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Ett spöke går runt Europa - kommunismens spöke 
- nej, det gör det ju inte. 

Tvärtom, faktiskt. Spöket som går 
runt är av helt annan natur, 
arbetslöshet, klasskillnader och 
fattigdom, och till skillnad från 
kommunismen accepteras det mer 
eller mindre överallt, om än med 
en del uppgivna suckar. Vad har 
hänt med vänstern? I ett läge som 
mer och mer börjar närma sig det 
Karl Marx och Friedrich Engels 
ansåg sig behöva manifestera mot 
ser vi inga nya manifest, bara ett 
slags förfårlig känsla av att det 
hela nog är oundvikligt ändå. Ar 
man då en hängiven anhängare av 
salig Regel och hans efterföljare 
(för att inte tala om Herakleitos) 
kan man ju bli riktigt uppmuntrad: 
ett så risigt läge som nu kan bara 
inte bestå. 

Snart kommer antitesen, ni skall 
få se. Å andra sidan gäller det ju då 
att inte bara vara beredd, utan att 
förbereda. Den mekanistiska synen 
på historiens framåtskridande 
räcker inte riktigt: det behövs att 
folk jobbar på en del också, inte 
minst när man uppnått delar av 
vad man strävade efter. 

i flera veckor nu, men nej. Sedan 
tänkte jag att OK, om inte någon 
av partiets politiska tänkare orkar 
tänka på något annat än Lars Oh ly 
så får man väl skriva något själv 
då. Elände: våra bägge kopior 
befann sig i pendelvåningen i 
Göteborg. När jag gick omkring 
och skrek över detta befanns det 
att husets 16-årige son hade köpt 
sig ett eget ex. på Mårtenstorget 
för några veckor sedan. Det finns 
hopp om ungdomen. 

Allvarligt talat: jag finner det 
typiskt och beklämmande att VB 
de senaste veckorna fyllts av mer 
eller mindre hätska angrepp på att 
partiets sekreterare faktiskt får lov 
att tala i Lund på l maj. Med det 
läge som råder i den europeiska 
politiken (för att inte tala om 
världens) förefaller det föga 
relevant att ägna fullt så mycket 
energi åt att bråka om detta: tycker 
man inte att partiets andreman är 
acceptabel får man väl i himlens 
namn ägna sig åt att få bort honom 
i de sammanhang där sådantarbete 
bedrivs. Men mig veterligen har 
inga sådana försök förekommit
för en fåkunnig, vad är det som 

I avsaknad av Manifestet händer?Närmanhadekunnatfylla 
Apropå Manifestet: i all sin hela nummer med Manifestets 
volymmässiga litenhet fyller en relevans för dagens politiska 
av världshistoriens viktigaste situation? Lucifer, var är du? Att 
skrifter 150 år. Man ser artiklar i ägna tiden åt den svenska flottans 
Arena, man hör om den i Studio l, agerande under efterkrigstiden är 

Kandidat till Bingolotto 
Inte minst viktig tycker jag 
attityden till Manifestet är. I nästan 
samtliga av de ovan citerade 
analyserna centrerade man sig 
kring huruvida Marx och Engels 
egentligen hade haft "rätt" eller 
"fel". Ungefårsomomdekandide
rade för pris i Bingo lotto. Vad jag 
tycker saknas är det som för mig 
alltid förefallit Manifestets själva 
grund- det skoningslösa genom
skådandet av alla dimridåer som 
som den kapitalistiska historie
skrivningen hopat kring mänskliga 
fenomen och ekonomiska förhål-
landen. 1 

Mig tycks det att denna dirn
spridning är väl så aktiv idag. Folk 
som inte längre kan sälja sin 
arbetskraft måste bli mer "flexib
la"; det är definitivt något fel på 
alla som inte är dataprogramme
rare och därför attraktiva; all 
utbildning måste gå ut på att 
producera fler civilingenjörer och 
naturvetare till industrin. Det mesta 
i den stilen verkar alldeles okritiskt 
accepteras, utom när di vers e 
politiker får skrämselhicka av att 
möjligen förlora röster på alltför 
spridd vanvård av åldringar. Då 
går det plötsligt att åtminstone 
notera kvinnliga omsorgsarbetare; 
självfallet inte att t.ex. ge dem 

läseri Svenskan och DN men inte trevligt i och för sig, men nog forts sista sidan 
ettpip i Veckobladet. Jagharväntat finns det just nu viktigare ting? 

Varför är det inte roligt på KDN-möte? 
"Budgetarbetethar startatigen. Nu tematisk resultatuppföljning. Dal by. P~ sät~och vis är också ?et 
-i början av 1998- handlar det om Något sådant har kommunen inte en framgang fordenrepresentativa 
ekonomiskaramarför kommunens haft tidigare. Det är ett tecken på demokratm - aven om det ~ar en 
budget 1999-2001. Alltsammans att man har ett fast grepp om hel del andra asp~kter ocksa. 
inleds med att budgetutskottet går verksamheterna och bekräftar vad Kommun.delsnamn~er rappor-
genom resultatet för 1997 - det jag hela tiden trott: kdn-organisa- te~ade ocksa om samradsorgan av 
gäller att hålla reda på årtalen. tionen kommer att innebära en olika slag - for mstltutloner, for 

