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Tankar från BU-valkampanjen 
Så är det val igen. Det är mindre än och kärnkraften möter förståelse. ringen. Det mesta av då! iga tet borde utnyttja sin opinions-
ett år sedan valet förra hösten då vi Samtidigttrorjag attmånga liksom politiska och ekonomiska beslut bildande roll till att försöka minska 
dessutom hade en fo lkomröstning. vi anser att en utvidgning till att går att reparera på något vis. Man jordbruksstödet och inrikta det på 
Partierna verkar inte riktigt ha även vara med 1 valuta- och/eller kan i val föra bon de politiker man ekologiskt jordbruk. 
hunnit med. Poströstningen har försvarsunion ska föregås av en ogillar. Jag är också övertygad om Fler EU-länderän Sverige borde 
pågått ett tag, men det har kommit ny folkomröstning. Vänsterpar- att EU inte kan hållas kvaross i sitt ha koldioxidskatt och successivt 
förvånansvärt lite material i tiets aktiva medlemmar har med grepp om Sverige bestämmer sig höja den till en nivå att bilismen 
brevlådan. I ännu större utsträck- några få undantag lämnat stoppa! fö r att gå ur. Det som däremot inte kan täcka sina egna miljökostna-
ning än tidgare förs valkampan
jerna via massmedierna. 

Eftersom jag står som sjätte 
namn på vänsterpartiets EU-lista 
är jag ute och pratar på en del av de 
möten som anordnas. Trelleborg, 
Hässleholm, Kristianstad, Malmö, 
Lund, Simrishamn och Ystad har 
jag hunnit med hittills. Det är roligt 
att åka runt och prata, även om 
effekten givetvis är begränsad 
jämfört med uppmärksamhet i de 
stora tidningarna. Att våga sig ut 
och möta människor direkt är för 
mig en väsentlig del av den svenska 
demokratins arbetsformer somjag 
inte vill vara utan . 

Folk är engagerade 
I medierna påstås det att folk inte 
är engagerade i EV-problematiken . 
Det är inte min erfarenhet. Däremot 
tycker många att valet har krånglats 
till av alla dessa li stor. Är det ett 
personval eller inte? Hur många 
kryss behövs för att flytta upp 
favoritkandidaten? Många känner 
sig förvirrade och undrar om deras 
rö st egentligen tillfaller "fel'' 
personersom haren annan uppfatt
ningände själva om EU som helhet. 

Jag uppmanar självklart alla att 
gå och rösta. Det är 22 välbetalda 
platser för att representera Sverige 
och då bör höga krav ställas på 
kandidaterna. Medlemsavgiften på 
20 miljarder kronor årligen får alla 
skattebetalare bidra till. och då är 
det också rimligt att den politik 
som drivs i parlamentet av våra 
representanter återspeglar folkvil
jan i Sverige. 

För den grupp som röstade ja i 
höstas men som ångrat sig är valet 
ett bra tillfälle att stödja kandidater 
som är medvetna om EU:s brister 
och bekämpar försöken att stärka 
unionssträvandena och därmed 
ytterligare inskränka de nationell a 
fo lk fö rsamlingarnas makt översig 
själva. 

Genomtänkt v-politik 
Jag tycker att vän sterpartiets BU
politik är ganska genomtänkt och 
lätt att försvara när den bryts mot 
annan politik i debatter. Att vi anser 
att folkomröstningsresultatet ska 
respek teras både vad gäller EU 

krossa-politiken och har i stället 
konstruktiva förslag till vad som 
går att åstadkomma under nu 
rådande förhållanden. Det förslag 
till demokratisering av EU som 
Jonas Sjöstedt har skrivit med de 
andra i den centrala valledningen 
kunde gott ha fått mer uppmärk
samhet. Problemet är att väldigt 
liteavEU-debatten införvalet förs 
på den konkreta nivån. Den går 
a lldeles för sällan bakom de 
slogans somstår på valaffischerna. 
Hur valet utfaller beror sannolikt 
mycket på vilket allmänt fönroen
de som väljama har för de olika 
toppfigurerna från partierna. 

Folkpartiet är lättast att debattera 
med. De är liksom vi tydliga med 
målet för sin politik. Det är inga 
hyrnianden om EMU och WEU. 
De är som Maria Leissner har sagt 
EV-extremister. Moderaterna ger 
inte samma raka besked. Deras 
valkampanj försvagas av den 
vilsenhet som deras ledares 
frånvaro ger upphov till. Staffan 
Burenstam Linder har med sin 
gammalmodiga image inte särskilt 
stort stöd intern, han vann ju heller 
inte provvalet. Miljöpartiet harjag 
inte träffat på. Gahrton drar nog 
ett tungt lass, han verkar vara 
miljöpartiets EU-politik. Det är 
inte mycket som skiljer dem och 
oss åt innehållsligt, men engage
manget för sociala och sysselsätt
ningsfrågor är större hos vänster
partiet. Det ligger så att säga i 
vänsteridentiteten. 

