
Fredag 24 mars 

Utkommer fredagar 1995 21:e årg. Lösnummer 2 kr 11 
florsta maJ 
enligt planen 
Det blir förstamajfirande i Lund 
enligt den plan som presenterades 
i förra veckans VB. Den god
kändes i lördags av sap:s och i 
måndags av v:smedlemsmöte. Det 
innebär alltså att båda partierna 
tågar till Folkparken och sen 
medverkar i hundraårsfirandet där. 

För vänsterpartiets del innebär 
detta den något ovana ordnings
följden att mötet på stortorget 
kommer före demonstrationen. Å 
andra sidan är rutiner till för att 
brytas. 

Arbetet igen 
Arbetet hade i söndags ett referat 
från socialdemokraternas årsmöte 
enligt vilket detta hade beslutat att 
demonstrationen som vanligt 
skulle gå till stadsparken och till 
Folkparken först nästa år- eventu
ellt. Meddelandet väckte viss be
störtning bland de ansvariga vän
sterpartisterna. Olika kontakter 
med bl. a. socialdemokraternas ord
förande Gunnar Jönsson gav dock 
lugnande besked: den preliminära 
överenskommelsen hade bekräf
tats, Arbetets uppgift var felaktig. 

Härom veckan kritiserade vi 
Arbetet för slarvig redigering. Det 
finns alltså anledning att upprepa 
kritiken. Särskilt som söndagens 
lundasidaäven hade en rubrik som 
påstod "Rivning av seminariet 
hotar vården" . Som var och en 
borde förstå, och som klart 
framgi ck av artikelns text, var 
innehållet det motsatta. Det var ett 
bevarande av seminariet som sades 
hota bammedicinen. 

Man kan undra om Arbetets 
redaktion har återupptagitlördags
rutinerna från Axel Danielssons 
glada dagar. 

Gr 

Lund minns Halabja 
Ett 70-tal demonstranter strävade krigsförbrytelserna efter andra yuppievänster, vars politiska 
fram i den hårda blåsten framför världskriget. engagemang pendlar mellan 
järnvägsstationen bakom en svart JagtänktepåEstoniakatastrofen polerna halvhjärtad kritik av 
banderoll med ett enda ord i vita och de 900 dödsoffer som vi sörjer nedskärningarna och halvhjärtat 
bokstäver: Halabja. denna vinter. Offren i Halabja var stöd för sparpaketen i förhoppning 

Det var Lunds kurdiska med bor- sex gånger fler, och de dog inte av om en fortsatt hygglig medel-
garesomdemonstreradetillminnet en naturkatastrof utan mördades klasstillvaro i kommundelamas 
av den dag för sju år sedan, då avsiktligt. närdemokrati? 
mellan 5 000 och 6 000 män, 
kvinnor och barn kvävdes med 
nervgas från Saddam Husseins 
bombplan. 

Demonstrationen höll på att gå 
fel och komma in på Lilla Fiskare
gatan istället för Klostergatan. Den 
visades till rätta av polisen och 
sneddade genom parken framför 
Grand Hotell, som förettögonblick 
lystes upp av en solglimt mellan 
de farande molnen . 

Få svenskar 
Banderollen bars av två unga 
kurdiska kvinnor. Nästan inga 
svenskar gick med i tåget. Jag 
räknade till tre. Men från social
demokraternas årsmöte hade 
Gillian Nilsson kommit. Och så 
fanns förstås Helena Svantesson 
där. Hon mumlade lite strängtjust 
som vi svängde upp framför 
domkyrkan: 
- Jag brukar dela upp folk i två 
kategorier: dom som ställer upp 
och dom som inte gör det. Fast det 
finns förstås många nyanser. 
Hon log. 
På Stortorget läste en flicka med 

späd röst upp ett uttalande med de 
viktigaste fakta om Halabja: 
nervgasen fälldes över staden med 
bombplan; alla som andades in 
den dog under femton hemska 
minuter av kvävning; nervgas är 
förbjudet som inhumant strids
medel; detta var en av de värsta 

Aldrig mer? 
Gillian Nilsson som var en liten 
flicka i andra världskrigets slut
skede förklarade att man den 
gången trott, att man aldrig mer 
skulle behöva uppleva massmord 
på civila som i Halabja. Helena 
Svantesson som företrädde Rädda 
Barnen, IM och Kurdistankom
mitten, hade modet att kritisera 
det krig som nu pågår mellan två 
av de kurdiska partierna i Irak. 

Helena Svantesson reser snart 
för sjätte gången till Kurdistan. 
Hon pratade med en kurd som 
nyss kommit därifrån, en man med 
grå mustasch som bara kunde prata 
kurdiska eller ryska. Han försäk
rade att det kurdiska kriget hade 
upphört. Kommunistpartiet arbe
tade för enighet. Sen skulle alla 
bekämpa Saddam Hussein. 
- Ni får inte starta ett nytt krig. 
Hur kan ni inbilla er att ni kan 
besegra Saddam Hussein som läget 
är nu? sa Helena. Mannen mul
nade, det var en sorts konflikt, 
men sen skrattade hon stort och 
såg ung och äventyrlig ut. 
-Jag reser i april, sa hon. Du är 
välkommen, blev svaret. 

