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- Partistyrelsen är jätteledsen! 
På gårdsplanen till Syninge, 
vänsterpartiets kursgård utanför 
Norrtälje, jagade i lördags 
ett dussintals kamerabe
väpnade personer (papa-

gjordes inte. Som Johan Lönnroth 
sade till pressen: Ett nytt återfall 

vore katastrof. Partisty
relsen ansåg sig inte be
höva syssla med kata
strofplanering. razzi, som jag nyss har lärt 

mig att de kallas) en 
partiledare med alkohol
problem. 

Bakom fördragna gardi
ner började så partistyrel
sens möte. Gudrun Schy
man fick starkt stöd för sin 
önskan att en tid lämna 
partiledarskapet för att 
kunna återkomma och leda 

·" ~ l o 
I massmedierna har 

Mats Åstrand, distrikts
ordförande i Skåne och 
medlem av partiets 
valberedning, väckt 
storuppmärksamhetför 
sitt krav på Gudrun 
Schymans avgång, och 
försin kritik av partisty-

partiet i valrörelsen. 

Ingen 
katastrofplanering 
Efter lunch, då Gudrun lämnat 
mötet, fortsatte diskussionen. Vi 
var jätteledsna. Det rådde total 
enighet om att den partiledare vi 
vill ha är en nykter Gudrun 
Schyman. Jag själv, som alltid stött 
Gudrun när det gällt, var faktiskt 
den enda som frågade om vi inte 
också skulle diskutera alternativa 
politiska strategier, men det 

relsen för att Gudrun 
getts möjlighet att åter
komma. Trots att enig
heten var total i parti
styrelsen är det inte 

orimligt att enskilda medlemmar, 
även distriktsordföranden, haroch 
framför en annan åsikt. Men en 
smula förvånande är att en ledamot 
i valberedningen går och binder 
upp sig offentligt i en person
valsfråga. Medlemmar av val
beredningen borde mer lyssna av 
stämningar och åsikter om per
soner som kandiderar till olika 

poster på kongressen än att själva 
driva linjer. 

Drogprogram 
Genast efter diskussio
nen om Gudrun Schy
man diskuterades (iro
niskt nog) förslaget till 
drogpolitiskt program. 
Förslagetkan betecknas 
som allmänt lagom och 
väckte inga stora mot
sättningar även om åsik
ten hördes att det var väl 
socialmedicinskt orien
terat. 

Vislötupp bakomden 
rådande principen att 
innehav men inte bruk 
av förbjudna droger är 
kriminellt- man får alltså ha dem 
i kroppen men inte i fickan . Där
emot ogillade vi arbetsgruppens 
förslag om tillämpning av princi
pen "till verkaren betalar" , det vill 
säga en särskild avgift på bero
endeframkallande medicin som 
skulle gå till rehabilitering. Skälet 
var att vänsterpartiet i princip är 
emot specialdestinerade skatter. 

Skånska röster om Gudrun Schyman: 
- Gärna andra uppdrag men inte 
mer som partiordförande l 

Mats Astrand från Trelleborg, 
vänsterpartiets distriktsordförande 
i Skåne, har fått kritik för att han 
offentligt har krävt Gudrun 
Schymans avgång. Inte på grått 
papper utan han menar att hon 
borde ha fått tjänstledigt fram till 
partikongressen i vinter och vill 
tolka partistyrelsens beslut på det 
sättet. Men i motsats till partisty
relsen vill han attkongressen väljer 
en ny partiledare. 

-Det har sagts attjag borde ha 
avstått från kommentarer men det 
kunde jag helt enkelt inte för mitt 
samvete. J ag ville vara konsekvent 
med vad j ag sa i massmedierna när 
Gudrun först erkände sina prob
lem: en gång är OK men inte två. 
Jag blev tillfrågad i egenskap av 
distriktsordförande och uttalade 
vad jag kände som medlem. Att 
jag är ledamot i partiets valbered
ning är en omständighet som jag 
inte tänkte på genast men det hade 
inte ändrat mitt uttalande. 

-Några partikamrater har hört 
av sej. Ett par har gett mej sitt stöd, 
andra tycker att j ag haft fel eller 
varit o taktisk. Mina arbetskamrater 

i fabriken , som kanske kan sägas 
representera det vanliga folket , 
tycker nästan alla att jag gjorde 
rätt. 

- Kan komma tillbaka 
-f USA sitter en nykter alkoholist 
och leder ett företag med nästan 
lika många anställda som vänster
partiet har väljare. Gudrun kan 
komma tillbaka om hon varje 
morgon beslutar att hålla sej nykter 
under den kommande dagen . 

Tore Möller, vänsterpartist i 
Eslöv, är själv nykter alkoholist 
sen många år. Han har skrivit ett 
uppmuntrande brev till Gudrun 
Schyman. 

- Man kan vara kritisk mot 
Gudrons kolleger och kamrater i 
partiledningen som tydligen inte 
hållit tillräcklig koll på henne. Fast 
uppgiften är mycket svår. Alkoho
lister blir mästare på att dupera 
omgivningen, att ljuga och förne
ka. Inte minst ljuger de för sej 
själva. 