Mycket kan läkas men inte 
naturen 
Ston utrymme i min agitation får 
EU :s roll i den globala miljöförs tö-

kan göras ogjort är de irreversibla 
skadorna på det fysiska fundamen
tet fö r vår existens, naturen. 

EU försöker krampaktigt hålla 
fast vid en föråldrad politik där 
massiva vägsatsningaroch enorma 
subventioner till konventionellt 
jordbruk ska ge tillväxt, utveckling 
och arbetstillfällen . EU har gett 
Coto Donana och några andra 
naturområden ett visst skydd, men 
dessa områden riskerar idag att 
förstöras av vattenslukande grö
dor. EU:s jordbruksstöd har 
möjliggjort dessa odlingar, de 
skulle inte vara möjliga i en fri 
marknadsekonomi . EU-parlamen-

der. För miljöns skull är det också 
högst väsentligt att de länder som 
vill föra en ambitiösare miljö
politik ska ha rätt att göra det och 
inte hindras av EU. 

Vänsterpartiet har inga illusio
ner om att några storverk kan 
uträttas från ett parlament som 
saknar förslagsrätt. Men fler 
vänsterpanister däroch i parlamen
tets utskott skulle kunna påverka 
utvecklingen åt ett rödgrönt håll i 
stället för att svälja kommissionens 
förslag med hull och hår som en 
del svenska EV-parlamentariker 
tycks göra. 

Karin Svensson Smith 

Mässan 
Ren Kommunikation 

Lördagen den 9 september 1995 kl. 1 0-17 
stortorget 

-På mässan kan du se en ny elhybridbuss som presenteras av 
Länstrafiken i Malmöhuslän. 
- Du kan ställa frågor till gatukontorets representant om 
cykelvägar, gator och stadstrafik i Lunds kommun. 
-Dina barn kan rida på garanterat miljövänliga ponnyhästar. 
- Är du intresserad av bilpoolsprojekt kan du prata med Bengt 
Bengtsson. 
-Saknar du en cykel som går att använda vid transporter av 
större bagage, passa då på att beskåda den praktiska 
cykelvagnen Donky. 
- Du kan ställa frågor till SJ:s miljöchef Lars Johansson. 
-Kaffe och bullar kan du köpa av elever från Gunnesboskolan. 
Detta och mycket mera erbjuder mässan dig. 

Missa inte Mässan 

Ett Aaenda 21-arranaemana av miliödeleaationen i Lunds kommun 



Erbjudande 
Veckobladets tecknare har erbjudit vår 
presskollega DN s chefredaktör Anders 
Mellbourn att köpa ovanstående vinjett att 
använda vid artiklar om möten med i huvudsak 
manliga deltagare, exempelvis FNs säker
hetsråd, NATO:s överkommando eller SE
bankens styrelse. 
Detta med anledning av att DN valt att illust
rerem artiklar från FN:s kvinnakonferens i 
Peking med nedanstående vinjett. 
Finns det ingen på DN som kan lära grabbarna 
lite folkvett sedan lutterström försvunnit till 
Expressen? 

All varidens kvmnor 

Originalet 

Vinterbadare på Ribban 
Då var det dags för kvinnasektionen inom 
sommarlägrets vinterbadare att träffas igen. I 
tisdags var det fullt av kvinnor i Ribbans 
omklädningsrum som sedan trängde sig in i 
den ena bastun ivrigt pratande. 

I bastun avhandlades både det ena och andra 
om vad som hänt sedan sist. Efter det härliga 
svettiga bastubadet kändes det rätt spännande 
att klättra ner för trappan rakt ut i havet. Men 
vad underbart att få flyta omkring ute i vattnet 
så här i septembertemperatur helt befriad från 
både kläder och ansvar. Och lika underbart att 
kunna vandra omkring på bryggan utan att 
frysa i kvällsbrisen! Vi avslutade med en fika i 
Ribbans kafe . 

Numera tycker vi faktiskt att det finns något 
som Malmö har som inte Lund har! 

KB 
PS Ungefär den S:e i varje månad äger 

träffarna rum. 

Pekingkonferensen 

Inte bli sedd 
En släktings nära förestående död har bringat 
mig i kontakt med hennes äldste son. De två 
yngre sönerna har jag haft en viss kontakt 
med, men den äldste hör till "dom krimi
nella" så vi har träffats mycket sällan. Nu när 
hans mor är på väg ut ur livet, söker han upp 
mig. "Vi måste träffas. Vi har mycket att tala 
om du och jag". 