Deformeras vi? 
Där fanns inga vänsterpartister. 
Många av de mest aktiva var på 
partikonferens. Men ändå: håller 
vi på att deformeras till en 

Gunnar Stensson 
PS 
Turkiskt flyg bombar 
kurder 
Rubriken ur Sydsvenskan visar att 
Halabja inte bara tillhör det 
förflutna. Detsamma visas av 
gasattentatet i Japan som hittills 
krävt tio dödsoffer-att jämföra med 
de 5-6000 i Halabja. 

Den turkiska attacken riktas mot 
det område i norra Irak som varit 
relativt fredat för Saddam Hussein 
till följd av de amerikanska planens 
övervakning. 

Men Turkiets attack har god
känts av Bill Clinton. 

Det är Turkiets största attack 
någonsinmot kurderna. Frågan rör 
också svensk politik. Sverige 
utrikesminister Lena Hjelm
Wallen uttalade sig nyligen för att 
Turkiet skulle släppas innanför 
EU:s tullmurar. "Vi måste tala 
med dem", sa hon. Turkiet är med 
i Europarådet och i NATO. 

Nu kränker Turkiet grund
läggande mänskliga rättigheter och 
internationell Jag. Vi kräver att 
Lena Hjelm-Wallens samtal med 
den tukiska statens representanter 
får formen av kraftfulla fördöman
den av den turkiska aggressionen 
och protester mot kränkningar av 
de mänskliga rättigheter och 
internationell lag. 

Gudrun i stan - Oresund runt Travnicek berättar om och ger 
smakprov på verksamheten 

Malmö dramatiska teater 19.20 
Ankomst till Röda huset, K varnby 
(marxistiska) folkhögskolas city
filial 

FredaE 31.3. Stadshallen 
13.30 Start. Därefter "Detta 

djävla Lund". Kritiska röster om 
en stad 
13.50 Gudrun Schyman: "Inte 

bara ekonomi" 
14.20 Lundaforskare föreläser: 

"Hypertext, hyper- , multimedia
nya kläder?" Sten Henriksson 
15.30 Lundaforskare föreläser: 

"Svenska språkets problematiska 
framtid." UlfTeleman 
17.00 Vänstern på (Stor)torget 

(vid uselt väder i konsthallen): 
l. skifflebandet Panikorkestem. 

Politiska appeller av Charlotte 
W i kander 

2. Blåsorkestern Röda Kapellet. 
Lyriska appeller av Stina Hall 

19.30 Vi går på teater: 
l. Maksim Gorki, "Natthär

bärget". Riksteatern gästar Lunds 
stadsteater. Biljettpris Il O kr. 
Eller: 

2. Ben Johnson, "Volpone". 
Premiär, amatörensemble på Lilla 
Teatern . 100 kr 
22.15 Kulturpolitisk nattmacka. 

Värdar kulturnämndens vice ordf. 
Kitten Anderberg (v) och kultur
chef Gunnar Haag. Kulturnämn
dens kansli. 
LördaE 1.4 

9.09 Öresund runt. Avfärd från 
Lund C 

9.44 Ankomst till Helsingborg. 
Vi går till Röda Kvarn där Ingrid 

10.50 Båt till Helsingör 
l I .50 Ankomst till Humlebrek. 

Betraktelser av Rabert Berg inför 
en skulptur av Kirkeby. Därefter 
besök på Lousiana. Målningar av 
Asger Jorn , fotoutställningen 
"Kapitalismens marginaler" 
14.30 Avfärd från Humlebrek 
14.50 Ankomst till Köpenhamn 

H. Vi går till Rådhuset, ser på en 
utställning om "Kulturby 96" och 
får diskutera med SF-politiker om 
det projektet. Sen buss 
17.00 Flygbåten 
17.45 ankomst Malmö. Vi går 

till Hipp 
18.00 " Hipp som exempel" . 

Staffan Valdemar Holm, chef för 

19.30 Skånskt smörgåsbord och 
skånska skänklåtar. Efter maten 

l. "Mind the gap". Dokumen
tärfilm från Malmö och London. 
l rene Malmberg visar och berättar 

2. "En invandrares sånger". Sus i 
M isa 
23 .30 Återfärd från Malmö C. 

Ankomst till Lund 23.45 
Sönda~ 2.4 . stadshallen 
l 0.00 Lundaforskare föreläser: 

"Skarp och lös kommunikation". 
Lars Palm 
11.00 Uthållighetens orkester 
11.30 "Vilken kultur prioriterar 

vänstern i kristider?" Debatt 



Om stökiga ungdomar 

Växla in dem på rätt spår 
Mellan 80 och 100 ungdomar 
är det som stökar omkring i 
Lund och ställer till bråk. A v 
dem är det ett 30-tal som har 
problem av den art att de 
hanteras av polis och/eller 
socialen. Ett par, tre har så 
allvarliga problem att de 
behöver annan hjälp t ex av 
barnpsyk. 

