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Den totala brottsligheten har 
minskatsedan toppåret 1992 
. Enstaka spektakulära brott 
stör visserligen den positiva 
bilden, men också vålds
brotten· misshandel, sexual
brott, ofredande, våld mot 
tjänsteman m.m. • har gått 
ner och är fårre i år än i fjol, 
(4161 jämfört med 4526). 
Detta framgick av länspolis
mästaren, Hans W ranghults 
information vid länsstyrel
sens sammanträde i mån
dags, 12.6. Han redovisade 
också en SIFO-undersökning 
som polisen gör årligen och 
som är unik för länet. 
Det var alltså en ganska optimistisk 
bild som länspolismästaren gav. 
Stölderna, som är den vanligaste 
brottstypen har minskat påtagl igt. 
Vad det beror på är svårt att 
säga. Men det kan tas som ett 
tecken på att farhågorna om 
våldsamt ökande brottslighet 
kopplad till narkotikamissbruk, 
s.on:_en följ_d av EV-medlemskapet, 
ar overdnvna. Antalet narkoti
kabrott - de har inte ökat- kan man 
inte använda som mätare eftersom 
de nä~tan enbart beror på polisens 
egna msatser, det är inte brott som 
anmäls av allmänheten. 

Hans W ranghult drog också den 
försiktiga slutsatsen att protesterna 
mot våldet tycks ha gett resultat. 
Hans beskrivning balanserar på 
ett vägärande sätt massmedia
bilden av Sverige, som ett vålds
dominerat, laglöst , men inte 
knivlöst, land. 

Det finns inslag i SIFO- under
sökningen, som är intressanta i 
sammanhanget. Allmänhetens 
upplevelser och verkliga förhål
landen har ganska svaga eller- i 
statistisk betydelse - starka 
negativa samband. Man har frågat 
hur trygg man känner sig i sitt eget 
bostadsområde och i centrum. 
K vinnor som är över 60 år är mest 
otrygga, men det är samtidigt den 
g_rupp, som faktiskt löper minst 
n sk att utsättas för brott och det är 
också den grupp, som har störst 
förtroende för polisen. Män i åldern 
16 - 35 år löper störst risk att 
utsättas för brott, de har lägst 
förtroende för polisen. Det är alltså 
den grupp - om någon - som 
objektivt sett borde känna sig 
otrygga. 

forts sid 2 

Karin valde bort Strasbourg 

Det var nära att Lund fick en 
plats i EV-parlamentet. När 
vänsterpartiet i helgen fastställde 
valsedeln fanns det starka krafter 
som ville lyfta upp Karin Svensson 
Smith från den fjärdeplats där 
valberedningen placerat henne till 
näst översta platsen och ett säkert 
mandat. Men ett sent och indirekt 
besked från Karin tolkades som 
att hon inte var så angelägen, och 
följden blev att hon hamnade som 
sexa. Däremotlyftes ex -skåningen 
Jörn Svensson in på en tapplats. 

Det var Staffan Norberg som 
vidarebefordrade den hälsning om 
att hon inte ville placeras högre än 
på valberedningens förslag som 
Karin Svensson hade lämnat på 
hans telefonsvarare. De försök som 
gjordes att från mötet att få kontakt 
med henne var fruktlösa eftersom 
hon befann sej på utlandsresa. Båda 
de skånska ombuden (Vilmer 
Andersen från Malmö, Greta-Stina 
Engelberg från Kristianstad) var 

" -

övertygade om att Karin hade blivit 
tvåa om hon bara hade kandiderat. 
Det var nämligen många ombud 
från andra håll som privat för
klarade att de föredrog henne 
framför Marianne Eriksson. 

Lokala v-politiker som VB talat 
med uttrycker alla förståelse för 
Karin Svenssons tvekan. Hon har 
tre barn varav två under skolåldern. 
Men de beklagar hennes beslut 
med det konsekvenser som det har 
fått för listans utseende. Och de 
beklagar också att det kom så sent 
och i sådan form, vilket gjorde att 
inga alternativa strategier kunde 
prövas. 

Karin är fortfarande utomlands 
och inte heller VB har kunnat nå 
henne för en kommentar. 

Jörn åter i hetluften 
Det smått sensationella blev nu i 
stället att Jörn Svensson, f.d. v
riksdagsman från Skåne men nu 
bosatt i Jämtland, placerades trea 

efter en aktion från sitt nuvarande 
hemdistrikt En annan parti veteran, 
den avgående IOGT-ordföranden 
Kjell E. Johansson, kom femma. 
Partiet "räknar med tre och hoppas 
på fyra" av de 22 svenska man
daten. 

