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Teknologi på nytt sätt 
Teknologi är ett nytt ämne i den (bilprovning) och mjuka ( sjuk- människan och tekniken under 
nya gymnasieskolan. Alla som går gy~nastik), saiTimanhang. Elever- olika historiska perioder. 
det naturvetenskapliga program- na far ocksa gora ex penment som 
met ska ha en 60-timmars kurs i belyser båda dess a sidor av Skrivande gynnar flickor 

Den andra röda tråden är elevernas 
eget skrivande. Skrivande gynnar 
tysta elever. Flickor är tysta oftare 

ämnet. Det kan inge vissa farhågor: tekniken.! kursen ingår texter om 
ska det bli ett kil! ämne med datorer den egna rollen som naturvetare/ 
mopeder och teknik som är häftig tekniker och litterära texter om 
och spejsad så att killama gillar 
undervisningen? Ska kursen starta 
där killar befinner sig- och tjejerna 
stanna i det bakvatten där vi tror 
att de befinner sig? Ska det bli ett 
teoretiskt, "svårt", ämnesom fysik, 
där många inte förstår? 

Karin Sjöholm, som är ansvarig 
för teknologiämnet på Spyken har 
s~tt till att skolans ämnesplan säger 
nagot annat. 

Mjuk vardagsteknik 
Som en röd tråd genom kursen i 
teknologi löper tanken att båda 
könens erfarenheter av teknik ska 
tas tillvara. Det gör att vardags
tekniken får stort utrymme. Likaså 
ska båda könens föreställningar 
om och värderingar av teknik få 
komma fram och spela roll i 
undervisningen. Det är den röda 
tråden. I verkligheten består den 
av studiebesök på arbetsplatser där 
teknik används i både hårda 

r 

Kriget på Balkan 
Ingen ändring i Vänsterpartiets linje 
Vänsterpartiets partistyrelse träf- innefatta hela Balkan. Olika 
fade s förra helgen och diskuterade vill fortsätta att driva stopp för etniska grupper måste tillförsäkras 
Balkankriget Det är inte bara svensk vapenexport , är det svårt lika rättigheter. Sverige bör 
Gunnar Stensson som ifrågasatt att uppmuntra andra att exportera omedelbart häva visumtvånget för 
partiets politik, mångamedlemmar vapen till krigförande nationer. bosnier. Vänsterpartiet stödjer de 
hartagitintryckavSarajevolistans krafter på Balkan som verkar för 
argumentering och Ung Vänster Inget krigförande FN demokrati , fred och mångkul-
har också ett klart ställnings- Vänsterpartiethållerockså fastvid tureila mångetniska lösningar. 
tagande för Bosnien. Resultatet sin linje att FN inte ska ägna sig åt solidaritetsarbetet med den drab-
av diskussionen blev att Vänster- så kallade fredsframtvingande bad e c i viibefolkningen måste 
partiet håller fast vid sin linje att åtgärder. Detta är en följd av vår fortsätta. 
inteentydigttaställningförnågon långsiktiga vision om ett demo- Jag uppfattade det som om 
av de stridande parterna. kratiskt FN som är mötesplats för enigheten om denna linje var 

alla världens nationer och som ganska stor. Endastnågonenstaka 

Vapenembargot kvar 
Vänsterpartiets ställningstagande 
är för civilbefolkningen och för 
fred. Med den grundinställningen 
håller vi fast vid linjen att 
vapenembargot mot Bosnien inte 
ska upphävas. Det skulle innebära 
en upptrappning av kriget och 
ytterligare lidanden för civil
befolkningen. Det skulle också 
minska möjligheten till förhand
lingslösningar. Eftersom vi också 

engagerar sig i humanitära insatser. styrelsemedlem uttryckte visststöd 
Detta undermineras om FN bliren för Ung Vänsters linje men utan 
krigförande part. att argumentera starkt för den. Det 

På Balkan har FN:s humanitära gjorde Jenny Jederlund från Ung 
insatser kunnat lindra lidandet. Vänster mycket bra sj älv. 
Militära aktiviteter ska ske inom 
ramen för FN:s mandat vilket 
innebär att Vänsterpartiet avvisar 
självständiga Nato-insatser. 

Sverige bör verkar för att FN 
sammankallar en Balkankonferens 
med deltagande från alla länder i 
regionen. En hållbar fred måste 

Inte helt övertygade 
Kanske var ingen av oss alldeles 
övertygade om att vi i framtiden 
kommer att anse att vårt ställ
ningstagande var det riktiga. Men 
det är det bästa jag kan komma 

än pojkar, särskilt på offentlignivå 
och särskilt inom naturveten
skapernas område. Skrivande låter 
fler komma till tals. Skrivande gör 
att elever måste tänka efter, 
analysera, reflektera och noga välja 
de rätta orden. Ord och begrepp 
får ju eleven när hon läser, iakttar, 
laborerar- men för att få begrepp 
om innebörden krävs att eleven 
själv använder orden - och ser att 
det fungerar! 

