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Spara lugnt kära landsting 
Förstärk inkomsterna. Genomför de strukturbeslut, som 
redan är fattade och investera för framtiden. Det är 
vänsterpartiets recept för den skånska sjukvården. 
Det finns ett par saker, som vi landstingsskatten med en krona 
tyckermåstelyftasframidebatten får man in hela det belopp som 
om den skånska sjukvården. För saknas. Vi föreslår därför att den 
det första: Den skånskasjukvården ekonomiska planeringen inriktas 
ärintedyr!Tvärtom.Denärbillig; på att balans i ekonomin skall 
effektiv,lättillgängligförmedbor- uppnås till hälften genom ökade 
gama och den har hög kvalitet. intäkter/skattehöjning och att . 
Personalen gör ett jättejobb för hälften skall tas hem genom 
patienter och anhöriga! Det gäller samarbete, arbetsfördelning och · 
för övrigt för hela den svenska en förnuftig organisation av den 
sjukvården. skånska sjukvården. Om skatten · 

Det finns trots detta stora eko- höjs med ca 50 öre blir de nödvän-
nomiska problem, av övergående diga besparingarna mycket lättare 
natur, men de beror inte på att att genomföra och förankra hos 
sjukvården är dyr. Det är mera en befolkningen och personalen. Vi 
fråga om att inkomstema för att tycker också att vi skall inrikta oss 
finansiera verksamheten är för på att få ekonomisk balans i slutet 
låga. Det är framför allt den höga av år 2000. Risken för snabba men 
arbetslösheten, som slår igenom i långsiktigtoförnuftiga strukturbe-
form av lägre skatteinkomster i slut minskar då radikalt. Eftersom 
kommuner och landsting. A v- de skånska landstingen är lågskat-
dragsgilla egenavgifter bidrar telandsting finns det ingen anled-
också till minskat skatteunderlag. ni ng att dra sig för att höja skatten. 
Till detta skallläggas att riksdagen Med 50 öre mer i skatt ligger Skåne 
i princip har gjort det omöjligt för fortfarande under riksgenomsnit-
landstingen att höja skatten under tet. Men om ingenting förändras 
1997 och 1998. Gör man det dras är det inte rimligt att höja skatten 
hälften av höjningen in till staten. för 1998 eftersom staten då, som 
Som lök på laxen finns dessutom nämnts drar in hälften av in-
beslut i de skånska landstingen komstförstärkningen. Vi anser 
och i Malmö kommun om att emellertid att de politiker som 
respektive budget skall vara i företräder Skåne bör uppvakta 
balans redan nästa år, 1998. regeringen för att få undantag från 

Men vi kan redan nu se tecken beslutet . Det är motiverat med 
på att ekonomin blir bättre tanke på att försöksverksamheten 
framöver. Nya pengar från staten med ny regional organisation 
till vård och omsorg och samstäm- måste få en chans att lyckas och att 
miga prognoser om ökade skatte- en så genomgripande amorganisa-
intäkter inger hopp. tion medför extra kostnader i 

Höj skatten 
Vi tycker trots detta att "lands
tingsskatten" skall höjas så att 
omstruktureringen av den skånska 
sjukvården kan ske i ett mänskli
gare tempo och så att nödvändiga 
besparingar och önskvärda ratio
naliseringarinte gå ut över vårdens 
kvalitet eller drastiskt minskar 
tillgängligheten. Det fattas mellan 
l 000 och 1500 miljoner kronor 
för att sjukvården skall gå ihop. 
Vid första anblicken är det en 
svindlande summa men sätter man 
in den i sitt sammanhang blir de 
mindre skrämmande. Alla bedöm
ningar som gjorts talar för att det 
är ungefär den summan man kan 
spara om man samordnar och 
organiserar den skånska sjukvår
den på ett förnuftigt sätt. 

Jämför man med vad en måttlig 
skattehöjning ger blir siffrorna 
också hanterli ga. Höjer man 

inledningsskedet. Lyckas inte 
övertalningsförsöken bör region
fullmäktige höja skatten när 
beslutet upphört att gälla. 