Han hämtar mig i en splitterny Volvo, 
berättar att han är satt i personlig konkurs . 
Han har köpt fem företag som gått överstyr, 
rättegång väntar. Med tårträngd röst talar han 
om sin mor, som hans omvårdnad till trots. 
bl i r sjukare och sjukare. Samtalet avbryts 
flera gånger av mobiltelefonens tutande. 

Det är cyklar, bilar och datorer som ska 
säljas. Innan vi når Malmö har han också 
hunnit med sina framtidsplaner. "Jag jobbar 
med datorer, förstår du och jag tänkte att ... " 

000 
När jag kommer hem läser jag en artikel av 

Slavenka Draculic, författare till Balkan 
Express. Hon skriver att alla krig tar sin 
början i en yttre händelse, men att de då 
redan finns inom oss. "Detta insåg jag först 
då jag reducerade min väninna från Sarajevo 
till en kategori - nämligen flyktingarnas - och 
därmed helt och hållet förnekade både hennes 
personlighet och mitt eget ansvar. I mitt sätt 
att reagera på hennes situation insåg jag att 
mitt eget kära jag hade blivit till oss: oss 
ickeflyktingar, oss "riktiga" medborgare, oss 
kroater. Så fort man accepterar uppdelningen 
i oss och dom finns det oändliga möjligheter. 
Man ser kriget överallt runt omkring sig ... " 

000 
Vi svenskar bränner också ner flyktingars 

hem, vi våldtar, mördar, misshandlar. Nej , 
det är dom skinnskallarna, dom ungdomarna, 
dom MC-gängen. 

Jag hade reducerat Bengt till en kategori
den kriminella -och därmed förnekat både 
hans personlighet och mitt eget ansvar. "Dom 
har berömt mig på sjukhuset för att jag 
hjälper mor så bra", berättar Bengt nästa dag 
när han ringer. 

Bengt var ett älskat barn ända till s han 
började skolan. Då visade det sig att över
lärarens son var sämst i klassen. Pappa 
prövade att slå in vett i pojken .. Då Bengt 
inte blev respekterad vare sig i hemmet eller 
skolan testade han möjligheterna i gänget och 
snart var första bilstölden ett faktum och 

därefter blev det samhällsvård för Bengt. 
Han är nu 56 år och hans bröder bekräftar 
mina misstankar, att hans tid i frihet snart är 
slut. 

000 
Som suppleant i sociala distriktsnämndens 
arbetsutskott har jag under våren varit med 
om att omhänderta ett antal ynglingar, 14-16 
år, för samhällsvård. De har varit med i 
samma ungdomsgäng som dragit runt i 
Lunds centrum och ägnat sig åt överfall, 
misshandel, inbrott och rån. I utredningarna 
om deras bakgrund och livshistoria läser jag 
att gemensamt för dem alla är att de har haft 
koncentrationssvårigheter i skolan. Skolan 
har satsat extraresurser i form av assistent 
eller placering på skol daghem. 

L()senordet idag för ungdomsproblemen är 
GRANSER. Det antas vara föräldrarnas 
bristande förmåga till adekvat gränssättning 
som är orsaken till tonåringarnas "struliga" 
beteende. Ungdomarna som döms till 
samhällsvård blir placerade på s.k. § 12-hem. 
Behandlingshem som gjort sig bemärkta för 
sin förmåga till gränssättning och fast 
struktur. 

000 
På mitt dagis menar också många av mina 
kollegor att det är förfärligt att dagens 
föräldrar inte förmår sätta gränser för sina 
barn. Ledningen för barnomsorgsdistrikt 
Väster tycker också att det är bekymmersamt 
och har beslutat att i höst arrangera en 
fortbildningskväll för personal och föräldrar. 
Då ska en klok man lära oss hur vi ska sätta 
gränser för vara barn. 

Peter, 3 år, har inskolats på min avdelning. 
Han kommer från småbarnsavdelningen och 
där har det varit lite problem .. . Första veckan 
går det bra. Det är åtta barn och tre vuxna, så 
vi har tid att uppmärksamma varje barn. 
Nästa vecka är det sexton barn mer ljud och 
större oro. Peter biter Jonas och Arne. Peter 
får inte bitas. Det säger hans föräldrar, det 
säger dagisfröknarna. Peter vet men rammar 
gränsen, då ser vi honom och tvingas bry oss. 

000 
Bengt, jag och Peter. vi vill alla tre vara 
omtyckta och bli respekterade. Pojkarna från 
Lunds ungdomsgäng hade kanske gett upp 
hoppet om att bli respekterade och därför 
försökte de med våld att sätta sig i respekt. 
Precis som FN i Bosnien. 

