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Rapportfrån eder riksdagsledamot: J OrdbrukspOlitik 
Som jag tidigare uttalat har jag 
inga ambitioner att vara represen
tant från provinsen. Förförra 
veckan besökte jag dock ett 
synnerligen provinsiellt arrange
mang. Det var LRF-Skåne som 
bjöd ut oss skånska riksdagsleda
möter till Skansens högloft för att 
äta traditionell skånsk gåsmiddag. 
Jag är ersättare i miljö-jordbruksut
skottet och därför en anledning att 
återuppta mitt gamla engagemang 
för jordbrukets villkor. Hade man 
fått ta med en kavaljer hade jag 
frågat Lucifer med tanke på vilket 
mustigt kåseri han hade kunnat 
skriva till VB. 
Evenemanget inleddes med en 

information från modemäringens 
representanter. De förrnedlade hur 
bekymmersamt det var bönderna, 
särskilt de som satsat på fläsk-

produktion. Asienkrisen har 
minskat efterfrågan och skörde
skadorna blev betydande den 
regniga sommaren 1998. Den enda 
ljuspunkt jag uppfattade var att 
livsmedelsexporten ökat till 
kunderute i Europa som efterfråga
de miljö- och djurvänligt produce
rade Ii vsmedel. I snabb takt 
presenterades olika krav som 
ansågs kunna lindra bördorna för 
LRF-medlemmarna. Sänkt skatt 
på diesel till traktorerna, ingen 
skatt på elen och befrielse från 
avgifter på handelsgödsel var 
parollerna. Strax innan vi skulle 
sätta oss till bords lämnades ordet 
fri tt för frågor. J ag kunde inte håll a 
mig utan frågade om de inte själva 
förstod sambandet mellan att 
beskatta/avgiftsbelägga det som 

behöver minska om j ordbruket ska 
miljöanpassas å ena sidan och att 
kunna exportera till miljömed
vetna konsumenter å andra sidan. 
De restriktioner och uttaxeringar 
riksdagen beslutat har fungerat 
som ett verktyg (kunde ha gott ha 
varit vassare enligt min mening) 
för att underlätta ekologisk 
omställning av jordbruket. Värdar
na försökte indignerat förklara sig, 
men det var inte läge för en 
omfattande diskussion bland dem 
som kommit huvudsakligen för 
gåsens skull. Min följdfråga om 
hur LRF-Skåne verkade för att 
uppfylla riksdagsbeslutet om att 
minst l O o/o av odlingsmarken ska 
senast år 2000 vara ekologiskt 

forts sid 4 

En kommunalpolitisk happening 
Vänsterpartiets nyvalda fullmäk
tigeledamöter och ersättare i Lund, 
och flera av dem som nominerats 
till andra kommunala uppdrag, 
vigde förra helgen åt de kommu
nala frågorna. Dc hade samlats i 
den wadenbäck-hagringska villan 
på söder i Lund. Glädjande många 
av deltagama var relativt nya som 
kommunalpolitiker och en del 
uppmärksamhet ägnades åt den 
kommunala beslutsordningens 
mysterier. Några av de mest 
brännande frågorna som är på 
tapeten i kommunen just nu 
diskuterades, men också vad den 
ändrade rollen - från regering till 
opposition - innebar för vänstern. 

En kraftfull menändå konstruk
tiv oppositionspolitik snyter man 
inte fram i rockärmen, och det 
finns en risk attoppositionen nöjer 
sig med att reagera på rnajon tetens 
utspel , och glömmer att formulera 
en egen offensiv politisk linje. 
Därför inleddes helgens diskus
sioner med frågan: hur använder 
vi det kommunala handlingspro
grammet? Det är aldrig fel av en 
politisk organisation att begrunda 
vad den tidigare gjort, och vad den 
en gång lovat väljarna att verka 
för. Deltagarna i helgens möte 
kunde konstatera att den under 
valrörelsen sammanställda "En 
bok om Lund" är alldeles utmärkt, 
och dugermycket bra som utgångs
punkt för de kommande årens 
kommunala vänsterpolitik. 

