
Fredag 4 september 

Utkommer fredagar 1998 24:e årg. 25 
Kalendarium 
inför valet 
5/9 Appellmöte på Mårtenstorget 
med Panikorkestern 

Appellmöte på Stortorget/ 
Mårtenstorget med Röda Kapellet 
12-13 .30. Talare Karin Svensson 
Smith, Rolf Nilson samtrepresen
tanter från Ung Vänster 

8/9 Gårds spelning med Röda 
Kapellet på Skarpskyttevägen, 
start Fäladstorget 17.00 

l 0/9 Ung Vänsters ordförande 
Jenny Lindahl gör en aula presen
tation på Polhemsskolan. Gårds
spelning studenthus, start Ulrike
dals pizzeria talare 17.30 Jenny 
Lindahl 

12/9 Köksbordsdag. Köksbord i 
samtliga l O kommundelar där 
rättvisekaffe och kommunfull
mäktigekandidater finns till
gängliga. Ansvarig: Mats Olsson 
12-13.30. Appellmöte med Röda 
Kapellet Stortorget och Mårtens
torget 
På kvällen spelar även Storbandet 
i konsthallen 22.30 

12/9 Kulturnattsarrangemang. 
Utanför partilokalen på Svart
brödersgatan erbjuds förbipasse
rande att måla sina egna va
laffischer under konstnärlig 
ledning. Partilokalen är öppen 15-
24 med vernisage av de lokala 
valaffischer som producerats av 
VPK och V i Lund genom åren. 
Mellan 19.30 och 22.00 finns 
Kitten Anderberg på lokalen för 
den som vill diskutera kultur
politik. Föredrag 22.00- 23.00 av 
ED-parlamentarikern m.m. Jörn 
Svensson med utgångspunkt från 
Vivianne Forresters bok "Den 
ekonomiska terrorn". Enklare 
förtäring. Ansvariga: Anna-Stina 
Löven och Agneta Graner och Liv 
Nilsson från Ung Vänster 

Hanoas fläkt 
spelar i stadshallen 

Söndagen den 6 september kl 
15 spelar Hannas fläkt i musik
kapellet med anledning av l 0- års 
jubileet. Gruppen består av sju 
blåsare och en sångerska. Det blir 
folkmusik, j azz,gamla slagdängor 
mm. Välkomna! 

Sveriges populäraste partiledare på fullt hus i Lund: 
-Fem miljarder i "Schymanpengar" 
-De fyra miljarderna i "Perssonpengar" till kommuner och 
landsting räcker inte, sa Gudrun Schyman på sitt valmöte i 
Lund nu i måndags. Vänsterpartiet vill plussa på med fem 
miljarder om året. Vi har inget sedeltryckeri i källaren och vi 
är inga populister, trots allt som sägs, så det är riktiga pengar 
och de kommer från skattebetalarna. Från dem som har råd 
att avstå. 

Det finns nämligen pengar på 
sina håll i samhället, konstaterade 
Gudrun. Vi vill höja skatten för de 
välbeställda är ett logiskt resultat 
av vår jämlikhetsideologi. 

Trångt i Konsthallen 
- Det är tryck i Gudrons valturne 
i år, rapporterade de ärrade tume
ledare som var här kvällen innan 
för att rekognoscera. Ni får nog 
fullt hus. 

Det vågade den lokala valled
ningen inte riktigt tro på. De poli
tiska kvällsmötena har sett sina 
bästa dagar, Lundapubliken är 
kräsen och det är allmänt låg 
temperatur i årets valrörelse. Och 
inre salen i Konsthallen, som 
välvilligt hade ställts till förfo
gande, rymmer tvåhundra perso
ner. 

Men det blev fullt. Många stod, 
några gav upp och vände. Gudrun 
Schyman torde vara landets per
sonligen populäraste partiledare. I 
rundfrågorna om sådant brukar vis
serligen Bild t och ibland även Pe
rsson komma högre, men det är en 
reflex av att de partier som de 
leder är så mycket större. På vär
men i hälsningsapplåden (Gudrun 
anlände något försenad efter ett 
hårt dagsprogram) var heller inte 
att ta miste. 

Personen fångsiar 
Intresset och nyfikenheten tycks 
väl så mycketgälla personen schy
man som vänsterpartiets politik. 
Men det är ett personintresse som 
hon skickligt har utnyttjat för att 
föra framjust politiken. 

