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Så blev min kulturnatt 
För sent, ständigt försenad. Jag 
upptäcker för sent att bussen går 
snart. 91-an går endast tre gånger 
i timmen och jag som bestämt 
möte klockan kvart i sju. Kastar i 
mig en morot och ett äpple och 
rusar till hållplatsen. Lång väntan 
och för sent, femton minuter för 
sent kornmer bussen. Men 91-an 
är full, jag får inte åka med. Rusar 
tillbaka hem, hoppas tonårs
pojkarna fortfarande är hemma. 
Jag glömde nycklarna när jag 
rusade första gången. De är kvar 
men luften i mitt bakhjul på cykeln 
är inte kvar. Pumpar snabbt och 
cyklar ännu snabbare. En kvart 
försenad. Maken väntar i lugn och 
ro, han har insett problemet med 
överfulla bussar. 

Pålsson missad 
Men vi är för sena för att hinna till 
Saluhallen och Hans Pålssons 
"M u sik till salu". S trosar sakta ner 
mot stortorget, jag får lite mat i 
mig och vi köper ett Program för 
att lättare kunna planera kvällen. 
Plötsligt inser man hur mycket 
man inte kommer att hinna med. 
Denna timme mellan sju och åtta 
har de yngre fortfarande stora ytor 
att spraykriga på och det är nu man 
träffar gamla bekanta som man 

inte sett på år och dag, i alla fall 
inte sedan förra kulturnatten. 
Senare på kvällen är det för mycket 
folk och för mörkt, för att känna 
igen någon. Strax innan åtta tar vi 
oss till Kulturen, jag hittar en ledig 
stol i Hornsbergssalen och maken 
hittar sina sångkollegor utanför. 
Scherzokören sjunger som vanligt 
ett uppskattat program för en 
fullsatt sal. Åter ut på stan, denna 
gång med bestämda steg mot 
Saluhallen. 

Trängsel och 
öronbedövande sorl 
Det tar lite tid för nu tätnar 
folkmassorna. Strax innan nio står 
vi i Saluhallen, sammanpackade 
med hundratals andra. Maken 
säger attdet syns en flygel i mitten 
av lokalen. Sorlet är öronbedöv
ande, bekanta möter bekanta. Prick 
nio tränger sig en mörkklädd man 
fram genom folkhopen. Han släpps 
villigt fram. Sorlet avtar och vi får 
höra två pianostycken. Tio minu
ters väntan för tio minuters 
skönspeL Närmaste grannarna i 
folkmassan rycker snabbt upp 
Programmet och utropar lyckligt: 
"Så kort, men då hinner vi med 
stadshallen också". J ag undrar om 

det inte befinner sig flera gånger 
mer människor ute på stan, på väg 
till ett uppträde, än det fi nns 
människor närvarande vid upp
trädena. Men det är kanske det som 
är kultur. Vi strosar vidare, börjar 
känna oss sugna på något ätbart. Vi 
upptäcker att det finns inte så stort 
utbud som vanligt, så vi beslutar 
oss för att ta oss till stationen. Där 
finns kanske fler matställen, och vi 
vill kolla in vad som händer på 
scenen där. Det hörs toner när vi 
närmar oss. För sent. ... , de håller 
på att packa ihop. Röda kapellet 
läser vi i Programmet att vi har 
missat. 

Kultur kan vara en stor 
stark 
Vi värmer oss med en stor stark 
inomhus och vilar fötterna inför 
promenaden hem. Från stationen 
går vi via Knutstorget förbi gamla 
el verket, men vänta, vad är det som 
hörs . . .. Levande musik i lokalen 
som numera kallas Watt. Vi glider 
in och lyssnar. En halv låt sen är det 
slut. För sent ... . igen. Caroline 
Leander hade vi gärnalyssnat längre 
på. Hon fanns inte med i Pro
grammet?? Innan vi påbörjar 
vandringen hemåt skall vi gå förbi 
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Universitetstrappan. Där har 
Västerkyrkan en helkväll med 
temat "Afrika-bilden i Sverige" 
Men först vill vi ha en Chorichos 
vid Cirkusvagnen. För sent 
. ..... de är slut. När vi kommit 
upp till Universitetet håller Lars 
Adaktussonjust på att avsluta en 
hearing där. Men vi kommer inte 
försent för att lyssna på Cyndee 
Peters. Antiigen kan vi njuta av 
ett helt program med härliga 
medryckande sånger. Efteråt går 
vi hemåt och hör ljuden från 
Kulturnatten sakta försvi nna 
bakom oss. Klockan tolv är vi 
hemma och plockar fram lite 
nattamat ur kylen. Än är inte 
natten slut för oss. Tonårs
pojkarna har fått tid till klockan 
ett och skall inväntas. En kornmer 
i tid och den andre kommer, ja 
just det .... för sent (cykeln hade 
gått sönder). Så blev min kultur
natt. Men det bestående intrycket 
var den fantastiska ljusinstalla
tionen i Lundagård. Det var det 
vackraste jag sett på länge, den 
fy llde mig med fnissig glädje. Så 
enkelt men ändå så genialt. Tänk 
om den kunde användas som 
juldekoration, så att vi fick njuta 
av den igen . 

