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Veckobladet tjugo år-jubilemn med förhinder 
Den 30 eller 31 oktober är det 1eumsnummer har varit i 
faktiskt tjugo år sedan det allra 
första numret av Veckobladet 
utkom. "Organ för VPK och 
KU i Lund", som det stod i 
huvudet, då som nu gnuggat 
medLetraset-bokstäver av typ
snittet "Stencil". Ja, det är 
samma huvud som följt med i 
stort sett oförändrat- bara tid
ningens grad av anknytning till 
partiorganisationen har skiftat. 
Idag är det varken organ eller 
uppges vara utgivet av något 
parti, med eller utan k. Endast 
redaktionsadressen Bredgatan 
28 skvallrar om ett slags lokal
union. Och så den röda för
tryckta färgen förstås. 

Två gånger har Veckobladets 
huvud dock haft annan färg än 
röd -den ena var 1983, när 
pågatågen var nya och man in
troducerade en egen tidtabell , 
där SJ-tågen inte var med. Det 
upprörde redaktionen, som 
tyckte att man skulle kunna väl
ja tåg, och därför publicerade 
ett helt nummer med alla tåg 
samlade i ett helt nummer med 
huvud i pågatågens nya lila får g. 
Den är förresten påhittad av 
samme Mats Lind som numera 
bekämpar både snabbtåg och 

pågatåg på banan mellan Kobjer och 
Sliparelyckan där han själv bor och 
producerar tjusiga illustrationer till 
Nationalencyklopedien under pseu
donymen Lind i Lund. 

byta. Prenumeranterna trodde att VB 
hade fått centerpartistisk partibeteck
ning - det påminde förresten mycket 
om den massiva fanborgen av gröna 
fanori Barsebäcksmarschen 1979, vid 
sidan av den röda ... Andra gången VBs huvud inte var 

rött, var när tryckeriet just hade grön 
färg i pressarna och inte hade tid att 

Det är snart två sedan vi kunde skri va 
"20:e årgången" i huvudet, så ettjubi-

Nu är vi i B-laget 
Förra veckans VB kom inte ut på 
fredagen som det brukar. Det gör 
(nästan) säkert inte det här heller. 
Om ni kommer ihåg skrev vi en 
del om våra postproblem i början 
av året. Kort uttryckt är det så här: 
Visst får man skicka ut hur få A
posttidningar man vill men man 
får betala för minst 1.000 exem
plar. Eftersom VB just nu har en 
upplaga runt 400 så skulle kostna
den bli orimligt hög. Därför bytte 
vi till B-post det här året. Men det 
har ju inte märkts säger den upp
märksamme, vadan detta? Trots 
att posten inte längre är ettkungligt 
verk utan modem och marknads
anpassad så är det tydligenkvarnar 
som skall mala. Nu är det färdig
malt, klippt eller vad ni vill. I 
fortsättningen blir det B-utdelning 
på riktigt har vi informerats om, så 
det så. Trist för er, trist för oss i 
redaktionen, trist för alla! 

Men det finns hopp! Posten sän
ker skamgränsen ti11500 inför 1996 
så vi får värva fler prenumeranter! 

Kommer vi upp över 500 så 
lovar vi att se till så vi får råd att 
återgå till att vara en A-tidning 
även när det gäller utgivningen. 

HSO spelar för dig 
På vår kylskåpsdörr hemma finns egenart. Det yttrar sig i krav på 
sedan några år en dekal: HSO ökat samarbete med Malmö syrn-
spelar för dig! Det är för att jag foniorkester. Det man verkar kräva 
inte skall glömma var jag lärt mig ärnågotslagsgemensammusiker-
uppskatta s.k. klassisk musik, men pool där de båda orkestrama kan 
också för att påminna mig om att dra de musiker som för tillfället 
jag som politiker har ett ansvar för behövs för att genomföra ett pro-
att Helsingborgs symfoniorkester gram. Samarbete mellan orkest-
får finnas kvar och fortsätta att rama och inlån av extra musiker 
utvecklas konstnärligt. Det är är inget nytt för HSO. Man har 
nämligen så ironiskt att samtidigt gjort det med stor framgång under 
som orkestern, med Okko Kamu sinasommarfestivalerochbörfort-
som chefdirigent, slagit igenom sätta med det. Men målet bör vara 
hos den breda publiken (deras in- att bygga ut helsingborgarna tills 
spelning av svenska klassiska fa- de har 60 musiker i en fast en-
voriter på skivmärket Naxos har semble(ochMSOtillsdeblir100)! 
sålt ihop till en guldskiva) hotas Det stora långsiktiga problemet är 
orkesterns existens av oförstående att det saknas vänsterpolitiker, läs 
politiker med karnrersjälar. socialdemokrater, med grundmu-