Satsa på parsjukhusen! 
Fördet andra: Parsjukhusmodellen 
räcker! När det gäller strukturen 
på den skånska sjukvården har 
vänsterpartiet ställt sig bakom den 
s k parsjukhusmodellen och de 
beslutsom utgårfrån den. Vi anser 
att alla de skånska sjukhusen skall 
finnas kvar och att de skall 
samarbeta i principtvåoch två, ett 
stort och ett litet sjukhus och att 
man skall fördela uppgifterna 
mellan dem så att det stora 
sjukhuset står för det mesta av den 
avancerade vården och att det lilla 
sjukhuseterbjuder vardagsvård för 
befolkningen i närheten och att 
man dessutom har planerad 
specialistverksamhet, som kan 
bedrivas på dagtid och på vardagar. 

Här fattas visa beslut 

Vi tycker också att man skall 
utveckla smidigaoch obyråkratiska 
lösningar för de patienter, som ofta 
utnyttjar sjukvården. Det gäller 
främst de äldre. De skall inte behöva 
åka långa sträckor eller sitta och 
vänta flera timmar på hårt belastade 
akutmottagningar. Vi anser att 
parsjukhusmodellen är tillräcklig 
om den kompletteras med en bra 
samordning mellan de båda univer
sitetssjukhusen, i Lund och Malmö. 
Nya strukturförslag skapar bara 
förvirring och behövs inte med 
vänsterpartiets modell för ekono
misk balans. Vi tror framför allt 
inte på iden att skapa ett gigantiskt 
sjukvårdsdistrikt i västraSkåne med 
ca 650 000 invånare och vi vill inte 
lägga ner några sjukhus i Skåne ! 

Bygg för framtiden 
För det tredje: Den skånska 
sjukvården behöver bygga för 
framtiden! Det finns idag ett antal 
investeringar, som snabbtkan sättas 
igång och som är viktiga för att den 
nya sj ukvårdsstrukturen skall 
fungera: Det behövs nya lokaler för 

röntgen på UMAS. De gamla är i 
princip utdömda. Nybyggnaderna 
på Trelleborgs lasarett behövs för 
att samarbetet med UMAS skall 
kunna utvecklas som planerat och 
Barn- och Kvinnocentrum vid 
Lunds universitetssjukhus behövs 
för att lösa ett akut lokalproblem. 
De svårt sjuka barnen och deras 
anhöriga har allt för länge fått 
hålla tillgodo med undermånliga 
lokaler och personalens arbets
miljö är inte acceptabel. BKC 
behövs också för att Skåne skall 
kunna behålla och utveckla en 
modem högt kvalificerad barn 
och kvinnosjukvård. Detta ligger 
i hela regionens intresse och är 
ingen lokal lundafråga. BKC är 
upphandlat och har redan kostat 
mer än 50 miljoner i projektering. 
De andra objekten är också långt 
framme. 

Genom ett idiotstopp för alla 
investeringar är det stor risk att 
man punkterar den framtidstro, 
som trots allt finns i den skånska 
sjukvården och att luften går ur 
hela landstinget Skåne. 

Rolf L Nilson 



Hotet mot vårt demokratiska skolsystem 
framför allt från de anglosaxiska bort sitt engagemang och kanske estetiska programmet. Bygg, 
utbildningssystemen, men hans sin vilja att betala den offentliga fordons och industri ligger illa till 

"Ett nationellt, offentligt skol
system av hög kvalitet förde första 
to! v årens utbildning är nyckeln till 
den demokrati, där den offentliga 
makten utgår från medborgaren. 
Den som påstår detta är den 
kanadensiske författare n och 
samhällskritikern John Ralston i 
den i år utgivna "The Unconscious 
Civilization". I Sverige täcker 
formuleringen "en skola för alla" 
samma insikt. 

Det låter okontroversiellt. Men i 
verkligheten är nästan alla väst
länder, inklusive vårt eget, på väg 
bort från den enkla principen om 
offentlig utbildning av hög kvalitet 
för alla. 

Och därmed undergräver vi 
demokratin. 

Varför? 
Varför sker detta? Teoretiskt på 
grund av brist på pengar. Men det 
råder ingen brist på tillgångar för 
de områden av den högre utbild
ningen som attraherar de koporati va 
eliterna. Närpengarna pressas bort 
från grundskola och gymnasium 
för att användas i de favoriserade 
delarna av den högre utbildningen, 
sjunker den offentliga utbild
ningens kvalitet och allt fler 
föräldrar satsar på privata skolor. 
När de tar sina barn ur den offent
liga skolan upphör också deras 
engagemang fördetoffentliga skol
systemet, varigenom förstörelsen 
påskyndas. 