Socialdemokraten (snart f.d.) 
Eva-Britt Svensson sjönk en 
placering till fyra, och tvek~amhet 
mot henne yppades från flera håll. 
En klar bakläxa fick valbered
ningens majoritet genom att den 
EU-positive stockholmsjuristen 
Sten de Geer kom in på listan, 
efter plädering av bl.a. vice
ordföranden Johan Lönnroth. Det 
balanseras kanske av att även 
Anton Flink från Transport och 
Malmö blev officiell kandidat. 

Stämningen på partirådets möte 
rapporteras som god och valpro
ceduren avverkades långt snabbare 
än beräknat. 

Tåg till Bron: Överbud av Malmö-vänstern 
Splittringen i viktiga trafikfrågor 
består inom den skånska vänstern. 
Vänsterpartiet i Malmö säger i ett 
uttalande fortsatt nej till City
tunneln och föreslår alternativ som 
tyvärr är föga realistiska. 

I första hand vill Malmö-v riva 
upp det nuvarande brobeslutet och 
borra en direkt tågtunnel från 
Malmö C till Kastrup/Köpenhamn. 
Det har länge föreslagits av bl.a. 
miljörörelsen och det finns inget 
att invända. Tyvärr är det inte 
särskilt realistiskt eftersom förbe
redelserna för Bron har kommit så 
långt. 

Det inser man också och formu
lerar ett alternativ i andra hand. 
Enligt det "bör det byggas ett 4-
filigt spår öster om Malmö för 
både person- , interkontinental och 
regionaltåg samt godstrafik, med 
en ny station vid Hyllie (Brosta
den). Detta kan bli ett helt nytt 

centrum för kommunikation och 
utveckling i Malmö. Stationen och 
centret ska förbindas med ett grönt 
bälte till det befintliga parkornrådet 
i Malmö och ett light rail-system 
som säkrar snabba förbindelser 
med 5-l O hållplatser in till centrum 
och Malmö C". 

Vi är en smula förundrade över 
användningen av vägpegreppet 
"fil" på järnvägen. Det brukar heta 
"spår" . Vi är också nyfikna på den 
"interkontinentala" tågtrafiken. 
Det planeras visserligen järnväg 
under både Bosporen och Gibraltar 
sund, men vi visste inte att tågen 
till Asien och Afrika skulle starta 
i Skåne. Fast våra sakliga invänd
ningar är viktigare än de språkliga: 

l . Kringfartsbanan ska ju bara 
leda trafik till den dubbelspåriga 
brons fäste och inte ha några lokala 
?ppgifter. Att bygga den fyrspårig 
mnebär en våldsam överkapacitet. 

2. De pengar från staten och 
brokonsortiet som möjligen står 
till buds för att bygga en Citytunnel 
finns inte tillgängliga för t.ex . en 
snabbspårväg ("light rail"). 
3. Ett av de viktigaste syftena med 
Citytunneln är att den lokala 
järnvägstrafiken över Sundet ska 
bli tidsmässigt konkurrenskraftig 
jämfört med bussarna. Det blir den 
inte med först spårvägsresa till 
Hyllie och sen byte. 

4. Den storstilade satellitstaden 
vid Hyllie ingick i de första, 
storvulna broplanerna men har sen 
strukits. De flesta Malmöpoli
tikerna inser numera att deras 
krispräglade stad har svårt att bära 
upp ens sitt nuvarande, överdi
mensionerade centrum. Triangeln 
har ju varit en halv och Slagthuset 
en total felsatsning. De tär märkligt 
att vänstern är kvar i tron om Brons 
expansionsskapande effekter. 

Gr 



Vänsterns valsedel trots allt? 
Det är inte så lätt att vara ED
positiv vänsterpartist just nu. 
Helmut Kohl och hans borgerliga 
tyska regeringskoalition säger att 
alla ED-länder bör gå med i Nato, 
alltså även Sverige. Det skulle 
visserligen endast vara att eklätera 
en gammal och inte särskilt hemlig 
förlovning och därmed rensa upp i 
den politiska mytvärlden, men 
ståndpunkten är impopulär hos en 
majoritet av svenska folket och hos 
ett alldeles övervägande flertal av 
vänsterpartisterna. 

Det stärker heller inte federa
listernas sak att ED-stormakten 
Frankrike tänker återuppta sina 
kärnvapenprov. 

Å andra sidan: Margaret That
cher har just upprepat sitt "no, no, 
no" till Europa med minst samma 
emfas som Anton Flink. Ä ven de 
negativa i partiet torde ha anledning 
att besväras över sina bunds
förvanter för tillfället. 