Förutom de tunga områdena 
skola, vård och omsorg betonades 
vikten av att Vänsterpartiet 

försöker leva upp till den position 
som motor i det miljöarbetet i 
Lunds kommun som vi skaffat oss 
under den gångna mandatperio
den, och att vi driv er på för att de 
statliga miljonerna för kretslopp
omställning som Lund har beviljats 
används som tänkt. Vidare är det 
viktigt att vi följer upp det arbete i 
integrationsfrågor som vi påböijat. 
segregering och utanförskap är en 
tickande bomb i samhället, och att 
motverka detta är inte en fråga 
som enbart berör personalrekry
teringen. Varför inte tillsätta en 
framtidsgrupp för integrations
frågor i kommunen? 

Fräcka förtätnings-förslag 
Vänsterpartiet bör ha goda förut
sättningar att återta initiativet i 
stadsbyggnadsfrågor. Vi har de 
fräckaste och mest avancerade 
förslagen om stadsmässighet och 
förtätning, och denna linje innebär 
också att vi kan "lösa" den gamla 
tvistefrågan om Lunds utbyggnad. 
Den skall äga rum utan att nya 
glesa villagetton smetas ut över 
den skånska myllan . 

En grundlig diskussion ägde 
rum om skolpolitiken i Lunds 
kommun, och deltagarnaenade sig 
om en rad punkter som skulle tas 
upp i v:s remissvar till den nya 
skolplanen. Vi kommer att få till
fälle att återvända till dessa frågor 
i kommande VB. Den lite trängre 
kretsen av valda fullmäktigele
damöter och ersättare ägnade 
söndagen åt sina mer specifika 
angelägenheter, budgetfrågor, 

oppositionspolitiken och organi
sering av fullmäktigegruppens 
arbete. 

Kompol gick i graven 
Man beslöt att avskaffa det 
mångåriga partimysteriet "kom
pol". Denna beteckning (som skall 
uttydas "kommunalpolitiska grup
pen") konstaterades vara fullstän
digt obegriplig förnyamedlemmar 
och aktiva, och den för tankarna 
till någon frusen östlig institution 
från 50-talet. Hädanefter inbjuder 
v:s fullmäktigegrupp alla intresse
rade till två måndagsmöten i 
månaden, ett för att förbereda 
kommunstyrclscmötet, och ett för 
attförbereda fullmäktige. Den nya 
mötestiden blir 19 .00. Övriga 
måndagar är det upp till styrelsen 
att planera in medlemsmöten och 
annat, och för partiföreträdarna att 
tillsammans med styrelsen att 
arrangera temamöten i aktuella 
kommunala frågor. 

Stämningen bland de nya och 
gamla kommunalpolitikerna i 
Vänsterpartiet i Lund är, trots 
regimskiftet i Lund, uppenbarligen 
på topp. Den gångna helgens öv
ningar har hjälpt till att ytterligare 
sammansvetsa gruppen. Anled
ningen till atthelgen blev så lyckad 
var dessutom den goda maten som 
tillagats av två volontärer inom 
fullmäktigegruppen, trevligt sam
kväm på kvällen, och att värd paret, 
och inte minst deras barn, stod ut 
med att ha en massa främmande 
tanter och farbröder i huset en hel 
helg. 

Mats Olsson 
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Le6n behöver hjälp 
V än orten Le6n i Nicaragua har en 
hel dellikhetermed Lund. Städema 
är ungefär lika stora. Dc har båda 
en kulturell tradition med såväl 
katedral som universitet. Både 
Lund och Le6n ligger i jord
bruksbygd och har stora industrier. 

Nu har Le6n drabbats av 
orkanen Mitch . Själva stan är 
drabbad främstgenom av attfloden 
som rinner genom stan har sväm
mat över. Alla hus som ligger i 
närheten av floden är översväm
made. Ca 1300 hus är förstörda. 
Latriner har gått sönder så vattnet 
är nersmittat och epidemier hotar. 

Ännu värre är det i regionen. 
Le6n ligger i Region Il, vilket är 
den värst drabbade regionen i 
Nicaragua. All skörd är förstörd . 
90% av dem som omkommit i 
katastrofen i Nicaragua kommer 
härifrån. Många människor blev 
begravda i gyttja och dy i och med 
jordskred från en vulkan. Ca 1500 
människor har dött. 

