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Europeiskt förbud mot att klona människor 
I samband med den konferens som 
Europarådet höll i Paris 12-13 
januari med medlemsländernas 
nationella etiska kommitteer, 
undertecknades också en överens
kommelse omförbud mot attklona 
människor. Formellt sett rör det 
sig om ett protokoll till konven
tionen om mänskliga rättigheter 
och biomedicin från april 1997. 
Det hela ägde rum under högtidliga 
former, och med efterföljande 
cocktail, på det franska utrikes
departementet vid Quai d'Orsay. 
Representanter för något mer än 
20 europeiska stater, däribland 
Sverige, skrev under direkt. Media 
bevakningen var också massiv. 

Snabba europeer 
Europarådet och medlemsstaterna 
har agerat anmärkningsvärt snabbt 
och bestämt sedan nyheten om det 
klonade fåret Dolly kablades ut 
över världen och gjorde en bred 
allmänhetuppmärksam på möjlig
heten att skapa individer, som i 
princip är genetiskt lika, utan 
föregående befruktning och med 
celler tagna från vuxna djur. Går 
det med får bör det också gå med 
människor är en näraliggande 
slutsats. Det är science-fiction 
reducerad till en fråga om tid och 
teknisk skicklighet. Möjligheten 
att inom en inte alltför avlägsen 
framtid skapa människor, som är 
genetiskt identiska upplevs av de 
allra flesta, som skrämmande och 

ett hot mot grundläggande mänsk
liga värden. Det är också i egenskap 
av den europeiska institution, som 
har som särskild uppgift att värna 
mänskliga rättigheter och män
niskovärde, som Europarådet har 
agerat. Biomedicinkonventionens 
fullständiga namn uttrycker detta 
väl: Conventian for the protection 
of HumanRightsand Dignity with 
regard to the Application of 
Biology and Medicin (konven
tionen för skydd av mänskliga 
rättigheteroch värdighet i samband 
med tillämpning av biologi och 
medicin är min fria översättning.) 

Förbudet mot kloning motive
ras med att: Ett medvetet skapande 
av genetiskt identiska individer 
innebär en instrumentalisering av 
människan, som kränker männi
skovärdet och innebär därmed ett 
missbruk av biologisk och medi
cinsk kunskap; och att kloning 
skapar allvarliga medicinska, 
psykologiska och sociala svårig
heter för allainblandade individer. 

lnstrumentalisering innebär att 
den människa som klonas fram 
inte är ett mål i sig utan i allt 
väsentligt ett medel att tillfredställa 
någon annans behov. Det täcker 
allt från armeer av identiska 
elitsoldater till en kopia för att 
ersätta ett barn, som avlidit eller 
en kopia av mig själv så attjag får 
ett evigt Ii v. 

De medicinska, psykologiska 
och sociala problemen är t ex. det 

Vargen kommer tillbaka 
I lördags var det nypremiär på 
Malmö musikteater av Hans 
Gefors och Kerstin Klein-Perskis 
opera, V arge n kommer. Det var 
exakt ett år efter urpremiären den 
17 januari 1997. Alltså den 17 
januari 1998. Operan är något 
omarbetad och slutet har enligt 
uppgift tydliggjorts. Eftersom jag 
inte sett den ursprungliga v er
sionen kan jag inte jämföra utan 
tror dem på orden. Och nog var 
slutet så tydligt, som man kan 
begära. Vargen kommer spelas i 
Malmö fre. 30 jan,kll9; sön l fe b 
kl 16 samtons 4 feb kl 19. Sedan 
dykerden upp på KungligaOperan 
i Stockholm, men då först den 14 
och 15 mars . Se den i Malmö eller 
där för den är sevärd! Det är en 
dramatisk, vacker och rörande 
föreställning. Väl regisserad av 
Lars Rudolfsson. Med fyndig 
scenografi av Sören Brunes och 
verkligt goda sångliga insatser. 
Utanattvaraöverdrivetmanschau-

vinistisk med ett extra plus för 
Stefan Dahlberg i den manliga 
huvudrollen som Lyckas och för 
kören. 

V arge n kommer har s k verklig
hetsbakgrund i ett drama där barn 
och personal togs som gisslan på 
ett daghem i Neuilly i Frankrike 
för några år sedan. Titeln har 
inspirerats av en uppgift i en 
tidningsartikel om att verklig
hetens daghemsföreståndarinna 
lekte"Vargen kommer" för att 
lugna barnen under gisslandramat 
Ett typiskt uttryck för profes
sionalismen hos dessa vardagens 
hjältinnor. 

Betala biljetten själv 
Gå och se operan! Ä ven om sådana 
föreställningar aldrig kan gå ihop 
ekonomiskt och även om Malmö 
Musikteater får sin beskärda del 
av de tio miljoner kronor extra, 
som regeringen beviljat de mal
möitiska kulturinstitutionerna 

stora antalet döda och/eller 
missbildade foster, som kommer 
att krävas innan man behärskar 
tekniken. Dolly föregicks ju av 
flera hundra misslyckade försök. 
Hur (biologiskt) gammal är den 
individ, som klonats med hjälp av 
celler från en vuxen? Hur är det 
med sjukdomsrisker, cancer mm? 
Vad innebär det att inte vara en 
unik individ utan en av många 
identiska kopior - för personen 
själv och för omgivningen ? Och 
hurpåverkas socialarelationeroch 
institutioner som familjen av "fri 
rörlighet" mellan generationer ? 

