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Oppe och Nere- oin vänsterns förnyelse 
Det pågår en intressant debatt om vänsterns förnyelse i 
media. Under påskhelgen har Anders Ehnmark, som 
söndagsgäst i tidningen Arbetet Nyheterna skrivit om frågan 
med utgångspunkt i ett seminarium, som tidskriften Arena 
arrangerat på Långholmen för en tid sedan. Olle Svenning, 
för det är väl han, har skrivit minst två ledare i Aftonbladet 
Huvudfrågan är hur man skall hundratusentals människor för att 
uppnå en ny jämvikt mellan politik inte arbeta, men inte råd att betala 
och marknad i en värld med dem för nyttigt och nödvändigt 
globaliseradekonomi. Situationen arbete t ex inom vård och kultur. 
är idag åtminstone delvis ny, inte "På den ena sidan pengar utan 
globaliseringen och inte den arbete - på den andra arbete utan 
tekniska utvecklingen i sig, men 
spekulationen i den världsomspän
nande ekonomin och språnget i 
den tekniska utvecklingen. Anders 
Ehnmarks formulering av ett av 
huvudproblemen är: " Hur skall 
man få fabriken att mala guld utan 
att mala misär?" Det är kapitalis
mens kris i repris. För vilken gång 
i ordningen är s vårt att säga. 

Den tekniska omvälvningen 
ökar produktiviteten och spränger 
den fordska fabriken en gång bygd 
på det löpande bandetsprincip och 
med allt under ett tak. Resultatet 
blir en övärld av små enheter med 
anställningsformen vinna eller 
försvinna, som den franske ekono
men Daniel Cohen uttrycker det. 
De sociala konsekvenserna ser vi 
i polarisering i samhället. Klyftan 
mellan rika och fattiga och de som 
har arbete och de arbetslösa ökar. 

Paradoxen måste lösas 
Det är en felsyn att se globalise
ringen, som boven i dramat. Både 
högern och vänstern vänder sig 
mot globaliseringen . Högern 
kräver lönesänkningar och vill 
bryta upp arbetsrätten och vänstern 
vill ha handelshinder för att skydda 
de egna jobben. Dethandlaristället 
om att utveckla politiken så att 
golbaliseringens och tekniksprån
gets goda effekter tillvaratas och 
de negativa tyglas. Det är intressant 
att konstatera hur väl denna syn 
stämmer överens med "omvärlds
beskrivningen" i vänsterpartiets 
nya näringspolitiska program. Just 
dubbelheten i utvecklingen besk
rivs utförligt och skyddsreflexer i 
form av t ex protektionism avvisas 
bestämt. Det är frågan om hur 
politiken skall utformas framöver, 
som står på dagordningen. Debat
törerna är överens om att utbild
ning är centralt för framtiden , men 
inte tillräckligt fö r att möta 
problemen. Välfärdsstaten måste 
ta sig an problemen och lösa upp 
den paradox, som frä mst Bo 
Rothstein i Sverige tydliggjort: Att 
samhället har råd at t betala 

om behovet av en ny vänster -läs socialdemokrati- delvis på 
samma tema som Ehnmark. Radions tidningskrönika har 
den 2 april uppmärksammat debatten och kompletterat med 
inlägg från bl a Bo Roths tein. De aktuella frågeställningarna 
har givetvis också ventilerats regelbundet i Veckobladet. 

pengar." Vi har också i tidigare 
nummer av VB framhållit hur väl 
Rothsteins förslag till lösning för 
Sverige stämmer överens med 
Vänsterpartiets förslag i riksdagen 
attsänkaarbetsgivaravgiften inom 
tjänstesektorn. 

Överstatlighet är den ena 
lösningen 
Det man också konstaterar ganska 
samfällt är att nationellt utformad 
politik har begränsade möjligheter. 
Nationalstaterna kan konkurrera 
med varandera om kapitalet. l den 
konkurrensen gäller att lägsta bud 
vinner: Lägst lön; lägst skatt: 
billigaste trygghetssystem. 

Det handlar istället om att lösa 
den övergripande frågan: Hur 
återställer man balansen mellan 
ekonomi och politik? Hur skapar 
man en ny jämvikt? 