I ganska många år har budget- effektivisering av denkommunala plane~mg ~m. Den va~en tror Jag 
utskottets ambition varit att inte förvaltningen. mer p~. Mangaav. samradsorganen 
bara prata pengar och siffror utan Kdn-reformen skulle också för olika mstrtutwner, som skola 
också om vad lundaborna får ut av fördjupa demokratin. På ett sätt och dagrs, bor utvecklas till bru-
sinaskattepengar.I år har vi lyckats har den gjort det. De förtroende- karstyrelser med beslutsratt o~h 
förverkligaden ambitionen ganska valda har fått en mycket bättre ansvar for s! n bu?ge~. Det medfor 
bra tycker jag. Varje nämnd har inblick i verksamhete~na än ~n vrss byrakratrsenn~ men .drar 
fått mycket tid och en stor del av tidigare. Den representativa de- m medborgarna drrekt 1 samhälls-
dennaharanvänts till att gå genom mokratin har alltså stärkts. Frågan byggandet. • .. 
andra resultat än de ekonomiska. är hurmycketmedborgarna märker Resultaten da? Ja de~ beJa:aftar 

Själv har jag i vanlig ordning av det. den ~nkät. Dagens Politik g]?rde 
inte kunnat delta i alla möten- det Många kommundelsnämnder for .nagot ar sed~. _F~lk ar noJda-
är omöjligt att vara borta från har ansträngts sig med öppna kdn- enligt Dagens.Pohuk ru:Lund t o m l 
jobbet två hela veckor i rad när möten, temamöten osv. Men denko~muniland~tdarmedbor-
tjänstledigheten är på 30%. Men människorharnaturligtvis roligare gama ar mest be~atna med den 
den vecka vi ägnade åt kommun- saker att göra än att lyssna på kdn- kommunala se;vrcen. Ungefar 
delsnämnderna hade jag lyckats politiker så på den vägen kommer samma svar far . kommundels-
pricka in. viinteattnåsärskiltlångt.Däremot nämnderna pa sma undersok-

Det var en trevlig vecka. De har folk lärt sig vem de ska skälla mngar.: skolan har goda resultat 
allra flesta kommundelsnämnder på när de är missnöjda- så har det och nar socrala kostnader verkar 
är på väg att skaffa sig en sys- ju varit både på Ostra Torn och i forts Slsta Sldan 

Nu är listorna klara! 
Vänsterpartiet Lunds lista till 

kommunfullmäktigevalet är nu 
fastställda. Detta skedde tisdagen 
den 18 på medlemsmötet Listans 
sammansättning vållade inga 
större diskussioner och valbered
ningens förslag gick igenom utan 
ändringar. Det var i och för sig 
några som undrade varför det inte 
fanns så många ungdomar på 
listan, men anledningen till detta 
var, enligt valberedningen, att det 
inte var tillräckligt många unga 
som var intresserade av att 
kandidera. Listan ser ut som följer: 

l: Roland Andersson 
2: Cecilia Wadenbäck 
3: Karin Svensson-Smith 
4: Mari Jurinki-Fransson 
5: Göran Fries 
6: Mats Olsson 
7: Monika Blomqvist 
8: Ulf Nymark 
9: Claes Flemming 
10: Christina Persson 
11: Thomas Schlyter 
12: S-H Mattsson 
13: Lars Bengtsson 
14: Kitten Anderberg 
15: Nilofar Shirinbeck 
16: Mari Olsson 
17: Per-Åke Albertsson 
18: Eric Clark 
19: Göte Bergström 
20: Mona Olsson 
21: Jörgen Nilsson 
22: Marsoumeh Saberi-Rad 
23: Anna-Stina Löwen 
24: Andreas Bakken 

Uttalande från kommunmötet: 
Bort med p-platserna! 
"Bilfriare innerstad" är ett krav 
med betydande folkligt stöd som 
länge har stötts av vänsterpartiet. 
Under den nuvarande majoritets
perioden har det tagits vissa men 
enligt vårmening otillräckliga steg 
i den riktningen. 

En strävan hos majoriteten har 
varitatteliminerakantstensparke
ringen. För att möjliggöra detta 
har vi sett oss nödsakade att gå 
med på en ny stor p-anläggning 
alldeles utanför stadskärnans 
gräns, Västra angöringen. Bevaras 
gatuparkeringen lär den anlägg
ningen bli en stor felinvestenng. 
Men värre är att en betydande 
söktrafik kommer att finnas kvar 
på de centrala gatorna. Det sista 
som överger bilisten är nämligen 
hoppet om en ledig central p-plats . 

Vi uttalar vårt stöd för det 
aktuella förslaget från majoriteten 
i tekniska nämnden om eliminering 
av kanstensparkering i Bredgatan, 
KyrkogatanochStoraSödergatan. 

18mars 1998 



Från min veranda 

Jag harvarit på bio och samtidigt 
har jag läst en bok. Filmen handlar 
om arbetslösa män och boken är 
skriven av en man som vill förklara 
för andra män vad kvinnor egent
ligen består av. När jag sedan 
funderade över vilket intryck 
filmen och boken gav mig fickjag 
en ide, som jag gärna vill vidare
befordra. 

