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Vänsterpartiets lokala miljöprogram: 

Mer plats under diskbänken 
I sista minuten presenteras nu 
vänsterpartiets lokala miljöpro
gram. Utgångspunkten för pro
grammet är att Lunds kommun ska 
uppfylla sin del av de åtaganden 
som Sverige gjort i den handlings
plan för det 21 :a århundradet som 
antogs på FN:s miljökonferens 
härom året. Tidsperspektivet är 
1995-2100. Om man tänker på vilka 
förändringar som i vilket fall som 
helst måste äga rum fram till år 
2100 blir mycket mer möjligt. Till 
år 2100 måste alla rörledningar, 
tak, toaletter mm bytas ut. Om 
kretsloppskriterier blir styrande vid 
alla förändringar finns det möjlig
heter till en hållbar framtid . 

Det är ett gediget program som 
mycket konkret talar om vad man 
kan göra i Lund under nästa 
mandatperiod om man menar allvar 
med att Lund ska bli en kretslopps
kommun. Programmet behandlar 
trafik, avfall, byggnader, energi, 
jordbruk och livsmedel samt in
dustri. 

Stäng vattentoan! 
Om avfall säger man att det bästa 
sättet att minska avfallsmängden 
är attkonsumera mindre. T ex finns 

det många förpackningar som kan 
undvaras . En konsumentsekre
terare med miljöinriktad och 
resurssnål profil bör anställas, 
tycker vänsterpartiet. Dessutom 
tycker partiet att kommunen ska 
säga upp avtalet med leveranser av 
hushållsavfall till Sysavs förbrän
ninsanläggning. A vfallsförbrän
ningen ger en illusion om att man 
blir av med soporna på det sättet, 
när det i själva verket bara är en 
teknik som finfördelar och sprider 
ut det vi inte vill se. I stället ska 
avancerad källsortering och åter
vinning tillämpas i så stor utsträck
ning som möjligt. Projektet med 
återvinningscentraler bör utvidgas 
till i princip allt som går att laga 
och återanvända igen. 

När det gäller byggnader handlar 
det både om nybyggande och 
renovering. Ett problem som hör 
ihop med boendet är den vattenför
störing som vattenklosetterna 
medför. Overgödning av vatten
drag, sjöar och hav samtidigt som 
fosfat till jordbruksmark håller på 
att bli en bristvara - det är dagen 
situation, skriver man i program
met. Därför bör Lunds kommun 
göra som Tanum, Svalöv m fl 

kommuner dvs besluta att inga 
bygglov ges till byggnader med 
konventionella toaletter efter år 
2000. 

Plats för sophantering 
Renovering av de befintliga 
bostäderna behövs också för att ge 
plats åt källsortering i hushållen . 
Under diskbänken behövs mer 
utrymme. Plats för sophantering i 
källare och sophus på gårdar bör 
iordningställas. 

När det gäller energiområdet är 
det naturligtvis Barsebäck som är i 
fokus . Programmet tar upp säker
hetsaspekter och alternativ till 
kärnkraften. Ett minimikrav är att 
Lunds kommun borde vara repre
senterat i den lokala säkerhetskom
mitten för Barsebäcksverket som 
ska utgöra allmänhetens insyn. I 
dag har bara Kävlinge kommun 
den möjligheten. 

Miljövänliga kommuninköp 
Jordbruket är svårt att påverka 
genom kommunala beslut. Ett sätt 
är att se till att kommunens inköp 
blir miljövänliga.Trots att kom
munfullmäktige vid flera tillfällen 
uttryckt önskemål om att kommu-

Glöm inte landSlingsvalet 
Hur blir det med vården om social
demokraterna och vänsterpartiet får 
majoritet i landstinget? VB lät 
frågan gå till Ulla Hansson, sjuk
pensionär och första namn på 
vänsterpartiets lista till landstings
fullmäktige. 

-Jag tror att köp- och säljsyste
met kommer att omprövas. Jag har 
märkt att socialdemokraterna har 
närmat sig vänsterpartiets linje 
under sina tre år i opposition, svarar 
Ulla. Köp- och säljsystemet innebär 
att varje klinik är en resultatenhet. 
Man köper och säljer narkos , 
operationer, provtagningar mm. 
Det skyfflas pengar mellan de olika 
avdelningarna. Allting är prissatt. 
För att få fram priser har alla 
behandlingar granskats och place
rats in i olika grupper - det rör sig 
om ca 600 diagnoser. 

- Systemet har införts under den 
här perioden efter marknadseko
nomiska ideer som inte är tillämp
bara i offentlig sektor. Vi kritiserade 

det medan vi fanns kvar i landst
inget, och vad jag har sett så har 
socialdemokraterna nu uttalat skep
sis mot systemet. 