När situationen blev känd 
fattade Vänortsföreningen Lund
Le6n ett snabbt beslut att skicka 
18.000 kr till Le6n. En del av 
pengarna skulle använts för en 
studieresa till Le6n. 

- Pengarna gör mer nytta så här. 
Vi skulle bara varit en belastning, 
säger vänortsföreningens ordfö
rande Cecilia Lindblom. 

Insamling av pengar pågår 
också. Föreningen harredan samlat 
in pengar på stan och kommer att 
fortsätta nu på lördag. Dessutom 
finns bössorutplacerade på Domus 
och Åhlens, i de stora !CA
affärerna, på biblioteket, på 
konsthallen och på socialhög
skolans fik . 

Kommunen ställer också upp. 
Kommunstyrelsens ordförande 
Christine Jönsson (m) och kom
munalrådet Lennart Prytz (s) är 
utsedda att undersöka vad som 
kan göras. Alla anställda i Lunds 
kommun kommer i sitt lönekuvert 
i november att få information om 
"Tian till Le6n". De som vill kan 
genom avdrag på lönen betala tio 
kr i månaden till vänortsarbeteL 
Tian till Le6n har funni ts sedan 
1990 och vänortsföreningen 
planerade en ny drive när kata
strofen inträffade. 

- Jag hoppas att många nyan
ställda anmäler sig. Det är viktigt 
för det långsiktiga stödet. Tian till 
Le6n är basen i de projekt som vi 
driver genom Sida. 

För dig som vill bistå: Postgiro 
1169 57-2. Pengarna skickas di rek t 
till Le6n, till ett bankkonto speciellt 
för katastrofhjälp. 

KT 



. . . . 
EN VECKA FOR MAN 

Veckan 29 november till 6 
december är vald för att att ge män 
chansen att synligt protestera mot 
det kvinnavåld som finns i Sverige. 
För att offentligt visa sin avsky för 
våldet kvinnor utsätts för kan män 
den veckan gå omkring med ett 
hemmagjort vitt band fastnålat 
synligt på sin j ack a. 

I december 1989 sköt en man i 
raseri 14 unga kvinnor som be f ann 
sig i elevhemmet på en teknisk 
högskola i Montreal. Helanationen 
blev uppskakat över dådet och 
debatten om kvinnavåldet och 
kvinnors utsatthet, som förts av 
kvinnorna själva i årtionden, togs 
nu upp som ett samhällsproblem. 
När den värsta uppståndelsen lagt 
sig var männen beredda på att 
fortsätta som vanligt. En del av 
dem fortsatte helt enkelt med sitt 
tigande, andra med lite mer dåligt 
samvete nekade till att de skulle 
vara våldsmän eller ansåg att 
kvinnorna överdrev . K vinnorna 
fortsatte dock debatten och efter 
några år insåg mansforskaren 
Michael Kaufman och några till , 
att deras och andra mäns tystnad i 
själva verkethjälpte de våldsamma 
männen att fortsätta. De begrep att 
de måste stötta kvinnorna och 
startade White Ribban Campaign, 
som skall hjälpa offren för det 
manliga våldet. För att inte ta medel 
från det offentliga, som behöver 
pengarna till verksamheter för att 

hjälpa kvinnorna, arbetar de utan 
statligt stöd. Istället erhåller de 
medel från donatorer och spon
sorer. Veckan med det vita bandet 
är det som syns mest utåt av 
verksamheten. Enligt tidningen Vi, 
som skrivit om den vita veckan, är 
kampanjen den största i världen 
mot kvinnovåld. I Kanada har till 
och med hockeylag skickat biljett
intäkter till föreningen . 

I Sverige har Lars Nauman, som 
skrivit en bok om män som 
misshandlar, påtagit sig att leda 
den svenska avdelningen av White 
Ribban Campaign, med samma 
grundförutsättningar som den i 
Kanada. Och starten sker med den 
vita veckan 29 november till 6 
december. Lars Naumann tror att 
"det kommer att bli befriande för 
kvinnor att se på gatorna att 
motståndet mot kvinnavåldet finns 
bland oss män". Bandet kan se ut 
hur som helst, gjort av en vit tygbit 
som finns i hemmet som sedan 
fästs på kläderna. 