Hon fängslar som talare, inte 
minst med sina gester: händerna 
är ständigt i rörelse för att demon
strera och understryka. Hon ställer 
sej genast vid sidan av talarstolen, 
vilket naturligtvis ökar publik
kontakten, och talar helt utan ma
nus: flytande, sammanhängande. 

Huvudförklaringen är förstås att 
hon har hållit talet förr. Kanske 
inte exakt alla vändningar men 
argumenten är invanda, slutled
ningskedjorna har hon gjort förr, 
och därmed vet hon hur publiken 
reagerar. Men så är det naturligtvis 

med all a partiledare under en 
valrörelse. Inte går det att hålla ett 
nytt tal för varje ort, och partiets 
centrala budskap behöver trummas 
in. 

Gamla och nya frågor 
Nyheterna kommer under fråge
stunderna. Efter en musikpaus var 
det dags för Gudrun att gå i dialog 
med åhörarna. 

från till auditorium. Som 
journalistenas (mycket rimliga) 
älsklingsfråga om den kommande 
regeringen . Gudrun svarade att 
vänsterpartiet aldrig kommer att 
stödjaen s-regering villkorslöst, och 
ju bättre valresultat desto hårdare 
villkor. Hon talade en smula reto
riskt om samverkan med den social
demokrati som harrättvisa ochjäm
likhet i sitt partiprogram, och för
väntade sig att man efter valet skulle 
samtala i civiliserade former om 
samverkan. 

Kritik från vänster torde också 
vara återkommande på hennes 
möten. En ung man i publiken lade 
om SAF:s och andra borgerliga 
krafters tjugoåriga offensiv och 
menade att vänsterpartiet hukade 
sej . Det talade sällan numera om 
klasser, klasskamp, utsugning och 
andra centrala begrepp i den 
traditionella marxismen. Tjänarinte 
SAF på en sådan verbal nedrust-

ning? Ja, vidgick Gudrun, vi an
vänder inte de orden så mycket, 
och det är mycket medvetet. 
Sedan jag och vi andra börjat 
använda andra begrepp har fler 
personer fattat vad vi menat och 
gillat vår politik, och det är 
knappast i SAF:s intresse. 

En liknande kritiker gillade inte 
att vänsterpartiet i Lund körde 
med storspovar på sina lokala 
affischer. Fanns det inte mer 
centrala klasskampsfrågor? 

Felciterad 
Ytterligare en interpellantfrågade 
omdetberamademötetiNorrland 
där mötesarrangörerna låtit 
Gudrun tala under en affisch med 
Marx och Lenin, och där hon på 
journalisternas frågor skulle ha 
talat om Lenins positiva insatser. 
Gudrun förklarade att hon var 
felciteradeller missuppfattad: hon 
hade inte talat om Lenin utan om 
Marx. Och hon passade på att ta 
avstånd från alla folkmord: 
förflutna, nuvarande och even
tuellt kommande. 

En mer ovant ämnesområde 
torde ha varit mnaturresurslagen. 
Gudrun fick erkänna att hon inte 
var insatt.. Frågan aktualiserades 
förstås av inmutningarna på 
Osteden där partiet tycks vara 
kluvet:: vissa tycker det är spän
nande och angeläget med en ny 
svensk mineralutvinning, andra 
talar om hotade naturvärden . 
Samma problematik berördes av 
fr ågaren som betvivlade det 
1peningsfulla i att köra sten till 
Oresundsbrobyggetfrån Småland 
när det fanns gott om råvara på 
närmre håll. 

Sammantaget: ett valmöte som 
de andra lokala partiorganisatio
nerna har anledning att avundas . 

Gr 



Commentariouls petitionis III 
Om konsten att vinna ett val 

Just nu, när vi alldeles tydligt har 
gått in i den del av valrörelsen som 
karakteriseras av att man i alla lägen 
attackerar dem som just i ögon
blicket uppfattas som fiender, 
särskilt dagen efter det att de fått 
goda opinionssiffror, kan det finnas 
anledning att återvända till vår 
gamle vän Quintus Cicero och hans 
valstrategiska utläggningar för 
brodern Marcus år 64 f. Kr. 

Quintus är noga med att definiera 
och karakterisera de politiska 
fienderna . Det är å andra sidan inte 
så svårt, eftersom i detta fall alla 
andra som samtidigt söker konsu
latet i Rom automatiskt är fiender 
(men är det inte så i dag?), även om 
de två vinnarna förväntas samarbeta 
med varandra efter valet (Roms 
högsta styrelse var alltid kollektiv; 
jfr. nuvarande bråk om regerings
frågan efter valet). 