Det handlar uppenbarligen om 
att finna överstatliga former för att 
lösa problemet. Anders Ehnmark 
konstaterar att överraskande 
många unga socialdemokrater på 
Arenas seminarium visade sig vara 
federalister. Det verkar enligt 
honom som om de politiska 
parierna håller på att hamna i rätt 
tunna - socialdemokraterna för 
federalism och moderaterna mot
efter att ha varit fel under flera år. 
Också i detta avseende verkar 
vänsterpartiet att vara på rätt väg. 
Gudrun Schyman har blivit allt 
mindre oförsonlig i sina angrepp 
på EMU och tonar ner kravet på 
folko mröstning i frågan. I det 
näringspolitiska programmet talas 
om behovet av internationella 
transaktionsskatter, s.k Tubioskat
ter och om internationell harmo
nisering av kapitalbeskattningen. 
Det är i princip ett accepterande av 
tanken på gemensam skattepolitik 
inom EU. En del tyder faktiskt på 
att vänsterpartiet här ligger steget 
före socialdemokraterna. 

Stark och svag demokrati 
Högre upp, på den överstatliga 
nivån, tunnas demokratin ut, men 
där ökar möjligheten till balans 
mellan politik och ekonomi.-"där 
frågorna kan lösas är demokratin 
svag, men därdemokratin är stark, 
kan frågan inte lösas," fö r att citera 
Ehnmark igen. Gemensam valuta 

är ett skydd mot spekulationen, 
men demokratin sätts ut spel ge
nom att centralbanken får en sär
ställ ning. Debatten verkar befinna 
sig i det läget att man är överens 
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Tack för i år Logi! 
Så var det slut för denna gången. 
Det räckte i n te ända fram i år heller. 
Men de flesta instämmer nog i att 
Lugis handbollslag överträffade 
alla förväntningar, som man efter 
omständigheterna hade rätt att 
ställa. Att kämpa sig till semifinal 
i slutspelet och där falla mot 
Redbergslid är hedervärt. 

Det började ju så illa. Nyförvär
vet Anton från Serbien försvann 
ur spelartruppen för gott när han 
knäskadades efter tjugo minuter i 
första matchen. Jonas Persson var 
axelskadad och därför borta och 
Mo m mi hade ont i tummen. Att ett 
lag som tvingas spela mer än hal va 
säsongen utan skyttar tar sig till 
slutspelet är en strålande kollektiv 
prestation. Försvarsspelet har varit 
helgjutet och hårt precis på gränsen 
för det tillåtna. Tomas Axner har 
fått "bingolottoutdelning" i anfal
let på kantavslut, kontringar och 
från nio meter. 

H andbollens el i t serie har vi s ser
!igen inte hållit samma klass som 
förra året men det förringar inte 
Lugis prestation. Medrättförstärk
ningar och friska spelare blir det 
guld nästa säsong! 

Laget skall hyllas, men det är 
för dåligt med publikuppslut
ningen! Tusen personer på vanliga 
hemmamatcher och fullsatt d v s 
1500 åskådare på slutspels- och 
andra toppmatcher borde vara en 
självklarhet. Det är också skamligt 
att den politiska klassen, med vissa 
hedervärda undantag, bara visar 
sig under slutspelet och knapp ens 
då. Det finns i genomsnitt flera 
"framträdande politiska lundaper
sonligheter" på H 43s hemma
matcher, i serien under, än på Lugis 
matcher. Det är för dåligt! Märk 
väl: Det är inte för många hos de 
blå utan på tok för få hos vinrött! 

Än en gång: 
Tackför en härlig insats! 