Det man talar om idag, argumen
terar Saul, är "kvalitet", vilket i 
verkligheten innebär att tyngd
punkten läggs vid atthjälp a de bästa 
genom utbildningssystemet till 
samhällets elitstrukturer. Det är en 
standardhierarki sk, elitistisk syn på 
utbildning. 

Det intressanta är att erfaren
heterna tyder på att skapandet av 
världens bäst utbildade elit faktiskt 
inte hjälper ett land . De två 
västländer som mest helhjärtat 
engagerar sig i elitisk utbildning, 
USA och Storbritannien, har också 
de mest bestående och utbredda 
sociala och ekonomiska prob
lemen. 

I den utsträckning det faktiskt 
föreligger ett nytt intresse för 
offentlig utbildning är detta till stor 
del fokuserat på att anpassa 
grundutbildningen till arbets
marknadens behov. Detta till synes 
praktiska grepp är i själva verket 
illusoriskt. Koncentrationen på 
teknologi - till exempel datorer -
kommer helt enkelt att frambringa 
föråldrade studenter. Uppgiften är 
inte att lära ut färdigheter i en 
galopperande teknologi utan att lära 
eleverna att tänka och att ge dem de 
tankeredskap de behöver för att 
svara på den mängd av föränd
ringar, inklusive de teknologiska, 
som oundvikligt kommer att möta 
dem under de närmaste decennier
na. 

Den svenska skolans förfall 
Så långtett referat av John Ra! ston 
Sauls tankar. Han utgårnaturligtvis 

iakttagelsergällerhela västvärlden. skolan. i svenska också, cirka 10 procent 
Och de ingår som ett inslag - utan betyg. På de teoretiska 
visserligen viktigt - i ett större Gymnasiets kris programmen ser det helt annor-
sammanhang: den globala fram- Gymnasiet befinner sig i kris efter lunda ut. Där är det bara en procent 
växten av ett korporativistiskt den reform som genomfördes av som blir utan betyg i kämämnena, 
samhälle. Vilken giltighet har de den borgerliga regeringen 1991 . bortsett från att två procetn av dem 
för den svenska skolan?Mycket Den innebar att 16 nationella som läser samhällsvetarprog
stor, enligt min mening. program infördes . Dessutom fanns rammel saknar betyg i matematik. 

Grundskolan- och gymnasiet- möjlighet att välja ett individuellt 
har under hela 90-talet utsatts för program. Ett nytt målstyrnings
ständiga, hårda nedskär-
ningar. Klasstorle
karna ökar. I da- · 
gens gymnasier 
är klasser på 

35 ele
ver vanliga. Klassrumssituation? 
Ett gammalt rna
deratkrav från 80-talet på högst 25 
elever per klass ser sig idag som ett 
utslag av vänsterextremism. 

Kommunaliseringen medförde i 
praktiken att likvärdigheten inom 
skolsystemet undergrävdes. Inrikt
ningen på så kallade profilskolor 
verkar i samma riktning. De i många 
kommuner genomförda kommun
delsreformerna innebär att det 
politiska ansvaret för grundskolan 
delades upp på nämnder med 
många andra uppgifter och ofta 
utan särskild kunskap om skolan. 

Den offentliga skolans försäm
ring ledde till att allt fler föräldrar 
valde friskolor och därmed flyttade 

system tillämpas. Kriterier för vad 
man måste kunna har utarbetats . 
Alla med godkända betyg i de så 
kallade kämämnena, bland annat 
engelska, matematik och svenska, 
får högskolebehörighet Nu kräver 
tre borgerliga partier, m, fp och kd, 
att gymnasiereformen rivs upp. 

Vari består krisen? Kort sagt i att 
alltför mångafår underkänt. I bygg
' fordons-, barn och fritids- och 
industriprogrammet saknar cirka 
20 procent betyg i engelska. l 
matematik saknar 32 procent av 
eleverna i byggprogrammet betyg 
liksom 13 procent av eleverna i det 

Vad bör göras? 
Det är klart att något måste 
göras.En enkel reform kan 
omedelbart genomföras. De 
centrala timplanerna kan 

avskaffas. Målkriterierna 
finns. Det är självklart att 
det tar olika lång tid för 
olika individer att nå 
målen. 