Helsingborgssymfonikema har rad känsla för kultur. De kan my ck-
troligen varit en aning självsvåldi- et enkelt, av ren okunskap och 
ga när det gällt ekonomin, men okänslighet, ställa till förödelse 
inte för att berika sig själv- för att som det tar årtionden att reparera. 
använda en modem politisk ursäkt Det bör vara hela Skånes ange-
- utan för att ge sin publik det lägenhet att slå vakt om Helsing-
absolut bästa. Orkestern hotas idag borgs symfoniorkester. Den spelar 
dels av sparkrav enligt ett slags ju för dig! Den 10.11 spelar den 
okänslig rättviseprincip, som säger särskilt för lundaborna i stadshal-
att alla kommunala verksamheter len 19.30. Okko Kamu dirigerar 
måste spara. Den hotas också av Mahler, Sibelius, Schubert m.m. 
brist på förståelse för orkesterns Rolf N 

redaktionens tankar länge. Det 
finns mycket att berätta om ur 
i VB:s nu tjugoåriga historia, 
och det ska vi att göra under 
resten av hösten. VB inbjuder 
också trogna läsare att berätta 
vad VB betytt för dem i deras 
dagliga gärning- i lokal- eller 
rikspolitiken eller hemma i 
bostadsområdet eller på job
bet. I december har vi tänkt 
göra ett häftat dubbel- eller 
trippelnummer. Tillströmning
en av material varierar men är 
ända ganska jämn. Det är sällan 
man står med rumpan bar men 
det händer,vilket Rolf har an
ledning att beklaga för nr 30. 

En missräkning i jubileums
firandet är att VB under några 
veckor nog inte kan komma ut 
på fredagar, utan får värma 
hylloma på posten istället för 
att avnjutas av läsarna under 
helgen. Anledningen redogörs 
för här intill. 

Men kan vi komma upp i 
500 postprenumererarade ex 
1996, så kommer VB på fre
dagen igen - som ett brev på 
posten! Varje läsare uppmanas 
därför att satsa årets sista veckor 
på att värva en ny prenumerant! 

Hans, Göran m fl 



Två inlägg om den svenska socialdemokratin och dess kris 
Socialdemokraternas kris Samarbete till höger 
Jag skulle vilja överge moraldiskussionen ett tag och säga att () 
jag verkligen unnar det socialdemokratiska partiet den kris - n e i tack! ~ 
det nu genomgår. Det är synd att den inte har kommit J v-
tidigare. Då hade partiet mått bättre än i dag. ~ 
Jag vill påstå attjag inte har parti- BU-omröstningen, det blev ett Ja, Härom morgonen när jag satt och 
chauvinistiska baktankar. Det är och vi fick uppleva att den svenska drack mitt morgonkaffe trillade 
väl möjligt att socialdemokratins borgerlighetens övergripande mål postenner i brevinkastetJagtittade 
kris temporärt gynnar vänsterpar- under andra halvan av detta år- förströttigenomposten ochhittade 
tiet , men det är av mindre intresse. hundrade, att stoppa det svenska Veckobladet, Aha! Trevlig läsning 
Den svenska arbetarrörelsen och samhällsexperimentet med dess tänkte jag. Det är ju alltid trevligt 
mera allmänt vänstern i svensk poli- inslag av socialism, realiserades att läsa igenom tidningar och se 
tik står och faller med ett vitalt med den socialdemokratiska led- vad folk i partiet tycker. Min reak
socialdemokratiskt parti. Vänster- ningens aktiva stöd. Ack, dessa tion när jag läst igenom Rolf L 
partiet uppstod en gång i mar gina- TV -bilder av slutdebatten där Bild t N il sons artikel om partiledardeba
len till detta parti, närmast som en och Ingvar Carlsson sitter och för- tten blev så stor att jag spillde ut 
korrektionsrörelse. Minhållningtill säkrar varandra att de är varandras kaffet över hela frukostbordet , I 
vänsterpartietsomså mångaandras huvudmotståndare! den här artikeln tänker jag ta upp 
är knappast präglad av hängiven några synpunkter somjag tycker är 
entusiasm. Det är mera en sorts EU-valet viktiga i sammanhanget. 
vardagssympati och vana och ett Så kommer då EU-valet i höstas Minuppfattningomsocialdemo-
anständigt sätt att verka för vissa där (s) ännu en gång ska försöka kratin är att den har i många år stått 
ideer om samhällsutveckling. Jag upprepa tricket. Och nu misslyckas nära vänsterpartiet i mångaavseen
tror att många socialdemokrater det kapitalt, de flesta av de egna den. Välfärdssamhället som bygg
känner på liknande sätt. väljarna stannar hemma. Nu bryr desuppunderS0--60-talenärsocial

sig väl ingen egentligen om vilka demokratins förtjänst. Begrepp som 
partibetckningar det är på det glada solidariet både nationellt och inter
gäng som ska försöka sätta sprätt nationellt var en av symbolerna, 
på traktamentena i Strasbourg. Men och min respekt för den äldre gene
valresultatet kan bli en viktig rationens socialdemokrater är 

Kärnkraftsomröstningen 
Varför ska man då glädja sig över 
den socialdemokratiska krisen? Jo, 
därför att det är en varböld som 
håller på att spricka. Det handlar 
om många år av toppstyre och falsk 
enighet, fejkad interndemokrati 
("rådslag") och arrogans mot de 
egna väljarna. Det går t. ex. inte att 
säga att den har kommit efter PaJ
mes period. Tvärtom, den grund
lades då. Vi som såg kämkrafts
fråga..Y1 rr!ed det grcva bedrägeriet 
kring linje 2 kommer aldrig att 
glömma det. Den ekonomiska poli
tiken under 1980-talet med en våld
sam överflyttning av pengar till de 
redan rika födde också ett antal 
revoltungar inom (s) som höll på 
att slå ut i full blom när förloppet 
avbröts av PaJmes död. Sen blev 
detigen locket på underett antal år. 