- Men det finns metoder som 
har hjälpt mej själv och många 
andra. Om rätt behandling inleds 
genast och Gudrun slutgiltigt gör 
upp med alkoholen kan rehabilite-

ringen mycket väl vara på så god 
väg vid partikongressen, att den 
kan välja om henne till partiledare. 

-Om Gudrun lyckas bli nykter 
alkoholist kommer hon att vara till 
nytta som positivt exempel för 
tusentals alkoholister, inte minst 
för kvinnor somförnekar sin sjuk
dom ännu mer än männen. Jag 
håller på henne! 

Rätt av partistyrelsen 
Göran Fries, ordförande för 
vänsterpartiet i Lund, delar Mats 
Å strands pessimistiska bedömning 
om Gudrun Schymans möjligheter 
att fortsätta som partiledare. 

-Jag är bedrövad över det nu 
inträffade. Jag tycker att Gudrun 
redde upp saken på ett utmärkt sätt 
förra gången och trodde att 
problemet var ur världen men nu 
är jag högst osäker. 

Däremot tycker Göran att 
partistyrelsen gör rätt som inte 
driver genom ett beslut nu utan ger 
medlemmarna och ombuden tid 
till diskussionerochöverväganden 
fram till partikongressen. 

Gunnar Sandin 

Den reguljära orienteringen om 
riksdagspolitiken blev kortoch sen 

denna gång. Hans An
dersson konstaterade att 
de tre borgerliga partierna 
nu ligger ovanligt nära 
varann, medan avstånden 
är ovanligt stora mellan 
de tre övriga, det vill säga 
c, mp, s och v. 

Bona & Kvarnby 
Beträffande konkursen 
för partifolkhögskolorna 
rapporterades att beslutet 
i verkställande utskottet 
hade fattats genom om
röstning vilket är mycket 
ovanligt i den försam
lingen. Minoriteten ville 

rädda skolomagenom att inteckna 
partiets fastighet på Kungsgatan 
84 i Stockholm. Men majoriteten 
följde partistyrelsens tidigare prin
cipbeslut att 84:an barafårbelånas 
för att betala investeringar i den 
egna fastigheten. 

Om jag själv suttit i VU hadejag 
nog röstat med minoriteten. Men 
jag är inte säker på att det varit rätt. 

Ann 

Veckobladet Veckobladet 

Vi hoppas läsarna har tålamod. 
Nu har vänsterpartiet skaffat da
torer m.m. att producera VB på 
men nya lokalen är inte klar -
detta nummer görs vid Görans & 
Karins matbord. Hur som helst 
görs det ett nytt, välmatat nummer 
nästa vecka. Hjälp gärna till att 
mata, men glöm inte att tidningen 
görs redan på måndag för att hinna 
ut till fredag. Redaktör för nr 24 är 
Rolf Ni! son, te l. 129044. 

Vänsterpartiet Vänsterpartiet 

Medlemsmöte 
den 15/9 kl 1930 på partilokal en, 
Bredgatan 28 
Inför Vänsterpartiets kongress 
och översiktsplanen för Lund är 
huvudpunkterna. 

Ideologiska temamöten 
på partilokalen kl 1930 

Onsdagen den 17/9: Om 
socialismen i Vänsterpartiet 
Inledare: Milwel Persson 

Onsdagen den 1110: Om 
feminismen i Vänsterpartiet 

Onsdagen den 16/10: Om 
kretsloppstänkandet i Vänster
partiet 



En obehaglig historia 
J ag känner ett behov av att offent
ligt diskutera fallet Kenneth Sand
berg, tjänstemannen på Statens ln
vandrarverk i Malmö som är upp
sagd från sitt jobb p.g.a. "sam
arbetssvårigheter" . Det är inte så 
att j ag har några speciella nyhets
källor: jag vet bara vadjag har läst 
i tidningarna. Det räcker rätt långt 
för att man ska ta ställning. Men 
om jag begårnågotgrundläggande 
fel eller det finns avgörande fakta 
som jag inte känner till: skriv till 
VB och ta upp det! Och låt mig 
samtidigt säga: jag är bekant med 
Sandberg (och minns honom som 
en god kamrat), men harinte pratat 
med honom på 5-l O år, dvs. sedan 
han blev känd för sin kritik av 
svensk invandringspolitik. Han 
blev utesluten ur vänsterpartiet när 
han markant avvek från partiets 
linje på detta område. Att utesluta 
honom tror jag var riktigt: ett poli
tiskt parti bygger på åsiktsgemen
skap i centrala frågor och i samma 
ögonblick som invandringspoliti
ken blev en central fråga och han 
fortsatte att offentligt hävda sin 
särlinje var det inget att be för. För 
säkerhets skull : j ag har inget till 
övers för hans fokusering på in
vandringen som det avgörande 
problemet i det svenska samhället. 
Han har fel i sin analys, menar jag. 