Bodil Veige 

Socialistisk folkeparti i mediafokus 
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Glimtar från invigningen av ombyggnaden vid centralstationen i 
lördags. 

Göte Bergström 

Socialistisk Folkeparti har lyckat 
hålla sig i focus för danska medias 
inrikespolitiska bevakning över 
hela sommaren t o m under den s k 
agurketiden. Det är den "interna" 
debatten om Amsterdamtraktatel 
- framförhandlat vid EU's rege
ringskonferens och som skall 
ersätta Maastrichtfördraget - som 
fångat medias intresse. Partiets 
ställningstagande bedöms ha ett 
betydande inflytande på utfallet 
av den folkomröstning, som 
Danmark skall ha nästa vår. 

Djup spricka i SF 
Frågan är massmedialt tacksam 
eftersom den så tydligt blottar den 
djupa spricka, som finns inom 
socialistisk folkeparti om europa
politiken, med färgstarka person
ligheter på båda sidor. SF lade fast 
sin partilinje på sitt EU-landsmöte 
den 6-7 september i Herning: Nej
sidan vann klart med två tredje
delar av ombuden för, "Nej till 
Amsterdamtraktatet" och en 

tredjedel för "Ja". Som en följd 
av beslutet avgick partiets grupp
ledare i folketinget, Steen Gade 
från sin post. 

Efter Danmarks nej till Maas
trichtavtalet i den första folkom
röstningen 1992 pressade SF i 
förhandlingar med övriga partier 
igenom fyra krav - undantag för 
Danmark, som accepterades av 
övriga medlemsländer i Eding
burg - som gjorde att partiet 
rekommenderade sina medlem
mar och sympatisörer att rösta ja 
i den andra fo lkomröstningen. 

Taktik avgjorde partilinje 
Partiledningen hade svagt stöd 
för den linjen bland fotfolket, men 
det taktiska målet var att visa för 
socialdemokraterna att man var 
en möjlig regeringspartner. Det 
blev nobben på ett för SF och 
ordföranden Holger K Nilesen 
ganska förödmjukande sätt, när 
frågan sedan blev aktuell. K var 
stod alltså partiet med en euroP,a-
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Varför går det så sakta att få in fler kvinnor i toppen? 
Att det går sakta är ju alldeles tydligt men 
varför? Ar det så att kvinnor inte vill? Inte är 
lika lämpliga som tuffa makthavare? Har vi 
satsat fel i vår karriärutveckling? Stöttar vi inte 
varandra tillräckligt? 

Uttrycker vi oss på fel sätt? Har vi t o m gröt 
i huvudet ibland? Förklaringarna är många och 
kommer från alla håll. Det är dags att granska de 
olika svaren som oftast handlar om att det något 
fel på kvinnor. 

I vårt samhälle sitter männen i toppen -
överallt. Det innebär att männen som grupp har 
blivit norm för hur en människa ska vara i 
arbetslivet. Vad som är normalt och vad som är 
avvikande (t ex att föda barn). Männens 
värderingar avgör vad som är sant och falskt, 
vad som är viktigt och oviktigt. 

Män är i maktposition i förhållande till 
kvinnor, inte bara när det gäller chefspositioner 
utan överhuvudtaget. Det innebär att män är 
mera värda som grupp. De får mer i veckopeng, 
de får mer av kommunens resurser som 
tonåringar, deras utbildning får kosta mer och 
de får mer betalt för sitt arbete, de får mer stöd 
som arbetslösa, mer forskning ägnas åt deras 
problem, mer tid i TV ägnas åt deras intressen. 
Kanske är det så att de är bättre, klokare, 
viktigare, mera värdefulla för samhället? 