Och skärpning: Kommunalråd; 
kommundelsordföranden och allt 
vad det nu heter' 



~KOMMENTAR 
Tidskriftsverkstaden 
Sedan ett antal år har VB tillverkats 
på Lunds Tidskriftsverkstad, en 
förträfflig institution för oss och 
andra mindre tidskriftstillverkare 
som saknar egna resurser för detta. 
Under dessa år har VB i mer eller 
mindre allvarliga slängar raljerat 
med Malmö och deras storstads
ambitioner. Nu verkardetbli allvar 
för vår del , en majoritet av styrelsen 
för LUNDS tidskriftsverkstad har 
fö r avsikt att föreslå en flyttning av 
densamma till Malmö. Det finns 
lite olika skäl till detta, en del 
rationella som Lunds något njugga 
inställning till att bidra till verk
stadens försörjning. Verksamheten 
är till sin huvuddel finansierad av 
Statens Kulturråd och när det nu 
finns en risk att bidragen därifrån 
trappas av eller tar slut så bedömer 
man det som troligare att Malmö 
(med sin välkända kulturprofil) 
skall bidraga till den fortsatta 
verksamheten. Förvecklingarna 
inom kultursektorn är som vanligt 
betydande, tidskriftsbutiken och en 
påtänkt bildverkstad i Malmö finns 
också med i bilden. Att drivande 
personer inom verkstan är bosatta i 
Malmö verkar inte heller helt 
betydelselöst. 

Bland nuvarande användare av 
verkstan finns både Lund- och 
Malmö-baserade tidskrifter, majo
riteten är dock från Lund, så 
utgången på det kommande års
mötet den l O april är långt ifrån 
gi ven. Man har även nämnt 
möjligheten att skapa en filial i 
Lund, hur två anläggningar kan 
vara lättare att finans iera än en. 
undandrar sig dock vår bedömning: 

Veckobladet kommer självklart 
att verka fö r att behålla verk
samheten i Lund. Förhoppningsvis 
kommer den majoritet av med
lemmar som är lundabaserade att 
kunna stoppa fö rslaget eller 
åtminstone bromsa upp processen 
så verkstan finns kvar i Lund året 
ut. Veckobladet kommer på års
mötet att driva att vidare utredning 
av verkstans framtid skall göras av 
en större grupp än som nu nästan 
helt av före ningens ordförande. 
Förstärkning behövs så att det 
åtminstone skall finnas skriftliga 
förslag och kalkyler inför beslut av 
denna dignitet. 

Ett faktum står dock klart' 
Tidskriftsverkstaden är till sin 
existens helt beroende av bidrag 
och därför naturligtvis en hotad 
företeelse. Veckobladet har inga 
möjligheter att betala ett kom
mersiellt pris för vår tidnings
sättning så om det finns ideer eller 
förslag om hur vi skulle kunna få 
t i Il gång t i Il dessa resurser på annat 
håll så är vi intresserade av att 
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Boklådan i graven 
Så har det tragiska inträffat att 
Boklådan i Lund AB har försatts i 
konkurs- på skärtorsdagen och på 
egen begäran. Lena Lundgren som 
med entusiasm drivit Boklådan i 
nära fem år, har inte lyckats med 
sin utmaning gentemot de etab
lerade bokhandlarna. De har varit 
många i Lund , men är idag blott en 
handfull , vara v ett par riktigt stora, 
som överlever på grund av sina 
traditioner som lundaakademiker
nas och in st itutionern as tra
ditionella leverantör, resp. den 
yngre uppstickaren som generellt 
ger studenterna rejält lägre priser. 

Det kan de göra till följd av avtal 
med förlagens distributör som gör 
dem närmast livegna. med kraftiga 
mängdrabatter som småbokhand
lare aldrig kan drömma om. Det 
gäller a llts å att sälja många 
exemplar, och helst beställa alla på 
en gång. strukturen i bokbranschen 
ä r det som Lena ger främsta 
skulden. 

En annan orsak till att det inte 
gick att fortsätta. och so m drabbar 
alla butiker i Lunds innerstad, är de 
höga hyrorna. Kanske inte just på 
Klostergatan 8. där Boklådan hållit 
till sedan ett år tillbaka. Men det 
förra butiksläget på Botulfsplatsen 
tvingades Boklådan lämna för ett 
år sedan av det skälet. Det var helt 
omöjligt att komma fram till en 

lägre hyra där. Nu är där en 
pappershandel med kort och 
presentvaror. Konstigt att sådant 
kan hållas vid liv .. . 