E U-omröstningen 
I BU-frågan återkom mönstret från 
kärnkraften . Det socialdemo
kratiska toppskiktet hade en håll
ning som i praktiken var identisk 
med moderaternas, men vägrade 
att låtsas om det. Det lyckades i 

vändpunkt för socialdemokratin. mycket stor. 
Jag hoppas och tror att vi under Dessvärre har vi nu hamnat i den 

det närmaste året kommer att få se största ekonomiska krisen sedan 
internt uppror mot partiledningen 30-talet, och det är av största vikt 
inom (s). Det är svårt att urskilja att vi samarbetar för att lösa den 
uppenbaraledare för revolten, men men inte på de villkor som social
jag tror att det finns så pass mycket demokraterna satt upp. "Sossarna" 
missnöje att den inte kan undgås. har gått mer och mer till höger och 
Politiskt!s±ligt tror jag den kom- besparingarna drabbar dem som 
mer att riktas mot fördelningspoli - redan har en mycket ansträngd eko
tiken och bristen på åtgärder mot nomi . Argument som "alla måste 
arbetslösheten, men i första hand varamedoch betala" framförsofta
tror jag den kommer att handla om re och oftare av många, däribland 
interndemokratin, en uppgörelse socialdemokratiska företrädare, 
med det som numera öppet kallas ochjagtycker attRolfs artikel visar 
den politiska klassen. att han sällat sig till dem som har 

den åsikten. Han skriver att "Det är 
Öppen strid 
Öppna strider på partikongresser 
är inte alltid katastroferutan tecken 
på att det faktiskt finns ett åsikts
utrymme. En Ii v Ii g debatt och hårda 
motsättningar inom (s) skulle vara 
ett sundhetstecken och f. ö. en åter
gång till ett normaltillstånd. Det 
var t. ex. fullt krig mellan Per Albin 

Hansson och majoriteten av Stock
halms Arbetarkommun under 
många år. Det sjuka har varit det 
pålagda locket av tystnad och passi
vitet. Jag önskar socialdemokra
terna lycka till med en rejäl parti
strid. 

Sten Henriksson 

Marx då och nu Lunds Alternativa 
Akademi 

Karl Marx börjar bli inne igen. Det 
har inte minst marknaden upptäckt. 
Ett av våra större bokförlag är på 
väg ut med ett urval av hans texter, 
sammanställt av bl. a. f. förrädarna 
Håkan Arvidsson, Lennart Bernt
son och Svante Nordin. 

Men det finns också skäl för 
vänstern att ständigt förhålla sej till 
den man som obestridligen är en 
hörnpelare i dess ideologiska arv. 
Därför ordnas en liten kurs som 
startar tisdagen den 7 november 
och fortsätter ytterligare tre eller 
fyra tisdagar (19.30, v-lokalen på 
Bred g. 28 , gratis, upplysningar ge
nom Gunnar Sandin, 135899). 

Det blir en kurs kring Kommu
nistiska manifestet, den pamflett 
som Marx med bistånd från Engels 

skrev i börjanav 1848. Vi kommer 
att diskutera vad som är förlegat 
resp. aktuellt i Manifestet, t.ex.: 

l . Begreppet "kommunism" var 
för Marx självklart men har nu de
moniserats. Kan det rehabiliteras? 

2. Finns det verkande krafter i 
historien med vilkas hjälp man kan 
förutse utvecklingen, och i så fall 
vilka? Eller sker allt av en slump? 

3. Bör vi i likhet med Marx 
bejaka den kapitalistiska utveck
lingen för att den för utvecklingen 
framåt och sopar undan en massa 
gammalt bråte? 

4. Marx skulle sannolikt hagilla t 
både EU och asfalteringen av Har
debergaspåret. Hade han rätt? 

Välkomna till kursstarten den 7 
november! 

Lunds Alternativa Akademi fort
stter sina onsdagscafeer på Små
lands nation, Kastanjegatan 7. Den 
l november kommer Tapio Salo
nen, fil. dr i socialt arbete, att inleda 
kring ämnet "Välfärdens margina
ler" . Till det serveras Quiche små
landaise, läsk, öl och tilltugg. Cafeet 
öppnar 18 och Tapio börjar 18.30. 
Välkomna! 

Mer information genom Daniel, 
040-921411 eller Johanna, 046-
120680. 

Utträde 
ur vänsterpartiet i Lund har begärts 
av en person som varit medlem 
sedan 1977. Skälet är partiets upp
mjukade linje när det gäller 
kärnkraftens avveckling. 

nödvändigt att partiet omedelbart 
anstränger sig för att återställagoda 
relationer till socialdemokraterna. 
Det är vi skyldiga våra väljare." 