Filmen Allt eller inget (The Full 
Monty på engelska) handlar om 
fem arbetslösa engelska stålverks
arbetare som när de tjuvtittade på 
de gästande stripparna Chippen
dales fick iden att de också skulle 
kunna göra detsamma och tjäna en 
slant. Ingen av de fem var någon 
skönhet, de såg ut som män gör 
mest, tjocka, smala, unga och äldre, 
men pengarna lockade. De insåg 
att de måste bygga upp en musika
lisk show för att kunna ta betalt av 
kvinnorna som de ville skulle 
komma för att se dem dansa. 

En skakande insikt 
Under tiden de övade blev de 
medvetna om sin egen och de andra 
männens kroppar, inte bara som ett 
styrkeinstrument, där man tävlade 
med andra män om vem som är 
tuffast eller starkast. De till och 
med insåg att deras kroppar skulle 
bli bedömda av kvinnor på samma 
sätt som de själva brukade bedöma 
kvinnor. En skakande insikt! Med 
tiden mjuknade männens attityder, 
de kunde sinsemellan diskutera sina 
djupaste "nojor" om hur de såg på 
sina kroppar och hur de upplevde 
sin förmåga till sex. De började ta 
hand om varandra och slutade helt 
med sitt tidigare rnaehobeteende 
eller sitt mindervärdighetskom
plex. 

De begrep också ju närmare 
dagen för uppträdandet kom att de 
inte kunde konkurrera med Chip
pendales (som inte klär av sig helt) 
på något annat sätt än att visa sig 

Allt eller inget 
nakna, att visa "the full monty". 
Det fick till resultat att de, genom 
att våga visa sig som Gud skapat 
dem inför en salong full av positiva 
och applåderande kvinnor, fick 
tillbaka sitt förlorade självför
troende, de insåg att de hade ett 
egenvärde som personer helt utan 
relation till arbetslivet. 

Filmen har väckt stor uppmärk
samhet i England och diskuterats 
mycket i massmedia. Vad som har 
sagts vetjag inte, men den har givit 
mig nya impulser när det gäller att 
se på förhållandet manlk.vinna. 

K vinnans naturliga 
överlägsenhet 
Boken, som jag läst, skrevs av 
antropologen Ashley Montagu år 
1953, som i förordet talar om att 
han under 30 års tid funderat över 
ämnet. Boken The natural 
superlori ty ofwomen, ("K vinnors 
naturliga överlägsenhet") kom 
några år senare ut på svenska med 
titeln Myten om den svaga 
kvinnan, en titel långt ifrån 
originalet. Boken uppdaterades och 
kom ut i en ny upplaga 1970 
(kvinnorörelsens tid) och det är 
den jag nu läst för andra gången. 

Författaren förklarar för sina 
man1iga läsare vad han avser med 
termen överlägsenhet. Han menar 
att överlägsenhet gäller för allting, 
oavsett om det gäller biologiska 
eller sociala områden, som mäts 
efter hur delarna hjälper gruppen 
att överleva på bästa sätt. Gruppen 
går sedan vidare från familjen till 
större områden och till slut till hela 
gruppen mänskligheten. 

Myt skapad av män 
Han tittar på män och kvinnor och 
konstaterar, att män är fysiskt 
starkare och det anses därför att de 
är överlägsna när det gäller över
levnad. Montagu tror att det är en 
värdering skapad av män. Han 
konstaterar att dinosaurerna var 
enorma i storlek och starka, men 
var är de idag? De är ett utdött 
släkte . Män har använt sin styrka 
till att skaffa sig fysisk och psykisk 
överlägsenhet över kvinnor. När 
det gäller att att lyfta tunga saker 
och springa fort osv är deras styrka 
överlägsen kvinnornas och är bra 
för männen själva. "Hans storlek 
lockar honom att skryta med sin 

styrka, och inte endast för att tala 
om för sin kvinna att han älskar 
henne mest när han 'visar henne 
vem som är boss' och 'hanterar 
henne hårdhänt', men också för att 
visa sina kompisar inom hack
ordningen att han inte är att leka 
med. Eftersom det troligen finns 
andra män omkring honom som 
känner på samma sätt blir bråk 
oundvikligt. sådanakonflikter som 
uppstår inom gruppen bidrar inte 
på något sätt till släktets över
levnad." 

Bidrar inte till gruppens 
överlevnad 
"Många goda och värdefulla män 
har i onödan gått hädan genom att 
använda sina muskler istället för 
sin hjärna, vilket gruppen tagit 
skada av. Vendettor och andra 
konflikter är väsentligen maskulina 
aktiviteter, och den mest pato
logiska formen som sådana aktivi
teter tar, nämligen krig, är en 
exklusivt maskulin horribel upp
finning. Sådana aktiviteter bidrar 
inte till individens eller gruppens 
överlevnad." Montagu sägeratthan 
inte skriver detta för att svärta ner 
mannen, utan han gör det för att 
berätta för män om svårigheterna 
de möter när de inom en mång
tusenårigman1ig tradition försöker 
bli humana människor. En effekt 
av mannens styrka skulle vara att 
han fått möjlighet att hålla nere 
kvinnor, som ju har svagare 
kroppsstyrka, på en tjänande och 
underdånig position. 

