 
inte se det. Finns det fem procent 
av väljama som anser att tradi
tionella, kristet-konservativa vär
den borde prägla samhället är det 
väl bra att de finns representerade 
i riksdagen? Vänstervinden den 
senaste veckan visar att vi är åt
minstone fem procent som stöder 
vänsterpartiet och sex för miljö
partiet som vill försöka hålla 

vänstertummen i ögat på en social
demokratisk regering och det är 
mycket glädjande. 

I korv-IEU-frågan 
Vad är väl Kebnekaise mot Mont 
Blanc, säger Gunnar Sandin i förra 
numret av Veckobladet och tänker 
rösta för EU. Och det finns en 
frenesi i hans avståndstagande från 
Fosterlandet som är nog så med
ryckande. Javisst, vad är Lunds 
dornkyrka mot Kölnerdomen och 
Gomans hushållsmedwurst mot en 
salami? Sverige är en utkant av 
Europa, med rikedomar i form av 
skogar, järn och sillfiske som sen 
inlandsisens avsmältning för tio
tusen år sen med jämna mellanrum 
lockat upp lite folkspillror från 
mera centrala regioner i världs
delen för att finna sin bärgning. 
Men vi förblir en marginell före
teelse vår nyrikedom till trots och 
det skulle vara patetiskt att hävda 
att vi har några speciella företräden 
framför de mera kulturbärande 
delarna av Europa. 

När jag säger Nej till EU är det 
inte för att hävda det mellan
s venska kökets företräden eller för 
att slå vakt om Fosterlandet. Det 
är för att erfarenheten säger att det 
är lättare att hantera det som är 
någorlunda näraliggande och för 
att vi har hittat drägliga former för 
att göra just det. EV-anslutning 
innebär att lämna ut stora delar av 
politiken till detorganiserade välde 
av experter och medlemmar av 
den politiska klassen som styr i 
Bryssel. Kapitalets företrädare 
finner det systemet mer hanterbart 
än organiserade folkviljor i en
skilda länder, och det förstår man, 
men när vänstermänniskor hälsar 
en sådan ordning välkommen är 
det svårt att inte se dem som naiva 
och önsketänkande. 

Folkparken levande park 
Föreningen "En aktiv folkpark", 
som arbetar för att slå vakt om en 
av Västers enda levande parker, 
frågade partierna i somras hur de 
ställde sig till försäljning eller 
avstyckning av folkparken och till 
försöke n att etablera skolor i 
folkparken. Vänsterpartiet tycker 
ungefär så här: 

- En försäljning av Folkets 
park tycker vi inte om. Kommunen 
bör äga hela parken med byggnad, 
men kan möjligen arrendera eller 
hyra ut byggnaden. I ett av 
tävlingsförslagen till folkparken 
visade LKF att det var möjligt att 

bygga om folkparksbyggnaden till 
skola, något som annars skulle 
behöva byggas nytt på Väster. Det 
var ett vettigt användning, tyckte 
vänsterpartiet. Den tillbyggnad 
som skulle krävas av f d fritids
gården, var visserligen inte särskilt 
vacker, men den fick man kanske 
acceptera. 

Nu är det tydligen aktuellt att 
Montessoriskolan skulle hyra in 
sig, men då vill man avstycka en 
stor skolgård. Problemet är att man 
då äventyrar parkens offentliga 
karaktär. Det är inte särski lt lyckat 
att avskilja en del som skolgård, 

Islänning? 
Jag är just tillbaka från en vecka på 
Reeperbahn, och har alltså färska 
intryck av EU. "Der Anblick der 
nächtlichen Reeperbahn im wir
heinden Glanz der bunten Lichl
reklamen ist sehr eindrucksvoll", 
som det stod i den Baedeker jag 
höll i handen när jag orienterade 
mig i vimlet. 