Regeringen utlovar 
nya pengar. Men ska det 
blieffektivt krävs mycket 
pengar! Lärartätheten 
måste ökas, och det är 
dyrt. Vi har här samma 
faktorer som ligger ba
kom krisen i vården och 
för den delen teater
krisen. Kostnaden i de 
personalintensiva verk
samheterna stiger rela-

: tivt kostnader i andra 
sektorer som kan auto
matiseras. Vi har inte 

·,c· funnit någon meka-
nism för att tillgodo
göra oss automatio
nens vinsteroch över
föra dem till vård, 
omsorg och skola. 

Man missar 
strukturen 
YlvaJohansson upp
manar lärarna att 
arbeta i arbetslag . 
Man satsar på ny 
pedagogik, så kallad 
PBU, problembase
rad undervisning. 
Metoden böljade til 
lämpas inom sam

hällskunskapen i bör
jan av 90-talet. Den 
innebär att man utgår 

från ett problem, t. ex. det 
rasistiska våldet, och sedan 

undersöker lagstiftning, attityd
bildning, invandring osv. PBU i 
sin nuvarande form är ämnes
övergripande . Det krävs alltså att 
lärarna samarbetar. Metoden har 
fördelar men passar inte alla. Den 
kunskap som produceras har 
likheter med en tidningsöversikt 
överett samhällsproblem. Vadman 
missar är strukturen i ämnena. 
Kunskapen fragmentiseras. Och 
PBU är irrelevant för undervis
ningen i kärnämnen som engelska 
och matematik. 

Dessutom behövs fortfarande de 
lärare som är goda föreläsare, goda 
kunskapsförmedlare från katedern. 
De är sällsynta, och de är efter
frågade av eleverna. 

Det krävs fler lärare. Här handlar 
det om lärarutbildning. Härom 



veckan meddelades att Lärarhög
skolan i Stockholm avskedar 
lärarutbildare pågrund av bristande 
ekonomi, framför allt drabbades 
pedagogiken. 

Högre lärarlöner! 
Lärarna måste ha högre lön. En 
adjunkt i högstadium och gym
nasium haren begynnelselön på 14 
000 kronor. Jag identifierar mig 
med den unge man som jag 
betraktar som min personlige 
efterträdare i lärarjobbet. För att 
klara sin ekonomi måste han arbeta 
övertid och ägna sig åt extraknäck. 
Han också tvingats fl y t ta till en 
mindre bostad med sin familj. Det 
är inte bra. 

Jag hävdar också att det behövs 
toppbegåvningar inom läraryrket. 
Och det ska inte bara vara ma
sochister, beredda att offra sina Ii v 
för skolan, även om sådana finns . 
Idag är det svårt att oreserverat 
råda någon att bli lärare. 

Nej till en elitistisk skola! 
Från John Ralston Sauls breda 
perspektiv har jag sjunkit tillbaka 
ner i gymnasiereformens konkreta 
verklighet med all dess förvirrande 
och motsägelsefulla mångfald. Låt 
oss återvända till denna artikels 
inledning: ett nationellt, offentligt 
skolsystem av hög kvalitet för de 
första tolv årens utbildning är 
nyckeln till en demokrati där 
makten utgår från medborgaren. 

Vi har sett att hoten mot vårt 
skolsystem är många. Jag vet inte 
vad m, fp och kd menar med kravet 
att gymnasiereformen ska rivas 
upp. Kanske menar de bara för
ändringar av den typ jag diskuterat 
ovan. Men det kan också hända att 
de vill förändra systemet i grunden. 

N är nödvändiga anpassningar av 
gymnasiereformen görs är det 
viktigt att vi håller fast vid parollen 
"en skola för alla" och inte hamnar 
i ett parallellsystem med en A- och 
en B-skola, ettsystem med en sämre 
skola förflertalet ungdomar och en 
elitistisk skolaförde mest begåvade 
med målsättningen att snabbt och 
effektivt föra upp dem till sam
hällets elitstrukturer. 

Det finns starka krafter i de 
borgerliga partierna som strävar åt 
det hållet. 

Gunnar Stensson 

PS Just som jag skriver detta 
dimper vänsterpartiets utbildnings
politiska program ner i min 
brevlåda. När jag ögnar igenom 
det finner j ag en likartad grundsyn, 
men också många bedömningar 
som skiljer sig från mina. 