K vinnor bättre på nyanser 
Överallt på jordklotet har kvinnor 
skaffat sig andra redskap än styrka 
närdetgäller attklara sig i tillvaron. 
De har skärpt sin intelligens och de 
har från barndomen funnit det 
nödvändigt att iaktta nyanser och 
tecken i omgivningen, som pojkar 
och män sällan upptäcker. Montagu 
påstår inte att kvinnor av naturen 
har bättre hjärnor än män, men han 
är inte säker på svaret. Kvinnors 
förmåga att snabbt uppfatta livets 
olika nyanser, olika graderingar i 
vad som sker och i att se och snabbt 
komma till sakens kärna ber 
Montagu männen att tänka över ett 
tag och sedan svara ärligt på frågan: 
Vem är det överlägsna könet? 

URNG på besök hos Ung Vänster 
Förramåndagen,den 16mars,hade 
Ung Vänster långväga besök. Det 
var några internationella represen
tanter för URNG som är en 
paraplyorganisation för de olika 
gerillorna i Guatemala. Som de 
flesta vet så skrevs det ett freds
fördrag mellan URNG och rege
ringen 1994 efter 40 års inbördes
krig. Detta gick ut på att gerillorna 
skulle avväpnas och integreras i 
samhället och det skulle hållas fria 
val. Nu har gerillorna uppfyllt sina 
delar av fördraget och väntar på att 

regeringen ska hållas sina. Hittills 
har det varit så att integreringen av 
gerillamedlemmarna inte har 
fungerat och pengar som lagts 
undan till utbildning av dem har 
försvunnit. Dessutom har man ljugit 
i rapporterna som man har skickat 
till FN om läget i landet. Ett av de 
värsta exemplen på hur regeringen 
styr och ställer är skattelagarna. I 
Guatemala betalar 5% av invånarna 
skatt. Alla dessa är fattiga eftersom 
de rika inte betalar skatt. N u var det 
en del av fördraget som gick ut på 

attdetskulle införas nya skattelagar 
som innebar att de rika skulle betala 
skatt. Alltså lades förslaget fram i 
kongressn i november 96 och 
godtogs. Sverige såg detta som ett 
tecken på regeringens vilja att gå 
kraven till mötes och skickade sitt 
sändebud Pierre Schori den 12 
februari-97 med 15 miljonerdollar 
som regeringen fick. Det lustiga är 
att det aldrig kom med på nyheterna 
att 14 dagar senare, den 26 februari 
upphävde kongressen med presi
denten i spetsen lagen med hän-

Ashley Montagu själv anser att 
det kvinnliga släktet är överlägset 
både genom sin förmåga att föda 
barn (som han påstår att män är 
avundsjuka på) och för omsorgen 
och arbetet att se till att den nära 
familjen, släkten och samhället i 
stort utvecklas till det allmännas 
bästa. 

Myt om underlägsenhet 
Tyvärr har kvinnornas påtvingade 
"undanmanövrer" (som när man 
har en istadig åsna i huset så lär 
man sig att gå runt den) haft 
oönskade effekter som skadat både 
kvinnorna och männen. K vinnorna 
har genom den långvariga existen
sen som sekunda varelser förlorat 
en del av sin identitet och i en del 
fall har de helt tillägnat sig männens 
syn på vad kvinnor bör vara. 
Montagu avslutar sin bok med att 
påstå att inte förrän kvinnor befriat 
sig från de myter om under
lägsenhet, som för närvarande 
hindrarderas framsteg, kankvinnor 
och män bli fria eller mentalt helt 
friska. Att kvinnor blir fria betyder 
också att män befrias från det 
rådande mansförtrycket i sam
hället. Ashley Montagus bok och 
filmen Allt eller inget har givit mig 
en ide hur kvinnor och män kan 
komma närmare varandra, för män 
att de blir mer medvetna och för 
kvinnor att se sig själva som de 
"överlägsna" kvinnor Montagu ser. 
Män behöver inte börja strippa för 
publik, som de gjorde i filmen, 
men de kunde börja med att inse att 
kunskap om och känslor runt den 
egnakroppenkangedemmöjlighet 
att visa ömhet och omtanke för 
både kvinnor och andra män. Om 
resultatet blir som i filmen får de 
ett ökat självförtroende i sin nya 
roll. K vinnor har ett annat problem, 
de går omkring med en viss rädsla 
för män i allmänhet, på grund av 
vissa mäns styrkaoch aggressivitet. 
Många kvinnor har fått säkerhet 
och även självkänsla genom att lära 
sig karate eller judo utan att deras 
egen personlighet som kvinnor 
förändrats. Om män förändras och 
skaffar sig några av de drag kvinnor 
har lärt sig och kvinnor skaffar sig 
större fysisk styrka, skulle inte 
"maktbalansen" förändras till 
detbättre? Jag bara undrar! 

Ingegerd Wedin 

visning till att ingen ville ha den. 
Men trots alla dessa motgångar 
vågar man se framtiden med 
tillförsikt inom URNG. I juni 
kommernämligen URNG attkunna 
stärka sina positioner i politiken. V 
hoppas att de lyckas och stöder 
dem i kampen. 
HASTA LA SlEMPRE 

VICTORIA! 