Anna-Stina Löven 

Könskampen fortsätter 
Under rubriken könskamp på hög nivå 
rapporterade jag för ett år sedan från 
Kairokonferensen . Kampen gällde att få FN att 
officiellt stödja kvinnors rätt till kontall över 
sin egen kropp. Och det varen kamp som vanns 
trots stort motstånd fram för allt från Vatikanen. 

Det var också på Kairokonferensen som, för 
första gången, en ny huvudmotsättningen blev 
tydlig. Inför Peking har samarbetet mellan de 
religiösa staterna och grupperingarna ytterligare 
förs tärkts. 

Det finns många tecken i tiden på en reaktion 
starkare an den Baklash vi hittills sett. Män 
som motsätter sig kvinnofrigörelse använder 
sig av religionen. I Algeriet pågår ett krig mot 
de kvinnor som inte underordnar sig. Såg ni på 

TV väckelsemötet med tusentals män i Florida? 
Med ordets hjälp föds de på nytt och stärks i sin 
identitet som familjens överhuvud. 

På Kairo-konferensen var det tydligt att de 
reaktionära krafterna fick religiösa förtecken. 
Ost-Väst kontlikten hade på Rio-konferensen 
om miljön avlösts av Nord-Syd konflikten, 
men i Kairo var den stora motsättningen mellan 
profant och religöst definierade stater. 

Vatikanen harvaritdrivande med ettskickligt 
lobbyarbete inför Peking-konferensen. Med en 
ekumenisk inriktning utan gränser värna de 
familjen mot den västerländska individualism 
som kräver mänskliga rättigheter också för 
kvinnor. Deras strategi är att inte erkänna de 

beslut som togs i Kairo. Det vanliga vid FN
konferenser är annars att tidigare beslut gäller. 

En del av könskampen är fortfarande 
osynliggörandeL Det är viktigt att rapportera 
om situationen i Tibet och om tibetanskornas 
aktioner. Och det är viktigt att kvinna
konferensen också används till att avslöja den 
kinesiska regimens förtryck mot de som kämpar 
för mänskliga rättigheter och demokrati . Men 
detta får inte skymma vad Pekingkonferensen 
egentligen handlar om: Makten över kvinnors 
kroppar. 

Ann 



Sarajevolistan trots allt ~~!~~~?.L," 
Den bosniska regeringen förlorade samma perversa objektivitet som som är ute och spelar i valrörelsen 
slagetomScebrenitca. Desstrupper termen slutlig lösning. Krigs- Ingen tillfållighet har återigen tagit sig före att 
var helt underlägsna den serbiska förbrytaren Miadie använde ut- För fjorton dagar sedan råkade en framföra några melodier med 
rebellarmen beträffande beväp- trycket "blod fest" för att beskriva granat slå ner mitt i folkmassan sång.Sångtill kraftfull blåsorkester 
ni ng, och hade ingenting att ställa händelsen. utanför ett varuhus i Sarajevo. Det är ingen vanlig musikalisk före-
uppmotdess effektivaartilleri med Det som skedde i Scebrenitca kan knappastkallasen tillnillighet. teelse, och är naturligtvis inte helt 
bland annat svenska bofors- motsvararilldåden i Lidice, i Song Rebellernas kanoner har beskjutit lätt. Men kom och tralla med; VB 
kanoner. Dess brist på effektiva My, i det eritreanska Sheeb. stadens civilbefolkning i mer än avser att publicera några av 
vapen beror på FN:s vapen- Mycketharhäntsedandeblodiga treårnu.Detharletttillmassakrer tillfällighetstexterna. 
embargo. Situationen motsvarar julidagarna 1985. Den kroatiska tidigare. Det måste då och då leda 
den i Spanien 1936, då den lagliga regeringsarmen besegrade serberna till massakrer. FN har funnits där. 
spanska armen drabbades av FN-soldaterna har hjälpt befolk-
vapenembargo , samtidigt som ningen att röra sig i skydd bakom 
Hitler och Mussolini rustade sina pansarfordon. Men den här 
Francos fascister.! Spanien segrade gången hände äntligen något mer. 
fascisterna. Sista gångenjag deltog FN uppdrog åt N a to att slå tillbaka, 
i en demonstration mot Franco- attbombakanonemaruntSarajevo, 
regimen var 1975. Gorazde och de andra muslimska 

FN har garanterat befolkningens enklaverna. Befolkningen i Sara-
trygghet i Scebrenitca, men när jevo jublade. De hoppades att 
krigsförbrytaren Miadies trupper belägringen, som i likhet med 
angrep tog FN till flykten . Leningrads belägring varat i tusen 

Etnofascister 
Men det värsta var inte slaget och 
nederlaget. Det värsta var det som 
skedde efter slaget. Det var den 
etnofascistiska rebellarmen förde 
bort de unga männen för att skjutas 
i en massaker. vars omfattning nu 
utreds. Det var då de unga kvin
norna fördes bort och utsattes för 
systematisk våldtäkt. Den svenska 
läkaren Doctare har nu fått tribu
nalens uppdragattskaffa fram bevis 
för massvåldtäkten, som betecknas 
som en krigsförbrytelse. Det var då 
hela den övriga civilbefolkningen 
fördrevs från sina hem och sitt land. 