Fast på dagarna satt jag och 
lyssnade på t.ex. den nye tyske 
presidenten Herzog, som visade 
sig vara överraskande frisinnad 
(eller åtmintone hade en talskri vare 
som var det) . Martin Bangemann, 
vice ordförande i kommissionen 
framträdde också, med en stor
kapitalistisk tyngd och självklarhet 
som gjorde mig andlös. Budskapet 
var entydigt: det som skulle få 
Europa att nå ifatt USA och Japan 
i industriell dynamik var två saker: 
privatiseringoch avreglering. Det 
är kanske inget dumt recept för 
länder som Frankrike och Italien 
med deras stora statliga koncerner 
och ofantliga byråkrati er, men vad 
gäller Sverige är det lite mal
placerat. I övrigt var det in
formationssamhället det handlade 
om och det tycks inte vara någon 
måtta på drömmarna om att fylla 
vår tillvaro med elektronikburet 
skräp. Teknik och ideer säljs med 
samma retorik som en gång 
användes förTY. Den förmodades 
ju en gång kunna lyfta mänsk
ligheten till utomordentliganivåer 
av bildning och kultur och det vi 
vet ju hur det gick. 

Vad gäller Reeperbahn fick 
man ett propert rum med dusch 
för en tredjedel av kostnaden på 
konferenshotellet. Det var lite 
jobbigt att ta sig hem till hotellet 
från S-Bahnstationen på kvällarna, 
men efter hand började inkastarna 
känna igen mig. En av dem var 
övertygad om attjag var islänning. 
Hur ska man tolka det? 

Lucifer 

och inte heller att blanda stojande 
skolungdomar med vanliga park
besökare. Det kan bli svårt att lösa, 
men lika svårt att hitta på ett annat 
användning för byggnaden. 

Det är angeläget att folkparks
byggnaden bevaras. Arkitekturen 
är ganska speciell och har upp
märksammats i internationella 
arkitektursammanhang. Många 
anser den dock vara oanvändbar, 
men vänsterpartiet har haft många 
härliga fester där under 70- och 
80-talet. Som stor dans- och 
festlokal har den alltså fungerat 
ganska bra. Men det är kanske 
omodernt med sådana tillställning
ar idag? 

Tlzo 



Att bli angripen av fienden är inte en dålig sak ... 
Det är så rysligt spännande med en 
valrörelse. Inte minst för att det 
esomoftast visar sig att det man 
själv trodde var intressant med 
partiet och dess politik inte alls är 
det som upptar det stora folkliga 
intresset. Diverse tjänstgöring i 
valstugan på stadsbiblioteket i 
Göteborg (vad gör man, när man 
är i exil?) öppnar avgrunder av 
perspektiv som man inte hade en 
aning om. 

De viktigaste frågorna visade 
sig i tur och ordning vara: 

-hade man fler ballonger? (det 
hade man; mycket stiliga, men de 
röda är avgjort populärare än de 
vita. Håller valrörelsen på att 
för vandlas till ett barnkalas? 
Godiset, rött, var också mycket 
efterfrågat); 

- hade man några NEJ TILL 
ED-knappar? (det hade man inte; 
miss i planeringen) samt 

- varför hade man nakna 
personer på sina valaffischer? Den 
sistnämnda frågan var ju avgjort 
värre att ta itu med -jag begriper 
heller inte varför vi har nakna män
niskor på våra valaffischer. Kan 
ingen hålla styr på kreativa an
nonsbyråer? 

En mera erfaren lokalpolitiker 
kom till min räddning, och för
klarade att de nakna symbolise
rade att vi under yttre utstyrslar 
alla var lika- nog en vacker tanke, 
men uppenbarligen väl subtil för 
den tilltänkta publiken. 

Något allvarligare kändes fak
tiskt att en av Göteborgs många 
invandrare allvarligt och genom
tänkt redogjorde för hur all denna 
nakenhet fått honom att vilja lägga 
sin röst någon annanstans. Det 

mångkulturella samhället kräver 
nog också en del taktfullhet. 