Pojkar tror att de vet 
Ibland tror pojkar att de vet vad 
energi är - och flickor tror att de 
inte vet.I teknologikursen på 

· Spykenfårelevemaskrivanersina 
spontana uppfattningar om tek
niska begrepp, de får sedan arbeta 
på att utvidga, förfina, avgränsa 
sina begrepp i en sorts skrivprocess 
i flera steg. De får hela tiden nya 
erfarenheter och ny teori- och 
ibland händer det att deras texter 
också blir språkligt säkrare bättre 
efterhand. 

För den som vill veta mer 
kommer det att finnas en rapport 
om den här kursen i början av 
oktober. Den kan fås på skol
kontoret. 

Ingegärd Rös/er-Rosenberg 

fram till idag. Jag vill inte låta 
sorgen och ilskan över mänsklig
hetens, partistyrelsens och mina 
egna tillkortakommanden provo
cera mig till ett ställningstagande 
som för en stridande part när jag 
varken ser ett sådant stöd som 

· självklart eller som förande oss 
närmre freden. 

Nytt freds- och säkerhets
politiskt program på gång 
Det är mycket som är förvirrande 
och svårt att ta ställning till. 
Verkligheten på .Balkan tvingar 
mig om och om igen till mot
sägelsefulla ställningstaganden om 
folkrättsliga principer, om staters 
rätt, om stormaktsinblandning och 
om FN:s roll i militära konflikter. 
I Vänsterpartiet kommer diskus
sionen kring dessa principiella 
frågor att fortsätta i form av en 
programdebatt som ska leda fram 
t i Il antagandet av ett nytt freds
och säkerhetspolitiskt program. 

Ann 
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VÄNSTERPARTIET LUND Q 
Kommunala löner 
En gång i tiden hade vänsterpartiet 
(som då hette något annat) i Lund 
en mycket akt i v medlem som hette 
Gun~ar Wetterberg. Han flyttade 
sen trll Stockholm, gjorde karriär 
och lämnade partiet 1987. Nu är 
han direktör i Kommunförbundet. 

Då stred och argumenterade han 
för de lågavlönade, nu slåss han 
mot de lönehöjningar som de 
kommunanställda begär. Det beror 
in.te på någon personlig defekt. 
Lrvet och samhället ger oss vissa 
roller att spela, strukturen betyder 
mer än individen. Vad det indi
viduella beträffar kan man möjligen 
grssa att den veta bäst-attityd som 
Gunnar W ~tterberg ibland gav prov 
på r Lund mte lär göra de viktiga 
förhandlingarna smidigare. 

Det finns. andra som byter roller, 
både orgam~ationer och personer. 
Vansterpartiet är med och styr 
Lunds kommun. Ordföranden i 
socialnämnden är vänsterpartist, 
Sven-Bertil Persson. Blir det 
konflikt (utgången är inte känd när 
?etta skrivs) blir det stora problem 
1 hans förvaltning. Betydande 
lönehöjningar för personalen skulle 
spräcka budgeten för både socialen 
och. ~ela ko~munen, och tvinga 
politikerna till svåra avvägningar 
~ram över. Dessutom kastas det grus 
1 det hårt ansträngda maskineriet 
för att organisera om kommunen, 
dvs. kommundelsnämndsrefor
men. 

Ändå säger Sven-Bertil Persson: 
"Jag stöder i princip lönekraven 
och har förståelse om facket låter 
det gå till konflikt. Vi politiker 
måste tänka framåt. Ska vi kunna 
få kvalificerad personal till den 
kommunala verksamheten i fort
sättningen så måste de nuvarande 
klyftorna minska." 

Den lokala styrelsen i vänster
partiet tycker likadant. 

Blir det konflikt drabbas vi på 
diverse olika sätt som kommun
invånare. Vi får improvisera 
lösningar på barnomsorgen, stå ut 
med överfulla soptunnor, trängas 
mellan felparkerade bilar som ingen 
lappar. Vi hoppas att den kritik 
som detta kan väcka riktas åt rätt 
håll. Menar vi allvar med vårt tal 
om solidaritet och om jämlikhet 
mellan kön och yrkesgrupper, då 
måste vi i dennaomgång medverka 
till att växeltelefonister, vård
biträden, mattanter och vad det kan 
vara får bättre betalt för sitt viktiga 
arbete. 

V -medlemmar! 
Medlemsöte måndag 2.10 kll9.20 
(obs!) i Holmbergssalen, Folkets 
hus. På dagordningen bl a val av 
KON-representanter och andra 
kommunalt förtoendevalda, värde
ring av ED-valet, tillsättning av 
kongressförberedande grupp. 