Detta blev den samlade bilden 
vid mötet mellan vänsterpartiets 
social- och skolpolitiker och 
representanter för polis, socialför
valtning och fritidsförvaltning. 

Flertalet av de närvarande 
vänsterpartistema skyllde ung
domsvåldet på att ungdomar har 
svårt att skilja mellan verkligheten 
och video- och tv-våld. Men även 
internet, de negativa nyheterna i 
massmedia och annat elände ansågs 
ligga bakom att så många ungdomar 
använder våld. 

Magnus Rosen från citypolisen 
gav sin bild av situationen i stan. 
Han har sett att misshandel och 
droger gått allt längre ner i åldrarna 
till 13-16-åringar. 

Låtsasmammor 
och extrapappor 
-En del av dem visar knappt några 
känslor,sahan. De harblivitsvikna 
av vuxna. De kommer från splitt
rade familjer med låtsaspappor och 
extramammor 
- Vi har tappat dem, menade han. 
Vi böljar för sent med att förebygga. 
Men polisen jobbar för att hinna 
ikapp. Nu ska man börja med 
förebyggande arbete och har gjort 
ett program för föräldrar vi !k et kan 
användas redan på dagis. 
- Man är förundrad över att barn
ombudsmannen bara försvann, 
säger Magnus Rosen. 

Han menar att det inte hjälper 
att sätta in fler poliser. Det 
hjälper bara mot det mest 
akuta. Men det är mycket 
som är akut. Det finns 
hur mycket droger 
som helst i Lund och 
inte en enda hög
stadieskola som 
är helt fri från 
narkotika. Det 
finns 12-år
ingar som ta
gits för hasch
rökning och 
ungarsomhar 
helt klart för 
sig att om 
man röker på 
fredagen så 
är man ok på måndagen. 

Inte gett upp hoppet 
Karin Osbeck, chef för social
förvaltningens ungdomssektion, 
höll med om att det förebyggande 
arbetet är oerhört viktigt men att 
man på ungdomssektionen ännu 
inte gett upp hoppet om ungdo-

marna. Karin Osbeck berättade om 
hur man sedan några år arbetar 
med ungdomar på ungdoms
sektionen inom individ- och 
familjeomsorgen i Lund. 
- Det förebyggande arbetet sköts 
framför allt av socialsekreterarna 
på högstadieskolorna. Mycket av 
deras arbete går ut på att sätta 
gränser för ungdomar och stötta 
föräldrar och lärare i att sätta 
gränser. De hinner inte så mycket 
individärenden. I stället samverkar 
de med omgivningen t ex polisen, 
kyrkan, fritidsgården. Arbetet blir 
olika på olika skolor, det kan t ex 
vara tjej- och killgrupper, föräldra
grupper, kris beredskap. De är ofta 
handledare för lärare. 

Ruska om dem 
- De flesta av de här 80-100 ung
domarna som stökar omkring vet 
innerst inne vad som är rätt och fel 
och att de inte får göra så, men 
tycker det är häftigt, protesterar 
mot vuxenvärlden och dras med. 
Det räcker att någon vuxen ruskar 
om dem ordentligt och sätter dem 
på rätt spår så går de vidare där sen, 
sa Karin Osbeck. 

Men för ca 30 ungdomar per år 
räcker det inte att ruska om dem. 
De behöver individuell hjälp. Till 
det finns två tjänster som utredare. 
De flesta ungdomar aktualiseras 
genom polisen och en del andra 
kommer från skolorna. 
- Men en del kommer själva och 
vill ha hjälp, sa Karin Os beck. Det 
är bra att vi inte har lokaler 
tillsammans med den stora social
förvaltningen utan för oss själva på 
St Södergatan. Vi arbetar obyrå
kratiskt. Det är viktigt att vi kan 
vara snabba. Ungdomarna har ett 
oerhört högt tempo. Vi brukar säga 
att om de kör i 180 så måste vi åt 
minstone köra i 150. Vi måste 
reagera snabbt när de gör någon

ting. Vi vuxna måste samar
beta. Det går inte att ett ärende 
bollas mellan polisen och oss 

eller mellan olika socialsek
reterare, vilket inte var ovan

ligt i den gamla organisa
tionen. En socialsekre

terare är placerad 
hos polisen se-

dan några år. 
Därförhar 
vi bra 
grepp om 
brottslig
heten. Jag 
s k u Il e 
önska att 

vi hade lika bra grepp 
om narkotikahandeln. 
- En liten, liten grupp är känslo
kalla, sa Karin Os beck. Dem klarar 
inte vi. De behöver hjölp av BUP. 
Utifrån sett ser dessa ungdomar 
likadana ut som de andra. Man 
måste analysera dem för att veta 
om vad som krävs bara är fråga om 
fostran ellernågot djupare problem. 