Ciceros motståndare analyseras 
en efter en av Quintus. Två av dem 
har den avgjorda fördelen att 
tillhöra sedan gammalt etablerade 
politiska familjer (politiskt infly
tande gick i arv i Rom, och Cicero 
hade inget sådant arv). De stackars 
P. Galba och L. Cassius avfärdas 
dock snabbt : de är så ökänt 
inkompetenta att "ingen vågarpåstå 
att deras förnäma börd bör räknas 
dem mer till godo än din duglighet 
för dig. . .. Du finner således att 
män av de främsta släkterinte aktas 
jämngoda med dig därför att de 
själva saknar förmåga ." Inte snällt, 

men även för svenska politiska 
förhållanden möjligt att svälja U fr. 
mången ledarskribent). 

Men sedan hettar det till: "Men 
vållar dig Catilina och Antonius 
bekymmer? Nej, de är sannerligen 
önskvärdamedtävlare fören driftig, 
energisk, ostrafflig och vältalig 
man, välsedd hos de personer som 
sitter i jurydomstolar. Bägge är 
mördare alltifrån sin gosseålder, 
bägge liderliga sällar, bägge 
utfattiga." Häftigt? Här bör man 
bemärka att Antonius, mördaren 
från gosseåldern, sedermera blev 
Ciceros kollega i konsulsämbetet 
för 63; det enda han då klagar över 
är att Antonius är så lat. Men redan 
här finns ekon av Clinton-affärer 
och konstiga kvitton från Bryssel: 
"När han sedan blev praetor köpte 
han sig en älskarinna från slav
marknaden och höll henne i sitt 
hem inför allas ögon. Men när det 
nu gäller att söka konsulat, har han 
föredragit att utplundra allehanda 
krogvärdar under skamligt före
bärande att han erhållit fri legation 
framför att hålla sig hemrna i Rom 
och ansöka hos romerska folket." 
Den "fria legationen", legatio 
libera, var en form av trakta
mentssystem , som tilldelade s 
enskilda personer som vistades i 
de romerska provinserna. Det 
betydde att krogvärdar etc. var 
tvungna att ställa upp med allt 
gratis, i förhoppningen att senaten 

§,~ Po~~,.,!}l!.~!~~~ch Lund• 
med i politiken. För mig är det när kommun bev.ara. Märkligt nog var 
iden tar materiell form. Man har detnvmngsforbudetsomkom 1995 
kämpat för något och så plötslig som öppnade väg för konstruktiva 
serman det framför sina egna ögon. komprorrus ser. Barncentretntades 
På sjuttiotalet bodde vi på Norra med semman~t, som en del 1 

Fäladen. Detvaront om skollokaler proJektet. Det gick sedan gymnas
och tal om att barnen skulle bussas tiksalen offrats. För cirka ett år 
till någon annan stadsdel. Aldrig, sedan var allt klart för start. Då 
sa vi vpk-are på norr. En kort tid talade VI om Barn- och Kvmno
därefter kunde vi beskåda våra centrum. Men 1 samma veva tyckte 
ideers materiella gestaltning. regiondirektören, Stefan Carlsson 
Humleboskolan. att han behövde visa manhg 

Det var lite av samma känsla för handlingskraft och stoppade pro
mig torsdagen den 27 augusti. Då jektet i elfte timmen. Alla nöd
gjorde grävskopan ett djupt hack i 
parkeringsplatsen bakom Semi-
nariet. Det var det symboliska 
första spadtaget för det barn
medicinskacentret Exekutören var 
synnerligen lämpligt vald. Det var 
en av projektledarens, Ulf 
Westgren patienter, sjutton år 
gammal. Patient i sexton och ett 
halvt år. Han hade i Martin Luther 
Kings anda en dröm: att de svårast 
sjuka barnen skulle få en bra 
vårdmiljö i Lund. 

Nu verkar alla bitar ha kommit 
på plats. Inte ens ett regimskifte i 
Region Skåne kan stoppa barnens 
sj ukhus och Gamla Lund verkar ha 
besinnat sig. Annars har vägen vari t 
minst sagt knölig fram till bygg
starten . Under många år var 
seminariebyggnaden stötestenen. 

vändiga upphandlingar var då klara. 
Carlsson hade god hjälp av för
trödna landstingpolitiker i Kris
tianstad. Även det hindret har nu 
övervunnits. Priset var att planerna 
på integrering av barn- och 

skulle betala någon gång i fram
tiden. Känns det igen? 