LarryAndow 
trixar bortAsinara 
Fullmäktiges nyeordförande Larry 
Andow försöker trixa bort frågan 
om Lund ska ha en vänort i Eritrea. 

Vi måste fundera över om vi alls 
ska ha fler vänorter, sa han nyligen 
i vänortskommitten . Det är så 
många städer som hör av sig till 
Lund och vill bli vänort. Det är så 
många besökande till universitetet 
och de stora lundaföretagen som 
vill träffa borgmästaren på rådhuset 
att man måste diskutera om 
kontakterna med omvärlden ska 
ske på olika nivåer, menade han. 
Dessutom vore det orätt mot det 
fattiga Asmara att pressa på dem 
ett vänortsavtal som de inte 
kommer att kunna uppfylla. Visst 
är Larry Andow positiv till att 
samarbeta med Asmara men inte 
som en traditionell vänort.. 

Frågan behandlades vid vänorts
kommittens senaste sammanträde 
där kommitten skulle yttra sig över 
en motion från vänsterpartiet. 
Dessutom fanns ett brev från 
Asmaras Vice Governor där han 
ber om ett vänortsförhållande 
mellan Asmara och Lund. 

Olika grupper 
För att kunna hantera de ständiga 
förfrågningarna från olika städer 
som vill bli vänort till Lund har 
vänortskommitten för några år 
sedan diskuterat fram vilka förut
sättningar som bör finnas för att ett 
vänortsförhållande ska etableras. 

Vänorten ska på något sätt ska 
ha likheter med Lund - i den mån 
det är möjligt när det handlar om 
städer i tredje världen. När det 
gällde Le6n i Nicaragua tog man 
fasta på att där fanns universitet, 
katedral och att stan är belägen i en 
jordbruksbygd. 

Det ska finnas ett intresse för 
vänorten hos olika grupper av 
Lunds befolkning. Det sista är 
viktigt för att arbetet med vänorten 
ska bli varaktigt. Det praktiska 
vänortsarbetet sköts inte av kom
munen utan av vänortsföreningarna 
och Föreningen Norden. 

Under lång tid har vänortskom
mitten sagt nej till förfrågningar 
från alla orter eftersom det inte 
funnits tillräcklig förankring bland 
lundaborna. 

Varaktigt utbyte 
Med Asmara är det annorlunda. 
Lunds kontakter medEritrea är inte 
bara Eritreagruppen och Gunnar 
Stensson. I den fylliga motionen 
kan man läsa att Svenska Freds
och skiljedomsföreningen i Lund 
bedriver ett samarbete med den 
eritreanska kvinnoorganisationen 
NUEW. Projektet syftar till frigö
relse av eritreanska yrkeskvinnor 
genom att starta daghem i Asmara. 
Lunds universitetsbilbiotek har 
skänkt medicinsk och teknisk 
litteratur till universitetet i Asma
ra. Y e man e Mesghenna från u ni ve r
sitetet i Lund är tjänstledig för att 
medverka vid utarbetandet av den 

eritreanska konstitutionen. Elsa 
Grip vid stadsarkitektkontoret har 
medverkat i utarbetandet av 
Eritreas nationella miljöplan. J 
Lund bor också en stor grupp 
eritreaner som troligen kommer att 
stanna under överskådlig framtid. 
Det finns alltså förutsättningar för 
ett vänortsarbete som kan bli 
varaktigt. 

Diskussionen om Asmara blev 
lång. Larry Andow framhöll gång 
på gång att han visst ville samarbeta 
med Asmara men inte tvinga på 
dem ett traditionellt vänortsförhål
lande. Hans argument var de 
samma som borgarna i Lund 
brukade använda mot Le6n en gång 
i tiden. Han menade att Asmara 
inte kan bli en traditionell vänort 
eftersom kontaktema mest kommer 
att gå i ena riktiningen och bestå av 
stöd och hjälp från Lund till 
As mara. A v ståndet är för stort 
tyckte han och framhöll Greifswald 
som idealet. Dit kan man åka fram 
och tillbaka på en dag. 

Ingen "traditionell" 
Larry Andow vilseleder när han . 
använder uttrycket "traditionell 
vänort". Någon sådan finns inte. 
Lunds vänorter är alla olika. Utbytet 
och formerna för kontakterna har 
varierat under årens lopp. De 
nordiska vänorterna kom till för att 
ge hjälp till grannländerna efter 
kriget. Nevers och Lund blev 
vänorter eftersom Alfa Laval hade 
fabriker både i Lund och Nevers. 
Det förekom mer regelbundna 
träffar mellan Lund och de gamla 
vänorterna. Ofta åker man i väg med 
en busslast kulturaktiviteter och 
några politiker. Le6n kom till som 
vänort i början av 80-talet. Det 
dröjde innan man hittade formerna 
för det vänortsarbetet Största 
hindret var inte att Le6n ligger så 
avlägset utan att den dåvarande 
borgerliga majoriteten vat totalt 
ointresserad av att etablera något 
som helst samarbete. Nu är emeller
tid vänortsarbetet igång sedan 
många år i en fungerande form. 
Många lundabor bidrarregelbundet 
med pengartill biståndsprojekten i 
Le6n och följer utvecklingen i 
Nicaragua. Flera skolor har eller 
har haft brevkontakt med skolor i 
Le6n. Larry Andows företrädare 
Lennart Prytz var en stark tillskyn
dare av vänortsarbetet med Le6n. 