Rädda välfärden -
sänk barnbidragen 
Har vi , dvs Sverige, inte fått ner 
statsskulden och ordning på ekono
min, när vi går in i nästa lågkon
junkturblirdetkatastrof! Utrymmet 
för nya skattehöjningar är begrän
sat. Därför är skarpa besparingar är 
nödvändiga! Detta var ett av de 
viktigaste budskapen från Johan 
Lönnroth när han talade till 
ombuden på vänsterpartiets i Skåne 
årskonferens den 18 mars. Han sa 
när vi går in i nästa lågkonjunktur. 
Inte om. 

Sossarna vill hänga av v 
Det är bra att budskapet upprepas 

interntoch i den offentliga debatten. 
Medlemmar och väljare måste 
tvingas att se verkligheten sådan 
den är, så att de också kan acceptera 
den. Men det räcker inte att tänka 
rätt och tala väl. Man måste göra 
rätt också! Därför bör vänsterpartiet 
- jag är medveten om att jag 
upprepar mig - nästan till varje 
pris försöka att komma överens 
med regeringen! Det är inte alltid 
lätt, eftersom socialdemokraterna 
kan tjäna på att hänga av oss. De 
har varit mycket svåra att ha att 
göra med i diskussionen om barn
bidragen. Nästan oförskämda. Var 
säker på att det kommer mera! 

Chefslöner symbolfråga 
Inom vänstern talar vi ofta om 
symbolfrågor. Vi vill t.ex sätta ett 
lönetak för statliga chefer. Det är 
kanske inte världens sakligt sett 
viktigaste eller bästa förslag, men 
det har ett budskap, som är viktigt. 
J ag tycker att vi borde se frågan om 
barnbidragen på samma sätt. 
Budskapet är: Vänsterpartiet kan 
och vill medverka till smärtsamma 
besparingar för att rädda välfården! 

Det bör också sägas högt och 
klart, via massmedia , eller varför 

Ca 80 ungdomar som drar omkring 
i stan men bara ett par stycken som 
har allvarliga problem. 

Fritidsgården inte för tjejer 
Pecka Lagerlund informerade om 
verksamheten på fritidsgårdarna. 
byts alltför ofta vilket tydligen har 
förekommit. Man känner alla 
barnen i området från årskurs tre 
eftersom man går in i skolans 
verksamhet då. Sen fortsätter man 
den kontakten hela mellanstadiet 
genom att man arbetar med skolans 
fria aktiviteter. På kvällarna kom
mer de äldre ungdomarna. 
-Det är mest killar på fritids
gårdarna. Fritidsgårdarna ordnar 
skidresor, går på utställningar och 
bibliotek, har olika sportaktivi
teter. Uppgiften är att väcka ett 
intresse som kan leda till en positiv 
fritid. Man har gjort mycket för att 
nå flickorna men det verkar som 
om att flickor umgås på ett lite 
annat sätt, sa Pecka Lagerlund. 

inte i förstamajdemonstrationerna. 
Samla massorna under parollen: 
"Rädda välfärden - Sänk barn
bidragen!" 

Ä ven mp i ny regering 
Det är bra att Björn Samuelsson, 
gruppledare i riksdagen, drar igång 
en bred diskussion om hur man ska 
skapa politisk stabilitet och att han 
inte hukar i busken i väntan på att 
få sina ideer godkända av parti
eller gruppledningen. Björn före
slåren vänster-center-regeringmed 
s, v och c. Man kan givetvis fråga 
sig om regeringen bör ombildas 
och om vänsterpartiet bör vara med 
i regeringen just nu, men själva 
grundtanken är riktig. Valet av 
partier är också rimligt. Möjligtvis 
bör miljöpartiet också vara med i 
diskussionen. Vänsterpartiet har 
goda erfarenheter av samarbete 
med centerpartister i folkkam
panjen och och öresundsbron. 
Många av hans argument liknar de 
som jag tidigare presenterat i 
Veckobladet. Det är inte förvå
nande att det är just B j örn Samuels
son, som gör detta utspel. Han har 
länge, mycket ihärdigt bekämpat 
höga räntor, eftersom han vet att de 
leder till höga boendekostnader och 
problem för småföretagare. 

K valspela för elitserien 
Att socialdemokrater och center
partister samregerar är inte särskilt 
långsökt. De har gjort det förr och 
de har genomfört impopulära 
åtgärder som tvångsparandet ihop. 
För vänsterpartiet är det knepigare 
så länge det inte medverkat vid 
skarpa besparingar. Ännu ett 
argument för sänkta barnbidrag. 
Man måste för det mesta kvalspela 
för att komma med i elitserien! 

Rolf L Nitson 

Vid speciaila tillfällen t ex skol
avslutningar och 30 november 
ordnas ofta särskilda arrangemang. 

-De som stannar hemma i 
området råkar i alla fall inte ut för 
att få en tegelsten i huvudet, sa 
Pecka Lagerlund. 