Moratorium i USA 
Till skillnad från USA har Europas 
stater, genom Europarådet rea
gerat snabbt, bestämt och tydligt i 
en viktig framtidsfråga. I USA 
vädjar Clinton till forskarna och 
överväger eventuellt ett femårigt 
moratorium för försök med klo
ning av människor samtidigt, som 
åtminstone en forskare, professor 
Seed offentligt säger atthan tänker 
starta sådana försök omgående och 
om han stoppas i USA får han väl 
flytta till Mexico eller till något 
annat land med rymligare regel
verk. Det europeiska förbudet är 
en brabörjan och kan fungera som 
förebild för andra men det krävs 
som i så många andra sammanhang 
internationellt heltäckande regler 
för att de skall vara effektiva. 

Rolf L Nitson 

Musikteatern, Malmö Dramatiska 
Teater och MSO, symfoniorkes
tern, behövs också betalande 
publik. På nypremiären var det 
välbesatt. Alla hade väl inte betalt 
för sina biljetter, men några hade. 
Riksdagen var välrepresenterad 
med Per-OlofHåkansson (s) från 
Trelleborg i söder. till Ingvar 
Eriksson (m) från Angelholm i 
nordvästochflera däremellan. Det 
är väl inte omöjligt att Per-Olof 
hade gått dit även om han hade fått 
betala själv. Gammal musiker, 
som han är. Hur det är med några 
av de andra vet jag inte. Men det 
var bra att de var där. En hel del 
malmöpolitiker var också på plats 

forts sid 4. 
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Mera från kongressen 
Särskilt uttalande: Bekämpa 
Nynazismen 
Nyfiken och glad reste jag till 
kongressen, inbjuden som "aktiv 
veteran". Tankarna gick till min 
första kongress idåvarande SKP, 
strax efter den 20:e sovjetiska 
1956, då Stalins terror avslöjades 
av Chrustjev. 

Nu skulle jag delta i en öppen 
kongress och jag var nyfiken på 
vilka frågor som skulle stå i focus. 

Själv anser jag att partiet och 
samhället reagerar för svagt mot 
nynazistiska och andrahögerextre
mistiska grupper. Allt för många 
ungdomar är på väg att smittas av 
"den vita maktens" ideologi. 

I kongresshandlingar berör man 
ganska kort detta brännande 
problem. Det fanns bara en enskil 
från Uppsala om förbud mot 
nazistiska och rasistiska organisa
tioner och för att demokrati
undervisningen i skolan förbättras. 
Den första attsatsen avslogs för att 
detta skulle strida mot organisa
tionsfriheten. Två invandrare 
yttrade sig i debatten och föreslog 
att ett förbud istället kunde falla 
under brottsbalken. Ingen från 
partiledningen har uttalat sig, men 
jag hoppas att lämliga strategier 
kommer diskuteras . 

Det gjorde nog litet ont att inte 
större vikt lades vid denna över
Jevnadsfråga. Därför föreslog jag 
att vi skulle ta ett särskilt uttalande 
för att visa var vi står. Uttalandet 
togs naturligtvis med ackJam
rnation nästsista kongressdagen. 

Glädjande nog har ett nätverk 
bildats i Stockholm och vi upp
manar andra att följa deras 
exempel. 

Helena Zymler-Svantesson 

Bekämpa nynazismen 
Vänstelpartiet fördömer och ser 
med mycket stor oro på den 
nynazistiskarörelsens aktiviteter i 
Sverige och internationellt. 

Sverige har blivit bas för en 
internationell spridning av den 
högerextremistiska vit-maktmusi
ken. En kultur som manar tusentals 
ungdomar till antidemokratiska 
aktiviteter och rasistiska våldsdåd. 
Hets och förföljelse av folkgrupper 
är inte förenligt med ett demo
kratiskt samhälle. 

De gällande lagarna, inte minst 
Jagen om hets mot folkgrupp, 
måste tillämpas till fullo och med 
största skärpa i alla berörda 
sammanhang. 

Vänsterpartiet uppmanar alla 
demokratiska krafter att bekämpa 
och skapa en stark opinion mot 
nazism och rasism. 



Resebrev från Europa (l) 

Med tåg genont hela Europa 
På strandserveringen i Torre
molinos slog sej ett svensk
talande sällskap ner vid 
bordet intill mitt. När de så 
småningom upptäckte attjag 
läste en svensk tidning (i själ
va verket den finska Ny Tid) 
drog de in mej i sitt samtal, 
och frågade så med vilket 
bolag jag hade kommit dit. 
-Renfe, svarade jag. Dethade 
de aldrig hört talas om. 

Nej, det är inte så vanligt att 
svenskar kommer med tåg till 
solkusten. Men faktum är att 
spanska statsjärnvägarna, har en 
liten bana från Mälaga till Fuengi
rola, en av Europas sydligaste. 
Snabbaste resan Lunds C - Torre
molinos tar ca fyrtio timmar. 