Och det franska fallet är ett 
argument för mer federalism och 
mindre nationalism, inte tvärtom. 
Jag är övertygad om att en majoritet 
i ED-parlamentet hade sagt nej till 

V åJd fortsfrån sid l 

Det är tvärtom de som känner sig 
tryggast - i sitt bostadsområde och 
i centrum. 

Eftersom samma undersökning 
har upprepats ett antal år kan man 
t ex konstatera att kvinnor mellan 
35 och 59 år är mycket tryggare i år 
än tidigare och att rädslan för 
sexualbrott har gått ner markant. 
Vad det beror på är svårt att säga. 

Att allmänheten ställer upp för 
sina poliser, åtminstone i ord , 
framgår tydligt. 80% av de till
frågade tycker att polisen har för 
små resurser- det är stabilt över 
tiden - och 70% har stort eller 
ganska stort förtroende för polisen. 
Man tycker att polisen skall 
bekämpa våld (70% av de till
frågade); narkotikabrott (25%) och 
sexbrott, ekobrott och rån (10 -
15%). Att det blir mer än 100% 
beror på att man fick ge mer än ett 
svar. 

Både fakta och känslor 
Jag har antytt tidigare attjag tycker 
att det är viktigt att diskutera både 
fakta och stämningar i samband 
med våld och brottslighet. Det är 
bara om man utgår från fakta, som 
man kan göra rätt åtgärder och inte 
bara slå kraftfulla slag i luften. 
Man måste givetvis också ta 
människors rädslor och villfarelser 
på allvar. Vänstern har också av 
många skäl skyldighet att delta i 
debatten. Det finns en stor över
gripande fråga, den konstitutionella 
om individens fri- och rättigheter, 
om yttrandefriheten, som alltid 
kommer upp i dessa sammanhang. 
Skall man stoppa vålds- och 

provsprängningarna om beslutan
derätten legat där. 

Sej själva nog 
Vänsterpartiet har spikat sin 
plattform inför ED-valet. Att inte 
heller det skulle göra federalisten 
glad var väntat. 

"Väns terpartiet respekterar 
folkomröstningens resultat", står 
det i en ensam mening. Den övriga 
texten efterlämnar huvudintrycket 
att partiet inte gör det. 

Det står om l 996 års rege
ringskonferens och dess väntade 
initiativ i riktning mot mer union. 
Kommer de ska vänsterpartiet 
arbeta för ny folkomröstning och 
utträde. Men dels vet vi inte om det 
blir konferensens resultat, dels vet 
vi att det inte kommer att finnas 
någon majoritet för en sådan 
omröstning. Om vad vänsterpartiet 
ska göra i annat fall står det inget. 
De ledamöter som väljs i höst 
kommer att sitta i fem år och ha 
många viktiga frågor att ta ställning 
till, även om ED-parlamentets 
befogenheter inte utökas. Det gäller 
bl. a. upptagning av nya medlems-

eländesskildringar på film och 
teve.Skall polisen få gå in i mitt 
hem och kolla mina filmer och 
tidningar? Skall polisen få söka 
igenom mina fickor och kläder för 
att se vad jag har på mig? Leif G W 
Persson, som skall utreda ung
domars knivinnehav år justitie
ministern är medveten om detta. 
Det framgick tydligt när han 
intervjuades i teve. Han sa att det 
inte är meningen att polisen skall 
kunna kolla vad vanligt folk har i 
fickorna och att om knivlagen 
behöver skärpas vet man först när 
man skaffat nödvändiga fakta. Det 

känns tryggt åtminstone tills 
vidare. 
Läs Per Lindelöw 
I ett avseende är tidningen Arbetet 
ett föredömme. Den har varje 
söndag en krönika om brotts
ligheten i Malmö. Jag har läst den 
med stort intresse i flera år. 
Krönikören, Per Lindelöw, be
mödar sig att skriva realistiskt. 
Han sätter in brottsligheten i sitt 

stater och avtal med andra länder. 
Vill vänsterpartiet ha med Tjeck.ien 
i ED, hur ställer vi oss till öppningen 
mot de nordafrikanska länderna? 

Framför allt: vem ska vi i första 
hand söka samarbete med i parla
mentet? I plattformen står inte ett 
ord om röda och/eller gröna krafter 
i andra länder och heller inte i övriga 
Sverige. Inte bara Sverige är sig 
själv nog. Också vänsterpartiet är 
det. 