Det här är för mig helt främman
de argumentering. En anledning 
till våra goda siffror i dels riksdags
valet och dels EU-valet är att många 
av våra väljare är f. d. socialdemo
krater som anser att SAP:s po,litik 
har bli vit alltför högervriden. A ven 
kritiken från de egna leden är också 
en signal som visar detta och det 
blir än mer anmärkningsvärt när 
kritiken kommer från en utpräglad 
högersosse som Göran Johansson. 

Vänsterpartiet erbjöd sig förra 
hösten att samarbeta med social
demokraterna, vilket också blev 
följden. Att sossarna sedan svängde 
över till höger och inledde ett sam
arbete med centern innebar bara en 
markering till hur de vill utforma 
sin politik. Partiledardebatten visa
de än en gång att socialdemokra
terna har tagit ställning och att väns
terpartiet numera är det enda alter
nativet för de grupper som har en 
utsatt roll i samhället. Att vi kräver 
stopp på heparingama för dessa 
människor är en självklarhet och 
om vänsterpartiet ska samarbeta 
med socialdemokraterna så ska ett 
stopp för sänkningar på A-kassa, 
sjukpenning etc. stå högst på 
dagordningen. 

EU-valet visade att förtroendet 
för politikerna är förbrukat och där 
kan man säga att det är nödvändigt 
att återställa relationerna. J ag är 
helt övertygad om att förtroendet 
för partiet kommer att öka när vi 
visar att vi är konsekventa i både 
tanke och handling. 

Kamratlige n 
Nielas lörneklint 

Ung Vänster Lund 

En ursäkt 
tillläsarna 
Förra VB var ett exempel på hur 
det kan gå när det är som värst. 
VB görs av som bekant fri villiga 
krafter och ibland kör det ihop 
sig för redaktörer och skribenter 
samtidigt. Då får man skriva på 
onsdagkvällen för att fylla ut 
spalterna och när man inte orkar 
längre, täcka upp med bilder. 
Läget var sådant när vi gjorde 
VB 30. Tyvärr stressades vi till 
ett stort misstag. Vi lade in fel 
artikel om trafik och miljö och 
upprepade Eva Kristenssons text 
från VB 29. Somansvarigredak
tör ber jag härmed läsarna om 
ursäkt! 

Rolf L Nitson 



En runda till stadens bokhandlar 
Jag kom tjugu minuter för tidigt till 
skolkansliet häromdagen och beslöt 
att använda tiden till en liten bok
handelsrunda. Gleerups låg närm
ast till. Fram till 1993 fanns där en 
huvudsakligen engelskspråkig ut
ländsk avdelning, somjag var sär
skilt förtjust i eftersom man där 
kunde finn a i stort sett vad som 
helst inom alla ämnen. Thomas 
Hobbes Leviathan eller Darwins 
The Orig in of Species eller Hawkins 
A short historyof time eller en ny 
roman av Auster, innan man alls 
visste vem Auster var. Ibland köpte 
man, ibland inte. Ibland återkom 
man senare och köpte. 

Nu finns den där avdelningen 
inte längre. Jag har antagit att en 
hel del av de böcker som tidigare 
fanns där i en sorts fruktbart kaos 
nu spritts ut på de olika ämnes
avdelningarna. För tillfället fanns 
det några böcker jag ville titta på: 
Camille Paglias Sexual Personae, 
Karen Armstrongs A history of 
God, två nummer av det brittiska 
kvartalsmagasinet Granta: Crime 
och Journalism. Norman Mailers 
nya roman om Lee Harv e y Oswald 
och pocketupplagan av James 
Elirays American Tabloid. 

Jag sökte utan att finna en enda 
av böckerna. Det förvånade mig, 
för jag visste att ett par av dem 
funnits. Ett biträde sökte på datorn. 

-Tyvärr, sade hon, men vi kan 
naturligtvis beställa dem. 

-Men Armstrong och Paglia 
fanns förut i pocket just här i denna 
bokhandel, sa jag. 

-Det var innan vi la ner avdel
ningen för utländska böcker, sa 
hon. 

J ag beställde inte, för beställer 
man har man gjort ett halvt åtagande 
att köpa, och det visste jag inte om 
jag ville. Skulle jag köpa, skulle 
det förresten ske på minuten. 

Uppbragt över Gleerups alltmer 
provinsiella sortiment gick jag 
vidare efter en föraktfull blick på 
dess prylöverfyllda, ointressanta 
skyltfönster och kom till Boklådan, 
med dess bättre och mer omväx
lande skyltning. Där sökte jag åter 
mina böcker och fann åtminstone 
de båda Granta-magasinen och 
American Tabloid i en vulgär 
pocketversion av den typ som jag 
gillar. Ett klart plus för Boklådan. 