- Det är ett kostnadsdrivande 
system, förklarar Ulla. Exempel 
från USA visar att klinikerna får ett 
intresse av att sätta diagnoser på 
patienter så att de får bästa möjliga 
inkomst. Personer med kroniska 
sjukdomar och gamla människor 
blir mindre intressanta. Sjukvård 
blir inte i första hand en fråga om 
samhällets solidaritet med den som 
drabbats av sjukdom, säger Ulla. 
Köp- och säljsystemet strider mot 
iden: Sjukdom efter behov. 

Två viktiga frågor 
En fråga där vänsterpartiet och 
socialdemokraterna är helt överens 
är motståndet mot den fria etable
ringsrätten. Om det blir vänster
majoritet i landstinget kommer vi 
att se över de vårdavtal som slutits 
med privata vårdgivare för att se 

om de verkligen stämmer överens 
med landstingets verksamhet. 

En annan viktig sak är persona
lens situation. En ny TCO-rapport 
bekräftade nyligen att en majoritet 
av kvinnorna inom offentlig sektor 

hartungaoch fysisktkrävande jobb. 
Ca 25 o/o av kvinnorna upplever 
negativ stress i sitt arbete. Det 
framgick också att arbetsvillkoren 
har försämrats jämfört med tidi
gare. 

n ens inköp ska bli miljövänliga har 
det inte hänt mycket i verkligheten. 
Långt före anbudsförfarandet ska 
kommunen tala om vilka livsmedel 
som måste varaKRAV -odlade. På 
så sätt kan odlarna veta att de har en 
stor marknad för sina produkter 
och vågar lägga om till s k ekologisk 
odling. Gör vi ingenting riskerar vi 
att hamna i samma situation som i 
Danmark där flera dricksvatten
täkter stängts på grund av att 
bekämpningsmedel lakats ut i 
grundvattnet. Att underlätta för 
närproducerade livsmedel är också 
viktigt för att minska de miljöpåver
kande transporterna. 

I programmet slår man fast att 
vänsterpartiet tar utsläppen från 
Lunds industrier på allvar. Åker
lund & Rausing är Malmöhus läns 
största enskilda källa tilllösnings
medelsutsläpp. Vänsterpartiet 
accepterar varken att de som bor på 
Klostergården ska behöva oroa sig 
för ÅR:s plaströk eller att de som 
bor på Norra Fäladen ska behöva 
oroa sig för etylenoxid från 
Gambro. Luftproblemen måste 
också åtgärdas för att de anställda 
ska få en sund arbetsmiljö. 

- Jag märker det på reumato
logen, säger Ulla. Där finns numera 
inga vikarier. Bemanningen är 
exakt vad som behövs. Personalen 
slits väldigt hårt. 

- Socialdemokraterna har att
taekerat den borgerliga politiken. 
Kanske kan vi få med oss sossarna 
på att pröva en minskning av 
arbetstiden till 6 tim arbetsdag, 
säger hon. 

Inget maktskifte utan (v) 
- Vänsterpartiet är bättre än social
demokraterna på hälsovård. Partiet 
vill satsa mer på förebyggande 
sjukvård och då har vi långt ifrån 
alltid fått med oss socialdemo
kraterna, påpekar Ulla. Vänster
partiet behövs i landstinget. Partiet 
miste alla sina mandat den här 
perioden eftersom det inte nådde 
över 3 %-spärren. Utan vänster
partiet i landstinget blir det inget 
maktskifte . 

Kajsa 



K vinnor möter valet 
DISA - Föreningen för kvinna
studier arrangerade onsdagen den 
7 september ett seminarium under 
titeln "Kvinnor möter valet 94 -
Kvinnofrågor i politiken." Disas 
syfte med seminariet var att syn
liggöra kvinnofrågor inför valet 
samt att diskutera dessa frågor med 
några företrädare för politiska par
tier. Seminariet ägde rum en blåsig 
måndag kväll . Det blev en givande 
men annorlunda kväll än det som 
jag hade tänkt mig. 

Vi var ca 30 kvinnor i salen, 7 a 
dem representerade följande poli
tiska partiet: moderaterna, center
partiet, folkpartiet, vänsterpartiet, 
miljöpartiet och socialdemokra
terna. Jag har kluvna känslor inför 
vad som hände den kvällen. Å ena 
sidan utvecklades en öppen atmos
fär; en "vi-känsla" som öppnade 
dörren för gemensamma reflek
tioner av kvinnors villkor i forsk
ning och politik och en givande 
diskussion av olika alternativ. Å 
andra sidan kom diskussionen att 
fokuseras på jämlikhet, men med 
en snäv definition (jämlikhet mel
lan kvinnor och män) som resul
terade (enligt min mening) i att 
frågor om klass och kön; frågor om 
viss a partiers kvinnofientliga 
politik icke kom att ifrågasättas 
tillräcklig. 