Förfårlig diskussion 
Åhörarna diskuterade orsakerna till 
våldet. Tyvärr måste man säga att 
ganska stereotypa föreställningar 
vädrades om tv-, videovåld, inter
net , de negativa nyheterna i mass
media, för lite social kontroll, 
frånvaron av pappor och bristfälliga 
sociala relationer. De flesta tyckte 
det var bättre förr . Några få hade 
ideer om vad man kan göra nu. Den 
som hade väntat sig tilltro till 
människors inneboende kraft att 
anpassa sig till nya situationer blev 
besviken. Det var kort sagt en 
förfärlig diskussion. 

Kajsa Theander 



Nu har det vänt! 
Framgångsrikt år för Vänstern i Skåne. 
Politiska partier är ute, det vet man, 
förstelnade apparater från vilka 
tänkande människor har vänt sig 
bort. Det är få saker unga väl
utbildade människor så tydligt tar 
avstånd från som tanken att ställa 
upp på paket av åsikter. Nej , det är 
oberoende som gäller, man ska 
kunna yla med vargama på för
middagen och snattra med ankorna 
på eftermiddagen. 

Idyllisk tillställning 
Partierna tappar alltså medlemmar, 
t.o.m. 80-talets ångvältmoderater
na talarom svårigheter. I Danmark 
som har samma problem bedriver 
de politiska partierna nu en ge
mensam kampanj för att värva 
medlemmar, vilket kan göra en 
misstänksam. Hur som helst: för 
vänsterpartiet i Skåne har det nu 
vänt. Efter en nedgång sedan bör
jan av 80-talet ökade antalet med
lemmar för första gången 1994. 
Detta kan jag rapportera, allt det 
här är nämligen inledningen till en 
berättelse från årskonferensen med 
vänsterpartiet i Skåne som hölls i 
Hässleholm i lördags. Jag har inte 
varit på årskonferens på tio år: 
senast var det en tuff tillställning 
med delegationsmöten och block
röstningar och en ständig kamp 
mellan traditionalister och för
nyare. Nu var det en idyllisk his
toria, "mycket prat och mycket 
kaffe" som min treåriga dotter sa. 

Det är ett framgångsrikt år 
skånedistriktet har bakom sig. I 
valet återtog man fullmäktigeman
dat i orter som Kristianstad, Per
storp och Höganäs och tog för förs
tagången i Skånes politiska historia 
en p lats i Sjöbo. Vi komini Malmö
hus läns landsting och var inte 
långt ifrån i Kristianstad län. Sen 
är det en annan sak att vi förlorade 
vårt riksdagsmandat på att Fyr
stadskretsen delades upp. Fort
farande är vi förstås det svagaste 
distriktet i landet. Men gamla fäs
ten står sig: i Bromölla fick vi 9.5 
% av rösterna. 

Identitetskris? 
Johan Lönnrot var årets gäst från 
partiledning och riksdagsgrupp och 
han återgav ett yttrande från en 
gammal vänsterpartist som tyckte 
det kändes konstigt att vara 
verksam i ett nioprocents parti. Jo, 
lite ovant är det, men inget tyder på 
att det går folk åt huvudet, 
opinionssiffrorna tas nog ändå med 
en nypa salt. 

I sitt anförande menade Johan 
Lönnrot att den överordnade frå
gan den här valperioden var att 
återupprätta politiken, att det är 
avgörande viktigt för demokratin 
att den regering vi har lyckas få 
styr på sysselsättning och ekonomi. 
Går inte det kommer en ny variant 
av Ian och Bert att gå hem vid 
nästa val och tillsammans med 
moderatema bryta ner välfärds-

systemen. Det är viktigt att stötta 
regeringen. 

Men så lätt är det inte. Ta några 
av vänsterns viktiga frågor på 
halvlång sikt: de kommer alla att 
kosta pengar och inteckna utrym
met för standardhöjning. Kärn
kraften kan tekniskt och ekono
miskt avvecklas till 2010, men 
gratis blir det inte. 6 timmars ar
betsdag kan införas och ge fler 
människor ett jobb, men helt jämnt 
ut går det inte. Utbildningen måste 
byggas ut för alla, men det kostar 
pengar. Vi kan ta allt det här, mena
de han, men förutsättningen är en 
god fördelningspolitik och det är 
där vänsterpartiet har sina uppgif
ter. Slutligen pekade Lönnrot på 
den stora utmaningen för oss: den 
nya underklass av invandrare och 
av strukturomvandlingen margina
liserade, som har växt fram. Kan vi 
inte fånga upp denna grupp och 
hävda dess intressen kan vi lika 
gärna lägga ner verksamheten. 