Hur våldet mot kvinnor ser ut är 
egentligen onödigtatt förklara. Alla 
tidningar, TYs nyheter, video
filmer, annan film, och internet 
visar hur verkligheten ser ut för 
många kvinnor. Det gäller att lägga 

Datantarknad 
Den 6/12 anordnar Dataföre
ningen i Sverige en Data
marknad på MalmöMässan. 
Underendag(ld 10.00-17.00) 
kan man köpa eller sälja sina 
gamla dataprylar, informera 
sig om vad IT kan användas 
till, köpa ny utrustning eller 
tillbehör. 
Dataföreningen i Sverige är en 
ideell förening för företag, organi
sationer och privatpersoner. 

Den är öppen för alla, för den 
som arbetar professionellt med IT, 
men även för den som möter IT i 
sitt dagliga arbete. Vi är några 
stycken, som arbetarprofessionellt 
med IT och är aktiva medlemmar i 
Dataföreningen, som tagitinitiativ 
till denna Datamarknad. Efter att 
ha deltagit och besökt flera av dc 
traditionellalT -mässorna upplever 
vi ett behov av en annorlunda 
mässa. 

Detta är en !T-mässa som till 
skillnad från andra (världens största 
- Comdex eller Malmös största -
IT-expo), vänder sig till privat-

personer och familjer. Vi har valt 
att kalla den Datamarknad. IT är 
inte som på 70-80 talen något för 
en liten yrkesgrupp utan är idag 
något som berör alla, speciell t nu 
när företagen Ii ear ut PC i tusental 
till sina anställda. Enligt under
sökningar kommerSverigeatt vara 
det datortätaste landet i världen -
1999. 

Datamarknaden kommer att vara 
indelad i tre delar. 

SWAP-meeting: Här kan 
pri valpersoner hyra ett bord för 
150:- och sälja sina gamla prylar-
t. ex . kretskort, skri vare eller spel. 

Företagmarknad : Här hyr 
företag bord ( till ett något högra 
pris) och säljer nya prylar. T. ex. 
PC och tillbehör, böcker och spel. 

Infotorg: Information, vad kan 
IT användas till? Sparbanken Finn 
kommer att visa hur en Databank 
fungerar. Man kan testa de senaste 
spelen, få surftips, få lagat sin 
trasiga skrivare, testa sig om man 
kan klara PC-körkortet. Kanske får 
man träffa en !T-tomte eller en 
tomte-Nisse. Bibliotekstjänst visar 

ihop alla sorters våld och se att 
summan av det hela är enorm och 
varierad. Det har trots allt funnits 
män som sett kvinnornas svårig
heter. 

För ett antal år sedan skrev 
Gunnar Myrdal i sin bok An 
Amerocan dilemma, som handlar 
om de svartas situation i USA, att 
på många sätt liknar kvinnornas 
situation de svartas. Jag kom att 
tänka på detta när jag nyligen läste 
en svart negerslavs egen berättelse 
om hur det såg ut i USA i början på 
1800-talet . För fattaren hette 
Frederick Douglass, och den 
svenska utgåvan som kom ut 1991 
(finns fortfarande i handeln) har 
titeln En Amerikansk slavs liv. 
Frederick Douglass rymdefrån sin 
ägare och lärde sig själv läsa och 
skriva. Så småningom blev han en 
berömd skribent och debattör. 
Bland annat samarbetade han med 
den kvinnliga rörelsen för själv
ständighet. Douglass skriver att 
kvinnorna har samma brist på 
rättigheter som de svarta . På ett 
annat ställe skriver han attdet av de 
vita mycket använda ordet ' neger
problem ' , som skulle gälla dc 
svartas avsaknad av frihet och 
rättigheter, är missvisande. Proble
met finns inte hos de svarta utan är 
ett ' vitproblem ' hos de vita som 
inte vill ge dem en full värdig status 
i det egna landet. Sverige använder 
motsvarande ord 'kvinnoproblem' 
som skall täcka både våldet mot 
kvinnor, lägre lön osv. Det är 
faktiskt inte kvinnorna som har 
problem, utan de i samhället som 
utsätter kvinnorna för dessa 
problem. När White Ribban 
Campaign etablerats ordentligt bör 
medlemmarna därför intensiv t 
arbeta med männen som slår, 

sitt Intranät för skolor. Det kommer 
att finnas ett Speaker Corner med 
korta seminarier kring IT. 