Eget beröm luktar 
Häromdan kunde man på syd
svenskans ledarsida i en inramad 
ruta läsa ett citat. Det var taget ur 
Pressens Tidning, handlade om 
Sydsvenskan, och lät så här : 
"Tidningens begåvade ledarsida, 
präglad av stark integritet och 
intellektuell spänst, har lyft hela 
tidningen." Citatet innebar helt 
enkelt att Per T. Ohlsson för sina 
lokala läsare, som kanske inte 
tillräckligt förmått uppfatta hans 
storhet, visade på att ute i världen 
vet man att rätt värdera hans 
talanger. 

En publicistisk bjässe 
Var kommer citatet ifrån? Tja, 
Pressens Tidning är organ för 
arbetsgivarorganisationen inom 
tidningssvärlden, kallad Tidnings
utgivarföreningen. Tittar man i 
redaktionsrutan kan man läsa man 
vem som är redaktöroch ekonomi
chef m.m. och så står där under 
rubriken speciella medarbetare ett 
par namn. Ett av dem är Per T. 
Ohlsson. När en artikel i Pressens 
Tidning prisar tidningens specielle 
medarbetare Per T. Ohlsson så 
måste man nog säga det väl inte har 
den där riktiga tyngden, om man 
nu ska uttrycka sig försiktigt. 

Men det är väl i alla fall inte han 
själv som har skrivit berömmet? 
Nej, det måste medges, det har han 
inte, det är s-chefredaktören i 
Östersund Peter Swedenmark som 
har gjort det. Skälet till det kan 
man bara gissa. Kanske är det så att 
från Östersunds horisont framstår 
Per T. Ohlsson som en publicistisk 
bjässe glittrande av begåvning och 
spiritualitet. 

Vad ska man tycka? 
Hur bör då vi andra som har närmre 

till bedöma redaktör Ohlsson och 
hans ledarredaktion? T j a, det första 
man kan säga är väl att konkur
rensen inte är så där blixtrande 
hård. På DN skrivermänniskorsom 
Pernilla Ström och Nils -Eric 
Sandberg, på Svenskan Marie 
Söderqvist, Johan Hakelius och 
Thomas Gi.ir och i jämförelse med 
dessa måste nog Per T. Ohlsson 
anses vara väl skrivande, nyanserad 
och politiskt progressiv -ja, citera 
oss gärna. Till Ohlssons starka sidor 
hör också att han skri v er ofta och 
mycket, och det kan man inte säga 
om alla journalister. Och visst, var 
och en som har något minne av 
Sydsvenskan underfamiljen Wahl
grens ägarskap måste ändå tycka 
att vissa framsteg har nåtts. Tro 
inte att alla lokaltidningar i landet 
är lika lyckliga: se på Hamnn
Fredrikssons skräckregemente i 
Hallpressen i Småland eller famil
jen Anders feodal välde i Värmland 
och se på den vanskötta A-pressen. 

Järnfört med ett flertal andra 
nyckel personer i svensk dagspress 
är nog Per T. Ohlsson en radikal 
frifräsare, en sanningssökare. Och 
förresten har han inte en ungdomlig 
smak, han skriver ju om jazz och 
gillar Elvis Presley? Jovisst, så är 
det, men kanske är det ändå inte 
där frontlinjen går för vad som kan 
anses vara nytt och fräscht. J ag 
tycker han påminner om en annan 
modem man, Bill Clinton, och är 
inte han i själva verket också en av 
Ohlssons idoler? J a är han intekäck 
Clinton, när han står där och drar 
ett ehorus på saxen - en politiker 
för vår tid? 

Tråkigare sidor 
Vad är då det tråkigaste med 
Ohlsson och hans ledarredaktion? 

Jag skulle nog vilja säga dess 
benägenhet för mobbning. Center
partiet och speciellt dess ledare 
mobbas i sydsvenskan sedan länge. 
Centertalesmän har talat om en 
organiserad kampanj mot partiet 
och helt osannolikt verkar det inte 
-kanske kan partiet pressas tillbaka 
under 4 procent och då finns det en 
kaka att dela för de andra. Men 
Ohlssons kampanj är ingen kom
plott, den är ett utdraget lustmord, 
en enda lång hetsjakt mot en annan 
politisk kultur än den Ohlsson rör 
sig i. Inom vänstern finns det ju en 
lång tradition av hårda ord i 
politiska sammanhang, men j ag har 
aldrig där sett något som liknar 
Ohlssons hets mot Olof Johansson. 
Den har tagit i sista halvåret när 
han tycker sig ha fått upp ett 
blodspår. Ett annat obehagligt 
exempel är sydsvenskans sätt att 
skriva om Arbetets chefredaktör
herregud han kan ju inte skriva 
svenska på det sätt pojkarna på 
Sydsvenskan kan. Har han ingen 
kultur, ingen bildning, ingen klass? 
Gammalt äckligt klassförakt alltså. 