För mogen ungdom 
Den l januari togs ett 
litet men viktigt steg . 
mot Europas enande. \. 
Då återkom namligen ( 
tågluffarkortet Inter- ~ 
Rail +26, alltså för \]""
mogen ungdom med 
full Europarättighet " 

Vi bebor en världs

ner (däremot Helsingin Sanomat). 
Växelautomaterna på Wien West
bahnhof tar to! v främmande val ut or 
men inte svenska kronor. 

När man trots allt lyckas växla 
inser man att den flytande kronan 
harinneburit en successiv smygde
valvering. Sen mackorna hemifrån 
tog slut har jag levt magert. En 
ljuspunkt var dock den kroatiska 
restaurangvagnen som går Berlin
Zagreb. Priser klart under de 
svenska och därtill manglade dukar, 
gedigna bestick och beskäftiga 
kypare. Rekommenderas, i mot-

del med lite oklara gränser, ··""""--~ 
det vet bl a den som har läst 
Göran Therborns högst rekom
mendabla bok Europa, det moder
na (Carlssons, 1997). I InterRails 
geografi utelämnas f d. Sovjet och 
Bosnien-Hercegovina, men i 
gengäld inkluderas Marocko och 
ED-aspiranten Turkiet. Man kan 
luffa till !rans och Syriens gräns. 

Det ska jag nog göra en annan 
gång. Frågan är om jag ska hinna 
uppleva att tågtunneln under 
Gibraltar Sund till Marocko blir 
klar. Det projekteras faktiskt en 
sådan, på drygt 600 meters djup. 

Gränsen läcker 
FastEuropas gränser är bådehårda 
och lösa. De kontinentala tidningar
na skriver mycket just nu om 
kurderna som försöker ta sig in i 
Italien, eller rättare sagt Tyskland. 
Tyskarna påminner strängt om att 
Italien inte är med i Schengen
unionen än. 

Men en massa icke-europeer är 
redan här. V art tredje eller fjärde 
ansikte på tunnelbanan i Paris har 
(för mej) exotiska drag. Visst, en f 
d kolonialmakts huvudstad är 
speciell. Menjämför jag med mina 
tio år gamlaminnesbilderfrån resor 
i Europa, är det påtagligt att det 
exotiska inslaget har ökat överallt. 
Man må gilla det eller ej! J ag gillar 
det. 

Sverige är en rätt obetydlig del 
av Europa härifrån sett. V arken Le 
Monde, Neue Ziiricher Zeitung 
eller El Pafs har t ex skrivit en rad 
om vänsterpartiets kongress. Och 
skandinaviska dagstidningar står 
numera inte att uppbringa på 
kontinentens stora järnvägsstatio-

satts till den ungerska restaurangen 
ZUrich - Budapest. 

Politiken kris 
En annan sak som är påfallande i 
ett tioårigt men framförallt i ett 
längre perspektiv är hur osynlig 
politiken har blivit i den europeiska 
gatubilden. Inga rester längre av 
gamla valaffischer på spanska och 
italienska murar, inga politiska 
slagord målade i tunnelbanor och 
pissoarer. Det målas och kluddas 
mer än nånsin men budskapen är 
apolitiska, personliga: "Kom och 
se mej!" 

Kvalitetstidningarnahandlar lika 
mycket som förr om politik, men 
folk bryr sig inte. Läste i Herald 
Tribune om en undersökning, där 
ingen politisk händelse 1977 
rakades bland de tio viktigaste vid 
en rundfråga bland vanliga ameri
kaner. En mirakulöst räddad hund 
väckte större intresse än allt som 
Bill Clinton haft för sej. 

Numret av Ny Tid somjag läste 
hade en artikel av den finske 
sociologiprofessorn Göran Djup
sund, där han på ett övertygande 
sätt förutsäger att det höga politiska 
engagemanget i Norden, mätt i t ex 
valdeltagande, är på vägnermoten 
europeisk medelnivå. Trist för en 
politiker som jag. 

Ja till EMU 
Jag har redan förr beklagat den 
europeiska valutasplitttingen här i 
VB. "Skaffa Visakort" , råder mej 
samma progressiva vänner som 

rekommenderarmej bankomatkort, 
telefonsvarare och Internet. Men 
man kan inte betala öl & korv på 
Miinchen Haupbahnhof med kort. 
Just nu har jag åtta länders mynt i 
byxfickorna. 

Privat obehag får man ta för det 
allmännas bästa, men vi är många 
svenskar som reser utomlands och 
har anledning att beklaga oss över 
dels växlingskrångel (och växlings
förluster) dels överden ovannämn
da devalveringen. Det är ju 
möjligheten till en självständig 
finanspolitik, läs möjlighet att 

devalvera, som anförs som 
huvudargumentetmot EMU. 

Jag har haft mina EMU
tvivel , inte så mycket på 
projektets välsignelse som 
på dess utförbarhet. Men nu 
tror j ag på det, sen italienarna 
klarade treprocentsgränsen 
för statsskuld. Deras tid
ningar vibrerade av begriplig 
nationalstolthet. Tyskarna 

.• får äta upp sina ord om 
'", spaghettivaluta sen deras 

egna problem med procenten 
blev större. 