Ingen total enighet 
Tja, sen hade förhandlingama sin 
gång och det är inte mycket att säga 
om dem. Tre uttalanden blev det. 
Den första gällde motstånd mot 
Vägverkets planer på en kraftigt 
utbyggd väg (utbyggbar till motor
vägs~tandard) från Gårdstånga upp 
till Almhult och Ljungby. Jodå, 
miljömedvetande och motstånd mot 
fastbyggandet i bilsamhället ver
kade väl förankrat i församlingen , 
så även om några från länets norra 
del muttrade i skägget, gick det 
igenom. Sedan var det ett uttalande 
till stöd för vår riksdagsgrupp om 
vikten av att göra upp med rege
ringen om familjepolitiken. Det 
gick igenom men det var inte mer 
heller, och det speglade naturligtvis 
den känsliga frågan om barn
bidragen. Till sist gällde det den 
kommunalekonomiska utjäm
ningen mellan kommunerna, där 
storstäder som Göteborg och 
Malmö nu är illa ute. Inte heller det 
gick friktionsfritt igenom, kamra
tema från de norra Skåne visade sig 
leva in i rollen som Norrlands
kommuner, och det är helt enkelt 
normal politisk intressekamp. 

Läget 
Hur är då läget? Jo, efter förhål
landena gott alltså och som en 
delegat sa är det alltid uppmun
trande att komma samman och 
träffa likasinnade, det kan behövas 
när man bara är några få aktiva i en 
kommun. För oss i Lund är det 
nyttigt att se att partiet inte bara 
består av mellanskiktare. Distrikts
ordföranden är reparatör på Malaco 
och förgyllde konferensen genom 
att ställde fram en låda med 
gelehallon och en med chokladkola. 
Produktema var hedrande för den 
skånska livsmedelsindustrin, kan 
jag meddela; än finns det hopp för 
den här landsändan. 

Sten H. 

Vinter 
Det här är den där årstiden som får 
resten av svenskarna att titta 
undrande på en skåning. Hur i all 
världen står vi ut? 

Sanningen att säga så gör vi inte 
det. Det är mörkt och grått och kallt 
och blåser och det är bara nöd
tvungna hundägare som släpar sig 
ut. Påbyltade som trasdockor 

trampar vi omkring med våra 
skyddslingar. 

Men i dag vände det, och jag 
måste genast berätta det för alla er 
som tror att någon där ovan har 
glömt att trycka på vårknappen. 
Ljuset har förändrats . Jag såg en 
tornfalk- det var trevligt bara det, 
även om den inte var något 
vårtecken - och ljuset låg annor
lunda över gräset framför scenen i 
parken. Nåja, gräs och gräs, snarare 
slabblera med gojs - men ljuset 
fanns där, det där tveksamma, 
försiktiga, kalla men valhänt 
ambitiösa som kommer att för
vandlas till vår innan vi vet ordet 
av. Faktiskt sant. 

J ag ser redan för mig hur tanterna 
byter till den mellantjocka kappan, 
hur ungarna vägrar ha mössa och i 
alla fall slänger den av sig när de 
kommer ut, hur de välblandade 
änderna i parken far runt i dammen 
och bär sig egendomligt åt innan 
de blandar gener med varandra en 
gång till. (Vad månde det bliva för 
lustiga kombinationer den här 
sommaren?) 

En vacker dag går du där på 
gatan, öppnar de översta knapparna 
i jackan och sticker upp din nord
bleka nos mot en sol som åtmin
stone ser ut att kunna värma ett 
ögonblick. Det är alltid bara ett 
ögonblick , sedan kommer en 
snöstorm vinande och blåser fyra 
dagars iskallt vett i din vår
romantiska skalle igen. Men egent
ligen gördet kanske inte så mycket, 
för de där vintergäcken vid uni
versitetet harredan stuckit upp sina 
små gula trynen över markytan och 

låter sig inte störas-närisvindarna 
kommer de lutar de sina huvuden 
mot varandra och ser ut att berätta 
hemligheter, och grannens krokus 
blommar. 

Jo, så blir det. Och samma dag 
som du upptäcker vintergäcken får 
du säkert också syn på alla knop-

parna på träden, tänk att du inte 
hade sett dem förut...? 

Så, en dag när du går där och har 
bråttom någonstans och måste 
hinna inom på banken först så får 
du se att det sitter en massa folk vid 
Domkyrkan ... Minsann! Där sitter 
de i en lång, halvhuttrande rad och 
äter den obligatoriska vårglassen! 
Lite blåa om fingrarna blir de allt, 
men ingen ger sig, nu ska våren 
glassas in. 

Fastdagen därpåregnardet igen, 
och så glömmer du bort träden i 
några dagar, du har väl annat att 
tänka på, och förresten blir det 
säkert aldrig mer vår, det är inte 
lönt att gå här och hoppas. 

Men veckan därpå, en söndag, 
passerar du kafet i stadsparken, 
och då sitter det folk där ute. Med 
de tjocka tröjorna och jackorna på, 
förstås, men de kan sitta ute! 