Lite märkligt är det 
Vi har alla lite behov av egoför
stärkning ibland, men nog är det 
lite märkligt att det slår så starkt 
hos sydsvenskans politiske redak
tör. I sin yttre framtoning, i sina 
ledare och krönikor är det annars 
just självsäkerheten som är hans 
dominerande drag. I texterna talar 
den politiske maehon - där vilar 
inga tveksamheter. Kring sig har 
han en politisk redaktion av yngre 
medarbetare som till förblandning 
imiterar hans stil och åsikter. Visst 
är det lustigt att han måste publicera 
rutor med beröm på sin egen sida? 

Lucifer 

N o mineringar nomineringar nomineringar nomineringar nomineringar 
Måndag kväll, 6 oktober hade Svensson - Smith och Gunnar partistyrelsen. Som lokal lunda
Vänsterpartiet i Lund nomine- Stensson. Skånes kongressombud kandidatnominerades UlfNymark. 
ringsmöte, för riksdagslistan i utses sedan genom poströstning i Utombys lundakandidater blev 
SydvästraSkånes valkretsochinför en valkrets. J o han Lönnroth och Hans 
partikongressen, som äger rum i Ann Schlyter, Lund ställer inte Andersson. 
Luleå i januari 1998. Nomine- upp för ytterligare en period i ringarna till riksdagslistan går i ett _:...:.._ _ __:;.__..:::.... __ ___:. ________________ _ 

första steg till skånedistriktets 
valberedning för att slutgiltigt 
fastställas vid distriktets valkon
ferens den 16 november. Mötet 
beslöt efter votering om platserna 
ett och två att nominera miljö
delegationens ordförande,Karin 
Svensson-Smith som första namn 
på listan och f.d . riksdagsledamoten 
Rolf L Nilson som andra namn. 
Röstsiffrorna var klara 17 - 9 till 
Karins fördel. Ordningen därefter 
blev: Ann Schlyter, Ulf Nymark, 
Nilofar Shirinbeck, Helena Svan
tesson och Clas Fleming. De två 
sistnämnda är ännu inte tillfrågade. 

Följande namn skickas, utan 
inbördes rangordning till distriktets 
valberedning, som vänsterpartiets 
i Lund förslag till kongress
ledamöter:Roland Andersson, 
Karin Blom, Monica Blomqvist, 
Göran Fries, Hanna Gedin,Rolf L 
Nilson, Kristina Persson, Karin 

En bild ur vårt digra arkiv med 
anledning av förra veckans tragiska 
dödsfall. 
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Var mån om Gudrun! 
Förra hösten blev det känt att 
Gudrun Schyman hade alkohol
problem. Det sades att om hon inte 
erkände sitt missbruk införallmän
heten skulle massmedia ha avslöjat 
henne. Gudrun erkände och lovade 
att helt och hållet avstå från 
alkohol. 

Nu under hösten fick hon ett 
återfall som resulterade i hennes 
vistelse på Nämdemannagårdens 
behandlingshem här i Skåne. 

Jag anser att ingen partiledare 
överhuvudtaget skallleda ett parti 
onykter. En partiledare skall föregå 
med gott exempel. 

Men eftersom Gudrun är kvinna 
straffas hon extra hårt. Hon tvingas 
att inför allmänheten erkänna sitt 
alkoholberoendeoch tvingas avge 
nykterhetslöfte offentligt. 

Vi vet att t ex Boris Jeltsin, 
Ronald Reagan och Winston 
Churchill är eller var alkoholister. 
De fick inte bara fortsätta med sitt 
drickande utan fick också fortsätta 
sina politiska karriärer, stödda av 
stormakterna. (J ag beklagar attjag 
järnför Gudruns alkoholproblem 
med dessa herrar). 

Alltså både vi vanliga männi
skor, massmedia och partiet har 
överseende med männens alkohol
missbruk, men fördömer kvinnors 
missbruk mycket hårt. 

Jag anser vidare att Gudrun 
Schymans alkoholsjukdom både 
är mänsklig och förlåtlig. 

Hennes sjukdom är relativt 
oskyldig i jämförelse med de 
direktörer som sitter med orimliga 
löner. De direktörer och andra 
chefer vars barn och släkt lättare 
får jobb och bostad. 