Civilkurage, en bristvara 
Men nu handlardet om något annat. 
Här är en statstjänsteman, praktisk t 
verksam inom ett kontroversiellt 

område, som kanske genom er
farenheter och kunskaper förvär
vade på jobbet skaffat sig en upp
fattning som bryter mot den som 
vägleder institutionen. Han har 
t.o.m. gått så långt att han är ord
förande i en opinionsgrupp som 
vill ändra på riktlinjerna för invand
ringspolitiken . 

Nåväl, har denne man då inte 
fullgjort sitt jobb på korrekt sätt? 
Man har anledning att tro att han 
har granskats ordentligt på den 
punkten men ingen har kunnat hitta 
något som går att ta på. Nu sägs han 
upp med hänvisning till " sam
arbetssvårigheter" . 

Det är bara alltför lätt att inse 
vari dessa samarbetssvårigheter be
står. J ag har hört Kenneth Sandberg 
yttra sig i kommunfullmäktige i 
Kävlinge och visst, smidighet och 
samarbetsvilja var inte det som 
utmärkte hans tal. Såvittjag kunde 
bedöma det var han mobbad a v det 
trista ryggdunkargäng av sossar och 
borgare som gjort Kävlinge kom
munalpolitik vida känd. Jag skulle 
vilja påstå att Sandberg kan sägas 
besitta en hög grad av civilkurage, 
dvs. mod att stå för sina åsikter. Det 
är förmodligen så att Sandbergs 
åsikter och attityder är plågsamrna 
för hans omgivning- det var fullt 
tydligtden gången i Kävlinge kom
munfullmäktige. Men civilkurage 
är som alla vet en oerhörd bristvara. 
Civilkurage borde inte vara grund 
för avsked. 

Lojalitet 
J a, men är man inte sky !dig att vara 
lojal med sin arbetsgivare? Nej så 
fan heller att man är i men i n gen att 
man måste tycka likadant. Det kan 
varakärvt när detgällerden privata 
sektorn: tänk på vänsterkommunal
politikern i Värö som fick kicken 
från bruket för att han inte var lojal 
med sitt företag utan med kommun
invånarna. Men då utbröt en strejk 
på Skogsägamas fabriker i Mön
sterås och då ändrade sig företaget. 
Men visst, det är inte alltid det blir 
så lycklig utgång. 

I detoffentliga då? Ja där är läget 
klarare, förenings- och yttrande
frihet är lagfasta och till det kommer 
tryckfrih~tsförordningens bestäm
melser. Annu tydligare är praxis. 
Landet ärfylltav offentliganställda 
lärare, läkare, domare, officerare 
etc. somavskyrden socialdemokra
tiska politiken inom sina områden 
och som sällan missar tillfället att 
tala om detta, också inom ramarna 
för sitt jobb. Själv minns jag fort
farande hur några av mina lärare 
använde betydande delar av lek
tionstiden till att tala illa om social
demokratisk skolpolitik. De blev 
inte uppsagda, inte ens för sam
arbetssvårigheter, ävenomjagsjälv 
nog skulle ha sett positivt på en 
omplacering. 

Politisk korrekhet 
Det finns en term, politisk korrekt
het, som vi importerat från USA. 
Jag har tvekat att använda den 

därför att den så ofta har använts i 
reaktionära syften. Mendetärsvårt 
att undvikaden längre. Jag är störd 
över den undfallenhet som visas 
mot den politiska korrektheten, en 
undfallenhet som i sista hand leder 
till tystnad, åsiktsförtryck och de
mokratins död. Sandberg säger sa
ker som inte är politiskt korrekta 
(och far till Sjöbo och låter sig be
lönas tillsammans med Sven-Olle, 
tala om omdömeslöshet!). Då sätter 
Statens Invandrarverk under led
ning av Anders Westerberg igång 
en process om "samarbetssvårig
heter" där Sandberg kommer att 
köpas ut från sitt jobb till en hög 
kostnad. Westerberg drar sig inte 
från att använda uteslutningen ur 
vänsterpartiet som argument. 

Det hela är mycket obehagligt 
och tjänar inte demokratin på sikt. 
Det gör det naturligtvis inte heller 
när galna skinnskallar straffas för 
rasism för sina usla grammofon
skivor och groteska hakkors bindlar 
eller när domstolar förbjuder ut
givandet av Hitlers "Min Kamp" 
därför att tyska myndigheter inte 
gillar det. Men det är att bekämpa 
utanverket. Fascism, herrefolks
mentalitet och allt vad det heter är 
ju i själva verket lika aktuellt som 
alltid - se bara på Israels sätt att 
behandla palestinierna. Och för att 
återvända till Sandberg: om inte vi 
i vänstern kallar konformism och 
åsiktsförtryck vid deras rätta namn 
så lär ingen annan göra det. 

Lucifer 

Det är dags att göra något åt Länstrafiken! 
Skrivelse till kommunstyrelsen 

Massmediernahar de senasteveck
ornarapporterat om ett antal inci
denter som visar att Malmöhus 
trafik inte är tillräckligt smidigt 
och serviceinriktat. 