Varannan damernas 
Jag lärde mig mycket om manlig 
dominans i politiken och om kvinn
ligt motstånd. Först för attjag själv 
aldrig träffat de flesta av dessa 
kvinnliga politiker och blev starkt 
imponerad av deras kunskap, och 
kompetens. När de pratar om 
manligt dominerade organisationer 
vet de vad de talar om. Agneta 
Pettersson-Blom, socialdemokra
tisk kandidat till landstinget pre
senterade "varannan damernas" 
som ett lyckat försök att inkludera 
kvinnor i politiken. Hur kan du 
försäkra att det blir mer jämlikt 
med varannan damernas var en av 
de första reaktionerna från pub
liken. Syftet med frågan var att 
belysa spänningen mellan kvinna
representation och ett kvinnopers
pektiv. Svaret tydde på att Agneta 
och förhoppningsvi s många andra 
av de socialdemokratiska kvinnor 
som kommer in genom " varannan 
damernas" är medvetna om skill
naden mellan kvinnor som politiska 
representanteroch kvinnor som vill 

lyfta fram kvinnors liv och deras 
behov i politiska beslut. 

Debatt om kvotering 
Frågan om kvotering förekom 
mycket under debatten. Annika 
Jönsson representant för modera
tema argumenterade starkt emot 
kvotering. Hon föredrog -ur j äm
likhetssynvinkel med tonvikt på 
skapande av kvinnliga rollförebil
der- starka, duktiga kvinnor som 
hade kämpat sig igenom och skapat 
sin egen plats i politiken. Annika 
Jönsson var väldigt stolt över att ha 
med verkat till att lösa upp moderata 
kvinnoförbundet i Lund. Hon ville 
att kvinnorskulle bli aktiva i stället 
för att man skulle kvotera. Kitten 
Anderberg från vänsterpartiet på
pekade att bakom moderatemas 
analys låg antagandet att de kvinnor 
som fick en plats genom kvotering 
inte var "kompetenta". Hon fick 
medhåll både från publiken och 
från de andra partierna. Hur prob
lematiskt det är att mäta "kom
petens" har de flestakvinnoforskare 
erfarenheter av. Detta meningsut
byte var intressant. Det visade hur 
det bakom den politiska diskursen 
(oavsett hur det låter när man talar 

om jämställdhet) finns skilda syner 
på individbegreppet Jag hade ald
rig på så nära håll lyssnat till ett 
försvar för individualism som 
politisk projekt; till en så stark 
undervärdering av de som "inte 
kan ta sig fram" , som inte har det 
"tålamod" och "arbetskapacitet" 
som behövs för att ta sig fram. 

Uppmuntra "starta eget" 
Katarina Erlingsson kandiderar för 
centern till kommunfullmäktige. 
Centern som, enligt henne, anser 
att decentralisering av forsknings
an slag och omfördelning av 
resurserna till de små högskoloma 
kommer att gynna kvinnor. Kata
rina tyckte att man ska uppmuntra 
kvinnor att starta eget - att priva
tisera är ett sätt att spara på den 
offentliga sektorn. Kan du peka på 
vad centern har gjort för kvinnor; 
på vilket sätt skulle det bli billigare 
med privatisering undrade Birgit 
Krantz från publiken? Ett sätt att 

skapa en dialog och ett samarbete 
med kvinnliga politiker är att 
förmedla det omfattande empiriska 
material kvinnoforskare har pro
ducerat som belyser det centrala 
för kvinnors livskvalitet av en väl 
fungerande välfärdstat 

Kloka ord av Edgren 
Margitta Edgren är riksdagsleda
mot för folkpartiet. Jag fastnande 
förtvå av hennes kloka inlägg. Den 
första var att ekonomi inte får bli 
en manlig fråga. Den andra var 
hennes breda kunskap om jämlik
hetspolitik inom. universitet. Hon 
är medlem av JAST gruppen som 
har ett löpande uppdrag att jobba 
med jämställdhetsfrågor. Hon 
nämnde bland annat: överklagan
derätt för doktorander, fler kvinn
liga sakkunniga, behov av öron
märkta pengar till FORUM. Kvin
nor diskuteras inte som en fråga 
om rättighet men som en kvalitets
fråga i undervisning. Hon argu
menterade att det enda politikerna 
kan göra är att skapa instrument för 
förändringar. Tora Friberg illu
strerade problemet inom organisa
tioner i vilken dessa instrument 
hamnar i händerna på manliga 
hierarkier. Möjligheten att använda 
sig av sanktioner förde institutioner 
som inte följer riktlinjer diskutera
des. 