Trots det visar de sig offentligt 
och t o m försvarar sitt handlande. 

I verkligheten missbrukar de 
folkets förtroende och visar att de 
totalt saknar solidaritetskänsla. De 
borde bli utskämda och inte 
förlåtas. 

Gudrun Schyman är en intelli
gent. karismatisk och sympatisk 
kvinna och partiledare. Hon måste 
få en rimlig tid för behandling av 
sin sjukdom. 

Alkoholsjukdom behandlas inte 
på några veckor. Det krävs längre 
tid. J ag önskar att både partiet och 
partikamraterna skall ge mer tid åt 
Gudrun att kämpa mot sin sjuk
dom. Vänsterpartiet måste vara 
mån om en sådan partiledare. 

Det kommande valet skall inte 
kosta hennes hälsan. 

Nilofar Shirinbeck 

Svar till Lucifer (och 
andra som undrar): 
Min gissning är att vårt parti inte 
är utan skuld" skriver Lucifer i 
förra veckans Veckoblad apropå 
turbulensen kring de nya daghems
taxorna. Jo, den laxevariant som 
nu gäller har inte vunnit V:s 
gillande, vare sig i arbetsgruppen, 
i kommunstyrelsen eller i kom
munfullmäktige. 

Som vänsterpartiets represen
tant i den arbetsgrupp som arbetat 
fram de nya taxorna har jag från 
början hävdat att det av pedago
giska och omsorgsskäl är steg i fel 
riktning att fokusera på tiden i 
stället för på innehållet i verksam
heten, och envetet sagt nej till 
stämpelklockor. 

Min idealtaxa är beroende av l: 
föräldrarnas inkomst och 2: antalet 
syskon, dvs inkomstrelaterade 
taxor med syskonrabatter, punkt. 
Ungefär så var det en gång. Sedan 
böljade man laborera med olika 
varianter av diffrentierade taxor, 
med visst samband mellan vistel
setid på daghemmet och avgiftens 
storlek. Och i och med detta 
böljade protesterna. Alltid är det 
någon som missgynnas, som inte 
kan utnyttja den just då aktuella 
modellen etc. 

I arbetsgruppen sa jag som sagt 
nej till vaije form av mekanisk 
tidmätning, men var beredd att 
låta föräldra- och personalgrupper 
få ett antal olika schemavarianter 
att yttra sig över i den första 
remissrunda som genomfördes, för 
att vi därmed skulle kunna utröna 
hur flexibel man kunde vara utan 
att införa stämpelklockor. 

Remissvaren kom in, och resten 
av arbetsgruppen bedömde svaren 
så, att den höga grad av flexibilitet 
som föräldrarna önskade inte 
kunde uppnås utan daghemsvärl
dens variant på stämpelklockan, 
"nuddisen". Så blev arbetsgrup
pens förslag, och kommunstyrels
ens, och till slutkommunfullmäkti
ges beslut den laxekonstruktion 
som "alla" nu kritiserar och 
"ingen" vill ha: ett system med 
stämpelklockor, inte för att mäta 
den tid som avgiften grundar sig 
på, utan som kontrollverktyg för 
att i efterhand utröna om föräldrar
na hållit sig inom de tider man fyra 
veckor i förväg anmält 

Till slut villjag dock understry
ka, att den kommunala barnom
sorgen inte är helt under isen, bara 
för att taxesystemet är kass. Den 
hade inte mått dåligt av lite mer 
resurser, men håller säkert en hög 
kvalitet både järnfört med andra 
kommuner och andra länder. 

Sven-Bertil Persson 
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status quo för vänsterpartiet? 
Vänterpartiet är på väg nedåt i 
opinionsmätningarna. Medlem
mar med viss erfarenhet är inte 
förvånade. De har aldrig trott att 
de tvåsiffriga procenttalen skulle 
hålla fram till nästa val, utan gläder 
sej åt att partiet trots allt har 
parkerat sej på betryggande 
avstånd från fyraprocents spärren. 

Huvudskälet till nedgången är 
nog så klar. Det sker en tillbaka
strömning av sympatisörer som 
egentligen ser sej som socialdemo
krater. De har mindre skäl att 
protestera mot "sitt" parti när 
"kurvorna vänder uppåt". Den 
kurva som vänder minst är visser
ligen den viktigaste, alltså arbets
lösheten, men det vore underligt 
om inte vi i Sverige skulle få 
samma resignation, samma till
vänjning till en hög arbetslöshet 
som man har fått i andra länder. 