Självklartärdet inte svaret på frågan i rubriken 
men vi beter oss och reagerar ofta som om det 
vore sant. Som om kvinnor inte är lika bra, lika 
viktiga och lika mycket värda. Därför är det t ex 
rätt vanligt att vi har svårare att förlåta misstag 
hos kvinnligacheferoch att vi ställer högre krav 
på dem. Därför är manlig konkurrensförmåga 
en bra egenskap men kvinnlig "avundsjuka" 
något negativt. Därför är det viktigt med 
blandade arbetsgrupper - men främst kvoteras 
män in där det finns för många kvinnor. Den 
l 00 % manliga ledningsgruppen verkar inte ha 
bekymmer med effektiviteten. Men där tror jag 
man har fel. 

Rent statistiskt är det självklart att om chefer 
rekryterades bland samtliga kompetenta kvinnor 
och män så skulle urvalet bli större och vi få 
bättre chefer. En blandad arbetsgrupp fungerar 
effektivare och det gäller förstås även 
ledningsgrupper. 

Det är viktigt att kvinnor tar samma makt 
som männen - annars blir vi inte lika mycket 
värda och kommerinte att få samma möjligheter 
eller lika mycket betalt oavsett var i makt
hierarkin vi befinner oss. Ju fler kvinnor i toppen 
desto bättre förutsättningar för alla kvinnor. 

Det är förstås också en demokrati och 
rättvisefråga att vi får halva makten och hela 
lönen. 

Så tillbaka till frågan - Varför går det så 
sakta? Alla lagar som hindrar är borta. Vi har 
rösträtt, vi är medlemmar i facket, vi lönearbetar 
mest bland kvinnor i världen, vi betalar skatt, vi 
har varit duktiga flickor i skolan och på 
u ni vers i te ten. 

Obegripligt att Gunnar 
det så med kommentarer 
ordförande. 

Den litterärt insatte GS har väl läst Björn 
Ranelids senaste bok som beskriver effekterna 
av ett avvikande utseende!? Läsekretsen 
förväntarsigen ursäktfören ti!Wi.lligförlöpning. 

Gösta John Bredberg 
stödprenumerant 

Vi kan identifiera fyra olika huvudtyper av 
förklaringar som i korthet ser ut så här: 

* De psykologiska och biologiska förkla
ringarna. Den bygger på att män och kvinnor 
är a v naturen olika ochgjorda för att komplettera 
varandra. Då kanske det egentligen inte är ett 
problem att det är män som bestämmer. Det är 
naturens ordning. Problemet blir då att män är 
mera värda och att vi inte tar vara på varandras 
resurser tillräckligt. Olika men lika värda är 
parollen. 

Hit kan vi räkna alla teorier om hormonernas 
inverkan på vårt beteende (de adrenalinstinna 
hannarna t ex), antaganden om ursprunglig 
rollfördelning med männen som jägare och 
kvinnan som samlare/odlare, teorier om hur 
våra hjärnhalvor ser ut, om våra olika 
psykologiska behov. 

Psykologiska och biologiska teorier om ras 
och kön har i ett historiskt perspektiv ofta 
använts politiskt för att rättfärdiga att en grupp 
dominerar en annan eller inte är lika mycket 
värd. 

Rasbiologiska teorier är inte längre politiskt 
korrekta i vårt samhälle men könsbiologiska är 
populärare än på länge. Vi kommer att 
återkomma till detta. 

* Den historiska förklaringen, dvs 
anledningen är att männen har ett antal hundra 
års försprång i arbetslivet och det tar ett tag 
innan vi kvinnor kommer ikapp. Förändringen 
går sakta men säkert och vi kan försöka puffa på 
den på olika sätt t ex genom att särskilt stödja 
kvinnor, uppmuntrade unga fl ickornaattskaffa 
sig en utbildning (gärna teknisk). Den 
backlasheffekt vi märker är svår att förklara 
med detta perspektivet. Det verkar inte heller 
särskilt tryggt att enbart lita till tidens gång. De 

Informationsmöte måndag 29. 
september kl 19 i Röda Huset, 
Industrigatan 4 i Malmö för alla som 
är intresserade av Kvarnbyskolans 
fortlevnad. 

2 oktober blir det ett konstitu
erande möte för en ekonomisk 
förening som förhoppningsvis vill 
driva skolan i framtiden. 

som kämpade för rösträtten hade nog tänkt sig 
att det skulle se annorlunda ut tre generationer 
senare. 