Två kvinnagenerationer 
Vi hade två representanter för 
miljöpartiet. De representerade 
också två generationer. Två sätt att 
se och uppleva kvinnors under
ordning i samhället. Miljöpartiets 
representanter ansåg att flera av 
deras partis allmänna förslag in
kluderar ett kvinnoperspektiv : 
bland annat att dela på jobbet och 
minska arbetstiden. De uppfattar 
sin modell med rotation (inte mer 
än 3 mandatperioder) som ett bra 
sätt att öppna politiken för kvinnor 
och ett annat sätt att bedriva politik. 

Moderat kommunalråd 
Annika Annerby J ansson·är mode
rat representant. Hon är (v årt 
nuvarande) kommunalråd, kom
munstyrelseordförande med ansvar 
för den "hårda" sektorn . Hon 
berättade att hon får ofta frågor 
utomlands om den höga nivån på 
kvinnarepresentation på kommu
nal nivå som Sverige har uppnått. 
Hon brukar svara att vi har i Sverige 
flermans valskretsar i jämförelse 
med tex England . System med 
enmansvalkretsar sl år hårt mot 
kvinnor genom det sätt på vilket 
nomineringssystemetfungerar. 
Hon anser också att alla erfaren
heter tyder på att ju större kommun 
ju större kvinna-representation i 
politiken . 

Det bästa sist 
Jag har lämnat Kitten Andeberg 
och vänsterpartiet till sist för att 
Kittens inlägg uppmuntrade till 

andra (mer strategiska) reflek
tioner. Kitten talade utifrån sin er
farenhet som både kommunal
politiker och medlem av kvinno
rörelsen. Hon framförde en mer 
komplex bild av den kvinnliga 
politikern genom att problematisera 
skillnaden som finns mellan att vara 
" fritid s-politiker" från att vara "hel
tidspolitiker". Vänsterpartiet letar 
efter andra sätt att bedriva politii{ 
genom att demokratisera (folkom
röstningar), decentralisera (kom
mundelsnämnder) och överskrida 
partigränserna ( medkvinnamotio
ner till exempel). 

Kittens personliga inlägg om 
hur det egentligen är att vara poli
tiker väckte reaktioner från de andra 
partirepresentanterna. De flesta höll 
med henne om den tråkiga formen, 
de långa mötena, språket, mötes
tekniken, den tid det tar att över
huvudtaget förstå vad det handlar 
om. Konsensus finns över hurdessa 
former är föråldrade och inte kvin
novänliga. Å andra sidan det har 
visat sig i det närmaste omöjligt att 
skapa alternativ till dessa arbets
former. 

Klasskillnaderna ökar 
Kanske ett fält i vilken kvinnapoli 
tiker och kvinnoforskare borde 
samarbeta. Under åttiotalet har 
klass-skillnaderna förstärkts i 
Sverige. Att argumentera att kvin
norna som grupp "förlorar" om den 
offentliga sektorn demonteras är 
att inte problematisera hur frågor 
om klass är relaterat till kön. Man 
kan till exempel utveckla en "jäm
likhetspolitik" på universitet på 
samma gång som man demonterar 
all form av folkbildning . Jämlik 
med vem och jämlikhet för alla 
borde utvecklas som centrala 
begrepp och som samarbetsplatt
form för kvinnliga politiker och 
kritiska kvinnoforskare. 

Diana Mulinari 

Per T .skyr Gudrun 
I Sydsvenskan, tisdag, ser vi en 
stor bild på den politiska redaktio
nen: Sex vitskjortade, slätstrukna 
grabbar ska förklara varför man 
skyr Gudrun Schyman. Vågar vi 
gissa varför: 

-de står inte ut med en kvinnlig 
ledare 

- de tycker att karensdagar är 
bra 

- de gillar vårdnadsbidrag, som 
möjligen kan förse dem med en 
hemmafru ! 



Försök till lågvattenmärke 
Varje valrörelse brukar ha sin bot
tennotering, ochjag tänkte framföra 
ett förslag här i all enkelhet. Vad 
det handlar om är Moderata sam
lingspartiet. Det skulle naturligt
vis vara fullt tillräckligt att angripa 
det på politiska grunder. Här är 
partiet som omfattar huvuddelen 
av landets ingenjörer och ekono
mer,jordbrukare, handelsmän, ad
vokater, adjunkteroch professorer. 
Bakom står storföretagen och kapi 
talägarna, bankerna och ekono
merna. Detta parti kör ut landet i 
dess värsta ekonomiska kris på 60 
år. Det förtjänar självfallet ingen 
som helst tilltro. 