Litet är trevligt 
Kanske får nu det tyska 
självförtroendet en knäck 
som får opinionen att accep
teraEMU.Folkettvekarsom 
bekant medan det politiska 

etablissemanget vill ha euron. På 
stationerna ligger utlagd rege
ringens egen, glättade informa
tions-, nej propagandatidning, och 
det som propageras är i första hand 
EMU -anslutningen. 

Jag är trots allt glad för att den 
svenska regeringen inte görreklam 
för sina ståndpunkter i så ohöljd 
form. Vi får vackert betala för att få 
veta etablissemangets ståndpunk
ter, via t ex Arbetet, Sydsvenskan 
eller DN. 

De styrande i Frankrike gör som 
vi vet reklam för sig genom 
monumentalbyggnader. I Paris 
passerade jag det nya national
biblioteket och blev naturligtvis 
imponerad, menjag tycker egent
ligen bättre om Kungliga Biblio
tekets diskreta tillbyggnad i 
Humlegården. 

För några år sedan var Bib
liotheque Nationale Frankrikes näst 
största byggarbetsplats, efter 
Kanaltunneln som jag far igenom 
just när jag skriver detta. Trea var 
den nya järnvägsstationen vid 
flygplatsen utanför Lyon, ritad av 
den spanske stjärnarkitekten 
Santiago Calatrava. 

Jag var där för ett par dagar sen 
och kollade läget. En dröm i djärva 
betongkonstruktioner och slipade 
stengolv. Jättelika hallar - och 
folktomma, för där stannar totalt 
tolv tåg om dagen, varav inga från 
Lyon. Jag är glad för att Sveriges 
politiska kultur och relativa litenhet 
tycks bespara oss skandaler i det 
formatet. 

Ännu trevligare upplevs småsta
dens småskalighet när man kliver 
ut från centralstationen i Schweiz 
huvudstad Bern och hamnar på ett 
stråk med samma intimitet som 
Klostergatan. 

Blicken ut ur tågfönstret 
Har jag gett intrycket attjag hastar 
från centralstation till centralstation 
och inte ser stort mer än järn
vägsmiljöer? Det är i så fall delvis 
riktigt, och ofrånkomligt. De sju 
senaste nätterna har jag sovit 
ombord på tåg. 

Men jag har tittat ut genom 
tågfönstret också. Det mesta av 
Syd- och Mellaneuropa är mer 
kuperat än Skåne och därmed 
vackrare. Ju längre söderut man 
kommer, desto fler ödegårdar ser 
man . Trots alla ED-miljarder i 
konserverande jordbruksstöd är 
glesbygden illa ute. Det har jag 
inget emot. 

I tidningen där nere på Costa del 
Sol läste jag ett stort och bra 
reportage från det snöiga Joensuu 
av Peter Lodenius. Där i norra 
Karelen är utvecklingen och 
prognoserna som i norra Sverige 
eller på Kastiiiens högslätt: allmän 
tillbakagång och en ännu snabbare 
i me omvandling. I socknen där den 
finske glesbygdsspecialisten in
tervjuas återstår bara en aktiv 
jordbrukare, och då hjälperdet inte 
stort att bl a en spansk danspedagog 
har flyttat in (hankom i hop sej med 
lokalbefolkningen när han bråkade 
om ett kalhygge). 

A v tätorterna ser jag inte fullt så 
mycket från tåget. Det beror på alla 
bullerplank som har ~yggts de 
senaste åren, värst i Osterrike. 
Undrar om inte både österrikarna 
och gunnesboborna ångrar sej om 
några år när de inser vilket vitalt 
element i blickfaltetsom tågen ändå 
var. 

Lär av Grenoble! 
Städer i Lunds storleksklass har 
jag dock inte sett så mycket av 
hittills, och har inga direkta 
lärdommar att förmedla. Men jag 
var av några timmar i Grenoble. 
Den stan var ju för några år sen 
vallfartsort för svenska kommunal
politiker som övervägde spårväg. I 
ett slag mer än fördubblades 
kollektivresandet Framför allt 
visade Grenoble att moderna 
spårvagnar mycket väl kan samsas 
med moderna gågator. 

Samma intryck fick jag. Spår
vagn i Lilla Fiskaregatan skulle 
nog bli väl trångt, men en dubbel
spårig linje i huvudgatan från 
Mejeriet till Bryggeriet fungerar 
säkert utmärkt. Och vackra spår
vagnar gör en stad vackrare. 

Europa är innehållsrikt och resan 
går vidare. Fortsättning följer i nästa 
nummer. 

Gunnar Sandin 



GYMNASIESKOLAN OCH 
FÖRSVARET AV DEMOKRATIN 
I Lunds gymnasieskolor pågår en 
process för att öka elevernas 
demokratiska inflytande, och 
därmed också deras demokratiska 
engagemang och ansvar. Det 
handlar om att inrätta skolstyrelser 
med elevmajoritet Utbildnings
nämnden beslöt enhälligt att 
engagera sig i försöket, som 
initierats av Ylva Johansson. 
Processen, som pågår hela läsåret, 
har lagts upp långsiktigt med 
informationsmöten och diskussio
ner med elever, lärare och annan 
personal. 