Sedan blir det som det blir. 
V årens första glass har bli vit fyra 
redan innan syrenbladen har hunnit 
veckla ut sig riktigt. Du gräver 
frenetiskt i garderoben efter den 
där tunna tröjan som du kasserade 
i höstas, då när du tänkte "Det blir 
ändå aldrig mer så varmt att jag 
kan ha den utomhus!" Du köper ett 
par nya tygskor. De rejäla skorna 
åker in i garderoben efter att ha 
stått outnyttjade på hallgolvet i 
minst en vecka, förm.odligen två. 
Och så tänker du : "Asch, det blir 
aldrig mer så kallt att jag behöver 
dem!" 

Det är faktiskt sant. I dag hade 
ljuset förändrats . Snart är det 
sommar! 

Ludvig, vän av vårning 
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Ropen skalla 
I demonstrationstagen på 70-talet den till sist färdig och barnen 
skallade ropen om dagis åt alla. inviterades att leka med jätte-
Nu 1995 har vi nästan nått målet i tombolan. Gosedjuren fick en 
Lunds kommun. karuselltur innan behållaren 

Enskilda daghem, som profilerat transporterades bort till sin rätta 
sig som miljödaghem har i flera år plats, där den ska hängas upp på 
komposterat sitt hushållsavfall väggen. 
med varierande resultat. Vi som ska kompostera har 

Nu är dock en avgörande dessutom fått en halv dags urbild-
förändring på gång. ni ng i hur man sköter en kompost. 

Renhållningsverket har distri- "Komposten ska du ta lika väl 
buerat varmkompostbehållare till hand om som ett husdjur" fick vi 
65 daghem. Komposten kom i ett lära av miljökonsulent Karin 
Ikeapaket, och inköpschef Ulf Persson. Förutom kompostbehål-
Ojing menade att den kunde vi väl !aren behövdes en ränna för 
fixa ihop tillsammans med barnen. lakvatten, en kratta och sågspån. 
Paketet innehöll många delar och En liter hushållsavfall kräver tre 
sexton skruvar, så barnen motades deciliter sågspån. Inköpschefen 
omedelbart bort och efter ett idogt från socialförvaltningen och 
skruvande, pressande, tryckande representanten från renhållnings-
och en och annan klämskada blev verket lovade att det skulle ordnas, 

Det verkar som om man inte lärt 
mycket sedan 1980. Vi ser histo
rien upprepa sig. Nej, det handlar 
inte om kärnkraften, utan om hur 
man undgår att ta tillvara den 
kraft som finns i en folkrörelse. 

Vi har haft en bra kamp mot 
EU, som i och för sig slutade med 
ett något förlitet utfall för nej, för 
att inte säga för mycket. Men var 
ska nu alla de som valde nej
sedeln ta vägen? 

Är det så att all parti verksamhet 
är ofelbart inriktad på enbart det 
egna partiet, inte på att skaffa 
bredast möjliga tillslutning till 
ideerna som man är bärare av? 

Jag klandrar här partistyrel
serna, eller som det kommit ut 
ifrån dessa centralkanslier, för 
både v och mp. Båda tycks tro att 
alla som röstat nej kommer att 
flockas runt just det egna partiets 
valsedelsutdelare den 17 sep
tember i år. 

Den logiken kan jag bara inte 
acceptera. Skulle de som hör 
hemma i KDS, fp eller för den 
delen c kunna ta i något av de 
rekorderliga nej-sägarpartiernas 
listor vid val till Europaparla
mentet? Jag tror inte att det är 
många som tarden i sitt valkuvert. 
Vad gör de många tveksamma i s
lägret? Där finns det en opposition 
som funderar på att bilda eg~t 
parti inför den 17 september. Ar 
det inte ett aber för ovan nämnda 
partistrate ger? 

Vi har ett mycket gott exempel 
i den valtekniska samverkan som 

skett på andra sidan sundet. Där 
vann Junibevaegelsen och Folke
bevaegelsen vardera två mandat i 
parlamentet. Sossarna i Danmark 
är reducerade till tredje största 
grupp i danska EU-valet. Är det 
inte det som man bör efterlikna 
vid valet i Sverige den 17 septem
ber i år? Rimligt är att alla grupper 
som var med i Nej till EU ska 
kunna få ståta med en egen lista 
under en valteknisk samverkans
rubrik. Så kommerunga allergiker 
med sin så bör de få vara med, i 
kraft av sin medlemskader. 

Om v och mp går fram var för 
sig blir det inte mer än ett mandat 
per parti, det vågar jag ett vad på. 
Inte heller räcker det med en 
valteknisk samverkan mellan 
dessa två. Kan man inte få med de 
kritiska till EU från övriga partier 
är denna vägen dåligt framkomlig . 
Jag räknar inte med att kritiska 
sossar- som vill vara kvar i partiet 
- kan göra gemensam sak med en 
självständig EV-kritisk valorga
nisation. Men det vore välan för 
underbart om vi kunde knyta till 
oss dem som tänker starta eget 
bland de svikna s-väljarna. Jag 
medger att det kan finnas en hake, 
att de behöver skapa en egen profil, 
men visst är det ett samarbete så 
eftersträvansvärt, att det kan vara 
värt en fråga eller något större 
ansträngning än så! 