Bokpriserna generellt är förstås 
en tredje bov i dramat. Det är ju in t 
vettigt vad böcker kostar - 200-
300 kronor är normalt, men på rean 
slumpas färskvaran bort bara efter 
knappt ett år, för att inte tala om allt 
som nytrycks bara till rean. Under 
rean i februari märks tydligt att det 
ändå finns ett stort intresse för 
böcker, bara priset är rimligt. Till 
jul brukar det höra till att ge bort i 
alla fall några dyra böcker. 

Men både julhandeln och rean 
gick sämre än i för ett år sedan, och 
med dålig likviditet på grund av 
den tidigare höga hyran, gick det 
bara inte att fortsätta. 

Det finns alltid pessimister som 
tycker man måste ändra på sor
timentet för att förnyasigeller fånga 
in nya kunder. Lena har fått tips om 
att sälja papper och annat smått, 
eller satsa på datamedia i det nya 
intresset för !T. Men Lena är en 
kvinna som tror på litteratur, god 
litteratur, och som själv kan otroligt 
mycket om det. Det har inte heller 
funnits utrymme åt sådant i en 
bokhandel som verkligen satsat på 
att ha full bredd och vara välsorterad 
och aktuell. 

Aprilskämt? 
En del trodde att det var ett aprilskämt när de i tisdags 
läste i tidningen om vänsterpartiets förslag att satel
litövervaka bilisterna i Lund. Det kan inte vara annat än 
ett skämt att minska bilismen genom att införa höga 
avgifter för dem som kör i centrum, och speciellt höga 
avgifter för det fåtal som passerar domkyrkan. 
- Det måste väl finnas gator med tätare trafik där det ger 
större effekt att minska bilismen, var en läsares korp
mentar när hon förstod att förslaget var på allvar. Ak 
till Malmö eller Göteborg och kolla, var rådet till 
vänsterpartiet. 
Och satellitövervakning sen. Rena rama 1984. Först 
stämpelklockor på dagis. Sen övervakning av kom
muninvånare med hjälp av satellit. Det kan bli svårt att 
försvara vänsterpartiets utformning av demokrati
reformen. 
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Några pessimister har kanske 
också tvivlat på Klostergatan som 
butiksläge, jämfört med Botulfs
platsen, precis vid stadsbussarna 
och mitt emell an Lunds två 
viktigaste torg. Detaljhandels
utredningen som Lunds kommun 
lät Handelns Planinstitut göra 1996, 
anger Botulftsplatsen och även 
Lilla Fiskaregatan som s.k. A-läge, 
medan Klostergatan klassas som 
B-läge, dvs lite av bakgata. Det 
hänger naturligtvis samman med 
att där efter ett beslut under en 
borgerlig mandatperiod kör både 
bussar och bilar- och cyklar med 
fara för livet, medan Fiskaregatan 
är ren gå- och cykelgata. 

Böcker är ju inte heller något 
man måste köra bil för att handla, 
så kanske läget spelat en viss roll. 

De som förstår sig på, menar i 
alla fall att det varit en mycket 
"snygg" konkurs till skillnad från 
vissa branscher, och att ingen 
skugga ska falla på varken VD 
Lena eller på styrelsen , vars 
medlemmar regelbundet ställt upp 
med praktiska dåd för Boklådan. 
Vi önskar Lena allt väl och 
välkommen t i Il baka i framtiden till 
ett intresse som du verkligen älskar 
och kan! 

Thomas S. 

Heja Torkel 
Det är alltid kul att läsa om gamla 
lundabor i de stora drakarna. Nu är 
inte Torkel "Murkla" Petersson 
lastgammal precis. Tjugofem till 
trettio är en bra ålder fö r en 
skådespelare på gång. För det är 
det han är. Torkel och hans kamrater 
på Teater Bhopa i Göteborg 
uppmärksammas på nästan hela 
fö rsta kultursidan i Dagens Nyheter 
den 2 april. De har dramatiserat 
och satt upp Dalton Trumbos 
roman, Jonny var en ung soldat. 