Lunds kommun har en uppriktig 
strävan att göra något åt väg
trafikens miljöproblem. Man skulle 
förvänta sig att Länstrafiken var 
en allierad i arbetet med att få över 
delar av bilåkarna till kollektiva 
transporter. Så har dock knappast 
varit fallet vad gäller Malmöhus 
trafik. Den ska visserligen snart 
slås ihop med Kristianstads läns
trafik, men sammanslagningen har 
fått uppskov till 1999 och en 
medlare ska försöka sy ihop de 
båda trafikbolagen till Skånes läns
trafik. Trafikproblemen i Sydväst
sverige är emellertid akuta. Det är 
lättast att påverka en organisation 
under uppbyggnad och då vara med 
i diskussionen om vilka mål den 
ska ha. 

En av landets dyraste 
Malmöhus länstrafik är för rese
närerna en av landets dyraste. Här 
finns en avgiftstäckning på 62,9 
procent. De flesta län har en 50-

procentig täckning. Månadskortet 
för Stockholms länstrafik kostar 
400 kr, dvs. mindre än hälften av 
månadsavgiften för många sträck
ningar i f.d. M län. För detta pris 
har man tillgång till väldigt mycket 
mer än vad Malmöhustrafiken kan 
erbjuda. Den senaste avgiftsföränd
ringen har satt flera pendlare i kläm 
och kanske fått några av dem att ta 
bilen i stället. De höga avgifterna 
och rationaliseringar har lett till 
god ekonomi, och Malmöhus läns
trafik kunde sålunda lämna över 
400 miljonertill Citytunneln i Mal
mö när det blev klart att en sådan 
skulle byggas. Hade länstrafikens 
resenärer blivit tillfrågade om de 
med sina avgifter ville fondera 
medel till en tunnelbana i Malmö 
hade sannolikt en överväldigande 
majoritet varit negativa. 

Boende på Klostergården har 
bland annat via byalaget krävt att få 
en pågatågsstation. Åkerlund & 
Rausing har också uttryckt önske
mål om detta. Malmöhus trafik har 
kallsinnigt förkastat denna möjlig
het att öka antalet resenärer. Stång
by station har hotats med nedlägg
ning. Kortsiktig lönsamhet tycks i 
alla lägen vara överordnat ett bred
dat kundunderlag. 

Fartbegränsning 
När Lunds kommunfullmäktige 
beslöt att maximera hastigheten till 
30 km/h i stadens centrala delar 
överklagades beslutet av Malmö
hus trafik. Sommotiv angavs att de 
nyss hade tryckt sina tidtabeller. 
Att den maximala försinkningen 
för bussarna blev maximalt en 
minuträknades fram senare. Några 
alternativa förslag till hur antalet 
skadade och dödade i trafiken ska 
minska, vilket är motivet för sänkta 
hastigheter, har inte framförts från 
Malmöhus länstrafik. 

När Banverket skickade ut ett 
förs lag om en ny spårsträckning 
från Lund över SLaffanstorp till 
Malmö svarade Malmöhus läns 
trafik att de inte var intresserade av 
att trafikera en sådan sträckning. 
Då flytlade Banverket ner SLaffans
torpsbanan till tredje (och lägsta) 
prioritet trots att de inblandade 
kommunerna yttrade sig positiv. 

Nya ägardirektiv! 
Vägtrafiken är det i särklass största 
hindret för en långsiktigt hållbar 
utveckling, både med avseende på 
de luftföroreningar som den medför 
och de ändliga råvaror som den 
slukar. För att människor ska min-

ska sitt bilåkande är en väl funge
rande kollektiv trafik en viktig 
faktor. Därför är det av vitalt in
tresse att Malmöhus trafik och det 
bli vande Skånes länstrafik har ett 
ökat antal resande som mål. Detta 
mål ska vara överordnat andra. 
Malmöhus länstrafik är helägt av 
Malmöhus läns landsting och 
Malmö kommun. Ägarna har 
hittills haft för vaga krav på vad 
länstrafikbolaget ska åstadkomma. 
Att strama upp direktiven och 
prioritera de olika målsättningrna 
inbördes är nödvändigt för att kol
lektivtrafiken i Skåne ska kunna 
bedrivas under för länet ändamåls
enliga former. l dag är det några få 
herrar som bestämmer över denna 
för skåningarna så väsentliga nyt
tighet. 

Kommunstyrelsen uppmanas att 
ta initiativ till att ägarinstruk
tionen för länstrafiken skrivs om 
enligt ovan. 

Karin Svensson Smith 
vänsterpartiets representant 

i trafikberedningen 
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Oversiktsplanedebatten rullar pa 
I förra veckan vardetytterligare ett 
par samrådsmöten i kommun
delama kring översiktsplanen, på 
Norr och i Dal by. Två möten åter
står i nästa vecka, när byggnads
nämndens ordförande Gunnar 
Jönsson återkommit från den so
cialdemokratiska partikongressen. 