Termen för dessa åtgärder är 
etnisk rensning, en term med 

i Krajina i en operation som ofta 
kallas tredagarskri get, fast den tog 
fem dagar. Ä ven här förekom 
terror. A ven här fördrevs befolk
ningen. Och flyktingarna utsattes 
för en urvalsprocess , när de nådde 
serbkontrollerat område. De unga 
männen drevs in i den serbiska 
armen. En stor del av de övriga 
flyktingarna förvisades till Kosovo, 
på kosovoalbanernas bekostnad . 
Också i Krajina fanns FN med , 
som passiva vittnen. 

dagar, äntligen skulle hävas. 
Bombningarna har i eftermiddag 

återupptagits eftersom krigs
förbrytaren Miadie inte uppfyllt 
FN :s krav som bland annat innebar 
att Sarajevo och andra av FN 
skyddade områden inte fick an
gripas, att Sarajevos flygplats skulle 
öppnas och att FN-personalens 
rörelsefrihet inte fick inskränkas, 
samt att kanonerna runt Sarajevo 
och de andramuslimskaenklaverna 
ska flyttas ut ur en tvåmilszon. 

På fredag, samma dag som VB 
utkommer, inleds en konferens med 
deltagande av Sarajevoregeringen, 

Forts sid 4 

Det meningsfulla våldet 
l en tidigare artikel har jag disku
terat kriminalitet och bristen på 
jämställdhet inom området. Krimi
nalitet består av många olika delar 
från stöld av en kaviartub till grovt 
våld och mord, kriminalitet är 
definierad i lagen och straffet är 
relaterat till brottets svårighetsgrad. 

BegreppetVÅLD däremot inne
hållerett antal olika betydelser som 
inte alltid är kriminalitet enligt 
lagen. Det är några av dessa 
fenomen somjag skall ta upp. Först 
och främsthar vi våldetsom utövas 
under krig: dödandel på slagfälten. 
bombande av civila, tortyr. våldtäkt 
av kvinnor osv. Krig är tydligen ett 
legitimt våld. ett seriöst våld som 
fun nits sedan årtusenden. Kanske 
det aldrig i historien har funnits en 
tid utan krig. 

U oderhållning 
Motsatsen till seriöst våld måste 
vara underh ålln ingsvåld. ett våld 
vi dagligen utsätts för. Det seriösa 
våldet och underhållningsvåldet på 
TV tar så mycket tid i anspråk att 
utrymmet för andra program 
krympt rejält. Både det seriösa 
våldet och underhållningsvåldet 
tillhör inte den kriminella sfären. 
Det seriösa våldet väcker avsky 

hos många medan dess underhål
lande motsats inspirerar bland annat 
småpojkar till att härma de slag, 
sparkar och skjutande som de sett 
på TV. Småflickor verkar inte låta 
sig imponeras . Har det någon 
verkan på dem är det rädsla för att 
det våld de ser ofta är riktat mot 
kvinnor. 

Några män 
När jag nyligen läste om pojken 

i Kungälv som dogeftermisshandel 
och av att bli kastad i sjön. och 
journalisten beskrev dådet som 
meningslöst våld, gick det upp för 
mig att det finns ytterligare ett slags 
våld, ett meningslöst. Sedan dess 
har jag försökt förstå vad ordet 
meningslös innebär i samman
hanget. Ordet måste också ha sin 
motsats och resultatet blir då att det 
måste finnas ett meningsfullt våld. 

Jag hardiskuterat problemetmed 
några män i min omgivning sedan 
min egen hjärna gått i stå på grund 
av bristande förståelse. En man 
ansåg att självförsvar är det enda 
våld som är meningsfullt. Han ville 
använda termerna oprovocerat och 
provocerat våld, som ju är lättare 
att fö rstå. En annan man trodde att 
vi fått en ökning av meningslöst 

eller oprovocerat våld bland annat 
genom att mäns och kvinnors 
relationer just nu genomgår stora 
förändringar, förändring ar som 
bland annat gör att barnen kommer 
i kläm. Hade jag frågat fler män -
och kvinnor- hade jag troligen fått 
lika många fö rklaringar som det 
antal personer jag frågat. 