Dataföreningen är en ideell 
föreningen och vi arbetar alla gratis 
med en snål budget där vi letar 
sponsorer för att kunna genomföra 
alla aktiviteter. Detta innebär att de 
som är vana vid de stora flaschiga 
mässorna kommer inte att känna 
igen sig. Förmerinformation besök 
we b b sidan www.syd.dfs.se, klicka 
på länken till Datamarknad. 

Bodil Veige 

våldtar, dödar osv Det är alltså ett 
mansproblem och inte ett kvinna
problem. 

På senare tid har fler män skri vi t 
om männens våld mot kvinnor. I 
ett nummer av Ordfront Magasin 
har två norrmän och en amerikan 
skrivit ner sina tankar om situa
tionen. l april i år ( 1998) skrev den 
algeriske författaren Tahar Ben 
J elloun i Aftonbladet om mäns våld 
mot kvinnor i landet. Han undrar 
över varför terroristerna i Algeriet 
i första hand mördar kvinnor och 
barn, många gånger efter att först 
ha våldtagitoch torterat kvinnorna. 
Han kommer fram till att det finns 
ett hat som är urgammalt och som 
grundar sig i mäns omedvetna 
rädsla för kvinnokönet, som de är 
så beroende av i sina liv. Dessutom 
harreligionen uppmuntratdettahat 
Hoppet står till de modiga kvinnor 
som trots dödshot ställer sig upp 
och protesterar och som kräver 
förändrad lagstiftning och ett 
mänskligare samhälle. Det är dessa 
kvinnor som Tahar Ben Jelloun 
sätter sitt hopp till. 

l Sverige har vi kommit långt 
med jämställdheten, men så länge 
våldet mot kvinnor finns kvar går 
ingen kvinna säker för att våld inte 
kandrabba henne, vilketheltenkelt 
ger ALLA kvinnor en osäker
hetskänsla. Frederick Douglass 
utsattes hela sitt Ii v för våld och 
förnedrande behandling av de vita. 
Han fick också på sin ålders höst 
uppleva att de svartas situation i 
södern och ä ven i norr försämrades, 
fast metoderna att förslava de s v arta 
och hindra deras självständighet 
förändrades. Bland annat bildades 
KuKlux Klan 1850 

Ingegerd Wedin 

Förtydligande 

Eventuell översättare bör anges när 
man skriver om böcker. Det 
missade vi i annonsen för D aidalos 
i nr 35. Alltså: Erling Fossens 
EcstaCity har översatts av Göran 
Dahlberg och Neil Postmans När 
skolans klocka klämtar av Ulrika 
Jakobsson. 

Ny redaktör sökes till VB 
Veckobladet har de senaste åren 
fungerat med tre olika redaktioner. 
En av redaktörerna kommer att 
sluta nästa år och denna redaktion 
behöver alltså ersättas. Villiga 
medarbetare med god teknisk 
kompetens har redan erbjudit sig 
att delta i produktionen av VB, 
men det behövs någon som kan 
ansvara för att det finns artiklar till 
denna redaktions nummer, alltså 
fixa material till vart tredje 
nummer. 



SKOLAN · EN CEMENTERANDE KRAFT? 
Remissvaren till Lunds skolplan skulle vara 
inlämnade dagen innan detta VB-nummer kom 
ut. Ett par veckor tidigare publicerades Jonas 
F rykmans bok Ljusnande framtid. Skola, social 
mobilitet och kulturell identitet, Historiska 
Media, 98. 

I Pedagogiska magasinet 4, 98, finns en 
intervju med JF. 

En möjlig språngbräda 
JF menar att skolan ska vara en spelplan med 
klara regler, som ger elever ur olika samhälls
miljöer möjlighet att pröva olika roller. Eleven 
ska ha chansen att bli någon i stället för att vara 
den han är. Skolan ska vara en separat, reglerad 
och förutsägbar verklighet, en möjlighetemas 
arena. 

Under de första årtiondena efter världskriget 
var skolan sådan. Den skapade den sociala 
mobilitet, som utmärkte Sverige. Tiotusentals 
barn och ungdomarslussades ut i nya positioner 
i samhället. 