Ung Vänster genom 
Jens Mattsson 



Tankar om våren 
Tyckerni somjag att det är något 

av dethärligaste som finns attcykla 
såhär på våren? Cykeln har något 
sensuellt över sig som gör att den 
väcker glädje både hos den som 
cyklar och de som tittar på. Det är 
samma sak medmotorcyklar- sitter 
man fast i en tråkig bilkö på väg 
över någon bro påsemestern så är 
det faktiskt riktigt roligt att bli 
omkörd av en vackertglidande 
motorcykel. Kanske är det denna 
sida av c y klar- med eller utanmotor 
- som gör dem så urbana. De 
fungerar i samspel med med
trafikanter, de fungerar tack vare 
omgivningen och inte trots den. 
Att det finn s en publik runt om är 
inte någon nackdel. 

Bilen osensuell och 
krävande 
Annat är det med bilar. Visst är de 
komfortabla. Bra med stuvnings
utrymme och ingen blåst i ansiktet 
och man kan prata med passage
rarna. En Volvo är praktisk, helt 
enkelt. En tvåfyrtio får en att tänka 
på Helly-Hansenställ, trädgårds
redskap och älgjakt. Allt annat än 
sensuellt och inte särskilt urbant. 
Samtidigt är det märkligt att bilen 
kräver så otroligt mycket arrange
mang för att överhuvud taget 
fungera som fordon. För att inte 
krocka, för att inte stocka sig, för 
att färdas tillräckligt snabbt och 
föratt inte behöva möta andra 
trafikslag så kräver bilen en nästan 
totaltförändrad värld. 

Allt diciplineras 
Gamla byar sprängs sönder eller 
lämnas vid sidan av,städernaglesas 
ut och förvandlas till motorvägs
impediment, affärer måste flyttas 
och nästan alla verksamhetermåste 
också diciplinera sig, ställaupp sig 
i led och röra sig i fil. T o m älgarna 
skjuts för att de är trafikfaror, inte 
för att det är häftigt att jaga eller 
gott att äta. Det finns snart inget 
heterogent stadsliv kvar av det som 
Le Corbusier ville förbjuda och 
placera uppe på artificiella gräs
planer, på toppen avskyskrapor. 
Aven om man inte själv kör bil så 
måste man inordna sig i ett 
genomorganiserat, kontrollerat och 
homogeniserat livsmönster där alla 
avvikelser ifrån en anbefalld norm 
skall bestraffas. 

J ag drabbades också av detta när 
jag för någon vecka sedan skulle 
njuta av våren och hälsa på min 
gamla mor nere i Lund. Kommen 
från öster struntade jag i det rätt 
nära men ack så enahanda harde
bergaspåret och tog istället och 
körde Tunavägen ner. Givetvis inte 
på de opraktiska trottoarerna där 
man så lätt skrämmer pensionärer, 
utan jag vågade mig pga vårsolen 
varaolaglig och cykla som förr, ute 
i körbanan. Det gick undan och var 
likaroligt som när jag som barn 
tävlade med Rickard i 46:an, på 
väg hem frånskolan. Nere vid 
Tornegapet var det dock stopp. Inte 

så attjag hindradesavtrafiken eller 
trafikljuset. Nej, när jag passerat 
dessa hinder via en elegant dubbel
kurva (berzier-kurva hade det hetat 
på dataspråk), men stupade nästan 
på ett märkligt hinder i trottoaren 
utanför crafoordpojkens hu s. 
Istället för en ospecificerad asfalt
sluttning var där uppsatt den minsta 
o~h märkligaste rondell mitt uppe 
pa trottoaren! Den var mycket 
välritad, säkertdyr ochmedmycket 
höga kanter som kunde falla den 
skickligaste cyklist. Vad det hela 
hade för funktion var svårt att säga. 

Cykelhinder 
Antagligen skulle den hindracyklar 
från >>att cykla hur som helst«. 
Ytterligare ett exempel på trafik
diciplin. I vart fall var den 
livsfarligoch mer anpassad efter en 
teoretisk ide om trafikflöden än 
efter hur cyklar rör sig (ni vet, de 
skall j u ligga i svängarna och därför 
utnyttja en vissbredd på en kör
bana) . 

Jag överlevde dock och cyklar 
numera alltid på Tornegatans 
vänstra trottoar- helt vansinnigt för 
alla fotgängare som likt min mor 
använder den rättsmala trottoaren 
till att gå på, men den sidan är inte 
formgiven ännu och därmed säker. 

Efter denna incident har jag 
upptäckt att staden begåvats med 
en rad liknande tingestar, uppsatta 
för att diciplinera oss och få folk 
och fordonatt inte blandas, sluta 
>>rningla<< och tydligen hellre ta oss 
ut till något perverst kökcentra i 
periferin , antingen via bil på 
anbefalld motorledeller via sk ge
bana. 

Ovanför sagda minirondell i 
hörnet St Tornegatan- Tornegaps
gatan är detuppsatt en märklig 
trafikskylt som täcker nästan hela 
crafoordpojkens hus. 

Vad den vill visa är osäkert då 
den tycks vara hemmaritad och inte 
följergängse normer. Trots att den 
då kunde bidra till en viss >>lunda
anda<< upplevs den knappast som 
vacker. Den förbjuder oss dock att 
färdas förbi >> Karlins plats << , något 
jag inte vet var det är och därför 
heltenkelt struntat i. Frågan är bara 
vad skylten har på Trekanten att 
göra - kanskeär >>Karlins plats<< 
något som likt >>never-vägen <<, ett 
annat fyndigt namn,rör sig i 
geografin och därför behöver extra 
stora skyltar. 