Det är frågan om verkliga 
demokratiproblem: Hur ska en 
demokratisk skola fungera? Hur 
gynnas allmännyttan bäst? Vilka 
ska ha makten i skolan? Elever, 
som är i majoritet, till större delen 
omyndiga och bara vistas där tre år 
av sitt liv, eller lärare och personal, 
som är i minoritet, myndiga och 
vistas där under årtionden? Hur 
ska inflytandet fördelas dem 
emellan? Hur ska man få ett 
representativt system att fungera 
bland eleverna? Och bland lärarna? 

Det är möjligt att det inte blir 
några elevstyrda skolor. Man 
kanske nöjer sig med de nuvarande 
skolkonferenserna, som redan de 
utgjorde en betydande demokratisk 
skolreform, när de infördes för ett 
par år sedan. Somliga tänker sig ett 
förstärkt elevinflytande i dem i 
stället för skolstyrelser med 
elevmajoritet 

Debatten handlar om demokratin 
och det medborgarideal, som 
utformades redan för2.500 år sedan 
i Aten. Den handlar om medborga
rens rätt och plikt att ta på sig 
förtroendeuppdrag för att tjäna sitt 
samhälle, att oegennyttigtengagera 
sig för det som är bäst för helheten, 
att fånga upp och framföra de 
åsikter och önskemål som finns 
bland dem man företräder, attarbeta 
förförbättringar som man självinte 
kommer att få uppleva, att respek
tera dem som har motsatta åsikter 
och motsatta intressen, att jämka 
samman, att kompromissa. 

Det handlar också om att utbildas 
i mötesteknik, i de demokratiska 
formerna, att vänja sig vid detta 
regelverk, som så långt det går 
garanterar allas lika inflytande, som 
skapar institutioner som lever 
vidare med nya aktörer och som 
harförmågan attförändra sig själva. 

Målet är att ge ökat utrymme för 
denna kunskap i skolorna, och 
kanske också institutionalisera den 
i form av en särskild kurs på trettio 
eller sextio poäng. 

Vad har nu detta anspråkslösa 
projekt i skoldemokrati att göra 
med den större frågan om den 
svenska parlamentariska demokra
tin? 

Låt oss se vilka strömningar som 
speglas i massmedia. 

Vår "extrema form av 
parlamentarisk demokrati" 
Vi kan tycka att det svenska demo-

kratiska parlamentariska systemet 
är trögt, tråkigt, ofullkomligt och 
formellt, att de demokratiska 
politikerna äridefattiga, korrumpe
rade och inkompetenta, att partierna 
är maktfullkomliga och dogmatiska 
förkunnare av föråldrade ideologier 
och att politiken är ointressant, 
krånglig och naturligtvis felaktig. 
Sådant sägs ofta. 

Och allt det där är förstås sant, 
mer eller mindre , men det är 
ingalunda hela sanningen. 

Vi kritiserar demokratin efter
som vi tror att den är lika självklar 
som luften vi andas och vattnet vi 
dricker, kanske också för att vi 
förväntar mer av den än den ger 
just nu. Vi är förvissade om att den 
finns, att den aldrig kommer att 
fattas oss. Denna vår förvissning är 
en produkt av kraften i det 
demokratiska genombrott som 
skedde i Sverige omkring 1920, då 
principen om det suveräna fol~et 
som bärare av den offentliga 
makten slog igenom, och av allt det 
som uträttats inom ramen för den 
parlamentariska demokratin sedan 
dess. 

Men demokratin är inte självklar. 
Dagens politikertvingas att anpassa 
sig mer efter den globaliserade 
marknaden än efter de svenska 
medborgarnas önskningar. EU
medlemsskapet innebär att en 
mängd beslutflyttats till institutio
ner med "ett demokratiskt under
skott" . Frågan om huruvida EU 
kan bli ett vapen mot marknadens 
envälde eller är ett uttryck för den 
återstår att besvara. Experternas 
och de höga tjänstemännens makt 
ökar på demokratins bekostnad. 

Carl Bildt ställde nyligen "verk
ligheten" mot riksdagen . Han 
föredrog "verkligheten" . Men 
riksdag ochregering är medborgar
nas enda redskap för att hävda 
helheten, det gemensamma bästa, 
mot särintressena, vare sig de är 
ekonomiskaeller fackliga. Attvälja 
"verkligheten" innebär att välja 
särintressena framför den helheten, 
att välja någon form av korpora
tivism i stället för demokrati. Den 
moderate riksdagskandidaten 
Björn Falk deklarerade nyligen i 
samma anda att politiken, dvs fol
kets rätt att styra, är "rå", och att 
marknaden "är du och jag". 

Nazistiska och rasistiska ung
domsgrupper bekämpar öppet de 
demokratiska värderingarna. 

Det mesta av denna utveckling 
har inträffat på 1990-talet. Vattnet 
i grytan blir allt hetare, och vi 
märker det lika litet som den 
bekanta grodan. 

Demokratin angrips i DN 
och Sydsvenskan. 
Nu har demokratins fiender flyttat 
in sina attacker mot folkstyret i 
DN s debattsida och Sydsvenskans 
kultursida. 