* Den situationena förklaringen, dvs 
frånvaron av kvinnor på toppen beror på hur 
kvinnors och familjens Ii v ser ut idag. (Tidigare 
har både skatteregler och pensionssystem 
ändrats för att uppmuntra kvinnors förvärs
arbete.) Nu anses det för tungt att kombinera 
föräldraskap och karriär, åtminstone kvinnors 
föräldraskap och karriär. För stort antal kvinnor 
är dubbelarbetande eller deltidsarbetande (aldrig 
arbetar vi lagom) och då orkar man inte också 
vara tuff chef. Lösningen blir att försöka 
underlätta eller uppmuntra en annan fördelning 
av ansvaret genom t ex föräldraförsäkring, 
barnomsorg, pappamånad, avdragsgill hem
hjälp. 

Ibland också förslag om att ändra arbetslivets 
organisation mot t ex mera distansarbete eller 
kortare arbetstider för alla. Större delen av 
samhällets insatser har utgått från denna syn 
och vi har också kommit långt i Sverige när det 
gäller både kvinnors och mäns rätt att få vara 
föräldrar. Tyvärr har det inte ändrat makt
balansen. Det kanske t o m är så att det i första 
hand är männen som grupp som har tjänat på att 
kvinnor idag väntas kunna försörja sig själva 
och barnen med viss hjälp från staten. 

* Den strukturella förklaringen som kan 
uttryckas i att patriarkatet reproducerar sig själv 
och ständigt finnernya former för sitt bevarande. 
Eller enklare - Den som har makten ser till att 
behålla den. Några exempel: 

När flickorna i större utsträckning började 
läsa på universitetet (och då inte i första hand på 
de s k förlovningslinjerna) infördes hög
skoleprovet - en ny väg in för slarviga 
pojkar .. ...... . 

När vi äntligen fick "Varannan damernas" i 
politiken växer diskussionen om mera personval 
-som gynnar män ........ 

När doktorsavhandlingarna växer i antal om 
hur kvinnor lönediskrimineras ökarinriktningen 
mot individuelllönesättning-som hittils gynnat 
män. Ju mera individuell lönesättning, desto 
större skillnad mellan kvinnor och mäns 
löner ........ 

När kvinnorbörjar känna sig säkra nog för att 
söka chefsjobben - ändras kompetenskraven, 
slutarman annonsera utan använder head-hunter 
istället.. .... 

Maria Tullberg 
Uppsnappat på Qnet. Publiceras med 

författarens medgivande. 

Thore från Eslöv vill tacka Hanna Gedin för 
hennes röst vid Ung Vänsters appellmöte med 
ett fång röda nejlikor. Tackar även för 
ljudanläggning från Vänsterpartiet i Lund som 
inramade min 64-årsdag. 

Thore Mäller 



Boktips 
Vi var många som höll på Lillemor 
Arvidsson och hejade på henne 
under hennes tid som första kvinna 
i LO-toppen . Den bild vi fått av 
henne som en klok, modig och 
schysst person står sig gott vid 
läsningen av den bok som nyligen 
kommit ut med titeln När Lillemor 
fick makten. Som författare står 
Lillemor Arvidsson och Gunilla 
Wettergren, redaktör på tidningen 
Kommunalarbetaren. 
U r kvinnoperspektiv 

Bokens form verkar först lite 
trist, rätt upp och ner berättas det 
om hur Lillemor valdes till Kom
munalarbetarförbundets ordfö
rande, om hur hon själv upplevde 
vägen dit och hur hon såg på sin 
nyvunna position. Snart blir det 
emellertid en mycket spännande 
bok, som är svår att lägga ifrån sig, 
när maktspelet bakom kulisserna i 
den socialdemokratiska makt
toppen skildras- den fackliga såväl 
som den politiska. Den enkla 
intervjuformen för berättande t visar 
sig nu plötsligt bli intressantgenom 
att den ger utrymme för Lillemors 
personliga reflexioner som flätas 
in och ger ett kvinnaperspektiv på 
det som hände. Vi fåren ny version, 
intressantare än den vi fick via 
media då det begav sig, där jag är 
övertygad om att alla kvinnor som 
någonsin haft ett politiskt uppdrag 
kan finna identifikationspunkter. 
Lillemorredovisar konkret hur hon 
agerade i olika situationer och hur 
hon ofta valde att gå sin egen väg 

där traditionen bjöd en annan. Det 
blev ettkrävande jobb där hon oftast 
stod mycket ensam. 

Vi vet hur det slutade, hon blev 
sjuk och hoppade av. Det är lätt att 
sucka över politikens omänskliga 
arbetsformer, men Lillemor 
reflekterar även här över hur det 
hela kanske hade kunnat gjorts på 
ett annat vis . Den tuffhet som hon 
visade i rollen som förbunds
ordförande fanns jämsides med ett 
bräckligt självförtroende. Dethade 
hon börjat gå och få hjälp med, 
men när tiden tröt tyckte hon inte 
hon kunde slösa den på sig själv. 
Var finns kvinnostöd? 