De var i färd med att förbereda 
onsdagens författarträff. Karin 
Widerberg har skrivit en bok om 
kön och kunskap, och nu skulle 
hon presentera den. Jag tjuvlyss
nade intresserat. De hade ett fyrtio
tal förhandsanmälningar och vän
tade dessutom många spontana be
sökare. Skulle det finnas stolar för 
alla? J ag hade aldrig haft tillfälle 
attkomma till deras författaraftnar, 

Miljön i veckan som gick 
Trafik var temat för miljödelega
tionens verksamhet under septem
ber. De stora händelserna var dels 
en mässa på stortorget under rub
riken "ren kommunikation" samt 
dels ett seminarium om trafik och 
miljö. Mässan var välbesökt och 
det hade varit förvånansvärt enkelt 
att få utställare bland de tyngre 
aktörernainom trafikområdet. Men 
det ligger väl i tiden att visa upp hur 
miljövänlig man är. Trafiksemina
riet har skildrats tidigare i Vecko
bladet så om det tänker jag bara 
nämna att miljödelegationen fått 
beröm från många håll för ett 
genomtänkt upplägg. Nu återstår 
endast( ... ) för respektive parti att 
sätta ihop sin vision av hur ett 
miljöanpassat transportsystem kan 
se ut i Lunds kommun. 

Vänliga veckan- för miljön 
I oktober var miljövänliga veckan 
höjdpunkten. Handla miljösolida
riskt var årets motto som gällde för 
naturskyddsföreningens aktiviteter 
över hela landet. Ett nord/syd-pers
pektiv tillförs därmed den debatt 
om hur vi konsumenter kan utnyttja 
vår makt på marknaden. Från Lunds 
kommun stödde vi det med 75 000 
kronor och genom att delar av mil
jödelegationens personal hjälpte till 
med arrangemangen. Detta är en 
satsning som är lätt att försvara. 
Stödet från oss underlättar för 
mängder av ideella insatser som 
kanske inte hade blivit av annars, 
åtminstone inte i den omfattningen. 

Många skolbarn hade varit ute 
och inventerat i affärerna för att 
kunna bedöma hur miljövänliga de 

är. En central bedömningsmalllåg 
till grund för den tävling som åter 
gav Fokus förstapriset ICA Tornet 
kom på andra plats och Konsum på 
Flöjtvägen fick tredje pris. Inför 
nästa års tävling har diskuterats att 
göra en egen bedömningsgrund där 
affärens storlek har mindre bety
delse. 

Ett annat inslag under miljö
veckan var en jordbruksdebatt som 
skildrades i VB förra veckan. Mel
lan 110 och 120 åhörare hade sökt 
sig till denna debatt. Den livliga 
diskussionen handlade bl. a. om 
hur man ska få till stånd en minskad 
användning av kemiska bekämp
ningsmedel och konstgödsel. Det 
ska bli intressant att se vad kom
munfullmäktige i Lund kommer 
att besluta om den motion Väns
terpartiet lämnat in på detta tema. 

Brunnshög exploateras rejält 
En kväll ordnade Lundabygdens 
naturskyddsförening ett möte om 
översiktsplanering i kommunen. 
Detta möte var också välbesökt, 
men det var få partirepresentanter 
där. Brunnshögsområdet öster om 
vattentornet är tänkt att bli föremål 
fören rejäl exploatering. Flera tusen 
nya arbetstillfällen skulle kunna 
rymmas inom Brunnshögsområdet 
enligt planerna. Jag är personligen 
negativ till dessa förslag. Lund är 
tillräckligt stort som det är, vi 
behöver inte dra till oss verksam
heter som behövs bättre på andra 
orter. Dessutom kan det knappast 
vara förenligt med att värna om det 
fysiska underlaget för naturens 
kretslopp, vilket kommunstyrelsen 

men konstaterade med gillande att 
de trots Boklådans lätt feministiska 
inriktning var fördomsfria nog att 
ha aftnar med såväl Henning Man
kel! som Jan Guillou. Jag undrar 
om Karin Widerberg tog upp några 
av Camille Paglias provokationer i 
sin bok. Det får jag kolla senare. 

Karin Widerberg hade långt vac
kert blont hår på den tiden då hon 
ingick i vpks Klostergårdsgrupp. 
Jag minns hur vi satt i ABF s källar
lokal och diskuterade kvinnokamp 
och klasskamp. Vi var ganska 
stränga och hetsiga. Sven-Bertil 
Persson var där, och Ingegerd Röss
ler-Rosenbergoch Göte Bergström 
och Kajsa Theander, tror jag, och 
flera andra. Det måste ha vari t 1977. 

Så nickade jag och gick, till Poc
ketbokhandeln, förstås, och tittade 
in som hastigast. Det är naturligtvis 
en butik som jag gillar. De spelar 
ofta snygg 30-talsjazz där och de 
har ett ganska bra sortiment- dock 
inte på faktapocket Jag kammade 
noll beträffande samtliga mina 
titlar. Mest förvånad blev jag över 
att de inte hade Ellroy. 

Klockan var fyra. Det var dags 
att sticka upp på skolkansliet Allt 
var bättre förr, tänkte jag, men som 
läget nu är, så är Boklådan bevis
ligen bäst! 

Gunnar Stensson 

beslutat ska vara en av riktlinjerna 
för miljöomställningen i Lund. De 
åkrarsom tillhörTornäs gårdkom
mer att behövas för Ii vsmedels
produktion även i framtiden. 