Smedjan 
Men detta var egentligen en lokal 
avvikelse. För att återknyta till 
rubriken: en valrörelse gör en ju 
också sugen på att se vad mot
ståndarna har för sig. I det syftet 
investerade jag i veckan 50 (!)kr i 
förlaget Timbros idetidskrift 
Smedjan. Lika bra att gå direkt på 
den ideologiska källan, tyckte jag, 
precis som det känns smartast att 
gå direkt till Marx och Engels, de 
har ändå sysslat med det mesta 
som man behöver ha utrett. 

Smedjan var i alla fall en fasci
nerande läsning. Om man någonsin 
behövde en bekräftelse på att den 
dialektiska processen håller på att 
ta ut sin rätt, högervinden vänds i 
sin motsats, så satt den där. Säga 
vad man vill om Smedjan, men 
den känner vad som är på gång. 
Motsvarigheten till gnällig upp
givenhet torde vara svår att finna . 

Vitriol 
A v ett 49-sidigt nummer ägnades 
4 sidor åt aktuella recensioner och 
inlägg: hur gräsligt det är i Haninge 
för att den offentliga sektorn inte 
fungerat som en ansvarskännande 
kapitalist; ett vitriolartat angrepp 
på Olof Lagercrantz ("en fallen 
ängel"; han kan uppenbarligen 
aldrig förlåtas att han som etab
lerad intellektuell tyckte så fel när 
det begav sig, även om det mesta 
varväldigtlänge sedan); ettlikartat 
på Åsa Moberg, som inte tycker 
att könet är av underordnad 
betydelse. Efter dessa påtagligt 
magsura gamla gnälligheter kom-

mer nio sidor om hur det är att vara 
alkoholist (ingen munter läsning, 
precis); sedan sex sidor om det 
amerikanska politiska systemets 
sammanbrott genom massmedial 
koncentration enbart på skandaler 
i stället för på politik. 

Fem sidor vila 
Den vid det här laget ganska ska
kade läsaren får sedan vi la sig med 
fem sidor av Lars Gustafssons 
minnen av filosofer i Uppsala. 
Riktigt rart, och naturligtvis ur 
ideologisk synpunkt berättigat av 
Gustafssons position som ledande 
högerintellektuell. Men dessa 
milda minnen av excentriska 
filosofer som passerat U p p sala kan 
ju knappast betraktas som offensivt 
politiskt tänkande. Somliga av dem 
var uppenbarligen intensivt upp
tagna av samma problem som 
Parmenides (första hälften av 400-
talet f. Kr.) : om jag kan tänka på 
någonting, innebär inte det då att 
det verkligen finns, det vill säga 
allting finns på en gång i ett 
oföränderligt och statiskt vara? 
Tacka vetjag Herakleitos, han med 
"allting flyter", Hegels och i 
förlängningen Marx' filosofiske 
lärofader. 

Sedan kommer det som uppen
barligen är numrets ideologiska 
tyngdpunkt, 15 sidor, och det är 
där jag menar att vänstern idag 
borde känna sig rysligt uppmunt
rad. Medgeattdet har känts ibland, 
de senaste åren, som om det käm
pades i en ständig motvind: själv 
undrade man om det var så bra, tog 
bort K:n och stod i, och opinions
siffrorna bara sjönk. Men skall 
man döma av energin i Smedjan är 

det vi som är de stora motståndarna. 
Där finns psykologiska förklaring
ar till varför vi är som vi är (man 
vill inte uppge sin identitet). 