Hon ger också uttryck för en 
besvikelse när det gäller upp
backningunderifrån från kvinnorna 
i facket, i det socialdemokratiska 
partiet, från stödstrumporna och 
andra. Den kan ibland bara gälla 
den där dunken i ryggen som män 
ofta får, men hon menar att kvinnor 
har svårare att stödjaandrakvinnor 
som tagit sig upp i samhällets 
toppskikt . J antelagen slår här hårt 
när backningen som mest skulle 
behövts. 

Det värmer när man mot slutet 
får läsa om hur Lillemor rent 
personligt får det bra med sin nya 
man och familj. Det är dock dags 
att göra något åt att en varm, klok 
ochkunnig kvinna, som är omtyckt 
i de breda folklagren, inte orkade 
jobba kvar i maktens korridorer! 

Lena Lundgren 

Wallenberg räddar v-distriktet? 

- Om nu S-E-banken också 
konkar sitter vi jävligt risigt till l 

Det var den spontana reaktionen 
hos en medlem av vänsterpartiets 
distriktsstyrelse när han påmindes 
om att distriktet hade lånat ut en 
kvarts miljon till de konkursade 
folkhögskolorna Bona och Kvarn
by. 

Senare har det klargjorts att det i 
bästa fall bara är 50 000 kr som går 
förlorade . För den övriga summan 
finns det säkerhet i fastigheterna. 
Det förutsätter naturligtvis att de 
av konkursförval taren kan avyttras 
till ett rimligt pris, och där finns det 
anledning att sätta frågetecken 
åtminstone för Bona, ett svårskött 
och värmeslukande komplex i norra 
Östergötlands dystra skogsbygd. 

Med S-E-banken förhåller det 
sej så att den hotades av konkurs 
under bankkrisens värsta dagar. 

Marknaden hade tappat tron på den 
och aktien sjönk till under 9 kr. Då 
gick skånedistriktet in och köpte 
tusen aktier, för att kunna agera på 
bolagsstämmorna (vilket har gjorts 
med Johan Lönnroth och Jörn 
Svensson som ombud) men även 
som en kapitalplacering. När ett 
anbud kom att köpa tusen aktier till 
för 20 kr styck nappade man på det. 
Nu pendlar A-aktiens värde kring 
90 kr. 

Sådet är nog ingen risk för att s
E-banken trillar dit och Skåne
distriktet kan åtminstone delvis 
kompensera sej för denförlust som 
partiets skolor vållar. An en gång 
har det bekräftats att Wallenberg 
är en bättre än vänstern. Men vi får 
heller inte glömma statens/skatte
betalarnas insats för att rädda 
Skandinaviska Enskilda och andra 
banker. 

Gr 

Bilavdragen 
-Detta är det obehagligaste förslag 
somjag varit med och behandlat i 
Lunds kommunfullmäktige! 

Så sa kommunstyrelsens ord
förande, Gun Hellsvik (m). Det är 
rätt många år sen nu. Förslaget var 
en v-motion om att hjälpa skatte
myndigheterna med granskningen 
av bilavdragen i kommunen . 
Bakgrunden var en i taxerings
nämnderna förvärvad insikt om att 
småfusket var utbrett, inte minst i 
de östra kommundelarna, attoärliga 
deklaranter skaffade sej fördelar 
på de ärligas bekostnad och att 
kommunen gick miste om be
tydande skatteinkomster. 

Gun Hellsvik slog vakt om de 
skattesmitande pendlarna. Det 
handlade ju i hög grad om hennes 
eget partis och de andra borgerliga 
mu-tiernas väljare. 
Okning av subventioner 

Sverige är ett av de få länder i 
världen som subventionerar arbets
resor. Bilpendlarna har länge 
översubventionerats. För några år 
sen togs ett principbeslut att 
successivt avveckla resavdragen. 
Undre gränsen höjdes starkt och 
avdragen skulle låsas på 13 kr milen 
för att genom inflationen långsamt 
urholkas. 

Nu har alltså s + c beslutat att 
höja undre gränsen från 6000 till 
7000 kr men höja bilavdragen till 
15 kr milen. Det är ett sällsynt uselt 
beslut: 

l. Bilisternas milkostnad låg 
redan tidigare under 13 kr. Nu ökar 
subventioneringen av dem. 