Förskräckliga Fäladsgården 
I förra numret av VB (nr 22, som 
kom förtvå veckor sedan) berättade 
jag om de lite olika reaktioner som 
mött stadsarkitektkontorets tjänste
män och politikerunder första delen 
av sin tume i kommundelarna. Det 
var stor skillnad på uppslutningen 
och på vad de närvarande tyckte 
om förslaget. Somjag skrev vardet 
lite folk på mötet i Centrum, och 
den tendensen i "stadens" kom
mundelar har stått sig. På Norr var 
det väl inte mer än ett femtontal 
kommundelsbor förutom de med
verkande. Fäladsgårdens aula är 
f.ö. en förskräcklig lokal när den 
inte är full , det har vi haft dålig 
erfarenhet av tidigare. Sitter man 
nedanför det höga podiet får man 
nackspärr, och ljudanläggningen 
är inget vidare. 

Mötet dominerades till en böljan 
av folk från Smörlyckan, som åter 
kände sig lurade av att inte få till
höra Norr, eftersom deras lilla 
utomplansområde inte fanns inom 
gränsen på den utdelade kartan. 
Det var ju en klar miss, som måste 
skyllas på att Smörlyckans till
hörighet bestämdes ganska sent. 
Det var samma sak när smörlycke
borna skulle yttra sig om kyl vatten
ackumulatorn- först sent upptäck
tes att de var synnerligen berörda. 

Det var ganska detaljerade syn
punkter som dessa Norrbor kom 
med, från sagdakyl vattenackumu
lator till Roiles korvkiosk. stads
byggnadsdirektören försökte göra 
klart att dessa frågor knappast är av 
översiktlig art. Pelle Almen (s) i 
KON Norr försökte då istället an
föra regionala aspekter och undrade 
varför Lund hade så svag ledning 
att man hela tiden blev överkörd av 
de tuffa malmöpolitikerna och på 
så vis riskerade mista arbets
tillfällen. I dettaregionala politiska 
spel är Lund en förlorare, menade 
Pelle. 

En intressant motsättning anades 
i det att det kommunala fastighets
bolaget (LKF) tar goda initiativ till 
mindre förtätningar av sina bo
stadsområden i stadsdelen, medan 
sådana bestämt avvisats av de 
lokala hyregästföreningarna. En 
viss förtätning borde väl de båda 
LKF -områdena Offerkällan (Sankt 
Hans gränd) och Rådhusrätten tåla? 
Frågan är om detta är uttryck för en 
politisk strid mellan socialdemo
krater i LKF:s styrelse och övriga 
hyresgäster? Men alla sådana röstar 
naturligtvis inte borgerligt. .. 

En stångbybo hade varit på KON 
Toms möte för ett par veckor sedan 
och nu förirrat sig till KON Norrs. 
Han pläderade varmt för en ut
byggnad av Haraidsfält öster om 

Stångby station, och höll med om 
att Stångbys pågatågshållplats är 
hotad, om inte fler utnyttjar den. 
Men en så stor utbyggnad som 
översiktsplanen föreslårruntStång
by, är nog i mesta laget, tyckte han. 

Rekordmöte i Dalby 
Mer än 90 personer hade ställt upp 
på onsdagkvällen i Dalby på Ny
vångskolan. Men så hade också ett 
par lokaltidningar skrivit inför 
mötet, och det kan ju vara bra för 
att locka folk dit. Tendensen att 
samrådsmötena i de f.d. egna kom
munerna i öster drar mer folk tyder 
på ett stadigt stort intresse sedan 
självständigheten, för dessa orters 
utveckling. 

Enligt samrådsförslaget planeras 
för en storutbyggnad i Dal by, som 
mest beror på att Dalby ligger i 
kommunens mittpunkt, och att både 
järnväg från Staffanstorp och 
snabbspårväg från Lund och Ideon 
är utritade - om än otydligt - i 
planen. Folket i Dal by varupprörda 
över den stora satsningen på ut
byggnad kring Önneslöv under den 
senare tjugoårsperioden, .när om
rådesbestärnmelsemaförOnneslöv 
förordar en mycket försiktig ut
byggnadkringdengamlabyn. Vad 
är det som gäller? undrade byborna. 

Louise Rehn Winsborg, sedan 
länge ökänd bilfanatiker i full-

mäktige, lyckades nästan uppvigla 
dalbyborna till ett totalt fördöm
ande av snabbspårvägen genom 
Dalbys centrum, att döma av de 
applåder hon fick efter sitt an i
merade inlägg. Där beskrev hon 
den fara som de snabbt framrusande 
spåvagnarna skulle kunna bli och 
det fruktansvärda buller de åstad
kommer. De skulle fordra 50 meters 
säkerhetsavstånd i sidled och minst 
lika lång bromssträcka, menade 
hon. 

Sammanfattningsvis är dalby
borna tveksamma till en tredubb
ling av antalet lägenheter under 
planperioden, medan sandby- och 
genarpsborna känner sig för
fördelade och önskar mer utbygg
nad av sina orterför att kunna hålla 
dem vid liv. Anledningen till över
siktsplanens olika utbyggnads
volymer i de östra tätorterna är den 
ojämna satsningen på spårburen 
kollektivtrafik - till Sandby och 
Genarp planeras inga spår och där
för ingen större bostadsutbyggnad. 