Altruism skadligt 
Lorenz Lyttkens har en lång 
betraktelse över varför det är så 
skadligt med altruism; det måste 
ju var och en förstå att en sund 
egoism och tillit till marknads
krafterna i längden är mycket 
bättre, trots de momentana siren
toner som altruism kan utgöra. 
Sedan är det naturligtvis frågan 
om vänsterdebattörer av allmänt 
hel- eller halvintellektuell kaliber. 
De utnämns till en totalt oemotsagd 
nomenklatura; den stackars käm
pande högeroppositionen har inte 
en chans att göra sig gällande i det 
rådande åsiktsförtrycket. Som 
verklighetsbeskrivning betraktat 
lämnar det en onekligen i storögd 
förundran. Det var ju inte alls som 
vi trodde! Vi var inte alls någon 
sorgsen relikt av forna och bättre 
tider, utan ett akut och reellt hot, 
en stark och listig motståndare till 
alla rättänkande marknadslibera
ler. Att bli angripen av fienden är 
inte någon dålig sak ... åtminstone 
kan det få en att självmedvetet räta 
på huvudet och justera Palestina
schalen. Att ta fram näbbskorna 
igen vore kanske att ta i; de var 
aldrig särskilt snygga, och väns
terns estetiska framtoning har väse
ntligen förbättrats genom åren. 
Men att vi var så rysligt farliga! 
Stöd inte Timbro genom att köpa 
publikationen, men kolla den på 
bi bblan, och se! Valrörelsens mest 
uppmuntrande inslag hittills. 

Chloe 

Hyresgästkrav på Sveriges politiker 
Hyresgäströrelsen hade "riksdag" Det är närmare 400 000 männi- - sertill atthyrornainte behöver - Ge hyresgästerna möjlighet 
i slutet av augusti, och då antogs skor som har tvingats flytta för att höjas 1995 och sänker hyrorna i attspara i LKF-nej tillaktieutdel-
ett manifest, som lagom till valet de inte klarar hyran. Allt fler män- nybyggda hus, ni ng. 
riktar sig till Sveriges politiker. ruskor vräks, ofta helt i onödan - räddar dem som drabbats av - Slå vakt om hyresgästinfly-
Det är en allvarlig situation som därför att de sociala myndigheterna höjdaräntorsom skulle varit garan- tand et i LKF- hyresgästrepresen-
råder på svensk bostadsmarknad, inte hinner med eller ens klarar terade, tant i styrelsen! 
och hyresgästerna är bekymrade. sina uppgifter. Uppemot 70 000 -förbättrar kulturellt och socialt -Nej till omvandling av hyres-
Bostadsbyggandet har stannat av, ungdomar tvingas flytta hem till resurssvaga miljonprogramsom- rätttill bostadsrättoch till utförsälj-
också på orter med bostadsbrist. sina föräldrar igen och bli "mamm- råden och ser till att segregationen ni ng. 
Dit hör exempelvis Lund, men bor". minskar, -Inrätta en kommunal bostads-
även här är bostadsbyggandet det Utansakliggrundangripsbruks- -utvecklar istället för avveck- förmdelning. 
lägsta på flera decennier. Hyres- värdessystemet Hyrorna i städer- !ar den allmännyttiga hresrätten - Kompostering, sopsortering 
gästerna menar att ingen idag litar nas centrala delar är inte för låga. - ger kommunerna åter makt och miljövänligt boende. 
på samhällets vilja att garantera Detr är många hushåll med låga och ansvar för bostadsförsörj- -Bygg 460 nya lägenheter per 
rimliga ekonomiska förutsätt- inkomster som bor i sådana lägen, ningen så att inte hyresgästerna år i Lund! 
ningar. och varför skulle de inte få göra utlämnas åt fastighetsägarnas -Bevara stadens gröna lungor, 

Naturligtvis är det systemskifte de? Måste de förvisas till avlägsna godtycke, samt som parker, grönytor och koloni 
som regering och riksdag genom- förorter? - inrättar ett bostadsdeparte- områden. De har en viktigt ekolo-
fört under den gångna mandatpe- ment. g1sk funktwn. . . . 
rioden skulden till att klasskillna- Hyresgästkrav -Beakta hälsonsken planenng-
derna i boendet ökat, attstandarden Hyresgästriksdagen kräver att Lundakrav en som vägar och kraftledningar! 
för stora grupper försämrats och Sverigespolitiker tar sitt ansvar -Hållnererkommunalataxor-
attde boendes inflytande minskat. och därför Hyresgästföreningens Lunda- inrätta abonnentråd l 