Tanke vid ett trafikljus 
Nu har de äntligen lagat skarven 
mellan cykelbana och körbana vid 
övergångsstället på ÖstraM ärtens
gatan. Säkert påskyndades pro
cessen av att Ingrid N athell skrev 
och klagade på sydsvenskans 
Lundasida. 

Problemet var förvisso bagatell
artat och gällde en i stor utsträck
ning privilegierad population: de 
boende i villaområdena på södra 
Tuna och Galjevången. Ändå är 
jag inte nöjd. 

Skarven hade uppstått när de 
lade om trafikljuset. Inte vet jag 
om det var nödvändigt, det gamla 
fungerade nästan alltid. Kanske var 
kablarna gamla, kanske sker en 
rutinartad förnyelse efter ett visst 
antal år. 
Varför separata ljus? 

Men man passade på att ändra 
ljuset också. Marginellt men dock. 
Förr när man tryckte på den enda 
knappen i öster tändes grönljuset 
för både cykelöverfarten och det 
parallella övergångsstället. Nu är 
det separata knappar. Förr hölljag 
ögonen på gångljuset och cyklade 
över när det slog om. Nu måste jag 
kika på samma stolpe där tryck
knappen sitter. Lite obekvämt men 
det går ju. 

Fast jag undrar till vad nytta 
ändringen gjordes . Två knappar 
med tillhörande ledningar kräver 
en smulamerunderhåll än en. Ingen 
bilist vinner på nyheten: han måste 
ändå stanna för rödljuset Men fötr 

2. Buss- och tågpendlarna får 
ökade kostnader genom gräns
höjningen men kompenseras inte, i 
motsats till bilisterna. 

3. Kommunerna förlorar 340 
miljoner i skatt, enligt en k d-kalk y l. 
Lund haren dryg procent av landets 
befolkning och skulle därför 
schablonmässigt förlora 3/4 miljo
ner, men trol igen blir det mer p.g.a. 
våra många pendlare i öster. 

4. Som med alla avdrag vinner 
höginkomsttagare mer än lågin
komsttagare . 

5. Det är inte glesbygden som 
främst gynnas, trots retoriken. I 
Kiruna får 7 procent av löntagarna 
reseavdrag, i Vellinge 37. Typvin
naren är den som (i likhet med 
länsskattechefen) bor i Skanör/ 
Falsterbo och arbetspendlar till 
Malmö. 

6. skattemyndigheterna har 
rustat ner sin kontrollapparat. Nyss 
berättade Svenska Dagbladet att 
man i Uppsala län utan granskning 
godtar alla yrkanden på reseavdrag 
under 50 000 kr om året! 

Det finns anledning till ett nytt 
initiativ för att hjälpa fogden och 
därmed mildra skadeverkningarna 
i Lund. Men vi betvivlar att det 
finns majoritet för ett sådant . 
Socialdemokraterna har av feg 
taktik handlat mot bättre över
tygelse. Centern har pressat fram 
ett beslut som inte prioriterar 
glesbygdsborna och går emot en 
förnuftig miljöpolitik, i hopp om 
att det ska dupera en eller annan 
väljare. 

Bondjävlar! 

gick gångarna över gratis när 
cyklisterna hade tryckt. Nu måste 
de trycka själva vilket kan betyda 
en halv minuts extra väntan. 

Lund har förmånen att äga en 
stark intresseorganisation i form 
av Fot- och cykel folket. Alla de tre 
styrande partierna säger sej vilja 
främja samma kategori. Vänster
partiets ordinarie ledamot i Tek
niska nämnden skrev för åtskilliga 
år sen och kritiserade systemet att 
cyklister måste knapptrycka sej 
över vissa övergångar medan 
bilisterna slipper. Men när ljusen 
på Östra Vallgatan byggdes om 
blev det ändå en liten försämring 
för gångarna. 
Dubbelrikta för cyklister 

Det finns en rad andra problem 
för oss som cyklar öst-västligt 
genom stadskärnan. Värst är 
enkelriktningen på Tomegaps
gatan. Det gör att många cyklister 
på väg österut väljer att cykla på 
trottaren i stället. N y ss var j ag åter 
tvungen att tackla ner en sådan på 
körbanan. 

Nu hardet presenterats ett förslag 
till dubbelriktad cykeltrafik där, och 
slopade p-platser- men det drogs 
tillbakaför omarbetning. Jag tvi v l ar 
starkt på att det hinner förverkligas 
till nästa val. 

Och jag tänker under. min korta 
väntan på grönt vid Ostra Vall
gatan : hjälper det att vinna ett 
kommunalval med ett bra miljö
och trafikpolitiskt program? 