Behov 
Vid diskussioner om det menings
lösa våldet säger alla att vi måste 
sätta stopp för det. Jag undrar om 
det är möjligt att bara arbeta med 
en liten del av det stora vålds
komplexet. Våld som fenomen 
behöver kartläggas och diskuteras. 
varför finns det våld, vilka är det 
som utövar det och varför finns det 
så många olika sätt att utöva våld 
på? Inte minst behöver underhåll
ningsvåldet och den verkan det kan 
ha diskuteras. Om ingen annan 
behöver en grundlig analys av 
våldets karaktär så behöver i alla 
fall jag det. Jag anser näm li gen att 
allt våld är en cancersvulst på våra 
friska kroppar. Eller? 

Ingegerd W 

Pigalie 
Me/. Pigalie 

Text. Lucifer 

Jean-Paul Sartre , Marcel Du
champ 
Balzac, Voltaire och Rousseau 
Moliere, Victor Hugo, Piaf och 
Marcel Carne 
Montesqieu, Flaubert, Lagrange 
Zola och Madame Curie 
Truffaut, Godard och Colette 
Stendhal!, Pascal!, Jaques Tati! 

Refr. 

Alla de nämnda är männskor som 
satt sina spår i min arma skalle 
Därför så blir jag så fruktansvärt 
arg när Chirac spränger på 
korrallö 

Vi älskar Frankrike, men våran 
kärlek är inte blind 
när kärnvapnen smäller, varför 
skulle vi vända till vår kind? 

Därför herr President föreslår vi 
apropå kärnvapenavfalle(t) 
om det nu är så nödvändigt och 
ofarl igt, spräng dem på Place 
Pigalie l 

Förgäves 
Nu har den första kärnladdningen 
detonerat i Söderhavet. 

Dc hade alltså rätt alla dc som 
inte var med i Malmö nu i lördags: 
det lönade sej inte att demonstrera 
mot de franska proven. Vi varcirka 
trehundra som gjorde misstaget. 
De allra flesta kring tjugo eller 
yngre, fast Röda Kapellets med
verkan höjde medelåldern avsevärt. 

Men det lyckades alltså inte. 
Kanske hade det gått annorlunda 
om: 

l. Ung Vänster (som var ini
tiativtagare) hade fått med sej tlcr 
arrangörer än några andra väns
tergrupper, av vilkasyndikalisterna 
märktes mest. 

2. Om man hade haft mer än en 
ynka banderoll och dessutom rest 
den i god tid vid samlingen. Nu var 
det nog många åskådare som inte 
förstod vad saken gällde. 

3. Om många fler hade de
monstrerat. t.ex . ur den generation 
som kring 1960 blev politiskt 
medveten genom proteströrelsen 
mot atombomber. 

Men stämningen var god. Or
kestern spelade bl.a. " La Car
magnole ", en visa från franska 
revolutionen. Klokt nog sjöng man 
inte den blodiga texten med orden: 
vive le son du canon. 

Gr 
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Vem kan man lita på? 
Det mesta man hör om EU-valet är 
att man hör så lite. Kanske är det 
sant, kanske är det rättvi st och 
personligen sörjer jag inte så 
hemskt över tystnaden. Men 
ångesten börjar smyga sig på, jag 
har ju aldrig röstskolkat förut och 
alltid tyckt att blankröstning är för 
"velpottor" . 

Stärk EV-parlamentet 
l det inomsvenska perspektivet så 
vet jag ungefär vad jag tycker om 
EU.Jag var positiv till detsvenska 
medlemskapet, jag är för en 
utveckling av unionen , vän av 
överstatlighet. Min förhoppning 
om utvecklingen av EU till något 
överordnat, de i mitt tycke något 
omoderna, nationalstatema gör att 
jag vill stärka EU-parlamentets 
makt i förhållande till de av 
nationalstatsregeringarna utsedda 
kommissionärerna. Om inte glas
klart så en i alla fall för mig själv 
begriplig ståndpunkt. 