-Hyrans andel av lönen före -slårvaktomSverigesställning avdelninghargåttuttilldepolitiska 
skatt har på fem år ökat från 17% som föregångsland fören effektiuv partierna och vill vet hur de ställer 
till 24%. Hushållens ekonomi har social bostadspolitik., sig till de lokala lundakrav som 
bara det senaste året försämrats, - preciserar vad de anser vara avdelningen framställt. Det är en 
särskilt tvåbarnsfamiljernas. En- en rimlig hyra och standard, lista med med nio konkreta punk-
dast vissa pensionärsgrupper har - skapar långsiktiga förutsätt- ter, som man vill diskutera med 
fått det lite bättre, men de hotas rungar för bostadsbyggande och partierna på fredag eller måndag. 
under nästa mandatperiod av nya upprustninggenomneutralafinan- Innan partiernaträffatavdelningen 
bördor. sierings- och skattesystem, vill vi återge de nio punkterna: 

Rent allmänt kan redan konstate
ras att det tycks vara krav som i 
stort sett sammanfaller med väns
terpartiets. Ä ven om vänsterpartiet 
i dagens ekonomiska läge gått med 
på en avveckling av kommunens 
bostadsförmedling och att denna 
sköts av LKF. Tho 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan). 

NY ADRESS ............................................. .................................... ... .. . 

Landsförrädare? 
För någon vecka sedan var jag på 
stan och gick förbi de nyuppsatta 
valstugoma. Det kändes inte bra. 
F~r första gången kände jag mig 
tvmgad att rösta på ett annat parti 
än vänsterpartiet. En röst på väns
terpartiet i Lund innebär ju en röst 
på ännu en EV-anhängare i riks
dagen. En röst på miljöpartiet 
däremot skulle kunna innebära att 
det partiet ~om mer in i riksdagen, 
och plötsligt har de EV-kritiska 
dubbelt så stor representation. 
Valet är klart . 

Jag träffade Gunnar Sandin och 
förklarade min uppfattning att vi 
är på väg in i en tid med nya 
politiska skiljelinjer, och att ja
sidan troligtvis skulle vinna EV
omröstningen, eftersom socialde
mokraterna blir regeringsbildare. 
Samtidigt yttrade jag: "Det har ju 
funnits landsförrädare förr". Be
greppet 'landsförrädare' var inte 
~ktat mot någon speciell person, 
m te RolfNilson som GS vill påski
na. 

Är det intedetta vi sett i Sveriges 
förhandlingar med EU? Sverige 
är för mig en lagom stor "kom
mun", där jag tycker mig kunna 
påverka. Jag anser också att det 
finns mycket som är bra ordnat i 
d.en här kommunen. I min mening 
nskerar en EV-anslutning dessa 
värden. Den som stöder en sådan 
utveckling anser jag sviker, och 
naturligtvis blir jag upprörd. 

Det ligger då nära till hands att 
tala om svek och förräderi -kom
munförräderi, landsfö rräderi 
kanske! 

För övrigt kan tilläggas att 
arbetslösheten i EU i mer än tio år 
legat på cirka 10 procent. Arbets
lösheten i Portugal och Grekland 
rapporteras till fy ra-fem procent, 
men är i själva verket betydligt 
högre. 

Om min undermåliga bil: Vad 
jag minns dög min bil i alla år till 
att köra ut affischtavlor etc med 
in~ör val och första maj . Vad jag 
mmns tackade du ju själv, Gunnar 
Sandin, för skjutsen hem från kon
ferensen i Kvarnhyl 

Jönsson 

Valrörelse ingen tebjudning 
(forts. fr. s. l) 

på affischen, som har rubriken "För 
ett mångkulturellt Lund": en enda, 
centralt placerad kolonistuga, en 
enda muslim, tydliga bokstäver
parat med en charmfull mjukhet 
och humor i formerna. 