Greifswald blev Lunds vänort 
sedan Östtyskland öppnats mot 
väst. 

Får själv nobben 
Lund har länge aktivt sökt etablera 
fler vänorter i Europa. Kommunen 
vill ha en vänort i Baltikum och en 
i Canterbury . Men det ser inte ut att 
bli något av. Det hartagitskontakter 
med flera städer i de baltiska 
länderna, men ingen vill bli vänort 
till Lund. Lund är för sent ute. Inte 
heller Canterbury verkar intresserat 
trots flera försök från Lund. Men 

Vad viskar Jörn i 
sängen? 
När man läser ledare och de 
politiska kommentarerna i de stora 
tidningarna kan man få känsla av 
att det finns undertexter, att det 
fin ns argument och värderingar 
som inte står där i klarspråk utan 
bara kan läsas av en införstådd 
krets. Då kan det var befriande att 
gå till de enklare bröderna i 
landsorten, där man inte förställer 
sig så mycket utan säger rent ut 
vad man tycker och varför. Y stads 
Allehanda är en oumbärlig tidning 
för alla oss som vill kolla senaste 
nytt från Borrby, Abbekås och 
Köpingebro. Men på köpet får vi 
också inblickar i den borgerliga 
tankevärlden. Ta en sån sak som 
att Vänsterpartiet tidigare inte fått 
någon plats i Utrikesnämnden. Ni 
trodde kanske att det var för att 
antalet riksdagsmandat inte berätti
gade till någon plats där? Alls icke 
det! Såhär stod bland de politiska 
kommentarerna i Y stads Allehan
da i lördags .: 

"De socialdemokratiska nej
sägarna till EU mobiliserar för att 
få Margareta Winberg att ställa 
upp som kandidat till ordfö
randeposten i partiet. Om W in berg 
gör det och vinner över Mona 
Sahlin, får Sverige en statsminister 
vars sambo är och har varit en av 
de ideologiskt mest rättrogna 
kommunister Sverige haft på 
många år.J öm Svensson har vittnat 
om att arbetarrörelsen inte får 
släppa ifrån sig makten när man 
väl har erövrat den. Demokratin 
duger att ta sig in i Rosenbad, när 
det är gjort är demokratin 
oanvändbar och skall avskaffas. 
Svensson var en av vpk:s främsta 
ideologer och ett av huvudskälen 
till att partiet hölls utanför utrikes
nämnden och viktiga svenska 
säkerhetsbeslut 

Samme man skall nu dela kök 
och huvudkudde med Sveriges 
statsminister." 

Man har ju hört mycket om 
farorna med kommunistiska älska
rinnor, men kommunistiska älskare 
är tydligen etter värre. 

Lucifer 

projekten är inte avskrivna. Trots 
att Larry Andow när det gällde 
Asmara hävdade att vi inte skulle 
ha fler vänorter, beslutade en enig 
vänortskommitte senare att försö
ken att få en baltisk vänort och att 
blidka Canterbury skulle fortsätta. 

Det är politiskt klokt att skaffa 
en vänort i tredje världen just nu. 
Det visar att det inte bara är Europa 
som gäller. Lund blir en spännande 
stad som höjer blicken över EU 
och har etablerade internationella 
kontakter med orter både i Latin
amerika och Afrika. 

Kajsa Theander 
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bli ny förstefot i det f d stora partiet snart och säger att det kan det väl 
harvarit intensiv den senaste tiden . inte bli. Att det f d stora partiet 
I bland så tror jag, uppfostrad i alltid har skilt på sådana som kan 
marxistisk materiell anda, attdet är bli förstefötter och sådana som 
en politisk debatt om det ska vara 
en vänster- eller högerfot. Att till 
varje pris undvika epitetet tusen
fotingspartiet, såväl före som efter 
valet av ny förstefot är uppen
barligen mycket viktigt för vissa 
ledande företrädare i det f d stora 
partiet. 