Antonius är alltså liderlig, 
sedeslös och en mördare. Men det 
är absolut ingenting mot den siste 
kandidaten, L. Sergius Catilina. 
Han har blivit berömd för ett 
revoltförsök (sedan han förlorat 
konsulsvalet)just 63 f. Kr. Jag lutar 
allvarligt åt attden arme Catilina är 
ett offer för Ciceros (och hans 
omgivnings) vältalighet: moderna 
historiker tror gärna på Cicero, för 
han skriver så suveränt latin. Men 
misstanken finns att Cicero själv 
piskade upp en lynchstämning utan 
egentlig grund för att komma åt en 
gammal fiende. Så här beskrivs 
han av Quintus: "Han är född av en 
utfattig far, har Ii vnärt sig under 
uppväxtåren på sin systers in
koms ter som sköka och har nått sin 
fulla kraft under sysslande med att 
mörda sina medborgare. Hans 
första offentliga värv bestod i att 
mörda romerska riddare .... Vid 
samma tillfälle mördade han med 
egen hand sin enastående för
träfflige svåger Q. Caecilius, en 
romersk riddare som inte tillhörde 
något politiskt parti , stillsam redan 
av naturen och därtill till åren 
kommen. " Som om inte detta 
räcker, fortsätter Quintus en sida 
till och avslutar med att ange 
Catilina som pedofil (även om 
begreppet är helt otidsenligt): 
"Hans djärvhet och skurkaktighet i 
förening med hans uppdrivna 

kvinnasjukv ård fick släppas. 
Bygget krymptes därmed någon 
våning och ett inte föraktligt antal 
miljoner kronor. 

Arrangemangen runt skoptaget 
var festliga. Det var tal, med 
felsägningar, ibland lite för långa; 
musik och sång, där sångaren kom 
av sig; partytält; mackor, öl och 
kaffe. Nysatsningar skall firas. 

Tramp i klaveret 
Tyvärr skäms bilden av två riktiga 
klavertramp. Lars V Andersson 
(C), han kallar sig visst riksdags-
kandidat numera, försökte ge 
centern äran för att barncentret 
förverkligas. Sanningen är den 
motsatta. Under de åren har 
centerpartiet inte bidragit med 
något konstruktivt för att för
verkliga barncentret Hade cen
terpartiet fått bestämma hade 
projektet gått under i en sörja av 
utredningar. Inga beslut i sakhade 
blivit tagna. 

Den andra skönhetsfläcken är 
SACO-representanten Anders 
Björklunds agerande . Han har 
drivit kampen mot Barn- och 

Kvinnocentrum som sin och 
SACO's profilfrågan under denna 
valperioden och därmed djupt 
undergrävt förtroendet för SACO. 
Det gick också ett sus genom för
samlingen när han dök upp förra 

förförelseförmåga är så stor att han 
missbrukar minderåriga till otukt 
snart sagt i skötet av deras familj ." 

Justmedanjag skriverdetta talar 
avgångna partiledare i Studio l om 
hur de är så glada att de hann avgå 
innan medierna började kon
centrera sig så mycket på per
sonligheter. Ha! De vet inte vad de 
talar om. De västanfläktar som 
susar som angrepp i den svenska 
valrörelsen handlar ju till 99 % om 
procentsatser och skatter hit och 
dit. Vad verkliga personangrepp 
handlar om anar de inte. Men det är 
en romersk tradition som egent
ligen är ganska nöjsam (så här 
efteråt) : Cicero själv säger om en 
gammal kollega i en rättsprocess: 
"Ser du nu, ditt odjur, känner du nu 
vad människor menar med sina 
klagomål över ditt yttre? Ingen 
klagar över att en eller annan syrier, 
en nykomling, har blivit konsul. 
Ty vi låter oss inte bedras av din 
slavhy, inte av dina ludna kinder, 
inte av dina ruttnande tänder: 
blicken, ögonbrynen, pannan, ja 
hela din uppsyn , som är ett slags 
sinnets tysta språk, har drivit 
människor till brott; härmed har 
han bedragit, vilselett och förfört 
dem som inte kände honom. Endast 
få av oss kände dina smutsiga laster, 
endast få ditt sinnes slöhet, ditt 
språks svaghet och inskränkthet" 
(In Pisonem, 1.1 ). När får vi höra 
Carl Bild t angripa Göran Perssons 
tandgarnityr? . 

Charlotte Wtkander 

torsdagen. Har karlen ingen skam i 
kroppen? 

En viktig kommentar gjordes av 
en chefsöverläkare: -Det är tur att 
huset är ritat så att det går att bygga 
på flera våningar. 