En cementerande kraft 
Vad är då dagens skola, den som formuleras i 
skol planen? Jo, ett terapeutiskt rum, präglat av 
närhet och informalitet, av det 
personliga och känslomässiga, 
ett rum där alla spelar huvud
rollen, säger JF. När skolan tar 
in barnens miljö i under
visningen låser den fast dem i 
deras ursprung i stället för att 
bli en möjlig språngbräda till 
något annat. Skolan blir en 
cementerande kraft, fast den 
borde vara en förvandlings
maskin. Det äringen tillfållighet 
att politikerna talar om skolan i 
samma andetag som man talar 
om åldringsvård och sjukvård. 
Det är ett tidens tecken. 

Andelen barn från arbetar
klass och lägre medelklass som 
gick till högre studier ökade 
markant under 50-och 60-talen. 
Idag minskar den, och inte bara 
relativt utan också totalt. 
Dagens skola glider över till att 
reproducera en redan befintlig 
elit. 

En terapeutisk relation 
Lärarna har mist sin naturliga 
auktoritet, både i elevernas ögon 
och i sina egna. Vardagliga 
förseelser tas inte om hand i 
klassrummet i relationen mellan 
lärare och elever utan över
lämnas till vårdande instanser som kuratorer 
och psykologer. 

Det fanns ett inslag av jämlikhet i det gamla 
systemet med anmärkningar. Eleven blev en 
värdig motståndare och togs på all var. 
Tydligheten i rollsystemet gjorde det möjligt att 
revoltera. 

Idag finns inte denna tydliga rollfördelning, 
utan nu ska lärare och elever vara samarbets
partners i ett gemensamt projekt, där identitets
bildning och personlighetsutveckling står högt 
på dagordningen. Det är en terapeutisk relation 
som är svår att klara. 

Ä ven idag finns det regler som det är viktigt 
att följa för att nå framgång . Men de är dåligt 
artikulerade. De förstås lättast av barn från 
studiemotiverade hem, där man talar samma 
språk som lärarna. De andra misslyckas utan att 
egentligen förstå varför. 

Du ska lära för skolan och inte för 
livet 
Det är viktigt för skolan att kunna säga till 
eleven: du lär för skolan och inte för livet. När 
du lär för skolan lär du dig någonting om livet. 
Om du lär dig spelet som äger rum i skolan, så 
lär du dig handgrepp, attityder, värderingar och 
kunskaper som du kan använda senare i livet. 

70-talets skola gav chansen 
Per Svensson (som orsakade en folkstorm genom 
att påpeka att främlingsfientligagråskallar utgör 
ett lika stort hot mot demokratin som 
skinnskallarna) skrev i sydsvenskan en 
intressant recension av JFs bok och menade, att 
den stämde med hans egna upplevelser. Det 
tidiga 70-talets knöliga grundskola hade givit 
honom chansen att ta sig ut från miljon
programmets Stockholmsförort. 

Skoldebatt med elever 
Nyligen deltog Göran Brink, m, och jag i en 
skoldebatt, som arrangerats av Elevorgani
sationen. Organisationen är för dagens 
terapeutiska skola och kritiserar att den inte 

genomförs snabbt nog. Dess företrädare krävde 
också höjda lärarlöner. 

Ett av Elevorganisationens krav är att betygen 
ska avskaffas. Det kravet delades inte av alla 
elever som deltog i debatten. En flicka menade, 
att detta att få överbetyg på ett nationellt prov 
i matematik eller engelska var något som gav 
oberoende och självkänsla inför en orättvis 
eller ointresserad lärare. 

Jag tog också upp JFs resonemang om att 
dagens skola bara reproduceraren befintlig elit. 
Troligen gjorde jag mig inte förstådd. 

Frågan om elevdemokrati fick ringa respons. 
De närvarande var mindre intresserade än t ex 
städarna av det verkliga inflytande, som utövas 
av skolkonferensen, och som förutsätte r dels 
formella val , förhandlingsarbete och besluts
fattande, och dels långsiktigt opinionsarbete 
inomrespektivekollektiv .Intresset förinformell 

och mindre krävande klassrumsdemokrati var 
större. 