Menjag vill ta upp en annan sak. 
Moderaterna är det parti vars 
företrädare är fifflare i en utsträck
ning som inte matchas av något 
annat. Belägget för att det verkligen 
är så överlämnar jag till hugad 60-
poängsstuderande i statsvetenskap 
ellerrättssociologi. Men envar som 
följt politiken i dagspressen under 
de gångna tre åren kan inte ha 
undgått att notera faktum. Jag me
nar inte främst bankrånare som han 

i Malmö utan moderatemas syste
matiska sätt att använda sig av 
allmänna medel föratt sprida mode
rat propaganda, som i Helsingborg. 
På det kommunala planet har vi 
också PR-agenterna och konto
kortsinnehavarna i Malmö med 
mottot " går det så går det". I 
riksdagen kan en nolltaxerare som 
Tobisson dyka upp i vilket parti 
som helst, men hos moderaterna 
beundras han och görs till vice 
ordförande och ledare för riksdags
gruppen. Det är logiskt att den 
förste svenske politiker som fällts 
för korruption i sitt riksdagsarbete 
-nu häromveckan - är en moderat. 

Varför det är så här? Det har 
funnits en hederlig ämbetsmanna
tradition i det konservativa partiet 
i Sverige, men detta idegods har 
bytts mot nyliberalismen. Med den 
personliga smartheten som sam
hällsideal är övertrampen och deras 
riktning givna. Måtte moderatema 
mista makten i kommuner, lands
ting och riksdag i fyra år. 

Tack för ordet, det känns redan 
bättre. 

Lucifer 

Stå på sig eller ge med sig 
Det är Siv och Kristinas första 
arbetsdag tillsammans. De känner 
varandra sedan tidigare, men nu 
ska de med Anna utgöra ett arbets
lag, ansvariga för arton 3-5-åring
ars utveckling och omsorg. 

Barnen har precis ätit middag 
och det har bildats en kö framför 
diskbänken, där de väntar på att få 
skölja sin tallrik. 

Likt kassakön på Konsum har 
det uppstått en sidokö, där Måns 
står främst. Måns går in i huvudkön 
framför Kalle , som protesterar vilt 
och hävdar sin rätt att stå först. 
Måns backar, vänder sig till Siv 
och säger att , Kalle kan få gå före . 
"Ånej, Måns, stå kvar, du har rätt 
Kalle får finna sig, "säger Siv och 
föser Måns tillbaka i kön framför 
Kalle. 

.. Kri stina be.klagar tyst för sig 
s J al v att hon m te hann före i att 
ingripa Hon hade velat säga till 
Måns: "vad gulligt av dig att du 
låter Kalle gå (öre, när du ser, hur 

Kulturnatten 
förflyter i år utan att Röda Kapellet 
har något självständigt program
den har varit ute en hel del i 
valrörelsen . Däremot medverkar 
orkesterns bleckblåsare och trum
slagare i uruppförandet av Gunnar 
Janssons tonsättning "Music for a 
Square" på Mårtenstorget kl. 23 . 
Efteråt samlas orkestermedlem
marna, inklusive träblåsare och 
vänner, i någon centralt belägen 
lokal (som meddelas i nästa 
nummer) och tar ett glas. 

V\ k HAr'tTIDf.\-.1, 
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viktigt det är för honom". 
Samma utbildning, men olika 

syn på vilka beteende de vill för
stärka hos barnen. När arbetslaget 
samlas till sin första planering av 
kommande verksamhet säger 
Anna: Jag tycker det är slöseri 
med vatten att barn skall skölja sin 
tallrik i rinnande vatten. Jag vill 
att vi tappar upp vatten och att en 
av oss tar hand om alla tallrikar" . 

Siv och Kristina samtycker. 
A-SL 

Beklagligt? 
Moderatema tyckte före februari 
att seminariet borde bevaras, men 
föll då undan för landstingets 
utpressningsförsök och gick som 
bekant med på rivning. 

I byggnadsnämnden i onsdags 
tyckte man inte ens det var beklag
ligt att seminariet inte bevaras. 

Socialdemokraterna, som alltid 
velat riva seminariet, tyckte där
emot att det var beklagligt. Sedan 
Larry (s) lämnat mötet röstade hans 
partikamrater Sol-Britt Nilsson 
Anne-Marie Ni l s son och Christia~ 
Lindell för ett sådant uttalande till 
fullmäktige ' 

T ho 

Diffusa utsläpp från 
Å&R 
Utsläppen från Åk~rlund & Rau
sing är en seg följetong. Men den 
är intressant. Det senaste är att 
miljö- och hälsoskyddsnämnden 
har yttrat sig över de överklaganden 
som kommit till koncessionsnämn
den efter länsstyrelsens beslut om 
utsläppsvillkoren. Det är vänster
partiet och en bostadsrättsförening 
som överklagat och tycker att läns
styrelsens beslut är för generöst 
mot Å&R. Företaget har också 
överklagat och tycker att villkoren 
är för hårda. 