Det nämndes också att det är 
viktigt att få in verksamheter i 
Seminariet. Risken med hård
bantade byggprojekt är ju just att 
de kan vara för små och trånga 
redan från början. Men, som sagt 
var: - det går ju att bygga på! 

RN 

Ta sista chansen 

Du som får VB på fredagen har 
fortfarande chansen! Cafe Mtiller 
och Våroffer med Wuppertal 
Tanzteater på Storan i Malmö. Det 
är föreställningar både fredag och 
lördag. Några biljetter finns .kvar 
stod det i annonsen. Pina Bausch 
dansar själv. Det hela är ju så lätt, 
så lätt. Pågatåg och en rask 
promenad. Visstkan man åka ända 
till Wuppertal, men Malmö är ju så 
mycket närmre. 



ETTHÖGT,HÖGTHUSISÖDRAMALMÖ. 
Arthur Buchardt, en byggherre från 
Norge, vill bygga ett högt hus i 
Malmö. Han kontaktar lirnar 
Repaluu och kanske också någon 
av de andra herrarna som har 
makten i vår stad. Dessa herrar 
tycker att iden är strålande. Tänk 
ett 317 meterhögt hus i södra 
Malmö. Det kommer att synas i en 
omkrets av 7 mil!' Uttryck som 
"äntligen kommer Malmö att sättas 
på kartan" hörs runt från olika håll. 
Artur vill bygga sitt hus snarast 
och det skall invigas i samband 
med broinvigningen 2000. lirnar 
och de andra herrarna förklarar för 
Arthur att det finns fler som vill 
vara med och bestämma. Det är 
OK säger Arthur barajag får bygga 
mitt hus när och var jag vill. 
Självklart skall Du få bygga ditt 
hus, vi skall baraha en demokratisk 
process först säger. Javisst säger 
Arthur och bygger så länge en liten 
modell. Modellen åker han och 
några kända Malmöprofiler till en 
mässa i södra Europa med. Titta 
vad vi skall bygga i Malmö vid 
porten till Sverige säger de. Alla på 
hela mässan är djupt inponerade. 
Malmö har de aldrig hört talas om 
men ett tom som Eiffeltomet har ju 
ingen byggt på jättelänge. Nu 
behöver de bara åka l 00 mil för att 
få vara med om en tidsresa l 00 år 
bakåt i tiden. 

Den demokratiska processen 
drar igång i Malmö. Snabbt tar 
stadsbyggnadskontoret fram ett 
förslag till "planprogram för 
detaljplan för område vid Hyllie 
station" detta går på remiss till 
Hyllie stadsdel samtidigt som man 
får förmånen att yttra sig om en 
"fördjupad övesiktsplan för del av 
hyllievång". De båda planerna 
berör samma område men den 
senare är resultatet av ett gediget 
arbete på stadsbyggnadskontoret 
och den senare ett hastigt hop
kommet beställningsverk för att 
smyga in ett 317 meter högt hus i 
området. Hyllie stadsdelsfull
mäktige är lika positiva till båda 
planerna. Våra duktiga arkitekter 
på stadsbyggnadskontoret kan 
säkert arbeta ihop planerna så att 
höghuset kommer till sin rätt vid 
Ekostråk och skolor. I maj månad 
är det så dags för nästa steg. Nu 
finns det ett något mer genom
arbetat förslag till "detaljplan för 
område vid Bunkeflovägen söder 
om Henriksdalsvägen i Hyllie". 

l börjanav Junimånadhar Arthur 
hittat någon som kan driva hotell
rörelse i det höga huset. (Arthur 
vill nämligen bara bygga hus). 
LeMerdien Hotels talesman Robert 
Fade! vet vad han talar om han var 
VD på fd Sheraton vid triangeln i 
Malmö. Han lyckades inte driva 
det hotellet men nu tar han nya tag. 
700 hotellrum det är precis vad 
som behövs för konferensgäster, 
men också för barnfamiljer i 
Malmö, säger han. 