Ändå ligger v-sympatiernahögt 
över det förra valets siffror på de 
allra flesta håll. Lund är ett tråkigt 
undantag. Vore det val nu skulle 
partiet, enligt Demoskop, ligga 
stilla på fem kommunala mandat. 

Varför gård å inte vänsterpartiet 
bättre i dag? 
l. A v klassmässiga skäl . Sned
vridningen av Lunds sociala 
struktur fortsätter. Det är bra för 
den kommunala ekonomin och 
arbetsmarknaden att t. ex. Ericsson 
expanderar så starkt, men en stor 
majoritet av dess anställda röster 
nog borgerligt. 
2. Ett litet parti som är med och 
"tar ansvar" brukar inte belönas 
av väljarna. Det gällde Gunnar 
Helens folkparti, det gäller Olof 
Johanssons centerparti. I Lund är 
vänsterpartiet mycket ansvarsta
gande och detta är även den bild 
som allmänheten har fått - trots 
att partiet har ordförandeposten i 
den nämnd (social) som är mest 
expansiv ( = budgetöverskridande) 
och ser mer till mänskliga behov 
än till kamerala målsättningar. 
3. De frågor som vänsterpartiet av 
ideologiska skäl har drivit och 
driver är inte så populära bland 
Lundaborna just nu. stadsdels
nämnderna lämnar medborgama 
mest likgiltiga. Restriktioner mot 
biltrafiken kan aldrig bli någon 
stor valvinnarfråga så länge som 
majoriteten av väljama äger och 
kör bil. Förtätning av bebyggelsen 
är som slagord alltför abstrakt för 
att locka någon. När det någon 
gång konkretiseras skriker de 
berörda närboende som stuckna 
grisar och svär att aldrig rösta 
vänster. 
4. ldekommunerdärvänsterpartiet 
har fått de bästa resultaten har det 
i regel haft en mycket synlig och 

känd företrädare. Det har vänstern 
i Lund misslyckats med att skaffa 
sej, i någon mån som resultat av 
sina maktdelnings- och rotations
principer, men väl mest för att 
politisk karisma är en sällsynt 
egenskap. När opinionsundersö
karna tillfråga vanliga Lundabor 
brukar det inte vara många av 
vänsterns kommunalpolitiker som 
kan namnges . (En klen tröst att det 
är värre på andra håll: O procent a v 
Malmöborna svarade vid en 
rundfråga nyss att de Kerstin 
Håkansson-Sundin (v) var den 
kommunalpolitiker som de hade 
störst förtroende för.) Men det 
räckerinte att vara känd, man måste 
sända sända ut goda vibrationer 
också, något som Göran Persson 
bittert har fått erfara. Inte heller 
detta tycks Lunds vänsterpartister 
vara bra på. 

slutsatsen blir ofrånkomligen 
pessimistisk. Vi i Lund får förvänta 
oss minskar draghjälp från partiet 
centralt, oavsett hur det går med 
Gudrun Schyman. Emot oss har vi 
den sociala strukturen, de politiska 
sakfrågorna och den personliga 
faktorn. Vi får vara glada om vi 
lyckas behålla våra fem mandat. 

Gunnar Sandin 
PS Tycker ni annorlunda får ni 
gärna tala om det här i VB. 

Oväntat genomslag 
för Agenda 21? 
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Saxat ur "dödde" i Svenskan 
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KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
träffas måndag 13 oktober kl 19.30 på 
Svartbrödersgatan 3 för att diskutera 
kommunen arbetsmarknads- och 
näringslivspolitik 

i"vicxoii1oir"i 
l Detta nummergjordes av Rolf Nilso1 

och Göran Persson. 
1 Näste redaktör: Karin Blom. 1 
l tf'l l 
l Manus sänds per post tiii:Vecko- l 
l 

bladet, Svartbrödersg . 3, 222 21 l 
Lund. Måndag e. 17 till lax 046-

1123123. 
Manus mottas gärna på 3,5" disketJ 

•
Telefon till redaktörerna: l 
Karin Blom 046-14 16 12 1 Rolf Nilson 046-12 90 44 1 
Gunnar Sandin 046-13 58 99 l Vid utebliven tidning ring: l 

.,;""::,·~il~r:n ~6-~ 8~3~~ 

hemma
Rectangle