Det handlar framför allt om de 
diffusa utsläpp som kommer vid 
golven. Det rör sig om stora 
mängder men de är svåra att komma 
åt och därmed dyra att rena. Det 
handlar också om hur länge ett 
haveri eller ett planerat stopp av en 
~enmgsanl äggning ska få pågå 
mnan de som bor och vistas i 
närheten av företaget får veta det. 

Borgarna: inga krav 
Både miljö och om hälsa alltså. 
Men det glömde de borgerliga 
ledamöterna i miljö- och hälso
skyd9snämnden när de yttrade sig. 
De gick mer på företagets linje än 
på de boendes. Centern, modera
tema och folkpartiet var eniga om 
att man inte behöver ställa så stora 
krav på företaget som länsstyrelsen 
har beslutat. De tycker att man kan 
skjuta upp tidpunkten för när de 
diffusa golvutsläppen ska vara 
renade. 

När det gäller informationen ti Il 
de boende nöjde sig de borgerliga 
med att säga att tillsynsmyndig
heten alltid ska underrättas när 
reningsutrustningen är ur funktion . 
Vi som bor på Klostergården vill 
ha besked inom några timmar eller 
i god tid om det är ett planerat 
stopp: r:vted borgamas formulering 
kan VI JU få läsa om haveriet långt 
efteråt i en årsrapport . 

- Lund är en framåt kommun där 
man ställer krav, sa det moderata 
kommunalrådet Annika Annerby i 
en miljödebatt härom veckan. 

Det handlar tydligen inte om att 
ställa krav på företagen . Och inte 
heller att tillmötesgå de krav som 
medborgama ställer . 

Mpsik och politik 
pastan 

Kajsa 

l>å lördag avslutas vänsterpartiets 
valrörelse med tal och musik på 
flera platser I stan. Röda Kapellet 
planerar att dela sig i två orkestrar 
och spela mellan kl 11-12 på 
Bantorget och Mårtenstorget eller 

l 
på andra platser där det är trevligt. 
Panikorkestern spelar med stor 
anläggning uppriggad på stortor
get kl 11 - 12. Lars- Arne Norborg 
pratar. 
Vid tolvtiden samlas hela Röda 
Kapellet på stortorget för a v 
avslutande möte kl 12-13. Talare 
är Rolf Nilson, Karin Svensson 
Smith och Sven-Bertil Persson 
"Gun Hellsvik" medverkar också. 

debatteknik? 
Replik till Gr 
Tänk vad en del signaturer kan 
vara betecknande! Gr har åsikter 
om undertecknads verksamhet in
riktad på altemati v till de fossila 
~ränslena i allmänhet och på elbilar 
I synnerhet. 

. Den fysiska och andliga utgles
mngen är den värsta konsekvensen 
av bilismen (enligt Gr) -och jag 
fåvitske som trodde det var kol
oxiden som ledde till växthus
effekten av bilismen med fossila 
drivmedel. 

Det verkar som om en del drab
bas av den andliga utglesningen 
utan att utsättasig fördetta mänsk
lighetens gissel som bilismen 
utgör. För i den första punkten 
över anklagelser mot min verk
samhet önskar sig Gr kollektiva 
eldrivna fordon . Vad sägs om en 
vätgasdriven buss från Ballards i 
Canada? Där elen via en bränsle
cell omvandlas till el som i sin tur 
driver en - elmotor. Den finns 
med i den "alltför ljusa elbils
propagandan" som Gr apostro
ferar. Men den som söker han 
finner- det han vill angripa. 

Den andra punkten visar att Gr 
inte vet skillnaden på den till 
Sverige försålda Eliertens produk
tion, som är tänkt att förläggas till 
Varberg. Den (när den var verksam 
i Ra~ders} har mycket riktigt 
hunmt gå I betalnmgsstandsning 
ett antal gånger) och den sedan 
1991 i Hadsund producerade 
KEWET-bilen. 

Det är litet förbryllande att Gr 
inte kan skilja på en trehjuling -
Ellerten som inte rullar lika 
ekonomiskt behändigt som den 
fyrhjuliga och för två vuxna 
personer anpassade bilen- Kewe
ten. Måhända är denna samman
~landning av två olika kapitalis
tiska företag en gammal kommu
nistisk debatteknik. Vad vet en 
grön partimedlem? 

Keweten går bra 
För de som inte är insatta i frågan 
räcker det med att konstatera att 
det handlar om två helt skilda bilar 
och företag . ·Kewet har nu pro
ducerats l 000 fordon sedan 1991 
och tänker inte flytta sin pro
duktion till Sverige. även om 
kronan flyter. Kewet haringa andra 
problem än att producera tillräck
ligt antal bilar som säljs till hela 
Västeuropa. Mexiko och USA 
samt Australien och Nya Zeeland. 
Så skilj på elbilsfabrikanterna Gr' 
En finns k vari Danmark och det är 
"den snygga" Kewetens tillverka
re. Utan betalningssvårigheter. 