Länsstryelsen tycker att bygget 
strider mot riksintressen. Fram
förallt är det höjden man vänder 
sig emot, 4 gånger så högt som 
Kronprinsen i den sydskånska 
landskapsbilden. För herrarna i 
stadshuset är detta inga problem. 
Det råder politisk enighet säger 
Ilmar. Då skall inte landshövdingen 
och hans kansli komma och lägga 
sig i säger Rolf På! s son (kommu
nalråd för plan- och byggroteln). 
Det finns andra politiska partier i 
Malmö utöver s och m, men dessa 
har inte lirnar räknat med. 
Vänsterpartiet hade så sent som 
förra veckan frågan om "tornet" 
uppe i en interpelationsdebatt med 
Rolf Påhlsson. Han var djupt 
upprörd över att v kunde klaga på 
demokratin i detta fallet och 
förklarade med emfas att en viss 
felxibilitet finns i alla över
siktsplaner. Sten Lundström ansåg 
att en total förändring av land
skapsbilden kanske inte ryms inom 
det begreppet. Han uppmanade 
socialdemokraterna att stanna upp 
processen och besinna sig. 700 nya 
jobb kan det ju bli även om man 
bygger andra hus. Just det sa Rolf, 
men vem skall betala. Det vill inte 
Arthur göra om inte han får 
bestämma höjden. 

Debatten går vidare och ärendet 
kommer tillbaka till KF i december. 

Reservationen somjag lämnade 
in i Hyllie visar Vänsterpartiets 
huvudinvändningar. Vid votering 
fickjag några kloka kvinnor från s 
att rösta med mig. En moderat 
kvinna var också stor motståndare 
men lade ner sin röst eftesom 
hennes gruppledare inte lätt henne 
rösta med en vänsterpartist Tornet 
är på väg att bli en kvinnofråga. 
Moderatemas starka kvinna Inge 
Garstedt är också negativ. 

Reservation, ärende nr 60, i 
Hyllie SDF 980311: 

Vänsterpartiet säger bestämt nej 
till att godkänna en detaljplan för 
byggandet av etthöghus vid Hyllie 
station. 

Vi har två viktiga invändningar. 
l. Malmö som en stad att leva 

och bo i. 
Det är absurt att förstöra den nya 

stadsdelen, och lägga övriga delara 
av Hyllie en skuggan, genom att 
tillåta byggandet av ett 300 meter 
högthotelL Hotellet skall "avskiljas 
från angränsande bebyggelse med 
ett kuperat landskapsparti" och 
majoriteten i Hyllie ser det som 
"en grannlaga uppgift att anpassa 
bebygglesen i hyllievång till 
höghuset". Husen skall anpassas 
till männikskors behov inte tvär
tom. 

Hyllievång skall byggas för nya 
och gamla Hylliebor. Människor 
skall leva och bo, arbeta och gå i 
skolan i Hyllievång. Det skall vara 
en levande stadsdel. Ingen män
niska kan välja att bo vid foten av 

ett 300 meter högt glashus. Den 
tilltänkta gymnasieskolan kommer 
att ligga vid foten av eller kanske i 
botten på höghuset. 

2. Kommunens ekonomi . 
Det tilltänkta byggprojektet är 

ett ekonomiskt riskprojekt. Hotell
branschen är inte den mest stabila 
av branscher och det finns idag 
inget behov av nya hotellrum i 
Malmö. Vad händer när huset är 
halvfärdigt och amiren går omkull? 
Skall Malmö kommun ställa upp 

och fylla huset med 
kommunal verksam
het? Köpa hotellet så 
som man gjorde med 
SAAB fabriken eller på 
annat sätt rädda proje
ktet med kommunala 
medel. 

Vänsterpartiet ser 
detta projekt som ett 
av flerahot mot Malmö 
kommuns ekonomi 
och därmed mot den 
grundläggande 
välfärden i form av 
sjukvård, äldreomsorg, 
brupomsorg och skola. 

A ven om Malmös 
ledande politiker anser 
att det behövs en ny 
lekplats för karlar i 
karriären så skulle man 
ju kunna lärt lite av 
historien. Så här 
skriver Lennart Kos
kinen i boken "Tro på 
framtiden ": 

Uttrycket "stadens 
pelarisering " fångar i 
blixtbelsyning vad som 
har skett. Likt pelare 
eller stolta monument 
över byggherrar, poli
tiker, instituitioner och 
företag höjer sig skryt
byggena likt plastiga 
penisattrapper över 
staden och ger den dess 
profil. Ordet "attrapp" 
kommer också från det 
franska "attrape" som 
också betyder "snara" 
eller "f lilla " .... 

Livet sker aldrig i ett 
tomrum . Utan rum 
"äger livet inte rum" .... 

Då blir det inte 
godtyckligt hur rum
met är uppbyggt- kring 
månniskan och hennes 
liv eller kring tekno
login. Detsenarekunde 
kallas technopolis -

teknikens stad - eller teknopal på 
svenska. Den är inte resultatet av 
en medveten plan, utan har likt 
ogräs vuxit upp ur röttema på den 
teknikftichism, ekonomifixering 
och individualistiska upplevelse
kultur som i så hög grad dominerar 
västvärlden. 