Möte med grannkommuner 
Lunds grannkommuner var in
bjudna till ett möte i fredags för att 
ge synpunkter på vårt förslag till 
översiktsplan. Det var inte särskilt 
många av de inbjudna som hade 
kommit. Intressetriktades dock mot 
gemensamma och regionala sam-

band. Lomma undrade varför Lund 
inte planerade spår västerut mot 
kusten, när nu Lomma hade tänkt 
sig spår mot öster .. . Vidare var 
man mycket intresserad av att 
kommunerna gemensamt skulle 
driva på större vägutbyggnader, 
t.ex. norrut(väg23) . Lundharredan 
goda vägförbindelser norrut, och 
på nästa byggnadsnämndsmöte 
kommer Lund sannolikt att vara 
skeptisk till sådana nya vägar om 
de kostar för mycket. Det har talats 
om att ny sträckning av väg 23 
öster eller väster om Ringsjöarna 
skulle kosta upp emot en miljard 
kronorl En sådan investering för 
vägtrafiken vill inte Lund medverka 
till. 

Slutligen diskuterades avsakna
den av en gemensam handelspoli
tik, där man konstaterade att Lund 
var framgångsrikt mot etablering 
av stormarknader. Lennart Prytz 
(s) erinrade om attSSK fortfarande 
finns kvar, och att medlemskom
munerna lovat att remittera sina 
planer för butiksetableringar till 
varandra. 

Burlöv som syndat mot denna 
överenskommelse var inte med på 
mötet. 

Thomas S. 

Att sätta bocken i galen tunna 
Nå.gon .gång i juli publicerades en framåt i riktning av att sanera den steriliseringstankama. Redan i riks
artlkel!DagensNyheter. Den ~ade sve::zskafolkstammen, att befrza den dagen 1922 togs steriliseringsfrå
de yanl1gaste kannetecknen pa ~n ifran fortplantnzng av arvsanlag, gan upp i en motion från social
politisk pamflett. Den utg1ck fran som leda tzll att tframttda genera- demokraterna Alfred Petren och 
någonting som bevisligen inträffat. tioner det förekommer individer, Ernst Wigforss tillsammans med 
Därefter framhölls en. del fakta, som icke äro önskvärda medl~m- några liberaler och bondeförburr-
andra vantolka~esoch v1ssaund'm.- mar av ett sunt ochfrtsktfolk. daren Nils Wohlin. Det gällde då 
hölls. Den gav m tryck av attavsloJa främst utveckl ingsstörda och epi-
någ~t som varit fördolt. Den pekade Ont om plats leptiker. 
slutligen ~t en ans~ang; det soc1al- Tyvärr hade tidningen inte utrym- Det var två som opponerade sig, 
demokratiska lartw~. . me för ytterligare ett citat från sam- en högerman samt vänstersocialis-

Jag s~ftc:rp~stenllsenngsd~~at- ma debatt: "Det är nära nog med ten Carl Lindhagen. 
ten. V a!] e t1dr:,m~ med mm sta SJälv- beklämming manfinner att man på Lindhagen kostade t o m på sig 
aktmng har hållit s1g med mmst en håll, varifrån man minst väntar en ironi som skulle visa sig vara en 
tyckare i denna fråga. VB:s själv- det, ger uttryck åt sådana tankar profetia: "Varför skall man bara 
aktmngkand1skuteras,mentyckare och en sådan inställning till pro- beröva dessa för sig själva och 
har vi . blemet, som obehagligt mycket samhället onyttigapersonerförmå

erinra om den rasförbättring, som gan av fortplantning? Ar det icke 
man i vissa totalitärt styrda länder en större välgärning för dem att 
söker bedriva med hjälp av ope- beröva dem även livet?" 
rationskniven. Jag vill inte vara Det är naturligtvis inte att vänta 
med om att med min röst på något sig att pressen skall intressera sig 
sätt understödja sådana tenden- förvänsterns politik. Detfinns vik
ser". Orden kom från Set Persson, tigare saker att skriva om när det 
kommunisternas representant i gäller vänsterpartiet. 

Här kommer en 
Zarembas DN-artikel öppnade de 
ömmande tårnas slussar på vidga
vel. Margot Wallström förklarade 
indignerat att sossarna inte alls var 
skyldiga och för resten var alla 
andra med. När inte detta hjälpte 
satte regeringen till en utredning 
för att ge de ännu överlevande off
ren ett pekuniärt plåster på såren. 