Men vissa saker har fått mig att 
tvivla på att frågan är så där rent 
politisk. Under den sista tiden har 
undertecknad haft förmånen att 
höra hur några av samhällets 
makthavare, såna som alltid har 
slips och inte är några fötter alls, 
ser på problemet. Man vill inte ha 
Mona, och man vill verkligen inte 
ha Mona med en sådan emfas att 
man börjar misstänka starkare 
känslor än de rent politiska för att 
vara i farten. Om man frågar efter 
vad dom vill ha då så säger dom 

sköter skopriset vet man ju, dom 
kommer ihåg att inte ens Sträng 
kunde ändra på detta faktum. Då 
säger dom förhoppningsfullt att 
Margareta kanske ändrar sig (det 
verkar dom ju få rätt i). 

Nu börjar det ju bli svårt att 
begripa, en ytlig besiktning via 

massmedia säger mig att dom är 
ungefär lika mycket kvinnor båda, 
så enkelt var det tydligen inte. Den 
här sortens makthavare är ganska 
förtjusta i EU så man undrar? Visst, 
"Margareta har ju hopplösa åsikter 
men mycket bättre än Mona det är 
hon". 

Politik är det nog inte, könet är 
det troligen inte, EU är det 
definitivt inte. Vad är det då? Kan 
det vara Freud? Är Mona en sån 
flicka som gör vissa gubbar rädda 
att hon inte bara skall rycka av 
dom slipsen? Vad å rycka förresten, 
det är väl sparkas som fötter gör! 
Hon som är en så vanlig tjej. Dom 
sparkas väl inte och i alla fall inte 
där, eller gör dom? 

Ar det i så fall något som är bra 
eller dåligt för oss som är mer vana 
att bli lite sparkade på redan fast 
av sådana som inte är fötter? Ja det 
finns mycket här i Ii vet att grubbla 
på under kulna höstnätter. 

Grubblaren 

De smutsiga händerna 
"Det är med beklagande jag finner 
vänsterpartistema applådera den 
hökarnas politik som Sarajevolistan 
i sista hand står för", skriver Sten 
Henriksson i VB 26. 

Lars-Arne Norborg betecknar 
Sarajevolistans program som "en 
extrem borgerlig säkerhetspolitik, 
i motsättning till alla de mål och 
värden som svensk arbetarrörelse 
genom åren har stått för". 

Det är förbluffande att Sarajevo
listans principiella ställnings
tagande för den multietniska 
kulturen i Sarajevo, folkrätten och 
de mänskliga rättigheterna väcker 
sådan vrede. Den stöder inte någon 
part i konflikten. Jag rekommen
derarmina motståndare att läsa Wil
helm Agrelis lågmälda men inten
siva skildring av hur kroaterna 
fördrev serhems från Krajina. Den 
stod att läsa i tre artiklar i AB förra 
veckan. Där finns inte antydan till 
att "ta parti för den rätta sidan", 
som Lars Arne Norborg avvisande 
skriver. 

Att ta parti 
Dock är vi väl överens om att det då 
och då kan vara viktigt att ta parti 
för den rätta sidan även om inte 
heller den har rena händer. Det var 
rätt att ta parti för regereingssidan 
i Spanien 1936, för Storbritannien 
1940, för Sovjetunionen sedan 
landet hade överfallits av Hitler 
l 941 , för FLN i Algeriet, för FNL 
i Sydvietnam, för ANC i Sydafrika. 
Listan kunde göras mycket längre. 

Sten och Lars-Arne är angelägna 
att ha rena händer. Lars-Arne 
förefaller beredd att överge en nu 
hotad muslimsk regering på grund 
av en eventuell EU-styrka i en 
eventuell framtid eventuellt skulle 
kunna komma i konflikt med någon 
annan, inte nämnd muslimsk 
nation. Ä ven Karin Svensson-

Smith manar till försiktighet med 
hänvisning till kommande utrikes
politiska konflikter där EU kanske 
skulle agera på ett sätt som jag 
skulle ogilla. 

Rena händer 
Men ingen av oss har rena händer. 
Vi, vårt parti och vårt land har 
liksom det övriga Europa under tre 
och ett halvt år tillåtit de bosnien
serbiska kanonerna att beskjuta 
civilbefolkningen i den multi 
etniska staden Sarajevo. Det har 
kostat mer än tio tusen människor 
Ii vet och orsakat 35 000 människor 
svåra skador i en stad stor som 
Malmö. Det har kanske för alltid 
förstört Sarajevos multietniska 
civilisation och vållat obotliga 
kulturella skador. Vi borde åtmin
stone hålla oss för goda att posera 
som fredsälskare när detta mass
mord äntligen stopppas. 

I Sverige har de viktigaste 
utrikespolitiska händelserna oftast 
betraktats som ovidkommande 
inslag att negligera. Det har varit 
fult att ta ställning. Man har aldrig 
haft tillräcklig kunskap. Till och 
med andra världskriget uppfattades 
av det moderna Sveriges arkitekter 
som en störande biomständighet. 