Agenda 21-tidningen 
Miljövänliga veckan innehöll fler 
möten och exkursioner som det 
inte finns plats för att orda om här. 
J ag ska passa på att uppmärksamma 
VBs läsare på något ni förhopp
ningsvis har fått i brevlådan när 
detta nummer av VB distribueras. 
Under veckan har posten åtagit sig 
att dela ut första numret av Agenda 
21-tidningen till alla hushåll i Lunds 
kommunen. Kommunens miljö
journalist Christina Nilsson har 
skrivit den och miljödelegationen 
är tacksam för alla synpunkter, 
såväl positiva som negativa. 

Från miljönämnden vill jag bara 
referera ett ärende. På förra sam
manträdet var jag inte tillräckligt 
alert utan accepterade, liksom de 
andra ledamöterna, att betrakta 
sophämtning i hushållen med 
glesare intervall än hälften av den 
brukliga som en sanitär olägenhet. 
Det innebär att renhållningsverket 
kan beordra sophämtning som 
skyddsarbete och därmed sabotera 
för kommunalarbetarförbundets 
konfliktåtgärder. Efter mötet har 
jag ångrat mig. Det blir inga häl
sorisker av att det luktar lite illa, 
miljönämnden borde ha angeläg
nare hälsorisker att vidta åtgärder 
gentemot, exempelvis trafiken i 
innerstaden. 