Jörn och dynamiken 
Förra veckan skrev jag om vänster
partiets kommande ED-nomi
nering. Jag var starkt kritisk mot 
Eva-Britt Svenssons höga placering 
och attingen ur partiets ED-positiva 
minoritet fanns med på valbered
ningens förslag. J ag förberedde mej 
för att rösta på något annat parti. 

Nu kom trots allt Sten de Geer in 
på listan och det lär ha skett utan 
större motstånd. Det hedrar parti
rådet. Eva-Britt Svensson fick 
backa en plats. Risken finns 
fortfarande att hon blir vald men 
den är måttlig. Arbetets opinions
mätning visade ju att röstviljan är 

sociala sammanhang och visar hur 
en relativt liten krets av män -
kvinnorna är få och oftast offer -
återkommeri olika kombinationer, 
i olika typer av brott, hur knark, 
våld, övergrepp och ekobrott 
hänger ihop och hur tafatt myndig
heterna beter sig och vilken misär, 
som kännetecknar den s k undre 
världen. Efter en tid som läsare 
klarar man hjälpligt att tolka 
löpsedlar och kvällstidnings
sensationer. I lördags resonerade 
han kringkniv mordet på Folkfesten 
i Malmö. Utgångspunkten var 
fakta: Det är nästanalltid fullakillar 

som slåss med kniv! Han påminde 
om Folkfestens ursprung, som en 
"alternativ" kulturmanifestation. 
Det innebar att arrangörerna 
försökte hålla den drogfri. Det har 
skett en förskjutning sedan dess så 
att festen blivit mera folklig och 
mindre alternativ. Därmed har 
också droger, främst alkohol 
accepterats. Familjer, vänner kan 
visserligen ha en trevlig picknick 
med vin eller öl i måttliga mängder, 

högst måttlig bland vänsterpartiets 
sympatisörer. Det kan ha ett 
samband med att partiet dels 
förkunnar hur obetydligt ED
parlamentet, dels att det inte bör ha 
mer makt. Röstviljan lär inte öka 
om den ståndpunkten blir bättre 
känd. 

Tre platser kan det bli , och då 
kommer Jörn Svensson in. Jag har 
åtskilliga invändningar mot hans 
ED-linje. Men att han ersätter Eva
Britt Svensson blir en kvalitativ 
förstärkning av vänsterpartiets 
parlamentsgrupp. 

Dessutom tror jag att han som 
gammal parlamentariker med 
internationellt perspektiv kommer 
att både vilja och kunna knyta 
nyttiga kontakter med vänster
partiets naturliga bundsförvanter 
ute i Europa. Och det skulle inte 
förvåna mej om han så småningom 
vill ha mer makt och inflytande åt 
E U-parlamentet och därmed åt sej 
själv. 

Det finns en dynamik i detta. Det 
får väl bli vänsterns lista i alla fall. 

Gunnar Sandin 

men man kan också kröka till och 
röja i gammal folkparkstiL Då är 
inte bråk och slagsmål - även 
knivslagsmål - mellan grabbarna 
något nytt eller oväntat. Beskriv
ningen är förenklad , menjagtycker 
att det är rätt att rikta uppmärk
samheten på alkoholen. Inte bara 
på knivarna. 

Bara gamla vänsterparoller 
K vinnarörelsen gör en tapper insats 
när man envist hävdar fakta: Det är 
männen som är problemet, det är 
de som står för våldet, inte 
kvinnorna alltså skall åtgärderna 
sättas in mot dem. Förhållnings
sättet är inte oproblematiskt. Man 
kan bråka och stöka sig till extra 
resurser - skinnskallepuben vid 
Fryshuset i Stockholm är ett 
uppmärksammat exempel - den 
som är tyst och lugn får stå tillbaka. 

Lars Ragvalds lilla stycke i VB 
för några nummer sedan var bra. 
En ganska vanlig bild av hur vuxna 
konfronteras med de ungas värld. 
Magareta Dovsjös uppmaning till 
föräldrar att sätta gränser räcker en 
bit. Det finns ingen anledning att 
ironisera över hennes exempel. Att 
stoppa sonens champagnefrukost 
Hon vände sig till rätt kön, även 
om sambandet mellan champangne 
och knivslagsmål är svagare än det 
mellan HB, starköl, bierpinne och 
knivslagsmåL 

Själv har jag inganya bra förslag 
för att motverka det minskande, 
men alltför vanliga våldet. Det blir 
så mest självklarheter eller gamla 
vänsterparoller mot nedskärningar 
och social utslagning! 