Fälldin och Elsie Johansson 
Två klassresenärer beskrev sin bildningsgång 
på Bokens Dag i Malmö i lördags: Torbjörn 
Fälldin och Elsie Johansson. Fälldin hade nått 
fram till realexamen och fått sin övriga 
utbildning i SLUs studiecirklaroch kurser. Elsie 
Johansson läste hermodskurser efter folkskolan. 
Deras skoltid inföll på 40-talet, innan ens 
enhetsskolan prövats. Deras perspektiv på 
skolan hade likheter med JFs. 

Skeptiska lärare 
Några lärare , som haft inflytande över det nya 
gymnasiets utformning, diskuterade under en 
eftersits JFs bok. De ifrågasatte dess tendens 
men erkände delvis riktigheten i beskrivningen 
av dagens skola. 1Ftalarbara förarbetarklassens 
begåvningselit, de som vill upp, ansåg en. Den 
gamla skolan var sämre än dagens, tyckte de. 

-Den som inte klarade skolan på den tiden 
blev utan prut utstött, sa någon. 

-Men den som blev utstött ur skolan fick 
genast ett jobb, sa en annan. 

Johanna Ask, Järnåkraskolan, vann 
På söndagsmorgonen såg jag i tidningen att 
klass 9 D på Jämåkraskolan vunnit Nutids
orienteringen i Skånc. Och att Johanna Ask i 
samma klass var en av fyra flickor som vunnit 
individuellt. Och att Lunds Montessoriskola 
få tt högst poäng bland skåneskolorna . 
Språngbrädsskolor? 

Föräldrarna på Tunaskalan protesterade mot 
att det gick 32 elever i varje klass. De ville sätta 
taket till 28. Heja på! tänkte jag. 

Därefter begrundade jag en kritisk skrivning 
i Utbildningsnämndens remissvar: "Ekonomiskt 
och organisatoriskt förutsätts också i planen att 
nämnderna i detalj kan diktera vad som skall 
ske inom de olika områdena på skolorna, medan 
förhållandet i dagens decentraliserade skola 
snarare bygger på att varje skola avgör hur man 
vill nå uppsatta mål och själv styr över sina 
resurser." 

Gunnar Stensson 

Siaren och Hans Lärjunge 

Och Siaren vaknaOe , 
För sista G~ngen . 

Hans Arm v ar Förv riden , 
och Hans anlete var Härjat 
av Sorgen. 
Till s ina Lärjungar utropade 
Han förundrat 
Vid mina Gudar , om jag inte har 
Sett N~got .... 
Vad är det Du har sett , 
Fr~gade Efterföljarna i kör? 
Ig~r . . Ig~r mina kära Vänner 
s~g jag ett Kreativitetens Vikingaskepp 
En Man som Talade om Oss , 
I de fina Konsternas Förrrissade Sa l ar . 
JA .. utropade Si aren 
Väggarna var smyckade av Oss . 
D~ jublad e och skrattade och dansade 
Lärjungarna , och sjungande lät de 
Flaskan Vandra dem sinsimellan . 
D~ s~g Siaren p~ dem med sorgens Öga . 
och Utropade i Största Förtvivlan . 
Men Varför . .. Varför mina vänner! 
Är det d~ Ingen , som talar Med Oss. 
Oc h Där i denna Sista mening , 
Var Siarens s is ta ord Förklarad 
och med Tystnaden, 
Fö ljde Lärjungarna , 
Si aren Ut 

M-T Baardh 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan) 

NY ADRESS .. 

Till om Lenin 
Det fanns en tid då jag talade om 
marxism-leninismen och Mao T se 
Tungs tänkande. Är ungdom en 
ursäkt? Jag vet inte, men för att 
befästa min tro så läste jag några 
spridda stycken i Lenins skrifter. 
Mannen är ju monoman upptäcker 
man genast. Livsfarlig att ha i 
möblerade rum, knastertorr och 
humorlös . 