Sonja Nilsson 

Vänsterpartiets 
insats i 
skolpolitiken 
Gunnar Sandin är inte bara för
mögen att utgöra en hel egen 
valrörelse, han fyller i stor ut
sträckning VB med annorlunda, 
skojigt och adrenalinhöjande 
material. 

Hans sågning av gamla vpkarna 
Ylva Johansson och Annika 
Åhnberg i VB 2118 var tanke
väckande, om än angreppet kom
mer extra passande nu när val
rörelsen är över oss och partiet 
angrips av sossarna. 

Dock, glömmer Gunnar en viss 
insats av partiet. När slaget om 
skolans kommunalisering stod för 
ett decennium sedan, spelade vpk 
en avgörande roll. Lärarna och 
borgarna ville ha kvar staten som 
huvudman, lärarna ville till och 
med strejka för saken. Oturligt nog 
var strebern Göran Persson sko
lminister och vägen till stats
ministerposten låg via en stark 
insats mot skolan. 

Först sådde Persson split i 
lärarkåren genom att köpa TCO
facket, "folkskollärarna". Återstod 
vpk på den politiska sidan. Här 
kommer vpks herostratiska insats 
in. 

Vi går med på en kommuna
lisering om sossarna går med på 
vårt krav om högst 25 elever i 
salarna, sade vpk. Visst, svarade 
Persson och så var kommuna
liseringen i hamn, staten slapp 
administrera 90-talets grymma 
nedskärningar och Persson blev 
statsminister och alla levde lyck
liga. 

Men vpks oeftergivliga krav på 
max 25 elever? 

Jo, strax efter vann borgarna 
valet. Därefter har vi inte hört ett 
ord från vpk-v om någon begräns
ning av elevantalet. Suddar ett val 
bort alla krav och löften? V ar finns 
den politiska hedern? För att inte 
tala om den vanliga mänskliga 
hedern? 

Idag har hälften av högstadie
klasserna mer än 25 elever, var 
åttonde över 30 ... 

Håkan Olsson 

PS Vänligen lägg inte till några 
språkfel! VB är så fullt med olika 
språkfel att man kan börja miss
tänka att IB, CIA eller annan ond 
makt är ute efter att sabotera 
budskapen. Det är inte socialism, 
marxism, arbetarklass eller något 
annat chickt att skriva fel. Det är 
bara dåligt. Språkdräkten måste 
vara minst lika god som innehållet. 
Arbetarna förrgjorde ett gott arbete 
och var hela, prydliga och rena när 
de gick på möte. DS 
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En röst ur det 
förgångna 
Måste erkänna att Veckobladets 
neddimpaande på distriktsexpedi
tionen ibland leder till oanad 
glädje, men senaste numrets artikel 
från Ulf Nymark får de mesta att 
blekna i jämförelse. 
Jag tänker inte ge mig in i debatten 
om Norrskensflammans vara eller 
icke vara utan bara kort lägga några 
fakta tillrätta och även tillägga 
några ytterligare intressanta 
upplysningar. 

l . Distributionen av tidningen till 
distriktets medlemmar har i sin 
helhet betalats av Norrskens
flamman och inte ett öre har tagits 
ur partikassan, vilket förhop
pningsvis kan lugna Ulf en del. 
Detta kunde Ulf lätt ha tagit reda 
på om han orkat slå en signal till 
distriktet och kollat sina fakta innan 
han basunerar ut dem. 

2. APK gick i konkurs för ett par år 
sedan, vilket resulterade i en 
splittring och uppkomsten av två 
olika SKP som båda påstår sig 
föra den stolta Moskvafanan 
vidare. 

3. Förutomdetoerhörda i attJenny 
Lindahl skriveri tidningen kanjag 
berätta att redaktören J onas 
Thunberg sitter i Ung Vänsters 
förbundsstyrelse och tidigare har 
jobbat som sekreterare i inter
nationella förbundetTill detta 
kommer attredaktionssekreteraren 
Emil Persson har den dåliga 
smaken att faktiskt sitta i vår egen 
partistyrelse, i och för sig bara 
som suppleant men ändock. 

4. Bland övrigamedarbetare märks 
så pass opålitliga kamrater som 
CH Hermansson, Stellan Her
mansson, Jonas Sjöstedt och 
America Vera Zavala, samtliga 
kända för sitt tveksamma omdöme 
och bristande förankring i vår 
rörelse. 