Rolf L Ni/son 



Poesi är inte farligt 
-Vi har alldeles för många dåliga poeter i mitt land. Det gäller 
alla underutvecklade länder, och det beror på att vi saknar 
prosa tradition. Poeterna utm~nar .~n te län_gre! I min ~n~dom 
var det de som var farligast, Idag ar poesm sa obegnphg att 
inte ens polisen bryr sig om den. 

Orden ovan är hämtat från en 
intervju i Svenska Dagbladet med 
poeten Melih Cevdet Anda y, en av 
Turkiets största levande poeter. 
Han och ytterligare några turkisk
språkiga poeter, översättare, 
fotografer mm fanns på Gleerups i 
lördags (10.6) när Malmö inter·· 
nationella poesidagar gjorde 
nerslag i Lund. Uppläsningarna i 
bokhandeln var promotion för nya 
översättningar som Ellerströms 
förlag gett ut av Anda y, Henrik 
N ordbrand t, Anna Engqvi st, Judith 
Herzberg, Miroslav Holub och 
Cees Nooteboom. Poeter från 
Turkiet, Danmark, Nederländerna 
och Tjeckien. Publiken bestod av 
andra poeter, som inte var rep·· 
resenterade på festivalen, av 
lundabor, som går på kulturella 
begivenheter i hemorten och av 
namn från diverse kultursidor. Det 
hela var mycket trevligt och poesi n 
var genomgående god . Om man 
får en plats där man kan höra bra är 
en lagom stökig butikslokal ett 
utmärkt ställe att lyssna på dikt
läsning. Sorl och gatubuller gör att 
man som lyssnare måste kon
centrera sig men det underlättar 
också djärva associationer och 
kombinationer av intryck från olika 
sinnesmodaliteter. En del åhörare 
blev irriterade när Bleckhornen 
marscherade förbi och de ras 
blåsljud blandades med poeternas 
hjärtetoner. Jag själv gillade 
upplevelsen och önskade att de 
kolliderat med åtminstone ytter-

ligare en orkester i korsningen 
Stortorget- Lilla Fiskaregatan. Det 
var en bra blandning av innerlig 
kvinnlig poesi och mera robusteller 
ironiskt underfundig manlig sådan. 
Henrik Nordbrant är en stor poet 
från Danmark. Han kan kosta på 
sig att läsa en "ganska dålig dikt " 
för att illustrera något viktigt. Han 
är också exempel på hur dålig 
uppläsning kan vara intressantare 
än god uppläsning. 

Trevlig rabulist 
Senare under eftermiddagen fick 
publiken förklaringen till att 
närvarande svenska poeter satt på 
åhörarplats. Lasse Söderberg sa att 
han ville slippa konkurrens och 
vara ensam om att prata svenska, 
med undantag för uppläsarna 
förståss. 

På konsthallen försökte man 
eliminerastörningar genom att sätta 
ut dörrvakter. Det var synd. 
A v brotten med kvalificerad gitarr
musik Lasse Söderbergs skämt och 
tankspriddhet var det. inget .fel på. 
Men poesin blev aldng farlig bara 
trevlig, som när den gamle ra
bulisten Ernst Jandl läste och 
vrålade. Jag har läst att Pamela 
Uschuk försökte föra in en smula 
kåthet i programmet med sin dikt 
om persikaätning i öknen. Det gi.ck 
inte i Lund- därvardet bara trevligt 
- möjligtvis i Malm,ö. Ho~ lä~ ha 
haft fräckare skorpa s1g pa H1pp. 

Rolf N 

När Rolf L Nilson fattar pennan 
står tiden stilla. Ja, till och med 
börjar tiden nästan gå baklänges 
till tider då motsättningar i partiet 
var legio och olika falanger stod 
mot varann. 

Jag kommenterar inte valbered
ningens förslageller vilkajag anser 
ska sitta i ED-parlamentet. Partirå
dets beslut ska visserligen formellt 
fastställas av partistyrelsen, men 
detta är enbart formalia- partirådets 
lista ska gälla. 

Däremot vill jag stilla hävda att 
ingen - partimedlem eller icke -
ska behöva stå ut med att degraderas 
till "en av mina drabanter". Sådana 
etiketter visar bara att den som 
använderdemgrävtnersigsådjupt 
i skyttegraven att sikten fö~svunnit: 

För det andra har 1ngen 1 
partiledningen "välkomnat möjlig
heten attbedriva välkänd överbuds
politik". Tvärtom har VU och 
partistyrelse, förtroenderåd ~ch 
riksdagsgrupp beklagat att social
demokraterna inte orkade fullfölja 
en politik byggd på valresultatet. I 
alla dessa ledningsfunktioner har 
också enigheten varit total kring 
vårt agerande i riksdagen - och 
utanför. 