Romanen är tidsmässigt fö rlagd 
till första världskriget. Resterna av 
so ldaten Jonny ligger på ett 
militärsjukhus, masakrerad av en 
granat. Kroppen är s vag men huvet 
är klart och romanen består av 
Jonnys inre monolog. Den tema
tiska likheten med oscarsbelönade 
filmen , Den engelske patienten och 
filmens litterära förlaga, romanen 
med samma namn, är påfallande. 
Kan man inte se Torkel " live" i 
Göteborg får väl filmen duga som 
ersättning. 

Dalton Trumbo , som skrivit om 
Jonny, var en framstående ame
rikansk kulturpersonlighet, roman
författare , manusförfattare och 
filmregissör. Han var en av "The 
Hollywood ten", som vägrade 
avslöja sin politisk hemvist inför 
McCarthys kommitte för oameri
kansk verksamhet. Trumbo sattes i 
fängelse. svartlistades sedan och 
fick uppträda under pseudonym i 
över tioårs tid. Han dog 1976. Jan 
Aghed skriver om honom då och 
då bl a i sydsvenskan 

RN 



Global fe01inislll på Mitt liv so01 lobbad. 
DISA 

Global feminism talade 
Diana Mulinari om på ~~~~~ 

inte säkert vi 
uppnår dem, men vi behö
ver dem för att leva med. 

DISA årsmöte. Hon gav en 
lägesbeskrivning som var både 
skrämmande och smärtsam. Glo
haliseringen medför snabba och 
drastiska förändringar, kapitalet 
snurrar allt snabbare runt värden 
medan nya orättvisor skär tvärs 
över tidigare gränser. K vi n nor och 
barn för bära bördorna. Kvinnor 
tvingas vara flexibla och arbeta i 
dålig miljö till bra betalning och 
utan fackföreningsstöd . Det pågår 
en femi nisering av de sämsta 
arbetena och inom den så kallade 
informella överlevnadssektorn . 
Staten försvagas, välfärdsprojektet 
undermineras och staten skyddar 
inte längre sina medborgare. 

Och mitt i allt detta ett frontal
angrepp på det feministiska pro
ktet! Med sociobiologi och homo
fobi , med ny liberal ekonomi, med 
nykonservatism och fundamen
talism föses kvinnor tillbaka. Nya 
gränser dras upp i diskurser där 
grupper sätts emot varandra och 
pressas in i argumentering kring vi 
och dom. 

Vad ska vi då göra? Först och 
främst. säger Diana, ska vi överleva 
som kvinnor och feminister! Sen 
ska vi återta kontrollen över det 
feministiska projektet! 

Vi måste ta initiativ och leda 
diskusioner som går utanför de 
destruktiva gränsdragningarna, 
exempelvis mellan de framgångs
rika kvinnna och offren. Kvinno
rörelsen har varit med och målat 
bilden av kvinnor som offer. Det är 
tid att vi lämnar empatin och tar 
politiskt ansvar. I det politiska 
projektet är det inte erfarenheterna 
som är gemensamma för fem inis
terna. Detärvisionema. Vi behöver 

Staten försvagas och det 
skapas nya icke-statliga 
maktcentra . Feminister 
måste vara med och för

handla nya villkor på den nya 
makro-nivån. Kampen blir lokal i 
det globala samhället säger for
skarna. Kan så vara om man med 
lokal inte enbart menar en geo
grafisk plats utan det rum och 
handlingsutrymme som kan skapas 
via nätverk och kontakter. 

Disa är föreningen för kvinna
studier i Lund. Tillsammans med 
K vinnovetenskapligt Forum vid 
Lunds u ni vers i t et arra ngerar 
föreningen K vinnovetenskapens 
dag samt ger ut den utmärkta 
tidskriften Aktuellt om kvinno
forskning. Föreningen ordnarockså 
forskarluncher på fredagarna samt 
delar ut stipendier som uppmuntran 
till författare i C eller D uppsatser 
framgångsrikt behandlat sitt ämne 
utifrån ett kvinnoperspektiv. 

Det är en aktiv förening, och 
ändå visade verksamhetsberät
telsen att Disa liksom så många 
andra föreningar har svårt att hålla 
uppe medlemsantalet, och diskus
sionen på årsmöte handlade om 
ideer för nya verksamheter. Fors
karstuderande är en viktig grupp, 
men föreningen är öppen även för 
studenter på grundnivå, för lärare 
och, inte minst, för intresserade 
utanför universitetet. 