Att ingen som är fast i vårt på 
fossila bränslen och kärnkraft 
avhängiga system orkar tänka på 
solceller och vätgasteknik har jag 
förstått innanjag läste Gr:s inlägg. 

forts sid 4 
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På gränsen 
till Sjöbo 
l onsdags var jag i Veberöd. 
Egentligen för att mobiliserade 
några marginalväljare, men det 
blev så att jag bara spankulerade 
bland de låga husen och kände hur 
stadens stress föll av mina skuldror 
bit för bit. Jag tänkte: vad här är 
fint ändå! Och jag gnolade på 
Gunder Häggs gamla låt: 

Långt borta på landet 
där finns det inga stora otäcka 

städer 
(inga industrier). 
Där väver jag själv mina kläder 
och hänger mej åt drömmerier. 

Bara 21 kilometer från Lund men 
ändå en annan värld. Här läser 
man Skånska Dagbladet och 
Ystads Allehanda såg jag av 
märkena på postlådorna. En doft 
av svinurin drog in från den 
nygödslade åkern i söder. Skarn 
den som tänker illa därom - vem 
gillar inte en saftig fläskkotlett? 

I gatuköket annonserade man 
för övrigt farmarbiff. 

På huvudgatan-Sjöbovägen!
körde en Epatraktor av och an. 

På busskuren stod det BSS med 
stora bokstäver. Inne i Lund hade 
en sådan text snabbt blivit över
målad eller kompletterad med 
BSB - Bevara Sverige Blandat. 
Den här inskriften var gammal 
och orörd. Och det slog mej: 21 1 
kilometer till Lund men bara Il 
till Sjöbo. Här ute är det andra 
politiska värderingar som gäller, 
och det förekommer kanske 
blandäktenskap. 

På byallmänningen var vänster
partiets valtavla nedsparkad-bara 
den. En kylig vind drog in från 
pansarövningsfältet i norr. Plöts
ligt greps jag av hemlängtan . 

J ag frågade en veberödare i hans 
prydliga trädgård när bussen gick 
till stan. Han kliade sej i den låga 
pannan och sa sen att han inte 
visste. Vem vet, kanske hade han 
aldrig varit där. Hans hund började 
morra. 

En lätt panik. Men halvspring
ande nådde jag hållplatsen i tid. 

Grr 

Tippa valet! 
Att tippa riksdagsvalet är inte 

s.å svårt. Det brukar nästan på 
tiondelarna bli vad Sifo säger i 
den sista mätningen -om vi inte 

1 får en negativ Sahlineffekt när 
:Mona i partiledardebatten ska 
f?rklara det .här med karensdag 
for vård av sjukt barn. Men inför 
kommunvalet i Lund finns det 
bara gamla och trubbiga progno
ser att tillgå. Att tippa utgången 
där ger ett mått på den politiska 
fingertoppskänslan. 

I vänsterspalten finns den 
nuvarande mandatställning i 
Lund utifrån förra valresultatet 
sen skedde det ett avhopp från 
kds men det bryr vi oss inte om. I 
högerspalten skriver du de nya 
siffrorna: 

1991 1994 
m 21 
kds 2 
c 4 
fp 9 
m p 6 
s 18 
v 5 

. Lämna in kupongen+ 20 kr per 
ttppad rad 1 vänsterpartiets 
valstuga på stortorget (öppen 
fredag l 0-18, lördag l 0-14)eller 
på vänsterpartiets valvaka i 
Folkets hus senast kl. 20.30 på 
söndag. 

Den som har minst avvikelser , 
från det rätta valresultatet vinner. 
Kommer flera lika vinnerden som 
gissar rätt på i första hand v, i 
andra hand mp, i tredje hand s. 

Vinsten: w inner takes all- med 
50 procents avdrag som går till 
vänsterpartiets lokala valfond. 

~dnsid3 
· Men det är7ju-s_,-t.,--i d'e_s_s_a-tank-.,.;·-ar-p-,!å 
omläggning av systemet som 
framtiden ligger. Sedan vetjag att 
även fundamentalister inom de 
Gröna hatar bilismen lika oför
blommerat som Gr gör. Men 
Sverige som är ett glest befolkat 
land kommer även fortsatt att ha 
~lats för bilarna. Men inte- så länge 
ttll - de som drivs med fossila 
bränslen. Fram för el- och vätgas
drivna fordon! 