För det tredje kan jag konstatera 
att partisekreteraren och parti
ordföranden är helt överens såväl i 
synen på europapolitiken som på 
vänsterpartiets roll i svensk 
inrikespolitik. 

Slutligen till Rolfs fråga: Ingen i 
partiet kan förbjuda en medlem att 
rösta på ett annat parti. Vänster
partiets uppgift är att övertyga så 
många som möjligt om att vi står 
för rättvisa, internationalism och 
en hållbar utveckling. Alla -
partimedlemmar och andra - gör 
en bedömning av vilket parti som 
bäst företräder den politik man vill 
se förverkligad. Det må gälla 
riksdagsval i Sverige eller val till 
ED-parlamentet. 

Lasse Ohly 

Västkustbanan, 
dvs förslaget till detaljplan, 
skickades på samråd i onsdags, när 
byggnadsnämnden sammanträdde. 
Ingen var emot tanken på ett 
dubbelspår i befintligt läge, och 
det omfattande detaljplaneför
slaget, som är upprättat på 8 kartor, 
ska nu granskas i nära tre månader 
av sakägare, förvaltningar, myndig
heter och andra berörda. 

Måndagen den 21 augusti ord n~ 
byggnadsnämnden en offentlig 
debatt i stadshallens konsertsal. Då 
förväntas politiker, med- och 
motständare infinna sig. En utom
stående debattledare ska försöka 
hålla ordning i debatten. Ett möte 
före sommaren var omöjligt att 
hinna med. Då är det ändå tre veckor 
kvar att yttra sig på. 

Till planen fogas också en rad 
utredningar. Närmare bestämt 15 
stycken har utarbetats sedan 1989 
kring olika alternativ. Fyra av dem 

I huvet på 

Inför sommaren: 
En åttondel av valperioden är till 

ända. I och för sig hade det varit 
intressant med en fyllig summering 
av vad som förevarit i de olika 
nämnderna, men intressantare ändå 
att se framåt: hur skall vi jobba, 
vilka frågor skall vi driva under 
återstoden av valperioden? 

Och då trorjagatt bl a följande är 
viktigt: 

* Vi måste synas mer i mass
media i form av insändare, press
konferenser o likn. Där skall vi 
kommentera aktuella händelser 
men också presentera nya djärva 
förslag. En del av oss arbetar så, 
men långt ifrån alla. 

* Vi måste lyfta fram "våra" 
frågor, att slåss för med all energi 
och envetenhet: ungdoms-, syssel
sättnings- jämställdhets- och 
trafikfrågor (bl a). 

* Vi måste göra kommun
delsreformen till något som främjar 
utvecklandet av den lokala demo
kratin, t ex genom att kräva 
offentliga kommundelsnämnds
möten, genom att finnas tillgäng
liga ute i kommundelarna, genom 
att få igång ett fungerande sam
arbete mellan kommundelsnämn
derna och de centrala nä1nnderna, 
ink! kommunstyrelsen. 

* Vi måste fortsätta arbetet med 
att förbättra kommunikationen 
inom partiet, mellan medlemsmöte 
och kommunalpolitiker, mellan 
ledamöter i olika nämnder, och ta 
tillvara de ideer som inte minst de 
nya medlemmarna i partiet har. 

* Vi måste utnyttja kommun
delsreformen till att bilda kommun
delsavdelningar av vänsterpartiet, 
som bl a kan fungera som stöd för 
våra kommundels politiker. 

Många "måsten" och fler finns 
det. Och måste måste vi därför att 
vi har fått en möjlighet att påverka 
och nå resultat som är unik för 
vänsterpartiet, som inte givet 
återkommer efter nästa val trots 
gynnsamma opinionssiffr~r, men 
där chanserna ökar dramatiskt om 
folk märker att vi arbetar för viktiga 
frågor som andra partier inte gör 
lika bra, och åstadkommer resultat. 

Detta är den sista kommu
nalpolitiska spalten i denna form. 
Till hösten (är åtminstone avsikten) 
kommer representanter i de kom
munala styrelserna och nämnderna 
att skriva sina egna spalter, med 
aktuell intressant information. 
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skickas ut som underlag för 
bedömningen. 

Dessutom skickas Mats Linds 
studie av alt. l A och 2A ut. Det var 
byggnadsnämnden överens om, 
även om stadsarkitektkontoret inte 
tar ställning till den. 