Det gamla kommunistpartiet, 
vars arvtagare vi är, hade ju ingen 
egen internationell politik . Det 
hvllade ickeangreppspakten mellan 
Sovjetunionen och Hitlertyskland 
just som ett exempel på en 
fredpolitik I Vietnamkrigets böljan 
var parollen "Fred i Vietnam", 
vilket anbefallts av Sovjetunionen 
som i det stadiet föredrog en 
delning, som den tyska och den 
koreanska 

Dåligt omdöme 
Jag har ett antal gånger beskyllts 

för dåligt omdöme. Så var det när 
jag gick med i FNL-rörelsen en 
enkel symbolhandling, för attcitera 
Lars-Arne, utan all betydelse. Så 
var det när jag inom FNL-rörelsen 
tog ställning mot försöken att i den 
konflikten jämställa Sovjet
unionen med USA. Så var det när 
jag tog ställning mot Pol Pots 
Kampucheaoch stödde den vietna
mesiska inmarschen. Så var det 
när jag och andra fördömde 
regimerna i det gamla Osteuropa. 
Vi hade juinte studerat dem. Vi 
visste ju inte. Så var det när jag 
engagerade mig för Eritrea. Sen 
blev jag ju grå och klok och 
ägnademig åt nära ting som 
skolpengcoh sexårsstart. Nu tycks 
jag ha förstört alltihop igen genom 
atttrösta på Sarajevolistan! 

Dlusionslöst 
Jag röstade för EU i höstas trots 
allt. Ett illusionslöst ställnings
tagande för ett försök till ett 
europeiskt samarbete, som kanske 
hade tjugo procents chans att 
utvecklas till något positivt. Det 
vore bra om det östeuropeiska 
staterna blev medlemmar. I mina 
ögon är EU svagt och handlings
förlamat som en polsk riksdag. 
Jag vet inte vad man ska göra åt 
det. 

Utvecklingen i Bosnien går nu 
snabbareändebatten i VB. Närjag 
skrev mitt förra inlägg hade inga 
kryssningsrobotar satts in . Jag 
skulle önskat att Europas nationer 
förmått resa sig ur sin snäva 
intressegemenskap och förhindra 
kriget i det forna Jugoslavien. Det 
gick inte trots att EU i högstämda 
ordalag brukar benämnas ett 
fredaprojekt Jag önskar att FN 
hade kunnat återställa fred och 

forts sid 4 

Blöjor är politik 
"Politik", säger folk, "usch så 
tråkigt. Bara en massa långrandiga 
möten och stora pappershögar som 
ska läsas (och tar plats, säger den 
äkta mannen) . Jag skulle aldrig 
orka ägna mig åt politik." Och så är 
det just det dom gör. Varje dag. 
Och det flera gånger till och med. 
Hela livet är ju politik! Så fort man 
gör ett val eller fattar ett beslut så 
ägnar man sig åt politisk verksam
het. Tur är det nog att folk i 
allmänhet inte tänker på det när nu 
politik är så tråkigt. 

Själv är jag nog lite knäpp har 
jag förstått. J ag tycker nämligen att 
det där med politik det är ganska 
roligt det! Och har alltid tyckt. Jag 

. har alltid, ända sedan späd ålder, 
varit en sån där besvärlig en som 
har tyckt till och haft åsikter om det 
mesta. Hujedamej . 

Nu harjag förmånenatt få lov att 
tycka till och ha åsikter. Det till och 
med förväntas av mig. Det är så att 
när man som jag sitter både i 
fullmäktigeoch i kommunstyrelsen 
måste man tycka till och ha åsikter 
om diverse tjocka pappersbuntar. 
Verkligen något att sätta tänderna 
i. Men trots att dessa pappersluntor 
tar en, åtminstone ibland, oherrans 
tid att plöja igenom, trots det finns 
det ibland tid till ett och annat eget 
uppslag. Så till exempel iden att 
dela ut några gratis tygblöjor till 
alla nyfödda i kommunen. I total 
agenda-21 anda. Visserligen hade 
en och annan lätt grånad manlig 
kamrat i kommunalpolitiska grup
pen lite svårt att inse att just detta 
var en så vansinnigt viktig fråga 
för Vänsterpartiet att driva, men en 
skrivelse till kommunstyrelsen blev 
det. Och tro det eller ej - den gick 
igenom med stöd av våra vänner S 
och MP. Och inte minst fantastiskt; 
det var S och MP som argumente-

. rade för V:s skrivelse ty både V:s 
ordinarie ledamot och ersättaren 
var synnerligen frånvarande på 
grund av semester. Moderaterna 
gick förstås i taket, och talar om 
hot mot den fria konkurrensen. Ha! 
Då känner dom inte till att de stora 
blöjföretagen formligen dränker 
nyblivna föräldrar i provblöjor och 
rabatter. Den dagen tygblöjorna 
tillkämpat sig halva marknaden har 
miljön vunnit en stor seger. Håll 
med om att politik är roligt. Och 
bäva månde Libero och Pampers. 