Gunnar Sandin 
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Alkoholism, vadå? 
Alkoholism, vadå, ungefär så här 
låter det tyvärr även i vårt parti. Så 
länge det inte drabbar mig, finns 
det ingen anledning att föra upp 
det på dagordningen . Debatter om 
alkohol och dess konsekvensertigs 
ihjäl. Varför? "Vanligt" folk har 
ingen aning om vad alkoholism är. 
Det finns läkare, leg. sjuk
sköterskor och sjukvårdpolitiker 
som förnekar att det handlar om en 
sjukdom. 

Alkoholism är en progressiv, 
obotlig, dödlig men behand
lingsbar farniljesjukdom, en av vår 
tids största folksjukdomar. Den 
kostar enorma summor för sjuk
vården och ofattbart mänskligt 
lidande för alkoholisten såväl som 
anhöriga. Ingen vetenskapsman 
har kunnat påvisa vad alko
hol ismen är ochnyktra alkoholister 
är inga vetenskapsmän, eller ... ? 
Ann Schlyters fråga om alternativa 
politiska strategier är KLOK och 
berättigad. Det är otroligt tufft att 
tillnyktra. Bepansrade gelehallon 
är ett bra uttryck om nynyktra! 
Varför inte prova med två parti
företrädare till en böljan. Ingen 
alkoholist kan avge nykterhetslöfte 
till någon annan än sig själv. Man 
kan bara vara nykter för sin egen 
skull EN DAG I TAGET! 

Thore, nykter alkoholist 

Bepansrade gelehallon 

F orts från sid l 
Socialistisk Folkeparti .... 
politik som var dåligt förankrad 

bland medlemmar och sympati-
sörer, med en koppling till det 
politiska etablissemanget, som 
kändes obekväm och utan något 
positivt i utbyte. 

I bakgrunden finns också 
gammal en maktkamp inom SF, 
som man löst genom maktdelning. 
Det var mycket jämt i parti
ledarvalet efter Gert Pedersen där 
Holger K Nielsen vann över Steen 
Gaade. Den senare fick för 
balansens skull posten som num
mer två, gruppledare och talesman 
förpartiet i folketinget Steen Gade 
har också varit SFs talesman i 
europafrågor. 

Hellre Amsterdam än 
Maastricht 
Det kan verka en aning märkligt 
att danska media och övriga 
politiska partier är så intresserade 
av var SF hamnar i en politisk 
fråga. För det finns ett reellt 
politiskt intresse också, inte bara 
för den inre splittringen. 

Det är många bedömare, som 
menar att folksocialisternas roll 
var avgörande för att Danmark 
accepterade Maastrichtfördraget 
vid den andra folkomröstningen. 
Partiets egna väljare röstade 
visserligen mot fördraget, på tvärs 
mot rekommendationerna, men 
tveksamma socialdemokratiska 
väljare på vänsterkanten på
verkades av SFs ställningstagande 
att rösta Ja. Det finns de, som tror 
att historien kan upprepa sig och 
att där Socialistisk Folkeparti 
hamnar, där hamnar också många 
socialdemokrater. 

Om ni reser till Umeå 
rekommenderas (om man får tro 
ett par recensioner som vi läst) ett 
besök på Norrlandsoperans upp
sättning av "Stadsmusikantema", 
en opera för barn med musik av 
Jonas Forssell och libretto (och 
regi) av Maria Sundqvist. 

Operachefen Forssell är gammal 
Lunda-och VB-vän. Röda Kapel
let har en hel del av hans arran
gemang och någon tonsättning på 
sin repertoar. Maria är mångsidig 
kultutjobbare i Lund och under ett 
decennium dirigent för sagda 
Kapell. 

När det blev aktuellt med 
namnbyte (från Lunds kommunis
tiska blåsorkester) varjust "stads
musikanterna" konkurrerande 

förslag till Röda Kapellet. Det 
segrande namnet sitter bra men 
saknar alternativets mjuka själv
ironi. Maria Sundqvist hade det i 
tankarna redan då, och även den 
koppling mellan de musicerande 
djuren i Bremen och den åldrade 
Love Almquist som dog i den 
staden, full av längtan efter de söta 
svenska krusbären som mjöl
daggen ännu inte tagit död på. 

Nu kan man alltså ta del av 
kombination av saga och alm
quistsk nonsensvers i Umeå. Dit 
tar det bara sexton timmar med 
tåg. 