"Den extrema form av pariamen
tarisk demokrati" som vi har i vårt 
land har efter snart hundra år 

överlevt sig själv. Penningpolitik, 
skattepolitik, energipolitik, sjuk
vårdspolitik, trafikpolitik och 
bostadspolitik bör "överlämnas till 
en grupp kompetenta medborgare 
och hanteras utanför den politiska 
sfären." 

Det är den förre professorn i 
nationalekonomi och förre social
demokratiske riksdagsmannen Bo 
Södersten som framför dessa 
åsikter i en artikel på DN - Debatt 
den 14 december 97 . 

Lyssna på honom igen. Vår 
parlamentariska demokrati är 
"extrem". Den är nästan 100 år och 
alltså föråldrad (i detta samman
hang överdriver han, den parlamen
tariskademokratin slog inte igenom 
förrän allra tidigast 1917, för 80 år 
sedan, den kvinnliga rösträtten för 
75 år sedan. Min mormor kämpade 
för kvinnlig rösträtt i en Fruntim
mersförening för kvinnlig rösträtt i 
Lund). Viktiga frågor ska flyttas 
utanför den politiska (läs den 
demokratiska) sfaren och skötas 
av "kompetenta" medborgare. "All 
politisk (demokratisk) maktutöv
ning måste tämjas, begränsas och 
kontrolleras", hävdar han vidare. 

Mussolini kunde inte ha sagt det 
bättre. Också han vurmade för 
effektivitet, professionalism, 
experts tyre. Också han hade, 1920, 
upptäckt att demokratin var föråld
rad. Ocksåhan ville tämja, begränsa 
och kontrollera politiken, dvs 
demokratin. Mussolini genomförde 
sina ideer. Det blev inte uppskattat. 

Bo Södersten är en betydande 
opinionsbildare. Vi kan vara 
övertygade om att han inte är 
ensam. De som delar hans åsikter 
återfinns inte bland de små i 
samhället. Nej, dem finner man i 
de så kallade eliterna, bland 
företagsägare, direktörer, experter 
och topptjänstemän, både inom den 
offentliga och den privata sektorn, 
också bland toppolitikerna. 

Sydsvenskan: "Allting går åt 
helvete" med allmän rösträtt. 
Exempel på antidemokratiska 
strömningar finner man också på 
närmare håll. På Sydsvenskans 
kultursidahävdade en id,historiker 
från Lund under julen att politiskt 
engagemang innebar öatt vråla 
slagord från barrikadernaö, och 
förordade i stället för medborgar
idealet ett handelsmannaideaL 
Jämför Björn Falks uttalande ovan. 
Vår gemensamma välfard, allmän
nyttan, existerar inte i denna sam
hällssyn. Särintressena härskar. 
"Allting går åt helvete när allmän
heten inser att de via sin röstsedel 
kan kräva bröd och skådespel." 
Citatet återger ett uttalande av st
författaren Robert A Heinlein. 
Författaren, som hävdat denna och 
andra antidemokratiska åsikter, 
beskrivs i en kulturartikel i 
Sydsvenskan av Per Håkan Arm
bäck som en komplicerad och 
stridbar högerradikaL 

fots på sid 4 

Drygt åtta månader 
kvar ... 
Kommunfullmäktigevalet 1994 
gav en icke-borgerlig majoritet i 
Lund, med minsta möjliga (man
dat)marginal. I och för sig inte 
sensationellt. Både 1982 och 1988 
var situationen densamma, dock 
med en annan inställning i samar
betsfrågan från miljöpartiets sida. 
Vid första tillfället gjorde miljö
partiet sensationellt intåg i lunda
politiken, lockade över ett stort 
antal icke-socialdemokratiska, 
"halvborgerliga" väljare som 
tidigare i inte så liten utsträckning 
röstat på vänsterpartiet, och blev 
vågmästare. De borgerliga partier
na var större än s och vpk tillsam
mans, miljöpartiet lade ner sina 
röster vid valen till styrelser och 
nämnder, och de borgerliga, med 
Gun Hellsvik i spetsen, kunde 
fortsätta regera. 

Vid nästa tillfälle, 1988, agerade 
miljöpartiet annorlunda. Nu tog 
man ställning för en icke-borgerlig 
majoritet, dock utan att tillfullp ta 
ansvarfören majoritetspolitik. Aret 
efter valet nåddes en begränsad 
överenskommelse mellan majori
tetspartierna, innehållande bl a ett 
antal rniljösatsningar. Detta "belö
nade" miljöpartiet genom att ställa 
sig bakom en begränsad skattehöj
ning, "motsvarande" miljösats
ningarna. 

Så kom då 1994. Åter icke
borgerlig majoritet. Men ... denna 
gång följdes valsegern av regelrätta 
förhandlingar, ett samverkansdo
kument skrevs på, presidieposterna 
i styrelser och nämnder fördelades. 

Varför inte påminna om 
dokumentets innehåll: 
"V år samverkan tillåter mångfald i 
verksamheten, men en mångfald 
som tar hänsyn till den kommunala 
ekonomin. En samstämmighet 
finns om kommunens uppgifter, 
organisation och inriktning enligt 
nedan. 
Denna samverkan bygger på en 
gemensam medvetenhet om: . 
l . behovet av att värna välfärden 1 

barnomsorg, äldreomsorg och 
skola. 