Cecilia 
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rättvisa, eller åtminstone skydd för 
civilbefolkningen i Sarajevo. 
Skulden för misslyckandet tycks 
framförallt vila på de europeiska 
nationerna: Tyskland, Frankrike 
och Ryssland. Än en gäng har de 
splittrade europeiska nationalsta
tema misslyckats, som 1914 och 
1940. Nu har NATO och amerika
narna tagit över. De har inte varit 
särskilt entusiastiska, men nu är 
de här. FN träder tillbaka. Ryssland 
får i uppgift att bevaka de serbiska 
områdena runt Sarajevo. Jag har 
en kuslig känsla av att jag har 
upplevt detta tidigare. Överens
kommelser mellan Washington 
och Moskva. för att säkra freden i 
Europa. Jag hade hoppats på ett 
suveränt, samarbetande Europa i 
stånd att klara sina egna problem. 
Det tycks äterstä en lång väg att 
gå. 

Jag röstade på Sarajevolistan i 
stället för att ge Jörn Svensson 
ytterligare en röst, som han inte 
behövde, på vägen in i EU-parla
mentet för att traggla om jord
brukspolitiken och den gemen
samma valutan tillsammans med 
de andra EU-parlamentarikerna de 
närmaste fem åren. Säkert inte 
värdelöst. Det är ju genom detta 
tragglande ett pånyttfött Europa 
kansk tillslut ska uppstå. 

Men den här gängen var Bosnien 
viktigast. Jag gläder mig åt att 
belägringen äntligen har upphört. 
Det vapenstillestånd och den fred 
som kanske kommer att förhandlas 
fram ser jag på med kritik och 
misstro. Nu är en rättvis fred för 
människorna i Bos ni en den första 
prioriteten. Jag är glad att så mänga 
som fyra procent av lundaborna 
röstade på Sarajevolistan, och att 
det i hela Iandet fanns 25 000 
personer som var angelägna att 
just nu markera vilken fråga som 
är viktigast. 

Gunnar Stensson 

Nytt liv i 
vänstern 
på Öster 
I onsdags kallades vänsterpartiets 
medlemmar på Os ter till ett möte. 
Det är styrelsen som har tagit 
initiativ till bildande av kommun
delsgrupper med anledning av 
införandet av kommundelsnämn
der i Lund. Vi varen liten grupp på 
fyra som träffades i Vita huset på 
Djingis Khan för att diskutera om 
vi skulle bilda en sådan grupp 
överhuvudtaget och vad den skulle 
kunna syssla med. Trots gruppens 
ringa storlek var samtalet ganska 
intensivt och det kom upp många 
förslag på frågor som är aktuella 
att jobba med om man bor på öster. 
Tyvärr var inte mer än Djingis 
Khan representerat på detta möte, 
men ambitionen är att intressera 
och aktivera människor i hela 
kommundelen för detta arbete. 

Vi var eniga om att gruppen ska 
väcka frågor att ta upp i nämnden, 
men också att arbeta i och med 
andra grupper om gemensamma 
problem. Vi vill att det ska bli 
regelbundna och informella möten. 
Varje gång ska det var något tema 
för kvällen som någon har för
berett, kanske med eventuella 
gäster. 

Frågor som vi skulle vilja ta upp 
var t ex Östra ringen, Nya industri
området vid vattentornet, Fritids
situationen för barn och ungdom, 
Grönområden på öster. 

Vi nominerade dessutom Per 
Schiiller och Monica Eriksson till 
nämnden. 

Vi kommer att ordna nästa möte 
om c: a en månad. Till detta möte 
är alla på öster välkomna! 

Karin 

Hösten på Boklådan 
Hösten är här och Boklådan startar 
en ny läsecirkel. VB har tagit del 
av urvalet och det är en hel del 
intressanta titlar. En ny bok av 
Slavenka Draculic: Marmorhud 
som lär gå under huden på en 
själv! Vi som har läst Anne Tyler 
sedan 70-talet har en ny bok: Utan 
bagage, att se fram emot. Om man 
har blivit inspirerad av LenaLund
gren att läsa danska böcker på 
orginalspråket finns det en ny möj
lighet i cirkeln. Kirsten Thorups 
nya bok, Elskede Ukendte. Vi som 
åker på sommarläger år efter år 
kanske känner något extra för 

Jayne Phillips bok med titeln Som
marläger! Det finns ytterligare 46 
böcker att glädjas eller uppröras 
av! 