T ho 
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Från i 

Täppan 

Jag sitter i täppan under det 
mellanstora äppelträdet och kliar 
näsan medan jag tänker på Ivan 
Aguelis visdomsord att den 
människan har inte levat som inte 
legat i tält i öknen och hört 
kamelerna grumsa. Måste man 
söka sig fjärran för att få uppleva 
det stora äventyret eller g i ves det 
möjligen spänning på närmare 
håll? 

En trädgård kan synas vara en 
idyll, men i själva verket råder här 
en grym kamp för tillvaron, som 
för den kalle betraktaren kan te sig 
som ett enda stort äventyr av 
förändringar. Växtindividerna 
avlöser varandra i snabb följd : nu 
har tulpanerna blommat ut och 
prästkragarna är på väg att ta över, 
rosorna står i knopp och väntar på 
sin tur. 

Vill man se hoppfullt på tillvaron 
kan man säga att tulpanerna bara 
drar sig tillbaka, ner i i sina lökar, 
för att återuppstå nästa år. Men de 
har ju inga medvetanden och inga 
känsloh v som kan glädja sig åt 
denna ständiga reinkarnation. 

Kolonisten som Gud 
För en myra är ju daggen som en 
översvämning. Varje stegjag tar i 
min trädgård innebär undergången 
för ett stort antal småkryp. Det 
hjälper inte att ta på sig eventuella 
filttofflor. Och att sitta och rulla 
tummarna som de heliga i indien 
passa inte vårtnordiska kynne, det 
är dessutom för kallt här uppe. På 
sitt sätt kan man säga att kolonisten 
upphöjer sig till rang av en grym 
gud inom sitt lilla område: somt 
dömmer han till döden, drar upp 
det med rot och allt, annat 
amputerar han för att det ska få 
vacker form. Det som inte längre 
är ungt och vackert hamnar på 
komposten. 

Men även kolonisten själv ingår 
i det stora kretsloppet. De som 
hade stugan före mig är nu döda 
och begravna och förvandlade till 
mylla. Jag nyttjar deras redskap 
och försöker göra mig av med 
deras prydnadsföremål. 

Själv går jag snart in den i s.k. 
tidig ålderdomen (mellan 60-65) 
då det är dags att börja bli vis. Om 
man läser på hos de gamla 
kineserna finner man att de ofta 
eftersträva stillhet, och lugn och 
ro i själen. Ta t ex den här 
zenbuddistiska tanken: "När man 
sitter stilla i sina egna tankar, utan 
att göra något, kommer våren och 
gräset växer av sig själv". Prob
lemet är bara att gräset, särskilt 

kvickroten, tar över allt om man 
inte håller efter den. 

Det finns för övrigt en teori som 
förklarar varför människan går 
upprätt, och inte kutande som apor, 
nämligen att våra förfäder tvinga
des ut på den gräsbevuxna stäppen, 
där de måste resa sig upp för att 
kunna se villebråden. Jaha, vad lär 
man sig av det? 

Sakligt 
Men visst är det fint i täppan med 
den lilla gröna stugan från hant
verksutställnigen i Lund 1907. Jag 
har börjat måla dörren och planerar 
att lägga nytt tak med hjälp av 
kunnigt folk. Ett vattenbad har 
inköpts dit talgoxe och koltrast 
gärna söker sig . Den gamla 
trädgårdsstolen ska nog få nytt tyg 
och kökssoffan ska målas i en blå 
nyans. Grannens barn har tacksamt 
emottagit en del av prydnads
sakerna, som nämndes ovan. 
Sambons kulturväxter är ungeför 
dubbelt så stora som mina, vad det 
nu kan bero på. 

Utanför koloniområdet pågår 
som vanligt klasskampen. Ska var 
och en få berika sig (kapitalism) 
eller ska vi planera tillsammans 
och ha några sorts jämlikhetsideal 
(socialism). Läget verkar labilt. 
Den bästa sammanfattning av 
rådande strategier är väl gamle 
Dengs ord: "Det är likgiltigt om en 
katt är svart eller vit - bara den 
fångar möss" . 

Finn 

RolfN50 
Rolf N Nilson, en av VBs redak
törer, fyllerfemti undertidningens 
sommarlov (1.7) så vi gör några 
noteringar redan nu. 

Rolfhar ju haft om inte ett finare 
så dock ett mer statusbetonat 
uppdrag än att vara VB-redaktör, 
nämligen som riksdagsledamot 
under två perioder. Valkretsens 
krympning fällde honom tyvärr, 
och vänsterpartiets explosiva 
popularitetsökning kom för sent. 