Betonggrisar visar vägen 
Ytterligare en märklig tingest är 
betongblocket som plötsligt place
rats mitt i S:t Petri kyrkogata. Vad 
d~t skall vara bra för, det vet jag, 
da sydsvenskan meddelat att det är 
till för att hindra Widerbergs ifrån 
att lasta av djurkroppar på den 
gatan. Betongblocketanvänds dock 
också som fundament för en >>kör
riktningsvisare<< , dvs trafikskylt 
som anbefaller oss cyklister att 
verkligen köra till höger om 
betonggrisen. 

Att detkan upplevas stötande att 
bära döda griskroppar på en gata 
kan var och en förstå som läst le 
Corbusiers >>Vår bostad<< men vad 
det är som gördet så viktigt att tala 
om för cyklister att de måste hålla 
till höger på en för dem dubbel
riktad gata, är mer än vad jag kan 
förstå. Hade det medfört en kraftig 
avvikelse ifrån landets trafikregler 
kunde jag förstådet men då vi haft 
högertrafik ända sedan 1967, t o m 
på Petri kyrkogata,så förstår jag 
inte riktigt varför betongklossen 
står där. Tydligen är det viktigt att 
även här reglera våra beteenden så 
att mötande motortrafik kan 
komma förbi och inte kreti och 
pleti använder gaturummet till 
annat, som att gå, cykla eller bära 
kött. 

Visst är det störande med denna 
märkliga och ofta så nyckfulla 
anpassning av allt större områden 
till biltrafiken. Där jag själv bor är 
också trafiken reglerad så att man 
inte skall ta en för kort väg till 
någon lokalaffär utan att man 
verkligen skall utnyttja den nya 
Sandbyvägen fulltut,baraman skall 
förbi kvartersaffären och köpa 
tuggummi. Antagligen är detett sätt 
att öka trafikbelastningen för att få 
till Ostra Ringen. 

Förfulning frustrerande 
Vad får det då för konsekvenser? 
Ja, det tråkigaste är kanske inte 
den vardagliga frustrationen och 
förstörelsen och utglesningen av 
vår en gång så vackra stad. Det 
värsta är förståss att den globala 
miljön förstörs och att vi blir allt 
mer indragna i en tillvaro så 
upphängd på bilinnehav att någon 
annan livsform blir omöjlig. Det är 
bara på soliga söndagar man kanta 
sin cykel, inte som fordon utan 
som lekredskap, för att motionera 
på hardebergaspåret eller någon 
annan av Tekniska nämnden 
avgränsad cykelbana. 

Givetvis med en för cykelbana 
gällande fritidsförsäkring och mot 
löfte att inte ha något uppsåtligt 
och med nytta förenat mål förresan . 

Ja, hade jag inte själv suttit i 
gatunämnden en gång, hade jag 
önskat mig att vi hade vänster
partister där. Nu vetjag att det inte 
är lönt. 

Bilmaffian och dess sk >>diskurs<< 
är så dominerande att det inte 
spelarnågon roll om politikerna är 
bilmotståndare eller bilälskare. Det 
blir bilen som oavsett syfte är det 
man planerar för. Vi andra vars 
primära glädje av staden är att bära 
grisar i den, cykla, kyssas eller 
spelalångsökta visor på gatorna, 
våra intressen kommer aldrig att 
räknas så länge det finns trafik och 
en trafikingenjör som kan jaga 
kantparkeringar,den värsta styg
gelse de känner till. 

Såväl mött på hardebergaspåret. 
Med cykelhjälm mot överfall s
risken och medblöta byxben ifrån 
grusbeläggningen fullgör jag min 

motionskvot på anvisad plats . 
Orkar ni inte cykla så långt ut på 
landet så kan ni ju taDalbyvägen, 
ta till vänster vid Gastelyekan så 
kan ni inte köra fel. 

Mårten 

Ett varningsord 
Som van vandrare och skatte
betalare måste jag reagera 
mot Veckobladets ohöljda 
reklam för årets påskvand
ring. Sanningen skall göra 
eder fria och den låter så 
här: 
Någon gång vandrar den lilla 
gruppen i sol och stillhet- men det 
händer också att ett fuktigt gäng 
stretar i motvind med snöblandat 
regn i ansiktet. När sedan lägerplats 
hittats får man aldrig vara med och 
bygga vindskyddet. Expertisen 
harmycket bestämda uppfattningar 
om läge, aerodynamisk utform
ning, antal remmar och snören med 
mera Det är bara att famla sig ut i 
mörka granskogen för att bryta 
oändliga mängder granris. 

När rätt mängd äntligen slitits 
samman och godkänts så ska ett 
ständigt överdimensionerat 
vedförråd läggas upp. Såga och 
klyva. En naturvän lider också av 
kraftig åverkan på de vackra 
granplanteringarna. Sedan kan man 
försöka smita undan fortsatt arbete, 
elden får man ändå inte tända. Det 
pratas mycket politik vid läger
elden. Och inget är väl mer ute idag 
än detta ämne. Kapitalismen vann. 
Sista natten ute kan dessutom 
spriten tagit slut och då är krisen 
akut. 