Karin Svensson Smith 

I huvet på en 
kommunalpolitiker 

~~~c' 
Världen styrs av en amerikan mitt 
i sin återvalskampanj, en ryss med 
tydliga alkoholproblem och en 
döende kines. 

De europeiska stormakterna 
styrs av en tysk med Bismarck
komplex, en engelsman utan 
fungerande parti, en fransman med 
stort behov av att "visa musklerna", 
en spanjor som misstänks för 
stats terrorism . . . 

Sverige styrs av en regering som 
mer stöder sig på sin samarbets
partner centerpartiet än på det egna, 
av inre motsättningar förlamade 
partiet. 

Vänsterpartiet leds av en parti
ordförande med ryggproblem (må
hända uppkommet i samband med 
en oförsiktig "halvböj" vid någon 
politisk debatt på någon krog?), en 
vice ordförande som, utan att höra 
partiet ger upp våra avvecklings
krav för kärnkraften, och en parti
sekreterare som "von oben" för
dömer Mona Sahlins kortproblem 
utan att verka anstränga sig att ana
lysera de bakomliggande orsakerna 
till "affären". (Läs gärna Anne 
J alakas artikel i Arbetet N y heterna 
25 oktober. ) 

På tal om Mona Sahlin, så tycker 
jag att det klokaste hittills sagts av 
Johan Lönnroth, när handagen efter 
det första avslöjandet konstaterade 
att korttrixandet var ett betydligt 
mindre problem än Mona Sahlins 
dödförklaring av 6-timmarsdagen. 

Men vart vill jag komma med 
eländesuppräkningen? Jo, till detta: 
Vi måste ställa oss frågan hur den 
makt som utgår från folket förvaltas 
av dem som folket utser. Samhället 
blir meroch mer komplicerat, säger 
framför allt dom som tycker sig 
vara tvungna att försvara olika slags 
inskränkningar i demokratin, och 
sin egen maktposition. Samma sä
ger dom som borde vara med och 
bestämma men inte gitter . .. eller 
har tid . .. eller vågar. Men vem 
bestämmer hur komplicerat sam
hället skall vara? 

I Lund däremot- tänker en opti
mistisk kommunalpolitiker- är vi 
på väg mot en fördjupning av 
demokratin. Tio skolstyrelser, tio 
socialnämnder, tio fritidsnämnder, 
tio biblioteksnämnder kommer att, 
tillsammans med innevånarna i 
kommundelarna diskutera hur de 
resurser som står till förfogande 
bäst används. Partierna kommer 
att få ta emot nya medlemmar och 
sympatisörer i sina stadsdels
föreningar. Ett otal konflikter 
kommer att uppstå mellan kom
mundelar och mellan den centrala 
kommunledningen och kommun
delsnämnderna. Detta kommer att, 
om man ser möjligheterna istället 
för hinderna, lyfta den kommunala 
debatten, engagera människor som 
tidigare inte brytt sig, förstärka 
demokratin, tydliggöra de verkliga 
motsättningarna i samhället. .. 

Sven-Bertil Persson 
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Monaigen 
I förra numret skrev jag några rader 
om Mona Sahlins frekventa fel
parkeringar. De är ett litet men 
allvarligt tecken på hennes bristan
de samhällsmoral. Aspekten kan 
ändå synas perifer och därför ett 
par ord i kärnfrågan. 

Inte många skulle höja på ögon
brynen om det avslöjades att Carl 
Bildteller Göran Persson hade en 
älskarinna. Motsvarande avslöjan
de av AlfSvensson skulle däremot 
leda till avgång bums. Vad jag vill 
säga med detta är att vi ofrånkom
ligen har olika moraliska förvänt
ningar på olika politiker. Att Lars 
Tobisson eller Johan Bengt-Påhls
son eller Benny Jönsson fifflar 
fördömer vi men överraskas inte 
av. A v arbetarrörelsens företrädare 
(s eller v) begär vi bättre. Därför 
var det rätt att angripa Lennart 
Bodstedt, Stig Malm, Ove Rainer. 

Mona Sahlin deltog i de angrep
pen. Därför är det alldeles logiskt 
om hon nu tvingas kliva av. Och 
därför var det bra med Lars Ohlys 
deklaration att vänsterpartiet inte 
kommer att rösta på henne som 
eventuell statsminister. 

Sen är det en helt annan sak att 
jag redan förut hade tunga invänd
ningar mot Mona Sahlin som 
regeringschef. Dels företräder hon 
vad som är en utpräglad högerlinje 
inom sitt parti . Minns att det var 
med stor sorg som DN:s ledarsida 
tog avstånd från henne efter fifflet. 
Med sin "ekonomiska realism" var 
hon deras, och säkert många borga
res, favoritkandi dat. Dels finns det 
tydliga tecken på att hon inte 
förmår attdriva någon självständig 
linje utan gör som de Stora Grab
barna (i dagsläget främst Göran 
Persson) säger. Det var nog det 
som fick henne att punktera utred
ningen om sex timmars arbetsdag. 

Med kortare arbetstid hade hon 
kanske kunnat hålla bättre ordning 
på sina papper. Nemesis divina. 
Mosa Mona! 

Gunnar Sandin 

Ett moraliskt brott 
- och en dumhet 
Den 18 oktober gick vänsterparti
ets partisekreterare Lars O hl y ut i 
Rapport och meddelare, att vän
sterpartiet inte tänkte rösta på 
Mona Sahlin om hon föreslogs 
som statsminister. Han såg manligt 
käck och oförvitlig ut. 

Detta kan inte tolkas som annat 
än ett försök att utnyttja hysterin 

kring Mona Sahlin för att vinna 
partipolitiska fördelar. Den politi
ska girigheten skyr inga medel. 

Mona Sahlin var trängd mot 
väggen som en mobbad tjej på en 
skolgård. Tillmälena haglade. Näs
tan ingen vågade ställa upp för 
henne. De flesta av hennes forna 
vänner höll sig försiktigt i skym
undan. Men vänsterpartiet såg sin 
chans att utdela ett försåtligt stick 
med strumpstickan. De iskallt me
todiska, cyniska, anonyma mass
medieexploatörerna hetsade upp 
en mobb av besinningslösa, själv
goda, enfaldiga småborgare, som 
äntligen funnit en politisk fråga 
som de tyckte sig begripa. Det var 
samma mobb som alltid utgjort 
kärnan vare sig det gällt häxför
följelse eller lynchningar. Många 
kommer säkert efteråt att känna 
skam för att de lät sig ryckas med. 

Utspelet mot Mona Sahlin var 
säkert inte Lars Ohlys privata på
hitt. Då hade det kunnat demente
ras.Jag har inte hört någon demen
ti. Eller har du dementerat, Gudrun 
Schyman? 

Man kommer säkert att försvara 
sig med att man tar avstånd frän 
Mona Sahlins politik. Hon har inte 