2. behovet av demokratisering, dvs 
ökat inflytande över välfarden 

3. behovet av att minska arbets
lösheten i kommunen genom 
aktiva åtgärder 

4. behovet av en miljövänligare 
kommun 

5. behovet av ökad regional miljö
planering 

6. behovet av satsningar på kultur/ 
fritid och kulturmiljö 

7. behovet av att trygga ekonomin 
i kommunen 

8. behovet av politisk kontinuitet 
för att klara kommunens upp
gifter" 
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Vädret var bättre i Paris 
Lägg märke till föraktet i 

Heinleins sätt att använda ordet 
"allmänheten". "Allmänheten" 
frånkänns alla insikter. Den är rå. 
Bara intresserad av "bröd och 
skådespel", som den antika mob
ben runt Roms gladiatorarenor. 
Den förtjänar inte rösträtt. Den 
behöver styras av "kompetenta" 
professionella. Annars "går allt åt 
helvete." 

Sicribemen Per Håkan Armbäck, 
som är programansvarig för 
radiokedjan Mix Megapol, varnar 
inte läsekretsen för dessa åsikter. 
Tvärtom uppmanar han oss attläsa 
Heinleins bok "Starship Troo
pers". Det är valår i år, påpekar 
han. 

Nu vill jag inte påstå att vare sig 
DN Debatt eller Sydsvenskans 
kultursida jämställer politiskt 
engagemang med "framvrålade 
slagord", betraktar vår demokrati 
som "extrem", föraktar "allmän
heten" som en insiktslös mobb, 
och förordar ett styre av en 
kompetent elit och/eller marknads
styre. Men de publicerar dessa 
åsikter utan ta avstånd från dem, 
antagligen med motiveringen att 
det handlar om " intressanta 
strömningar i tiden." Demokratin 
undergrävs, som i Tyskland på 
30-talet. 

De som kommer efter oss. 
Den unga generationen kommer 
att bli tvungen att kämpa för 
demokratin, att argumentera för 
den mot arroganta, hänsynslösa 
motståndare med väldiga makt
medel till sitt förfogande, att utöva 
den i föreningar och folkrörelser, i 
kommuner, riksdag och ED-par
lament, att ta ansvar, att känna 
igen och bekämpa särintressen, att 
se till helheten, att utsättas för kritik 
och messmedieangrepp. 

Om all offentlig makt utgår från 
folket måste vi i våra skolor ge 
eleverna möjlighet att tillämpa 
demokrati , att skaffa sig de 
demokratiska erfarenheterna, att 
lära sig de demokratiska formerna. 
Och att försvara demokratin, 
praktiskt och intellektuellt. Det är 
egentligen det försöket med 
elevstyrda skolor går ut på. 

Gunnar Stensson 

Kajsa tar en paus 
Som framgått tar Kajsa Theander 
paus från politiken för att helt ägna 
sig åt jobbet som rektor fö~ 
KOMVUX i Landskrona. Vt 
kommer att sakna henne i lunda
politiken, men är övertygade om 
att hon kommer tillbaka. Kanske 
som medarbetare i VB. 

Red. 

Till och med vi som gillar dimma 
kan få nog. Uppväxt, som jag är i 
Helsingborg har jag ett känslo
rnäs siat förhållande till den 
skånsk~höstvintervåren. J ag gillar 
färgskalan, attkonturermjukas upp 
eller suddas ut och att det är varmt 
och fuktigt. Framför allt tycker jag 
om dimman och om mistlurar vid 
Sundet. Tyvärr saknar Lund 
sådana. Det är en stor brist. Inte 
ens den annars så lyhörda röd
gröna koalitionen har gjort något 
åt detta missförhållande. Kanske 
borde man överväga pensionärs
partiet? A, nä! Jag bara skämtade. 

Det har varit för grått sen i 
december. Klara dagar med 
solsken och blå himmellättar upp 
sinnet. Man kan liva upp sig med 
promenader, kisa mot den lågt 
stående solen och bli stärkt i 
övertygelsen om att det kommer 
en vår till. Detärbara en tidsfråga! 
Ja, man kan ta ut svängarna 
ordentligt. Åka ut till Bjärred. Gå 
ända längst ut på bryggan och 
nästan vara i Europa eller följa 
stranden, mata ankor och måsar 
och stanna först när Kävlingeån 
sätter gränsen. Där kan man 
skadeglatt vifta med mössan mot 
Barsebäck I och II, ropa "gotcha". 
Vända på klacken och segervisst 
mumla: "ettan kom; tvåankommer 
så småningom". Eller om man 
föredrarettinifrån perspektiv. Sitta 
i soffan och följa kondens
strimmorna efter flygplanen högt 
uppe i himlen. Man kan då välja 
mellan att fantisera om avlägsna 
resmål och drömma om varmare 
och soligare platser, eller reta sig 
på utsläppen och nedsmutsningen 
av atmosfären. Det är möjligt att 
det också finns andra alternativ. 