Nu har jag sått detta frö till 
debatt i v och det är redan en fråga 
jag väckt i mp. Jag samtalar om 
frågan med de jag känner till i den 
tilltänkta s-organisationen med 
rötter i Jämtland, Värmland och 
Småland baserad på vreden som 
fötts i sveket från s-ledningen. 
Pröva samverkan för en bred 
framgång! 

Thomas Dellans 

BlomKSlin 
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höns åt alla. 
och tänk, ett par dagar senare fick 
varje daghem tre latrintummor 
fyllda med sågspån. Kommunal 
byråkrati verkar inte vara något 
hinder när det finns en vilja till 
förändring. 

Kompostbehållaren rymmer 
endast 30 liter hushållsavfall i 
veckan, så det gäller att inte endast 
kompostera utan även att försöka 
minska hushållsavfallet, sa Karin 
Persson. 

Karins tips var ett antal dagis
höns . Bertil Gustafsson, pedagog 
från Halmstad, har skrivit en bok 
med titeln "Börja bland barn-en 
miljöfostrande pedagogik. Bertil 

V.·s medlemsmöte 
Kommundelsnämnder -
folkomröstning 

Nästa vecka skall kommunfull
mäktige ta ställning i frågan om 
folkomröstning om införande av 
kommundelsnämnder. Miljöpar
tiet beslöt för knappt två veckor 
sedan med knapp majoritet rekom
mendera sina fullmäktigeleda
möter att säga nej till folkomröst
ning. Vänsterpartiets medlemsmö
te gjorde likaledes, fast i total 
enighet! Vänsterpartistema kon
staterade att försöksverksamhet 
pågått i sju år, att det nu gällande 
beslutet om införande av kommun
delsnämnder från l januari 1996 
föregåtts av två års utredande. 
Samtliga partier var dessutom 
väldigt tydliga vid förra årets 
kommunalval om sina respektive 
inställningar till kommundels
nämnder. Valet gav som resultat 
attden knappamajoriteten (l röst) 
i kommunfullmäktige före valet 
utökades till en betydligt större (5 
röster) efter valet. 

Med konstaterandet att kom
mundelsnämnder+ brukarstyre = 
ett lyft för den kommunala demo
kratin rekommenderade som sagt 
mötet kommunfullmäktigeleda
möterna att säga nej till folk
omröstning. 

E U-valet 
Vänsterpartiet kommervid höstens 
EU-val att gå fram med en lista 
över hela landet. Nominerings
arbetet pågår för fullt. Den nyligen 
avlöpta distriktskonferensen 
nominerade sex namn, varav ett 
från Skåne, nämligen nuvarande 
ordföranden i Lunds miljödele
gation, Karin Svensson Smith. 

Ä ven Lundavänstern ställde sig 
(enhälligt) bakom Karin som 
kandidat till EV-parlamentet. 

S-B P 

G har en vision om daghem och 
skolor som ekologiska öar i 
välfärdsstaten. Det gäller för 
pedagogerna att skapa miljöer som 
gördet möjligt för barnen att förstå 
kretsloppets principer, skriver han. 
Hönsgården är då ett utmärkt 
pedagogiskt hjälpmedel. 

Det tog ungefär 25 år innan det 
blev dagis åt nästan alla barn i 
kommunen . Med det perspektivet 
finns kanske höns på alla daghem 
omkring år 2020. Då är jag 75 år, 
och det kunde kanske vara en 
lämplig helgsyssla för mig att gå 
och mata hönsen på ett närliggande 
dagis. Anna-Stina Löven 

Kära Kamrater! 
Vi planerar att stå och sälja 
loppispry !ar (t ex på S Esplanaden) 
en lördag till förmån för Angola
kampanjen. 

Eftersom vi är så få tänkte vi 
höra om någon (eller flera .. . eller 
alla!) i partiet har något gammalt 
"skräp" hemma i garderoben, eller 
på vinden, som vi kan sälja. 
Snälla: Gå hem och kolla nu! 
Pengarna går till en god sak! 
Lämna sakerna på bordet i vår 
lokal snarast. 
Tack på förhand! 

Ung Vänster 

Klotets årsmöte 
Tredjevärldsbutiken Klotet har 

årsmöte den25mars kl 15.00 på 
puben Djingis Kahn. Bertil 
Norrehall, Sackeus, talar på mötet 
om EU och tredje världen. 

KOMPOL mgte Må 25.3 kl 19.30 på 
partilokalen. Amne: Förberedelse ibför 
kommunfullmäktige 
RÖDA KAPELLET Sö 26/3 kl 18.45. 
Rep med Birgit. Håkans svit. Gen rep 
torsdagen 30 mars 19.30. Lokal 
meddelas på söndag. Spel. 31 mars, 
samling 17.00 .. SE-bankens hörna. 
HASSES SLAKT Rep onsdagen 29 
mars kl 19.00 Svanegatan 3,sannolikt 
spelning 1 april kl 21.00 
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Kajsa Theander 046-13 28 40. 
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