ställt upp för de underbetalda 
kvinnorna osv. Men i så fall hade 
man kunnat invänta resultatet av 
RÅ: s utredning. Man hade kunnat 
ta avstånd från massmediernas 
överdrifter i stället för att agera 
gläfsande hund i Expressens drev. 
Efter de utredningsresultatet och 
det socialdemokratiska partiets 
ställningstagande blivit känt hade 
det varit dags att föra fram de 
politiska kraven. 

Vore jag socialdemokrat skulle 
jag aldrig glömma vänsterpartiets 
svek. I sin partiegoistiska girighet 
har partiet inte bara begått ett 
moraliskt brott utan vad värre är
en dumhet-

Gunnar Stensson 

Vanlig simpel elakhet 
Förra veckan karakteriserades av 
en perspektivlös häxjakt på M ona 
Sahlin. Det offentliga samtalet fick 
dålig andedräkt. Det luktade egen
rättfärdighet, hyckleri och vanlig 
simpel elakhet. När Göran Skytte 
intervjuade henne mådde jag näs
tan illa. Dagen efter uppträdde vår 
partisekreterare Lars Ohly i TV 
och gläfste med i drevet. Efter 
Lars Oh ly var det Per Unekels tur. 
De sa ungefär samma saker. 

Man kan inte begäraatt vänster
partiets partisekreterare ska för
söka ge en balanserad syn på det 
som hänt när få socialdemokrater 
har kurage att göra det. Men man 
kan begära att han inte slår sig 
ihop med moderatema utan i likhet 
med miljöpartister, centerpartister 
och folkpartister avvaktaroch låter 

POSTTIDNING . 

hela "affären" få rimliga propor
tioner. 

Det är den mänskliga aspekten 
på framträdandet - och den är 
viktig. Men det finns en politisk 
också. Lars Ohly sa att han inte 
tyckte att vänsterpartiet skulle rösta 
för socialdemokraterna om de före
slog Mona Sahlin som statsmini
ster. Alla som på någon nivå sam
arbetat med andra partier vet att 
det är en dödssynd. Man ska ställa 
krav på innehållet i politiken men 
varje parti måste själv bestämma 
vem man utser till olika poster. 

Det måste Ohly veta. Vilken 
avsikt hade han då med utspelet? 
Hur var det förankrat? Samma dag 
kom riksdagsgruppen med sam
arbetsinviter om kärnkraften- så 
de kan knappast ha varit informe
rade. Visste partistyrelsen något? 

Roland Andersson 

Vad då Rune? Det är vi! 
Nej, Rune Linder har inte alls 
bestämt att KDN Ostra Lund skall 
sitta på Vipeholm med asbest i 
väggarna! Det är vi i Lokalgruppen 
som tyckt det, ett gäng politiker, 
utsedda av Kommunstyrelsen för 
att ordna lokalfrågan i samband 
med kommunreformen. Visst, 
Rune är med som tj änsteman i 
gruppen men det är vi andra som 
kommit fram till vårt förslag. 

Varför har vi velat placera KON
tjänstemännen på Vipeholm? Jo, 
vi såg tidigt de problem för lokal 
aktivitet, bl. a. politisk , som stads
byggandet i ytterområdena med
fört. Dåliga kommunikationer, 
dåliga tvärförbindelser mellan om
råden, få lediga lokaler, brist på 
andra aktiviteter. Dock kunde vi 
inte bygga om Lunds ytterkanter 
före årsskiftet utan sökte efter 
främst någorlunda centrala platser 
där de flesta bor. Ar områdena 
mycket splittrade som i söder för
sökte vi hitta något "neutralt" mel
lan de olika stadsdelarna. Pavil
jong- eller baracklösningarförsök
te vi undvika då de är ruskigt dyra. 

Dessa problem har vi i alla de 
yttre kommundelarna. I byarna 
finns ofta något gammalt kommu
nalhus, kvar som ligger mitt i byn 
men Oster, Nordväst, Söder och 
delvis Väster är dels splittrade ge
nom töntiga vägdragningar, dels 
finns det få lokaler att välj a mellan. 
Öster var därvidlag inte värre än 
de andra, snarast tvärtom då man 
har Vipeholmsområdet med rätt 
närbelägna lokaler. Därtill ligger 
de invid stans bästa cykelled, något 
vi trodde miljöpartiet skulle gilla. 

Vi har varit mycket medvetna 
om tankarna på ett nytt torg vid 
Maria Magdalena och har just för 
att vi tror på iden inte velat spoliera 
den med en barackbyggnad. 
"Tillfålliga" paviljonger är mycket 

dyra att bygga och har en tendens 
att bli permanenta. Lägger man ett 
dyrt KON-kontor i baracker vid 
torget blir det svårt att få en bra 
utformning på det och jag tror att 
KDN blir en betydligt bättre lob
byist om man inte själv ännu fått 
glädje av torget. Det är därför som 
en dubbel omtanke om kommu
nens hyreskostnader och Östra 
Torns möjligheter till ett trevligt 
torg med fler verksamheter än en 
kommunal förvaltning som gjort 
oss så envisa med Vipeholm, trots 
asbesten. Vi diskuterade detta 
mycket tidigt med Anders som var 
väl insatt i vår argumentering. 

Asbest är givetvis inte bra i ett 
hus men är i detta fallet bundet 
bakom väggskivorna vilketgör det 
farligt bara om man borrar i väg
gama, något som Lundafastighe
ters utbildade personal åtagit sig 
när bokhyllor ska upp. Samma 
problem har man som bekant i 
flera halvgamla hus, bl. a. Blocket. 

Jag är lite förvånad att Anders 
utmålar sig som S:t Orjan medjust 
Rune Linder som drake. Vid ett 
möte förra veckan hade Rune 
orånat iokaier som referensgrup
pen kunde godta: f.d. K-Konsults 
hus på Gastelyckan. Vi politiker i 
lokalgruppen hade hävdat atthuset 
var otänkbart med tanke på läget 
men Rune har tydligen bättre vitt
ring på en god fastighetsaffär än 
vad vi hade. Vi hoppas att KDN 
Östra Lund ska trivas där! 

Mårten Duner 

MÖTE!= C ~ÖTE 
...... e ... ~~~a~~g 
KOMPOL. Eftersom VB t. v. i .. nt•e !llko•m•m•er 
ut förrän på tisdagen "veckan efter'' gäller 
denna notis måndag 6 november. Då 
fortsätter kommunalpolitiska gruppen 
sina förberedelserinförbudgetsamman
trädet22-24 november. Platsen ärBred
g~)an 28, tiden 19.30. 
VANSTERPARTIET. Medlemsmöte 
må. 30.1 o kl. 19.30 i Medeltidssalen, 
Folkets hus. På dagordningen nya parti
prggrammet och kommunens budget. 
RODA KAPELLET Lö. 28.1 O appell
möte Mårtenstorget 11.30-13 {obs ti
den!). Repi källaren där kl 11 . Nr 1, 28, 
34, 76, 78, 136, 190:2, 208, 225, 271 , 
294, 298A, 315 och 318. Sö 18.45 rep. 
med Joakim, bl. a. Hindemith 
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