Bör man då stanna hemma? 
Absolut inte, i Luthers efterföljd 
måste vi lida för att tillåta oss en 
njutning. Då går inget upp mot en 
påskvandring. 

Dessutom kan ett ögonblick av 
fulländning plötsligt drabba vand
raren. Solen värmer, naturen ler 
och fåglarna sjunger. Livet är värt 
att leva. 

En van vandrare 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen til l Veckobladet 
(Se ovan) 

NY ADRESS ... 

ÖpP,et brev till Lars Ohly 
angående l maj! 

Hej! 
Vi medlemmar i Ung Vänster 
Lund, Vänsterpartiets ungdoms
förbund, har under en längre tid 
följt den skrattretande debatten 
som förts i Veckobladet angående 
ditt deltagande eller icke-deltagan
de i vårtgemensamma l majfiran
de. Vi vill på detta sätt meddela att 
vi som ungdomsförbund med 
glädje hälsar dig välkommen att 
tala på vårt gemensamma l 
maj firande. 

Diskussionen som förs av vissa 
-en liten minoritet- i Lund tycker 
vi är absurd, ett ältande och rest 
från en svunnen tid inom partiet, 
som inte leder någon vart. Vi vet 
att Ung Vänsters medlemmar och 
vi är övertygade om att en bred 
majoritet av Vänsterpartiet Lunds 
ca 150 medlemmar, är glada för 
ditt deltagande på vårt gemen
samma l majfirande. 

Dessutom vill vi meddela att l 
maj-förberedelserna äntligen är 
igång efter att undomsförbundet 
bjudit in Vänsterpartiet till att sitta 
i en l maj grupp som ska förbereda 
demonstrationen och festen! 

med kamratliga hälsningar 

Fortsfrsid l 
Varför är det inte ... ? 
bli bestående. Därmed påverkarde 
inte bara resultatet 1997 utan också 
budgeten för 1999 och framåt. 

Själv trodde jag att vi förra året 
hittat en utgiftsnivå som skulle bli 
långsiktigt hållbar. Den byggde 
visserligen på en generell bespa
ring 1999ochframåtpå 11 milj kr. 
Men den besparingen skulle inte 
behöva verkställas eftersom 
statsbidragen skull öka från 1999 
- det såg tom ut som om det skulle 
bli pengar över för satsningar 
framförallt på skolan. 

statsbidragen ökar men inte så 
mycket somjag trodde. Samtidigt 
ökar som sagt de sociala kostna
derna. Sammantaget betyder det 
att besparingen måste genomföras. 
Okningen av statsbidragen måste 
användas för att freda de priori
terade områdena (omsorg, utbild
ning vård). Troligen blir det lite 
pengar över för en planerad 
satsning på skolan - skolplanear
betet ger besked om var pengama 
bäst behövs .Därmed har den 
rödgröna majoriteten under 
valperioden uppnått vad vi lovat: 

Fortsfrsid l 
Ett spöke ... 

högre lön och status ellerrimliga 
arbetsförhållanden, men ändå. 

Globalisering av människor 
En annan förtjusande dimridå som 
vänstern borde ta itu med är 
begreppet "globalisering". Det 
finns där, vagt men ständigt 
förekommande, och definieras 
oftast så att pengar kan flytta sig 
hur som helst och storfinansens 
huvudkontor likaså, så här gäller 
det att passa sig och inte förtörna 
marknader. Men ingen verkar 
fundera över konsekvenserna av 
globalisering när det gäller alldeles 
vanliga människor. När man via 
tv-mediet sprider idealbilder av 
ett västerländskt konsumtionssam
hälle över hela världen, vad händer 
då när vi å ena sidan är mycket väl 
medvetna om att alla inte kan leva 
som vi, å andra sidan envisas med 
att framhålla detta som ett ideal? 
En reaktion blir omedelbart 
hysterisk: det behövs inte mer än 
att några tusen kurdiska flyktingar 
landar i Syditalien för att EU skall 
gå i spinn; italienarna är nämligen 
inte tillräckligt stränga, utan ger 
folk 14 dagars respit att försöka 
fixa något. Politiska och ekono
miska flyktingkatastrofer kommer 
nog tyvärr att prägla de närmaste 
decennierna. Det senaste exemplet 
kom bara idag: flyktingar från 
Indonesiens ekonomiska kollaps 
bestraffas med spöstraff och 
fängelse i Singapore och Malaysia. 

Var är vänsterns globala analys 
och engagemang? Efter östblock
ets kollaps verkar man rädd för att 
ta i något internationellt med tång. 
Här är jag åtminstone glad över de 
två seminarier partiet i Lund 
kommer att hålla under våren, på 

ekonomin är i balans 1999; 
drastiska nedskärningar har 
undvikits; vi har avsattpengar för 
en förbättring av äldreomsorgen -
äldreomsorgsplanen borgar för att 
resurserna används där de bäst 
behövs; pengar finns för en 
kommande, också planmässig, 
förbättring av utbildningen; 
kommunen harden ekonomiska 
stabilitet som krävs för att vi ska 
kunna genomföra investerings
programmet för kretsloppsan
passning (de statliga bidragen är 
stora men står trots allt endast för 
en mindre del av kostnaderna); 
kommunen uppträder någorlunda 
hyfsat mot de människor som råkar 
illa och blir beroende av socialt 
stöd. 