Kan för övrigt inte låta bli att 
påminna om att Norrskensflam
mans postgiro förprenumerationer 
som är 84 72 03-7. 

Mikael Persson 
Ung Vänster och 

Vänsterpartiet Landskrona 

Viktiga valfrågor 
I år är jag inte aktiv som valarbetare, 
utom lite pappersutdelning så klart. 
J ag tror mig om att följ a valrörelsen 
som en vanlig politiskt intresserad 
medborgare. 

Detjag slåss av är den oerhörda 
fokuseringen på kortsiktiga rentav 
flyktiga frågor. Ett exempel är allt 
diskuterande av skatterna hit och 
dit. Moderaterna har lanserat en 
mer genomgripande förändring där 
man sänker skatter och utgifter i 
syfte att skapa en bestående 
förändring . Förutom detta som 
redan förkastats av alla andra partier 
så diskuterar man förändringar hit 
och dit av sådant som ändras 
nästintill varje år, d~s det är lätt 
reparerat om "fel" partier regerar. 
Dagistaxor är i mitt synsätt också 
en värdslig sak, dessutom har jag 
svårt att förstå varför denna fråga 
inte skall hanteras på kommun
nivån. Jag skulle kunna ta upp 
massor av frågor av den korta typen . 

Finns det andra och "större" 
frågor att ta upp. För att slippa ta 
upp EMU, vilket så klart borde 
diskuteras hela tiden, som exemplet 
den här gången så vill jag peka på 
en annan fråga med oerhörda 

konsekvenser som sopats undan 
mellan valrörelserna, ändringen av 
pensionssystemet. Lite snack har 
det väl varit hur det blir med 
kronorna men det är inte det som 
är problemet. Problemet är attATP 
är en av de viktigaste hörnstenarna 
i bygget av "den svenska model
len". Utan en av dessa blir det lätt 
svajigt. 

Kom ihåg allt som sagts av oss 
och andra om den finansiella 
marknaden under 90-talet. Vad är 
då denna förkättrade marknad? 
Många olika intressenter så klart 
men den "marknad" som speku
lerade sönder europas valutor i 
början av deceniet, förutom vår 
egen SE-banks grupp, bestod av 
pensionsfonder, huvudsakligen 
amerikanska. Soros t ex förvaltar 
mycket pensionskapital, t ex från 
amerikanska bilarbetare. 

Nu skall alltså även vi i Sverige 
flytta över våra pensionsfonder 
från det allmännas kontroll till 
privatstyrt spekulationskapitaL 
Detta kan bli det största system
skiftet som inletts i vårt land sedan 
arbetarrörelsen fick ett avgörande 
inflytande över samhällsutveck-

Lika goda kålsupare? 
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(;iirrm Persson 
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Under regeringen Carlsson och Persson har alltså 
skattehöjningarna varit ännu mer orättvisa än under 
Bildts regeringstid. 

!igen. Visst, det är ju inte alla 
pengarna, utan bara en liten del. 
Men det kommer inte att stanna 
där. Stora av kastningar nås lättare 
genom kortsiktigt spekulerande än 
genom AP-fondernas längre och 
mer lågavkastande som t ex 
fastighetslån. De tär svårtatt stoppa 
en boll som börjat rulla. Kom ihåg 
Gunnar Strängs bestämda yttrande 
om att högre än så här blir aldrig 
moms-satsen . Numera är den så 
hög att den omöjliggör alla ideer 
om skatt efter bärkraft. 

Vänsterpartietvarinte medskyl
digt i pensionsreformen så för ~i g 
är det obegripligt att man mte 
använder valrörelsen till att skapa 
opinion mot nedmonteringen av 
ATP. Finns det någon viktigare 
fråga än denna förutom EMU? 

Göran Persson 

Föredömet 
En av de respektabla vänster
partister som medverkar i Norr
skensflamman är kommunal
politikrn Jan-Åke Rydbergh i 
Göteborg. Härom veckan kom
menterade han Ylva Johanssons 
och Annika Åhnbergs uppmärk
sammade angrepp i Dagens N 
yheter på Gudrun Schyman och 
vänsterpartiet. Han var starkt 
kritisk till deras artikel, men 
uppmanade vänsterpartistema att 
inte svara på samma nivå. 

Åter kan vi konstatera att 
Veckobladet och särskilt denna 
spalt är ett föredöme. Vår kom
mentartill Annika& Ylva(i nr23) 
verkligen inte var på samma nivå 
som deras artikel. 
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