Gå med i DISA och bidra till 
utvecklingen av den lokala kampen 
för det femistiska projektet i 
globaliseringens tidevarv! 

Ann 

Dagens Nyheter har skrivit stort 
och uppmärksammat om bilin
dustrins påtryckningar på riksdag 
och regering bl a för att förhindra 
skärpt beskattning av förmånsbilar. 
Förmånsbilar är bilar, som i princip 
bekostas av skattebetalarna, både 
inköp och drift, men disponeras 
och körs av högre tjänstemän i 
privat och offentliga verksamheter. 
Förmånsbilar utgör en viktig del 
av bilföretagens marknad. Ett slags 
ryggrad. Därför lägger SAAB och 
Volvo ner mycket arbete på att 
hålla uppe den marknaden. Många 
är de försök, som gjorts av 
regeringar att göra det mindre 
förmånligt med förmånsbilarna , 
och som fallit efter intensiva 
påtryckningar från våra inhemska 
biltillverkare. 

Hot motjobb 
Ett ofta använt angreppssätt är att 
påstå att de förändringar, som 
föreslås på ett orimligt sätt gynnar 
SAAB och Volvos konkurrenter 
framför allt japanerna. Det brukar 
ta skruv. Ingen svensk politiker 
vill medverka till att gynna 
utländska bilmärken på SAAB/ 
Volvos bekostnad . Skulle bil 
företagen känna sig riktigt pressade 
mobiliserar man Metall , bil 
arbetarfacket, att bearbeta social
demokrater och vänsterriksdags
män. Bryr ni er inte om jobben i 
Skövde, Trollhättan , Uddevalla 
eller Olofsström undrar man 
hotfullt. 

Volvo-Renault 
Jag vet ty jag har varit med' Under 
mina två perioder i riksdagen var 

Oppe och nere ... 
fortsfrån sid l . 

om att politikens former behöver 
utvecklas och anpassas till den 
globaliserade ekonomins och 
informationsteknologins epok. Det 
svåra är inte att säga vad, som 
behöver göras utan hur det skall 
göras! Man inser samtid igt att 
vänstern knappast alls har arbetat 
med den frågan under de senaste 
åren. 

Konstitutionella 
knäckfrågor 
Det är frågan om tv å konsti
tutionella frågeställningar. Den ena 
i riktning uppåt. Hur skapar man 
den nödvändiga överstatligheten på 
de områden, men bara på just de 
områden, där den behövs. Tanken 
faller genast på begreppet sub
sidiaritet. Den andra harriktningen 
neråt mot lokalsamhället eller 
alternativt regionen. Frågan lyder 
då: Hur skapar man " lokal makt på 
de områden där staten inte behövs? 
(Men bara på just de områdena.) 
A ven här faller tanken på begrep
pet, subsidiaritet. 

Självstyre och överstatligt styre 
växer fram som de överskuggande 
frågorna för vänstern. Samtidigt är 
de också vänsterns vita fläckar. I 

jag, Lars Bäckström från Uddevalla 
och Karl-Erik Persson riksdags
gruppens främste bilentusiast 
vänsterpartiets representanter i 
Riksdagens bilgrupp. Sä heter 
SAAB/Volvos främsta infor
mationskanal till och diskus
sionsforum i Sveriges Riksdag. Den 
sammanträder regelbundet och 
diskuterar intressanta frågor med 
anknytning till bilism och bil
produktion. Detta är inte avsett som 
en ironisk formulering. Infor
mationen är bred; frågorna är 
intressanta och viktiga och samtal 
förs med stor öppenhet. När dagen 
tema är avhandlat, bjuds det på 
middag, d. v .s SAAB/V o! v o bjuder. 
Sedan skiljs man åt. 