Boklådan inbjuderdessutom till 
författaraftnar i höst. Redan på 
mändag kommer den för många 
av VB:s läsare inte helt obekante 
filosofen Svante Nordin och talar 
om sin nya bok Filosofins historia. 
Senare i höst ska Karin Widerberg 
som är professor i sociologi i Oslo, 
tala om sin bok, Kunskapens kön. 
Enligt Boklådan kan denna bok 
läsas som en personlig lärobok i 
feministiskt tänkande och teori 
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Politiker dragna 
vid näsan 
Länsstyrelsens styrelse i Kristian
stad län har fått viss uppmärk
samhet under veckan, som gått. 

Styrelsen, som är politiskt vald, 
gav sin landshövding, Anita 
Bråkenhielm en rejäl knäpp på 
näsan. Man valde helt enkelt att 
lyfta ut de delar av hennes förslag 
till remissvar på Regionbered
ningen, som var kritiska mot att 
Skäne skall bli ett län, och ersatte 
dem med egna, mera positiva 
skrivningar. 

På länstyrelsen i Malmö, i män
ags, var det nästan tvärt om. Vi i 
den politiskt valda styrelsen kände 
oss ordentligt dragna vid näsan 
när värt remissvar överhuvudtaget 
inte fanns med på dagordningen. 
Vi har diskuterat hanteringen av 
remissvaret vid åtminstone två 
till fållen: På styrelsesammanträdet 
i mitten av juni och inom majo
ritetsgruppen i augusti . Vid båda 
tillfällena gjordes det klart att den 
valda styrelsen skulle avge ett 
remissvar. Det var också klart att 
landshövdingen och den övriga 
länsbyråkratin ogillade detta. De 
försökte komma undan genom att 
hänvisa till att Regionberedningen 
varen politisk beredningen och att 
politikerna därmed hade sagt sitt 
och att de skånska politikerna hade 
möjligheter att säga sitt på andra 
sätt t ex genom skånestyrelsen 
och genom sina partier. Men det är 
klar att hövdingen och byråkratin 
harintressen att försvara. Förslaget 
innebär ju att det blir en lands
hövding mindre i Skåne, att läns
styrelserna skall slås samman och 
att arbetsuppgifter skall föras över 
till landstingen. 

styrelsen beslöt att grupp
ledarna, Per-Olof Håkansson (s) 
och Göran Holm (m) tillsammans 
med landshövdingen skulle be
stämma vilken form remissvaret 
skulle ha när det kom upp för 
beslut. Men det var som sagt, klart 
att länsstyrelsens styrelse skulle ta 
beslutet. Varför gruppledarna 
spelade med landshövdingen är 
oklart. De var inte med på 
sammanträdet och kunde därför 
inte försvara sig. Det hade behövts 
för styrelseledamöterna gillade 
inte att stä där med långa näsor. 

RN 

med författarens eget liv som 
utgångspunkt. 

2 november ska Merja och Rene 
Dfas presentera sin nya bok, Stilla 
Stad som är en Iyriksamling. 

Det känns inte så hemskt med 
vintertid och höstmörker i alla fall , 
när man kan ägna sig åt litteratur 
på det här viset! 

Det Oscar igen 
Oscar Reutersvärd fortsätter sin 
kamp mot ombyggnaden av det 
Rausingska huset vid Krafts torg 
[Hans tidigare skri ve l se till bygg
nadsnämnden behandlades i VB 
21/95]. Denna gäng kräver han att 
Lunds brandchef noggrant skall 
inspektera omj-)yggnaden av huset 
i allmänhet och husets nya funktio
ner som konferenssal och "bolags
hotell med ett tiotal hotellrum" ur 
brandskyddssyn punkt. Att detta är 
av nöden motiveras av att "dess 
nya ägare i fråga om sin om
formning av byggnaden tillgripit 
alla slags bedrägliga och nesliga 
manövrer för att genomföra sitt s k 
effektiviserande av fastigheten". 

Det skall bli intressant att se hur 
brandförsvaret skall fullgöra sin 
besiktning så att Oscar Reutersvärd 
skall kunna försäkras att han skall 
slippa uppleva det han i sin 
skri ve l se fruktar. "J ag önskar 
nämligen , vid någon eventuell 
olycka, besparas åsynen från mina 
åtta gårdsfönster av hur hederligt 
affärsfolk röks ihjäl som böck
lingar eller trampas ihjäl som 
fjällämlar" . 

VB ser fram emot nästa drag i 
striden, att Oscar Reutersvärd inte 
ger sig i första taget är välbekant 
för Lundaborna. 

MÖTE~_C MÖTE 

~ 
Kommundel Söder. Sympatisörer och 
medlemmar träffas på torsd 5 okt kl 
19.40 i Hyresgästföreningens lokal, 
Sunnanv 2. Disk om vad vi ska göra i 
kommundelsnämnden. 
KOMPOL inget möte på måndag. 
..,EDLEMSMÖTE se sid 2 

RÖDA KAPELLET Rep sönd 1/10 kl 
18.45 på Lindebergska skolan. 
Hindemith mm 
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