Wallström fick instämmanden 
på ledarsida från såväl Arbetet som 
Sydsvenskan. Per T. Ohlsson pas
sade naturligtvis på att ge centern 
ett tjuvnyp genom att påpeka att 
gamla bondeförbundet särskilt ut
märkt sig genom samlingsregering
ensjustitieminister K. G. Westman. 
I riksdagsdebatten inför 1941 års 
steriliseringslag sa Westman bl.a. 
attlagen varett "betydelsefullt steg 

första kammaren. Den senaste politiska dragning-
De flesta andra debattörer (som en i steriliseringsfrågan står Stig

jag läst) har också gått påkålsupar- Björn Ljunggren för, som söndags
temat. Ingen har, verkar det, brytt gäst i Arbetet den 8 september. 
sig om att gräva djupare där käl- Han gör sig till tolk för vanligt 
loma står (för att fortsätta bild- svenskt folk. Han tycker att sterili
förvrängningen). Det hadedeträckt seringspolitiken var uttryck för 
med att läsa lundaprofessom Gun- "kollektivismen". Det visar sig att 
nar Brobergs bok "Oönskade i folk- svenska folket tycker som han; att 
hemmet" (utgiven på Gidlunds kollektivismen är ute och indivi-
1991 tillsammans medMattias Ty- dualismen "trots all t har en poäng". 
den) för att upptäcka att det fanns Förnyarna inom (s) behöver drag
fler föregångare till dagens vänster- hjälp den här veckan, verkar det. 
parti som tidigtopponerade sig mot Rune Liljekvist 
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KULTURNATTEN 20/9 
Västerkyrkans program vid 

u ni versitetsplatsen. 
Folkhögskola till salu 

"Afrikabilden i Sverige" 
19.25 Afrikansk musik från 

Malmö, del l 
Kör och solistinslag av 
lärare och elever från 
Musikhögskolan i 
Malmö. 

19.35 Välkornmen till mitt 
Afrika 
Högskolelektor Bereket 
Yebio 

19.45 Så har min Afrikabild 
förändrats 
Författaren och frilans
journalisten Björn Kumm 

19.55 The Sound of Gospels 
Cyndee Peters med kör. 
Ackompanjatör: Daniel 
Stenbaek 

20.15 Mina bilder av Afrika 
Författaren Lennart 
Hagerfors 

20.25 Afrikansk poesi i svensk 
tolkning 
Recitation Eva SventeHus 

20.35 Afrikanska bilder 
Sven Gunnar Bråhammar 
visar och berättar om 
några av C. O. Hultens 
afrikanska bilder 

20.50 Afrikansk musik från 
Malrnö2 

21.00 Nu finns Lunds univer
sitet i Afrika! 
Fil dr Bengt Nilsson om 
universitetets afrikanska 
nätverk 

21.10 "Vem stickar numera 
strumpor till nakna 
negerbarn?" 
Minihearing om u-hjälp 
och mission. TV repor
tern Lars Adaktusson 
utfrågar Diakonias f. 
direktor Karl-Axel 
Elmquist och Gunilla 
Johansson-Svensson som 
arbetat i Sydafrika 

21.30 Afrikanskt artisteri 

21.40 Afrikabilden i Sverige 
Hearing med Lars 
Adaktusson som utfrå
gare. I panelen Gunilla 
Johansson Svensson, 
Bereket Yebio, Björn 
Kumm, Lennart Hager
fors, Bengt Nilsson och 
Karl-Axel Elmquist 

22.15-22.40 Afroamerikanska 
toner i lundakvällen. 
Cyndee Peters. Ackompan
jatör: Daniel Stenbaek 

Konkursen för Bona och K varnby 
visar svagheten i att inte ha en 
moderorganisation som kan stötta 
i svåra tider. 

Bona-Kvarnby tillhör arbetar
rörelsen, men vänsterpartiet har 
inte kunnat eller velat bistå Bona
stiftelsen med det antal miljoner 
som skulle kunna lyfta skolan ur 
dess kris. 

Det hade behövts. 
Det är möjligt att priset bli vit 

för högt. 
Nuriskerarskolanattgåarbetar

rörelsen ur händerna. 
Partisekreteraren Lars Ohly 

skyller på Sparbanken i Motala 
som stoppade en checkkredit och 
därmed tvingade fram konkursen. 

Det är på sätt och vis en undan
flykt. 

Gemensam ekonomi 
Bona och K varnby som tillhör 
samma stiftelse och har gemensam 
ekonomi, råkade i kris redan hösten 
1995. Samtidigt som det nya 
K varnby invigdes började skolled
ningen förstå att det fanns risk att 
budgeten skulle spricka. 

Redan i fjor blev underskottet 
galopperande. skolledningen på 
de båda skoloma höll katastrof
möte tillsammans med stiftelsens 
styrelse, och man beslöt att dra ner 
verksamheten och avskeda lärare. 
I K varnby sa dåvarande rektom 
Bengt Hall upp ett tiotal lärare. 
Det varen oerhört plågsam process 
som mötte fullständig oförståelse 
från lärarna. 

- Vi ville inte göra som på 
andra håll, använda personalen 
som finansiellt dragspel, utan var 
måna om tryggheten för alla vi 
anställt, säger Bengt Hall. 

Det blev en smärtsam och ovan 
upplevelse att försöka anpassa en 
organisation som byggts upp med 
solidaritet som riktmärke till ramar 
som stenhårt sattes av den fria 
marknaden. 