Om det nu hade funnits några 
europeiska partier med program 
så hade man ju kunnat göra som 
vanligt och avstämma deras 
program mot sina egna åsikter och 
bestämt sig. Men så är det ju inte! 
Det som finns att välja på är ju 
mest de gamla vanliga svenska 
partierna och vad händer då med 
deras åsikter och program i EU
perspektivet. När man börjar sätta 
in dessa svenska politiker i de 
partigruppersom de sägersig verka 
inom i EU-parlamentet blir det 
svårt . Några exempel; på bussarna 
talar nu moderatema om att dom 
skall minska knarket i Europa men 
på radion idag kunde man höra att 
den konservativa gruppen i EU
parlamentet röstat för nåt om 
polissamarbete där någon att-sats 
tolkades som knarkliberaL Ett 
annat exempel är ju vänsterpartiet 
och miljöpartiet, var de står i 
Sverige är ju rä tt klart , deras 
partigrupper i EU-parlamentet har 
jag uppfattat som mer unionsvän
liga. Moderatema i den konserv a-

Konstfest på Djingis Khan 
Bostadsrättföreningen Djingis 
Khan på Ostra Torn ordnar en 
konstfest 16-17 september. Det är 
områdets innevånare som ställer 
ut egna verk. Det kan vara 
målningar, keramik. textil och 
andra former av kreativitet. 

De som ägnar sig åt skrivande 
får en möjlighet att framföra sina 
dikter eller sånger. De som sysslar 
med musik kommer att underhålla 
under hela helgen. 

Vernissage blir det på lördagen 
kl 14 . På söndagen öppnar den 
igen kl 14 och sång . Vid lämpli gt 
väder blir det kon sthappening. 

tiva gruppen har att brottas med 
engelska och kanske också franska 
unionsskeptiker i sin grupp. 

Finns det partigruppspiskor i 
EU-parlamentet? I så fall skall man 
kanske rösta tvärt om, då kanske 
det kan bli vänsterpartiet som 
vanligt. Miljöpartiet kan ingen få 
mig att tro på i något disciplin
hänseende. Fast vågar man lita på 
att partipiskorna, som man inte 
ens vet existerar, verkligen biter? 

Vänsterpartiet inte trovärdigt 
Sen finns det ju fler viktiga frågor; 
som krig , dödande och etnisk 
rensning. Kan EU användas till 
något positivt i det hänseendet. 
Hur stor skuld hade egentligen 
bristen på en överordnad EU
politik i krigsutbrottet i Jugosla
vien ? 

För mig så tycks det som om 
vissa rätt gamla nationalstats
fördomar drev på utvecklingen 
genom de förhastade erkännan
denaav vissa stateroch tveksamhe
ten mot andra. Finns det någon 
möjlighet att genom någon form 
av resolutEU-ingripande förbättra 
situationen? Vilket svenskt parti 
bör man ur detta perspektiv gynna 
med sin röst. Inte så lätt att veta , 
vänsterpartiet känns ju inte så 
trovärdigt efter Mårten Duners 
inlägg förra veckan. Och dom 
andra då. ja jag vet inte . Har mest 
hört en del halvkvädna visor om 
eventuell säkerhetspolitik med 
eventuella veton. Men Agrell har 
jag hört några gånger och ibland 
så låter han faktiskt som förnuftets 
röst så -Det får nog bli Sarajevo
listan i alla fall' 

Göran Persson 

PS En mening_ur Mårtens artikel 
etsar sig fast " Ar drömmen om ett 
skånskt länsparlament drömmen 
om Pale?" Ibland drömmer jag 
nästan mardrömmen att drömmen 
om det suveränt självständiga 
Sverige också ä ren dröm om Pale. 
Då tappar jag nästan sugen men 
för det mesta tror jag att regio
nernas Europa kan betyda något 
betydligt fredligare och väldigt 
mycket mindre etniskt rent. 

Kristina Lugn i Lund 
Lunds teaterförening öppn ar 
höstens program med ett gästspel 
från Dramaten. Kristina Lugns pjäs 
ldlatlickomaspelas på stadsteatern 
den 15.9kl.l9ochden 16.9k116. 
Efter teaterföreställningen bjuds 
på sallads buffe. där publiken 
erbjuds möjlighet att samtala med 
Kristina Lugn och pjäsens skåde
spelare Sif Ruud och Birgitta 
Val berg. 
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forts från sid 3 
Sarajevolistan ... 

På fredag , samma dag som VB 
utkommer, inleds en konferens 
med deltagande av Sarajevorege
ringen, den kroatiska regeringen 
och bosnienserbemas ledning. 

Omöjligt stödja vänsterpartiet 
I måndags lyssnade jag på TV:s 
E U-debatt som bland annat berör
de situationen i Bosnien. Vänster
partiet, liksom socialdemokra
terna, framförde ståndpunkter som 
jag omöjligt kan ställa mig bakom. 