Med sollcellshälsningar 
Thomas Dellans 

Valvaka 
Välkomna till vänsterns valvaka 
som pågår från kl 20 i Medeltids
salen i Folkets Hus. Vi följersam
manräkningen på TV och har 
kontakt med valnämnden i Lund. 
Kallskuret och varm soppa ser
veras. 
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Sven-Hugo Mattsson 
fyller femti och flyr därför staden 
i helgen trots att det är val. Vi får 
utgå från att han har poströstat, i 
synnerhet som han arbetar på 
posten sedan många år , som 
postiljon. Lund kan han för han är 
född här. 

En postiljon måste det vara 
ordning på, och de egenskaperna 
hos Sven-Hugo har vänsterpartiet 
dragit nytta av i många sam
manhang, inte minst under den 
senaste valperioden när han varit 
en av vänsterns partiföreträdare. 
I fullmäktige har han nu suttit en 
andra omgång (kandiderar dock 
inte i söndagens val) och särskilt 
engagerat sej i trafikmiljöfrågor 
även om han är allround. VB har 
han hjälpt bakom kulisserna men 
han har också förekommit i 
spalterna. Vi gratulerar. -Tillbaka från Kairo 

-Jag tyckte mycket om Kairo, 
trots det stökiga biltrafiken, 
berättar Ann Schlyter, just hem
kommen från FN:s befolknings
konferens. Jag gillade människo
rna och kände mej helt trygg. 

Från själva konferensen finns 
så mycket att säga att det får anstå 
till ett annat VB-nummer. Men vi 
noterar Anns försiktiga kritik av 
de andra politiska partierna. 
Statsrådet Inger Davidson besökte 
konferensen i sammanlagt fyra 
timmar, höll ett föga offensivt tal 
och flög hem i ett specialplan. 
Socialdemokratiska och andra 
riksdagsledamöter somjobbat med 
förberedelserna kunde inte vara 
borta från valrörelsen. 

- Men för världens kvinnor var 
konferensen en stor framgång, 
säger Ann. 

Leta hemma 
Det saknas fortfarande boxar till 
valsedlarna inför valdagen. Du 
som hade sista passet vid någon 
vallokal för tre år sedan. Kolla om 
du har boxen kvar hemma. 

Elisabeth Strömberg 
dog ! tisdags, 46 år gammal. 

Eltsabeth arbetade som diakoni
assistent, under senare år mest med 
att bistå flyktingar. Hon var en 
~risten som tog. de kristna jäm
ltkhets- och soltdaritetstankarna 
på allvar, och av samma skäl sökte 
hon sej till vänstern. Trots sin långa 
och allt svårare sjukdom, rull
stolsbunden och blind sedan 
tjugofem år, engagerade hon sej 
efter (Ibland över) förmåga och 
vägrade att ge upp. Ett uttryck för 
det var att hon ställde upp som 
fullmäktigekandidat i årets kom
munalval. 

Vi saknar och sörjer henne. 
Gr 

"Bostads byte 
Finns: 4:a, radhus , HR, Pape
gojelyckan. 
Onskas: 3:aHR, Väster,Centrum, 
Söder. 
:Tel 046-14 38 05 

1 

/Roligt att rösta . 
'Det är trist att gå och rösta om m te 
vänsterpartiets valsedar delas ut 
tillsammans med de andra parti
erna utanför vallokalerna. Du som 
har tid över på söndagen och kan 
stå utanför en vallokal hör av dig 

1 till Monica Eriksson te! 13 89 97. 

~ 
KOMPOL m()te Må 19/9 kl 19.30 på 
partilokalen. Amne: Utvärdera valresul
tatet. Diskutera införde kommande parti
förhandlingama angående numeraren i 
.nämnder och styrafse r. 

Medlemsmöte (v) _ _ _ 
Vänsterpartiet håller medlemsmöte 
torsdag 22.9 kl. 19.30 på parti
lokalen, Bredgatan 28. På dagord
ningen bl a: 

Valvärdering. Inledning och 
diskussion . 

Preliminär rapport om val
rörelsen. 

Vänsterpartiet och makten över 
kommunen . 

Valutfallets ekonorruska konse
kvenser för organisationen. 

Dansscenen - ställer vi upp på 
den? 

Som synes en hel del att diskutera. 
Välkomna! 

Styrelsen 
RÖDA KAPELLET. Lö. 17.9 kl. 10.45 
samling på stortorget för valspel till om k. 
kl. 13, hela valrepertoaren (se förra 
numret). Rolf, Karin & Sven-Bertil talar. 
Ingen rep. sö. 18.9 (men valvaka!). 
Kultumanen: se sarskild notis. Rep. på 
Folkuniversrtetets gård (Skomakaregatan 
8) to. 22.9 kl. 19, noter finns på bl.a. 
Konsthallen. Om Kultumalten och replokal 
sö. 25.9 se nasta VB. 
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