2. Det andra exemplet är Carl 
B ildts överraskande skamgrepp på 
IngvarCarlsson i Gnosjödebatten: 

POSTTIDNING A 

Oppositionen får två råd 
Partiförhandlingarna, dvs de 
förhandlingar där man före valet 
kommer överens om politikernas 
villkor och resurser, är nu klara. I 
förhandlingarna deltog represen
tanter från fullmäktiges partier. 
Bakom uppgörelsen står modera
terna, socialdemokraterna, folk
partiet, vänsterpartiet och KDS. 
Det betyder att miljöpartiet står 
utanför, men vänsterpartiet är inte 
heller med på allt som beslutades. 

Uppgörelsen innebär bl a att 
antalet kommunalråd utökas från 
fyra till fem, dvs tre för majoriteten 
och två för oppositionen. Idag har 
vi tre för majoriteten och ett för 
oppositionen. 

Partistödet, det kontanta stödet 
till partierna i fullmäktige ökas på 
med totaltca400000kr. Okningen 
tillfaller framför allt småpartierna, 
Dessas krav på ett rejält grundstöd 
har därmed tillgodosetts. Alla 
partier som kommer med i fullmäk-

socialdemokraterna väljer betong 
före barn, bygger onödiga motor
vägar men inför karensdag fö r vård 
av sjukt barn. Man riktigt hörde i 
radion hur Carlsson gick ner till 
nio efter denna vilda vänstersving 
från sin gamlakompis i bilrnaffi an. 
Sjukt men snyggt! 

Det gäller för vänstern att vara 
lika plump och fräck. 

Gunnar Sandin 

tige får ett grundstöd på tre bas
belopp, idag drygt l 05 000 kr. 

A ven sammanträdesarvodena 
höjs, bl a höjs arvodet för första 
timmen från 200 kr till 300 kr. 
Maxbeloppet, 500 kr står dock 
kvar. 

Reservation (v) 
Att stå bakom uppgörelsen innebär 
dock att man kan reservera sig på 
punkter där man haft avvikande 
krav som inte gått igenom. 
Vänsterpartiet reserverade sig 
alltså mot utökningen av antalet 
kommunalråd. Vänsterpartiet 
noterar också i sin reservation att 
man hade ett billigare förslag till 
partistöd och sammanträdes
arvoden. 

Miljöpartiet skrev som sagt inte 
under uppgörelsen, som man ansåg 
oacceptabeltdyr i dagens ansträng
da budgetläge. Centern deltog över 
huvudtaget inte i slutförhand
lingen. 

S-HM 

MÖTE 
MÖTE MÖTE 

~ 
GS försöker också inbilla 

läsekretsen attjag hämtat begrep
pet från Norrskensflamman, en 
tidning som jag inte läser och aldrig 
har läst. GS ' debattstil påminner 
om något gammalt och unket som 
inte borde finnas kvar i ett förnyat 
vänsterparti. 

Vänster är inte national ism, 
skriver GS upprört. Vad jag vet 
har vänstern varit såväl nationellt 
inriktad som internationalistisk, 
och såväl nationalism som inter
nationalism har missbrukats. Var 
det inte i internationalismens namn 
som Sovjetunionen och dess 
bundsförvanter invaderade Tjec
koslovakien? 

Du har välläst "En liten bok om Lund"? 

KQMPOL inget möte måndag 12/9. 
RODA KAPELLET. Lö. 10.9 kl. 11 
utanför väns.terpartiets valstuga på GA
torg 1 Malmo. 11.30 samling stortorget 
(samma stad) för antibrodemonstration 
(den sista?) , avmarsch kl. 12. Avfärd 
från Lund med pågatåg 10.30, bil från 
C lemenstorget 10.15. Sö. 11.9 kl. 18.30 
rep . på Musikskolan (f.d. Lindebergska, 
nordöstra hörnet av Clemenstorget , 
mgång från baksidan) . Insläpp 1 ~.30 
(helst!) , 18.45 och 19, slut före 21. 01 & 
idediskussion efteråt . Ti. 13.9 kl. 17.30 
gårdsspel på Djingis Khan, samling vid 
butiken. On. 14.9 kl. 17.30 appellspel 
stortorget. Fr. 16.9 kl. 7.30 spel för 
pendlare utanför Lund C. Lö. 17.9 kl. 
11-13 stor valslutspurt i centrala Lund. 
Gårepertoar i Malmö.: 12, 25, 39, 225, 
227, 275 och 281 . Övriga spelningar 
hela valrepertoaren, dvs. även 8, 15, 
84:2,166,210,224,246,251' 267,271 ' 
274, 288 (Heili karjalasta) och 289 
(Giassfabriken).lngen rep. sö. 18.9 men 
välkomna till vänsterpartiets valvaka på 
Folkets hus kl. 20. 