Det kan hetta till så att till
verkarna markerar sitt allvar. Det 
gjorde de när det gällde förmäns 
bilarna. Men det hör enligt min 
erfarenhet till undantagen. Regeln 
är att inta en objektiv hållning och 
långsiktigt förmedla kunskap och 
förståelse för branschens verk
lighetsuppfattning och att visa 
ömsesidig respekt och förtroende . 
Ett uttryck för detta var att Sören 
Gyll tillsammans med sina vapen
dragare gjorde det uppenbart för 
de av bilgruppens medlemmar som 
inte var helt förstockade att Volvo
Renaultaffären skulle spricka, 
innan media visste eller anade 
något. Det kan kallas lobbying om 
man vill, men det är inte särskilt 
skum.t. 
,, -...... ,... 

/-
/-

.=..,/ 
~ 

Rolf L Ni/son 

-
stället för att angripa de nivåer där 
de svåra frågorna kan lösas har 
vänstern koncentrerat allt sitt 
tänkande till "maktlöshetens nivå" 
dvs nationalstaten, där nästan inga 
av de stora utmaningarna kan 
mötas. 

Seminarium 
Vänsterpartiet i Skåne och ung 
vänster kommer förhoppningsvis 
att beröra dessa stora frågor på sitt 
ideologiska seminarium den 12 
april i Malmö (se annons på sid 4). 
En av inledarna, Johan Lönnroth 
har i dagarna kommit ut med en ny 
bok, som enligt anmälningar och 
förhandsreklamen har en mark
nadsorienterad och lokalsamhälls
orienterad profil. 

Rolf N. 
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Blom Karin 
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KomKom och p-husen 
Ulf Nymark, vänsterpartiets 
ordinarie representant i tekniska 
nämnden, har i olika sammanhang 
kritiserat planerna på en stor 
parkeringsanläggning väster om 
Lund C, som väntas blir mer 
konkreta senare i vår. Han är inte 
ensam om sin linje men det nya p
huset var en av de punkter där v 
och m p fick kompromissa när den 
nu varande majori tetskonstellati o
nen i Lund bildades. Ulf ifråga
sätter heller inte husets tillkomst 
men väl dess storlek. 

Det kommunala parkerings
bolaget där jag själv sitter är en av 
aktörerna i sammanhanget. Princi
piellt anser jag att kommunal 
politik inte ska drivas i bolag utan 
i fullmäktige och nämnder. Så 
länge bolagen finns bör de begrän
sa sitt perspektiv till ekonomin. 

På det området menar jag 
emellertid att det har tillkommit 
en faktor som ger anledning att se 
över kalkylerna. Jag tänker på att 
Kom mu ni kationskommi t ten 
(KomKom) har lagt sitt slutbetän
kande. Om det stod det i förra VB
numret och morgontidningarna har 
haft insändare. En bred partimajo
ritet i KomKom föreslår dyrare 
bensin men framför allt differen
tierade avgifter på tätortsbilismen, 
som ska övervakas via satellit. I 
krisens Sverige är det redan i dag 

Påskvandring i Göran Perssons Skåne 
Vandringssektionen var som Och det doftar fint av kåda och 
vanligt ute i påsk. Vinden var kylig björkved! 
men lägereldarna värmde. 2. Vi följde i längdriktningen 

Som vanligt tog vi också in en den mäktiga Åbuenmossen där 
mängdsynintryckoch samtaletflöt man bryter torv. Maskinerna står 
fritt. Så småningom formades ett stilla denna säsong men t i Il 
tema: Göran Perssons Sverige sommaren blir det liv och rörelse 
alternativt Skåne, den påbörjade när fräsarna kommer igång. Den 
miljöomställningens och kärn- bruna och flacka massytan är en 
kraftavvecklingens landskap. smula enformig men framför allt 
Bland annat följande noterades: storslagen. Om arbetet på en 