Gunnar Sandin 
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Partiledaren Holger K Nielsen 
har haft problem med logiken i 
sina argument mot Amsterdam
traktateL Det är på samtliga 
områden , som SF anser vara 
viktiga, klart bättre än Maastricht
fördraget, som partiet ställt sig 
bakom när det kompletterats med 
fyra undantag för Danmark. SF 
driv er kravet på att E U skall öppna 
sig för östeuropeiska länder, som 
vill bli medlemmarochman driver 
miljöfrågorna mycket hårt. På båda 
dessa områden innebär Amster
damtraktatel klara förbättringar. 
Holger K Nielsen hävdar då att 
EU inte går tillräckligt långt i de 
avgörande frågorna. Linjen blir 
alltså maximalistisk. Mera EU. 
Inte mindre. Partiet och Holger K 
har också kommit i konflikt med 
den samlade miljörörelsen i 
Danmark, som är positiv till 
Amsterdamtraktatetjust på grund 
av de förbättrade möjligheterna 
att driva radikal miljöpolitik .. 

Det fi nns givetvis en förklaring 
till Holger K's linje. Han vill 
komma i samklang med partiets 
gräsrötter och väljare och han vill 
hålla samman partiet. Hittills har 
han fått stöd också från den falang 
inom SF, som vill att Danmark 
skalllämna EU. Det är inte Holger 
K' s eller partiets linje. Man vill ha 
omförhandling och ett bättre avtal 
som resultat. statsministern Paul 
Nyrup Rasmusen har med be
stämdhet hävdat att omförhand
lingar är uteslutna. Blir det nej i 
folkomröstningen är det Maas
tricht som gäller. Frågan om det 
danska medlemskapet kan också 
aktualiseras och där är inte Holger 
K på samma sida, som många av 
de som stöder honom nu. De vill 
som sagt ut ur EU. 

Spricker - spricker ej 
l partiet har ordförandens linje en 
klar majoritet. I folketingsgruppen 
är de i minoritet. Där är det 7-6 för 
att acceptera AmsterdamtraktateL 
Den pinsamma situationen kom
mer emellertid inte att uppstå - att 
majoriteten av folketingsgruppen 
röstar mot partilinjen. Parti
lojaliteten gör att det blir fifty
fifty eller övervikt för Holger K 
Nielsens linje. Förre ordföranden 
Gert Pedersen och gruppens 
sekreterare har lovat att utebli när 
frågan kommer upp i folketinget, 
eller att rösta mot sin offentligt 
kända övertygelse. 

Gruppledaren, eller rättare sagt 
förre gruppledaren, Steen Gade 
har en speciell roll. Han är en av 
Folketingets mest ansedda poli
tiker och han har so m SF's 
talesman i europafrågor engagerat 
sig hårt för Amsterdamstraktatel 

och för den politiska utveckling 
av EU, som ligger bakom detta. 
Majoriteten på landsmötet i 
Heming hade säkert räknat med 
och hoppats att Steen Gade skulle 
fortsätta, som gruppledare i 
Folketinget Det hade bl a tvingat 
honom att ligga lågt i debatten 
fram t o m folkomröstningen. Nu 
valde han i stället att avgå från den 
posten, just med motiveringen att 
han ville driva "sin" linje med full 
kraft offentligt. Steen Gade har 
också meddelat att han kommer 
att ta initiativ till ett forum för 
europadebatt, som skall varaöppet 
för socialdemokrater, SF-are, 
" radikale"(medlemmar/sympa
tisörer till Radikale Venstre) och 
andra intresserade. Om detta är ett 
steg mot ett nytt parti är för tidigt 
att säga. Själv förnekar Steen Gade 
detta. Hans plats är i SF och ingen 
annanstans, men det finns de, som 
tvivlar. Om det inte blir ett nytt 
parti kan det mycket väl bli 
socialdemokraternaför honom. Då 
följer han i så fall europa
parlamentarikern John Iversen i 
fotspåren. 

Rof/Nilwn 

Föreningen 
Fäladsbibliotekets vänner 
har återuppstått efter flera års 
tystnad. Syftet med föreningen är 
att förstärka biblioteket som 
kulturellt centrum på Norr. Före
ningen vill genomföra arrange
mang,t ex teater, författarbesök 
och föreläsningar. Tidigare i höst 
har Kalejdoskops vagnteater spelat 
"Planeten Lund- Fristaden Lund, 
en etnokomedi på hjul" . l mitten 
av oktober planeras en kväll om 
rollspel och böcker, som vänder 
sig till både vuxna och ungdomar. 
Senare i november blir det förfat
tarbesök och skrivarverkstad. 

Lena Lundgren tell44964 
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