Visst finns det problem 
Det kanske var tillfälligt och en 
ren lyckträff, men vädret var bättre 
i Paris i början av denna veckan. 
Det var milt och skönt och man 
kunde sitta utomhus på bistroer 
och kafeer och njuta. Om man 
hade tid och råd bör väl tilläggas. 
Attalltinte stodrätttill i republiken 
framgick av de vänliga råd man 
fick av infödda medmänniskor, att 
ta tåget till flygplatsen i samband 
med hemresan om man ville vara 
säker på att komma i tid. Risken 
var annars stor att man med taxi 
eller buss, fastnade i det trafikkaos, 
som förväntades uppstå i samband 
med att stora skaror arbetslösa 
medborgare demonstrerade sitt 
missnöje med sakernas tillstånd. 
Ockupation av offentliga bygg
nader förekom också. Dock inte 
av utrikesministeriet. 
Jospin harproblem att leva upp till 

förväntningarna och Giscard drar 
på ett listigt sätt fördel av situa
tionen var den allmänna upp
fattningen. 

Gröna negrer håller rent 
En liten lustig detalj, som slog mig 
var att kaninerna i Paris verkade 
har drabbats betydligt mindre av 
kaninpesten än sina artfränder i 
Lund. J ag såg betydligt fler 
"rabisungar", det är kaniner på 
gotländska, i planteringarna kring 
de stora monumenten i Paris än på 
gräsmattorna kring monumentet i 
Lund. Sådana små bevis på att 
människor och djur kan samsas 
även i urban miljö tycker jag är 
stimulerande. Och jämfört med 
Bryssel får man nog säga att Paris 
är en ren och snygg stad. De gröna 
negrerna, vars kvastar är en 
färgklick i stadsbilden, skall ha en 
stor del av äran för detta. 

Tisdagen var som ni sä]cert 
minns ovanligt dimmig vid Ore
sund. Detta ledde till störningar av 
trafiken på Kastrup, som fick 
vidare konsekvenser i form av 
förseningar för flyget i stora delar 
av Europa. Vid dålig sikt behöver 
man större separering av trafiken 
och planen tvingas starta och landa 
med länge tidsintervall. Det;~ typen 
av problem slipper man gtvetvts 
om man tar tåget . RN 
Rätt oberoende av 
rätten 
I höstas begärde jag att få ta del av 
de uppgifter som ev. fin~s om ~i g 
i säkerhetspolisens regtster. Fore 
jul fick jag brev från Leila 
Frei valls. 
Hon säger att många har begärt 
detta på uppmaning av Expressen, 
men att det lyder absolut sekretess 
för innehållet i polisregistret och 
att regeringen därför inte kan 
bifalla min framställning . Men, 
säger hon,lagstiftningsarbete 
pågår som ska göra regtstren mer 
tilgängliga för allmänheten, dock 
kommer även i framtiden begräns
nin o ar att finnas. Så jag måste lita 
på JO och JK som har rätt till 
insyn. Så hälsar hon så vänligt. 

Tittar man i regeringsbeslutet 
( somjag fåttgenom vänsterpartiet 
och inte från Freivalls) står det: " 
Inte i något av de ärenden som nu 
är i fråga har sökanden visat eller 
ens gjort gällande att hans eller 
hennes rätt är beroende av att han 
eller hon får ta del av de upp
lysningar som registret inne
håller." Min rätt är alltså oberoende 
av min rätt att ta del av min akt. 
Vad kan de mena egentligen? 

Ann 

Vargen kommer ... 
forts från sid l 

och anställda i kommunen. Jag 
såg inte själve Hmar, men teatern 
är stor. Kanske var han där eller 
förkyld . Malmö högskola skall ha 
kulturell och humanistisk profil. 
Det märktes. SågjordeävenGöran 
Skytte . 

Det finns de som anser att 150-
200 kronor är dyrt om man skall 
betala själv. Det kan tyckas så, 
men man måste jämföra, som 
In ornar säger i "Mitt liv som hund", 
inte med hunden Laika den här 
gången, men t ex med vad det 
kostar att klippa sig. Eller varför 
inte inspireras av en kvinnlig 
förebild som Mona Sahlin: "Det 
är tufft att betala fullpris" 

Så moralen blir: Låt håret växa 
och gå på opera för pengarna 1 

Det stundar vargatider och då 
kan det vara skönt med lite varmt 
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I väntan på jämlikhet 
Jag funderar på att starta en 

kvinnogrupp med inriktning på 
befrielse från inlärda kvinna
mönster. Är du intresserad av att 
vara med så hör av dig till 

Christina Persson 
te! hem 046-200630 
jobb 046-222 37 60 
e-post Christina.Persson @

mbioekol.lu.se 

KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
Måndag 26 februari 19.30 - 22.00 på 
partilo kalen: Beredning kommun
fullmäktige+ rapporterfrån kommundels
nämndem a 

RÖDA KAPELLET Söndag 25 jan. Rep 
med Joakim på Folkuniversitetet kl 
18.45. Låtar för spelning på Grand den 
2 februari: 1,2,8,1 2,25,34,76:4, 84:2, 
134, 166,170,218, 224,225,227, 239, 
253, 281 , 294, 348 och 349. 
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