För sent 
I efterhand kan man inse att an
passningen borde ha gjorts långt 
tidigare. Och av båda folkhög
skolorna. 

Den folkhögskola som byggdes 
med frivilliga medel och med 
fri villigt arbete utanför Motalaoch 
som öppnade 1984 blev en belast
ning i minst lika stor utsträckning 
som den var en tillgång. 

Driftskostnaderna uppgår till en 
milj kronor om året. Bara att värma 
upp byggnaderna kostar 700.000 
kronor. Taket behöver läggas om. 

Det ligger ingen ekonomi i att 
driva internat. 

Beslöt att sälja 
Till slut beslöt stiftelsen att kasta 
in handduken beträffande Bona, 
och fattade beslut om att sälja hela 
anläggningen och flytta verksam
heten till hyrda lokaler i Motala. 

Kronofogden var inkopplad 
eftersom skolan slirade med be
talningarna av sina arbetsgivar
avgifter. Skulderna till staten 
uppgick till 3,4 milj kronor vid 
konkursen. Stiftelsen mötte ändå 
förståelse från kronofogden, då en 
tillfällighet gjorde att krisen blev 
akut. 

Den gamle kronofogden pensio
nerades, och hans efterträdare var 
inte lika benägen att se genom 
fingrarna. 

Då Sparbanken stoppade check
krediten kunde man inte längre 
betala ut lönerna, och konkursen 
var ett faktum. 

stiftelsens finansertycks vid det 
tillfället ha varit i upplösning. 

Sedan ett år tillbaka använde 
man tillfälliga krediter, check
krediteroch lån av partikassan för 
att kunna betala sina utgifter. 

Halverades över en natt 
Byggnaderna i Bona utanför Mo
tala var en slumrande bomb. Men 
den hann inte brisera. Smällen kom 
flera år tidigare, då staten började 
reparera sitt budgetunderskott 
genom att dra in på bidragen till 
folkbildning och folkhögskolor. 
Den statliga budgetsaneringen 
drabbade också skolans beställare. 

Bona/K varnby sålde uppdrags
utbildning men konkurrerades ut, 
då lagen om offentlig upphandling 
och fri konkurrens infördes i ut
bildningssektorn. Merellermindre 
seriösa utbildningsorganisatörer 
dumpade marknaden. Stora upp
dragsutbildningar försvann när 
kunderna plötsligt fick ont om 
pengar. AMS hade varit en stor 
beställare, men hälften av AMs
kurserna försvann över en natt, då 
AMS fick sina anslag nedskurna 
av staten. 

Satt fast 
Samtidigt satt man i K varnby med 
stora fasta kostnader. Skolan hade 
byggts om för 8 miljoner. Man 
expanderade genom att använda 
det tidigare överskottet, vilket inte 
är särskilt ovanligt. Men för att 
betala kostnaderna förutsattes att 
intäkterna skulle fortsätta att 
strömma in som tidigare. 

K varnby satsade aldrig på 
internatutbildning, vilken så tungt 
belastade Bona. Men att hyra 
lokaler kostar också pengar. 
Kvarnby kunde växa kraftigt 

genom att man hyrde lokaler, 
"Röda skolan" i centrala Malmö. 
Kvarnby har därmed större kapa
citet (300 elever) än Bonas 200. 
Men hyreskontraktet kostade 
800.000 kronor om året och går 
inte ut förrän år 1999. 

Skolan hoppades att efterfrågan 
skulle vända. Men att både bromsa 
och gasa på en gång låter sig inte 
göras så lätt med en personal som 
är rädd att förlora sina jobb. 

Dystert jubileum 
Det blir ett dystert jubileum för 
Kvarnby. Den första kursen star
tade för tio år sedan, hösten 1986. 
l folkhögskole-sverigeoch utbild
ningsvärlden har skolan emellertid 
skaffat sig ett gott rykte med am
bitionen att ge förnyad start till 
dem som har getts de sämsta för
utsättningarna att ta sig fram i 
samhället. 

Det är klass på utbildningenfrån 
K varnby. Efterfrågan från eleverna 
är god, höstens kurser är väl besatta 
och skolan är med i Kunskaps
lyftet, regeringens program för 
gymnasieutbildning. Möjligheten 
till enrekonstruktion verkar finnas. 
Nu är Bona!Kvarnby i praktiken 
till salu. Lånen på fastigheterna 
tycks inte vara överdrivet stora. 
Men det är ändå tillräckligt för att 
det ska vara bankerna som har 
bollen . Om inte konkursförval
taren hittar en köpare som ban
kerna tror på, kanlångivarna tvinga 
fram en exekutiv försäljning . 
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RÖDA KAPELLET Sö 14.9 kl 18.45. 
Rep med Joakim på Mårtenstorget, 
Kulturnattsrepertoaren + låtar inför 
appellmöte i Broby och Osby 20.9: nr 
25, 67:4, 164, 170, 208, 271, 298 och 
325. Kulturnatten 20.9 : genrep på 
Mårtenstorget 17-18, uppträdevid Lund 
C 20.35-21.15. Ingen rep. sö. 21.9. 
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