Var det inte kommunisternas 
underkastelse inför det stora kol
lektivet, Internationalen och 
Sovjetunionen en följd av feltolkad 
internationalism? Man gick så 
långt att man förnekade det egna. 

Jag menar att vi behöver både 
en viss "nationalism" (självkänsla) 
och en viss "internationalism". Bå
da i rätt form och lagom dos. Inom 
psykiatrin brukar man säga att en 
frisk människa har ett sunt för
hållande till sig själv; man både 
accepteraroch uppskattar sig själv. 
Ett land som inte värderar sig själv 
som en nation kan inte heller agera 
sunt internationellt. 

Det är precis vad det är, en liten 
bok om Lund, som skickats ut till 
hushållen tillsammans med valsed
laroch en broschyr om vänsterpar
tiets politik i riksdag och landsting. 

K;&rin Svenuon 
Smith var dele

at pl FN :allto
ra mlljöltonferen.a i ftio, 
den &Om anto~t man1· 
fe»t.et ~nda 21. Hon 
11tter 1 Lunds miijö
nll mnd och &r fbrmod· 
hl(en det~a altbvaate 
och ku nnirut.e med
lem . 

Karin arbetar kon· 
k.ret fOr att Lund. kom· o. . ..--~...,.,. 
mun ah uppfylla mAI
IItln•nR'arna i A«en· 
dan , .om bland annat 
airratt vi mUta mina
ka uiJIIiippen av vut· 

~a:a:~~:::: :~~::~ c!:h -Wiiiii. .. 
viiridshavet at•ger 30 meter (och nlr upp till 
MeJeriet). 

Hon var bellten nlr hon lyckades fl kom· 
munstyreJaen att atllla aLg bakom ett krav på 
moratonum f"ör vAgutbyggnader lilla ui.Aiiippe
problemen var löat.a. F ut aen brydde 111g a·, m-, fp
och c-politi kerna l ndi inte om vad aom t~tod i 
pa.pperet. Kanakli viaale de ink• alt moraLorium 
t.!tyd~r uppskov 

Läs den! Många har kommit 
fram och sagt att den är ovanligt 
trevligt skriven. T. o. m. borgerliga 
politiker och väljare tål nog att 
läsa sanningar om sin stad! 

Det hlr lr Kulturnatten. En amitt genial 
uppfinning lav fp-politikern Göllt...J"ohn 
Bredbergl. En lördagkvalt i IM!ptember 

aJuder CPntrala Lund av kultur i alla deM former. 
O.t l r amato~rna som dominerar kulturnatten 

och si fungerar kultu~n nAr den lr 110m bll.st: i 
ena atunden ar den enak..ilde medakapare och 
ail.ndare, i andra stunden mottagare. Men utan 
professiOnellt kunnande blir kulturi.Jvet ytligt. 
Vanstern atöde r tillkornaten av en fut 
dansensemble i Lund . 

Det ar mt.nga kulturyttringar och institutioner 
som flirtjanar oc:h aka ha atöd: mUHema, konat· 
hallen, teatet'Jf'Upperna, Mejeriet. Lunda vikti· 
Jfa.Jl.e kommu nal a kulturinatitut•on lir anna" 
11lud11bibliou-ket 110m har upp till femtuaen 
beaök&n! om dagen. Det mUtA! byJfU ut. 
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