l. Dagens Nyheter harillustrerat liknande nordskånsk stormosse har 
en serie ledare om vedsamhällets Harry Martinson skrivit en fängs-
fasor med dystra bilder från andra !ande skildring. Kärnkraftverk 
världskrigetsslitmedsågochyxa. tycks däremot inte ge upphov till 
I de nordskånska trakter som vi någon god skönlitteratur. 
genomvandrade fick vi ett helt 3. På ett kafe läste vi Norra 
annat intryck. Vedeldningen har Skåne som berättade om de nya 
slagit igenom på bred front , kraftverksomplanerasiMörrums-
villaägare, småbrukare och som- ån. I Helge å som vi passerade såg 
martorpare tycks kappas om att vi däremot många goda kilowatt 
bygga den största och snyggaste gå förlorade. Det borde Sydkraft 
stapeln. De ser både friska och göra något åt. 
glada ut där de står i solen och 4. Och utanför Stångby skymta-
sågar, och qet är ett gammalt de vi genom tågfönstret Lunds nya 
faktum att Orkened som är en vindmölla. Det lär nu finnas åtta i 
utpräglad vedsocken har landets kommunen men behovet är många 
största andel av friska åldringar. hundra så det är en lång väg att gå. 

många som har och kör bil på sin 
ekonomiska marginal. När Kom
Koms förslag realiseras torde det 
bli droppen som får många bilister 
att byta färdmedel för gott. 

Gr 

Därmed minskar p-behovet och 
de förväntade intäkterna. En 
ansvarsfull p-bolagsstyrelse kan 
inte undgå att beakta de aspekterna 
när investeringsbesluten ska fattas. 

Gunnar Sandin 

Vänsterpartiet Skåne och Ung Vänster Skåne inbjuder till 

Ideologiskt seminarium 
Lörda_gen den 12 april kll0-17 

Kvarnbyskolan - Röda Huset, Industrigatan 4, Malmö 
Inledare 

J enny Lindahl 
Förbundsordförande Ung Vänster samt 
ledamot av partiets programkommission 

Karin Svensson Smith 
Miljöpolitiker och ledamot av partiets programkommission 

J o han Lönnroth 
Vice partiordförande 

Anmälan till 
Vänsterpartiet Skåne1 Nobelvägen 51, 214 33 Malmö 

OqO- 19 27 87 

Sommarläger 1997 
Det börjar bli dags att planera 
sommaren för många av oss. Då 
måste ni naturligtvis boka in 
sommarlägret, som i år blir vecka 
31. Det betyder att lägret börjar 
söndagen den 27 juli och håller på 
till söndagen den 3 augusti. Vi 
lyckades inte boka veckan innan 
som förra årets läger planerade. 

Vi hoppas att det bli många som 
kan komma i år. Inte minst med 
tanke på att vi ska fira 20-
årsjubileum då. Har ni några ideer 
eller önskemål för detta jubileum, 
så hör gärna av er till någon av oss. 

Närmare sommaren kommer vi 
att skicka ut anmälningspapper och 
mer information. Om ni vet andra 
somskullekunna varaintresserade 
av att följ a med på lägret, så tala 
gärna om det för oss, så kan de 
också bli informerade. 

Ni är mycket välkomna 
till lägret! 

Anmälan till någon av oss nedan. 
Kitten Anderberg 046- 2110575 
Karin Blom 046- 141612 
Finn Hagberg 046 - 129098 
Björn Sundin 040- 79622 

Vänstern på torget 
Nu börjar den riktiga vårsäsongen 
på MårtenstorgeL Den 5 april kl. 
Il inleds en serie av fyra vänster
appellmöten. Röda Kapellet spelar 
med klezmermusik som tema. 
Konferencier , uppläsare och 
kommentator av politiska aktua
liteterblirdennagångMatsOlsson, 
vänsterpartisten som gav upphov 
till det stora s-bråket i fullmäktige 
härförleden. Kom och lyssna! 

~ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må kl19.30 på partilokalen. Ämne: 
Trafik och miljö, forts från 10 mars, 
di\refter kommunstyrelseberedning. 
RODA KAPELLET Lördag 5/4 spelning 
på Mårtenstorget kl 11 till 12, samling 
10.30. Repertoar 131, 132, 170, 173, 
254, 257, 275 ,282,298. Marschnotställ 
anbefallt. Söndag 6/4 18.45 rep med 
Joakim. 

l vicitoiiAiin 1 
l Detta nummergjordes av Rolf Nilson l 

och Göran Persson. 
l Näste redaktör: Thomas Schlyter l 
l tfl l 
l Manus sänds per post tiii:Vecko- l 
l bladet, Bredg. 28, 222 21 Lund. 1 
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