Idag nåddes jag av vår medlems
tidning Vänsterpress. Där uppre
pas argumenten från TV -debatten. 
Monica Sahlin refererar Birgitta 
Sevefjords argumentation i en stor 
artikel under rubriken "Våld och 
vapen skaparingen fred" . Vänster
partiet säger klart nej till ett 
slopande av vapenembargot, heter 
det. "Problemet är inte att det finns 
för lite vapen i området, tvärtom. " 
Tanken på ett militärt ingripande 
från FN:s sida avvisas kategoriskt. 
"Ett militärtingripande av FN leder 
i praktiken också till att västmak
terna, främst USA , ytterligare 
stärker sitt grepp om organisa
tionen ." Fortsatt passivitet anbe
falls alltså. Aggressivt. Men man 
föreslår åtminstone inte att de 
bosniska muslimerna ska frälsas 
med psykologhjälpoch fredssemi
narier. Man uppmanar också till 
humanitär hjälp via insamlings
bössor. Men humanitär hjälp kan 
aldrig ersätta politiskt stöd. 

l morgon ska jag dela ut 
vänsterpartiets valtidning. Där står 
ingenting om Bosnien. Det är 
kanske tur. 

Ingen enfrågerörelse 
De förhandlingar som nu inleds 
leder kanske till fred. Det är en 
fred på de viikor som den etni ska 
rensningen skapat. Därmed skapas 
ett prejudikat för fortsatt använd
ning av den etniska rensningens 
metoder i kommande europeiska 
konflikter. 

Man brukar med förakt avfärda 
Sarajevolistan som en enfråge
rörelse. Men de värden den står 
för är själva grunden för FN och 
förhoppningsvis EU. 

Varje nation har rätt och plikt 
till självförsvar. Varje människas 
mänskliga och demokratiska 
rättigheter ska försvaras oavsett 
etniskt ursprung. En grundläggan 
de rättighet är rätten att leva i sin 
hembygd. De som fördrivits från 
Scebrenitca och Zepa ska garante
ras rätten att återvända liksom de 
som fördrivits från Krajina. 

Ung Vänster har tagit klar 
ställning för Bosnien och den 
internationella sol idari !eten s 

principer i ett väl genomarbetat 
i ni ägg i V än s terpress. Det ger hopp 
för framtiden. Men den som vill 
lägga sin röst för de principerna 
kan inte rösta på vänsterpartiet i 
EU-valet. Däri ligger det skräm
mande, inte i att vänsterpartister 
röstar på Sarajevolistan. Mårten 
Duners artikel "Stöd Bosnien på 
dess egna villkor" i förra VB var 
välkommet! 

Den leder till samma slutsats: 
det får bli Sarajevolistan trots allt. 

Gunnar Stensson 

Jörn i Skåne 
" Krävs ett nytt europeiskt 
projekt?" är rubriken på ett 
föredrag av Jörn Svensson på 
Smålandsnationden 13.9kll8.30. 
Föredraget är ett arrangemang 
ordnat av Högskolevänstern och 
Smålands nations vetenskapscafe. 
Om du missar detta föredrag har 
du en chans till den 14.9 kl 18.30 
på restaurang Möllan i Malmö. 

Röda kapellet 
Spel inför EU-valet, stortorget, lä 9/9 kl 
11, låtar: 8, 34, 76, 78, 136,271, 170, 
Pigalle, Que Sera samt Svarta Malin. 
Rep söndag 10.9 kl. 1 8.45, Håkan s svit 
Spel inför EU·valet 13.9 kl 17.20, 
stortorget, låtar som ovan 
OBS extra rep . 20.9 kl. 1 9.30, Unde
bergska skolan samt genrep lä 23 .9 
e.m. 
storbandet 
Höstens 1 :a rep. on s. 13/9, partilokalen , 
Bredgatan 24. 

Medlemsmöte må 2/1 O kl 1 9.30 . 
Nomineringsmöte. Nomineringar till 
nämnderoch kommundelsnämnderkan 
du lämna till Bengt-Göran Paradis 
(21 1 6673), Henrik Smith (148545) , 
Kristina Zitko (306355) före 28/9. 

Eu-valet 
Ons 13/9 håller Jörn Svensson möte 
utanför AF kl12.00. Kl16.30 medverkar 
han i ett apellmöte på stortorget och kl 
18.30 deltar han i ett möte på Smålands 
nation. "ettaltemativt europeiskt projekt". 
På valdagen blir det kort valvaka på 
partilokalen från kl 20. 

'Vicxäuiirl 
l Detta nummergjordes av Karin Blom, 
l Kajsa Theander, Marianne Sonnby, l 
runna r Sa211 : 

l Manus sänds per post tiii :Vecko- 1 
bladet, Bredg. 28, 222 21 Lund. 

lOnsdag e. 18 till fax 046·14 65 82. l 
•

Telefon till redaktörerna: l 
Karin Blom 046·141612 

•
Rolf Nitson 046-129044 l 
Thomas Schlyter 046-14 75 05 

•
Nästa nummers redaktör: Thomas 1 
Vid utebliven tidning ring : 

ISven·Bertil Persson 046-13 82 13. l 
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