Framgången bygger på att den 
rödgröna majoriteten har hushållat 
med resurserna och fört en ganska 
restriktivpolitik. Utgångspunkten 
har varit att förvaltningarna med i 
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initiativ av Kristian Wahlgren: ett 
om EU, ett om vänsterns interna
tionella engagemang. Kom och 
diskutera! 

Man behöver nämligen inte 
förflytta sig särskilt långt för att få 
ett annorlunda perspektiv på 
invandrings- och segregations
frågor här i Sverige. I Lund 
misstänker jag att det skulle räcka 
att bosätta sig på Norra Fäladen; 
själv har jag gjort en definitiv 
klassresa på vissa plan genom att 
som hemort i Göteborg skaffa mig 
en våning i södra Angered, en 
stadsdel som heter Hjällbo. Här 
bor man nämligen bara inte om 
man är en någorlunda respektabel 
och väletablerad svensk. Här bor 
"de andra": en del svenska 
fattigpensionärer, en del svenska 
socialfall samt en fullständigt 
överväldigande majoritet av 
invandrare: iranier, palestinier, 
bosnier och somalier. Längre 
norrut bor finländare, som varit 
här så länge och dessutom är 
nordiska, att de nästan är accep
terade (de har dessutom oftast 
jobb) samt latinamerikaner, som 
också varit här så länge att de så 
småttbörjar släppas in. Men annars 
är det kärvt. Nu skall vi bli föremål 
för en miljardsatsning på eftersatta 
bostadsområden: fasaderna på 
husen, mestadels grå, skall piffas 
upp. Dessutom sägs det litet vagt 
att man skall "engagera de boen
de". Tv-serien "Hammarkullen" 
spelades f. ö. till stordeliniHjällbo, 
men där hade man nog överdrama
tiserat en hel del; någon rysk maffia 
syns inte till. Vad som snarast 
präglar området är en desperat vi! ja 
att vara acceptabelt: spetsgardiner, 
sidenblommor och parabolan
tenner. Kommer man in i ett hem 
är städningen så pedantisk att en 

stort sett oförändrade ekonomiska 
resurser ska förbättra kvaliteten. 
Resursökningar har skett planmäs
sigt. Helt okontroversiell har den 
politiken inte varit. Särskilt i början 
av valperioden var frestelsen stor 1 
att använda den intäktsökning 
skattehöjningen gav till att öka 
förvaltningarnas resurser. Många 
såg det som enda sättet att möta de 
stora behoven. 

Lyckligtvis besinnade vi oss. 
Om vi inte gjort det hade vi nu 
tvingats administrera stora sparbe
ting för att ta tillbakaresursökning
en. Förmodligen hade kommunen 
inte klarat investeringarna för 
kretsloppsanpassning. 

Lika illa hade det gått om de 
borgerliga partierna haft majoritet. 
De var ju motståndare till skatte
höjningen utan att ha presenterat 
motsvarande sparförslag. 

Roland Andersson 

svensk akademiker bara rodnar av 
skam. 

Men historierna man hör för
skräcker, om man ens en kort stund 
försöker föreställa sig vad de skulle 
betyda om de drabbat en själv. 
Någon sätter en pistol mothuvudet 
på ens man och alla grannamas 
män och kräver dem på l 000 dollar 
för att inte döda dem; de får sitta på 
ett garagegolv tills de sett till att 
det betalas. Det lilla hus man byggt 
och bilen stjäls av någon ur en 
annan folkgrupp; till slut flyr man 
desperatrakt ut i intet och får lämna 
ett liv där man varit en respekterad 
medlem i en liten stad. Det enda 
man har med sig är en symaskin 
och bilderna från det förra livet. 
Här hamnar man på diverse 
flyktingförläggningar, där det kan 
gå år utan att man får ens under
visning i svenska. Sådana berättel
ser kommer från definitivt privili
gierade flyktinggrupper, som 
bosnier; hur det är för Kosava
albaner som kan bli hängande i 
eländiga förläggningar i åratal 
därför att man förhoppningsvis förr 
eller senare skall kunna deportera 
dem tillbaka orkar jag inte ens tänka 
på. Ar det detta massiva elände 
som gör att vänstern inte försöker 
ta itu med invandrarfrågan? 

Till slut bekräftas jag vid 
omläsningen av Manifestet i min 
beundran för Friedrich En gels. Nu 
när marxist är ett fult ord i vissa 
kretsar i partiet kanske man kan 
lansera sig som engelist? 

Charlotte Wikander 

MÖTE~;:: MÖTE 
_ .. e .... lllill-.o~
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må. 30.3 kl 19.30-22 på parti
lokalen. Amne: 
Trafikpolitiskt handlingsprogram, 
avrapportenng. 

RÖDA KAPELLET Sö 29.3 kl 18.30. 
Genrep inför apellmötena: 8,12, 
28,78,84, 134,175,208,246, 294, 298, 
348, 349,0m jag hade pengar, Turisten 
och Ett litet rött paket. Tag dessutom 
med 66,180, 230,231 ,232 och 352. 
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