Före riksdagen var han kom
munfullmäktig i Lund och satt även 
i kommunstyrelsen. För närva
rande huserar han på mellannivån, 
som politisk sekreterare på lands
tinget. 

Numera finns det som bekant 
även en fjärde och högsta parla
mentarisk nivå, den i EU. Vi är 
några som gärna hade skickat Rolf 
till Strasbourg. Det är alldeles 
omöjligt. Hans klarsyn när det 
gäller den kapitalistiska koncentra
tionsprocessens konsekvenser och 
uppslutning bakom arbetarrörel
sens gamla internationalism är inte 
vad som gäller i vänsterpartiet just 
nu. Men inte minst hans insatser 
gör att den EU-positi va ståndpun
kten behandlas med viss respekt 
på många håll i partiet. 

Nå, han görnytta på hemmaplan 
också. Han har erfarenhet och 
perspektiv och formulerar sej bra 
i tal och skrift, fast allra bäst i 
intervjuer. Vi uppskattar honom 
som kollega i redaktionen även 
om hans rätta plats inte är där. 

Gr 

Sommar information 

Sommarlägret 
Glöm inte att anmäla er till årets 
sommarläger som går av stapeln 
den 22 till 30 juli vid Hjärtasjön 
nära Lönsboda. Vi bjuder på sol, 
regn och bad samt intressanta 
politiska diskussioner. ' 

Bl a kommer Eva Zetterberg, 
vänsterpartist i riksdagen, att 
diskutera Vänstern och Europa; 
Tapio Salonen diskuterar soli
dariteten och individualismen i 
ett postindustriellt Sverige; Anders 
Wennerström diskuterar Kultur
mönster; Kjell Nilsson talar om 
Ekonomisk kris och krispolitik; 
Helena Svantesson diskuterar 
Biståndsarbete i Saddams skugga 
och mer är på gång.' Anmäl dig till 
Kerstin Håkansson-Sundin på te! 
040-79622. 

Wales 
Inte förrän i höst går det att i 
Sverige köpa Kanaltunnelbiljetter, 
uppges det. Det lär vara data
programmeringen som tar tid. Men 
resebyrån undersöker just nu andra 
inköpsmöjligheter. Besked ges på 
nytt planeringsmöte (då vi även 
granskar kartor) hemma hos Sten 
Henriksson, steglitsvägen 8, 
onsdag 21.6. För senkomna 
intressenter: det går fortfarande 
att hoppa på tåget. 

VB tar sommarlov 
Det är slut för nu. Redaktionen 
tackar för sig och återkommer till 
hösten. Nästa VB utkommer den 
18 augusti. Vi önskar oss utvilade 
skribenter - gärna nya och unga
och någon som gillar att jobba 
med bilder! Red 

Brandkårens 
segerrad bruten 

I tisdags lyckades Vänstersjuan 
spela oavgjort mot Brandkåren i 
korpfotbollens oldboysserie. Det 
låter inte så märkvärdigt , men 
faktum är att brandmännen, som 
ju tjuvtränar dagligen, hitintills 
vunnit alla sina matcher med ca 6 
mål i snitt. Vänstersjuan t o m 
ledde med 3-1 långt in på andra 
halvlek och skapade hela tiden 
målchanser samtidigt som man 
markerade tätt i försvarssitua
tioner. Ett par av Brandkårens mål 
var närmast turliga. 

Någon frågar sig vad är 
Vänstersjuan för ett lag? Jo det är 
resterna av Vpk:s stolta korp
traditioner sammanslaget med ett 
annat lag kallat "Slå en sjua". Ett 
tag hade vi två lag i di v l och det 
ena laget var bäst i Lund. 

Många numera stadgade kam
rater har utvecklat sin karaktär i 
dessa lag. I nuvarande VB-red 
finns t ex Rolf Nilson , Lars 
Borgström och Finn Hagberg. Den 
sistnämnde springer fortfarande 
omkring som en ung hjort på 
planenoch har to m blivitmålfarlig 
på gamla dar. 

Offside 
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Tack Röda Kapellet! 
För att ni spelade för mig på min 
studentfest. Det var en jättefin 
uppvaktning. 

F rida Rojer 

~ 
Kommunalpolitiska gruppen: Måndag 
19 juni kl19.30 på partilokalen. ämne: 
Kommundelsnämndsförslaget 
Nästa möte 31 juli , samma klockslag 
och plats: beredning inför kommun
styrelsemöte. 
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Dettanummergjordesav LarsBorg-l 
ström och Rolf L Nilson 
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