För att inte glömrna min ung
doms synder har jag kvar några 
böcker och slår nu upp på måfå i 
Den proletära revolutionen och 
renegaten Kautsky : - Arbetar
klassen kan inte förverkliga sitt 
världsrevolutionära mål utan att 
på det mest skoningslösa sätt 
bekämpa det förräderi, denna 
karaktärslöshet, denna lakejaktig-
het ___ denna exempellösa teore-
tiska banalisering av marxismen
. Så där håller han på sida upp och 
sida ner. Med ett sådant språkbruk 
blir det självklara steget att slå 
ihjäl opportunisterna och de 
oliktänkande när läge erbjuds. 
Vilket Lenin mycketriktigt gjorde 
och sedan lärjungen Stalin med 
ännu större engagemang. Denne 
småaktige torrboll uppfann den 
perfekta organisationsformen för 

en statskupp, den demokratiska 
centralismen. 

Demokratin innehåller natur
ligtvis inte sådana borgerliga 
värderingar som -kritikfrihet
(Vad bör göras?). Det lockar att 
fortsätta med citerandet av alla 
dessa huvudlösa ideer menjag vill 
inte trötta läsaren. 

Marx skrev väl, kunde mycket 
och tänkte ännu mer. Bortsett en 
del klantigheter med praktisk 
politik, en sociolog, ekonom och 
historiker som är väl värd att 
studera parallell t med andra 
klassiker. Mao Tse Tung kan vi 
nog lämna därhän, han lär inte få 
någon återuppståndelse. Trots ett 
bondskt, nästan småländskt kynne 
(Bygg upp landet genom flit och 
sparsamhet) talar hans gärningar 
för sig själva. Efter att jag hade 
läst några kapitel av Lenin så 
dumpade jag honom på historiens 
sophög. Det fi ck räcka med Marx 
ytterligare ett antal år. 

Jan Holm uist 
Svar till Rolf Nilson 
Vem ska skriva historien? 
Under rubriken VB kommentar i Förra 

Veckobladet framförde Rolf L Nilson kritik 

mot U ng Vänsters förbundsordförande J enn y 
Lindahl. Tyvärr ser det ut som Rolfhelt och 

hållet har köpt massmedias bild av saken. 

Han skriver bl. a. all Jenny skulle ha krävt 
en upprättelse av Lenin. Detta är fel , Jenny 

har inte krävt att Lenin ska återupprättas. 
Vad det hela egentligen handlar om är all 

i frågasätta det likhetstecken som i den 
aktuella debatten har satts mellan Sovjet

unionen och Nazityskland. Att järnställa 

Lundabor pa regionposter 
Frågan om de tyngsta politiska 
posterna i den nya regionorga
nisationen (se bl. a_ VB nr 36) var 
inte helt klar i och med distriktets 
höstkonferens, visade det sej. De 
styrande i regionen ogillar nämli
gen att poster delas så som 
vänsterpartiet ville för sin del. 
Saken är inte helt avgjord men det 
lutar åt att partiet tills vidare måste 
ha ett heltids oppositionsråd. Det 
blir i så fall Ann-Mari Campbell 
från Malmö, beslöt distrikts 
styrelsen på sitt möte i söndags. 

Den hade också att göra en 
mängd andra nomineringar. Det 
handlade om närmare åttio 
uppdrag som det fattades beslut 
om, delvis under stor tidspress. 

Regionstyrelsen har två tunga 
beredningar. I hälso- och sjuk
vårdsberedningen blir Ann-Mari 
Campbell ordinarie och Saima 
Jönsson från Lund ersättare. Per
Åke Purk från Hässleholm utsågs 
till ordinarie i beredningen för 
regional utveckling , med 
trelleborgaren Mats Åstrand som 
ersättare. 

Rolf Nilson fortsätter som 
ordinarie i hälso- och sjukvårds
nämnden för mellersta Skåne, där 
Lund ingår, och även här ersätter 
Saima Jönsson . 

Övriga lundabor att notera: 
Kitten Anderberg valdes till 

ordinarie i kultur- och utbildnings
nämnden bland ett tjugotal aspiran
ter. Hon har haft motsvarande 
uppdrag i M-landstinget. 

Henrik Smith får på mot
svarande sätt fortsätta i miljö- och 
naturvårdsnämnden trots att han 
inte sitter i regionfullmäktige, 
vilket annars var ett önskemål när 
det gäller de tyngre uppdragen. 

Lars Bengtsson ska vara nämn
deman i fastighetsdomstolen och 
Gunnar Sandin i skattenämnden 
vid länsskattekontoret, medan Sten 
Henriksson fortsätter som ledamot 
i Lunds skattenämnd. 

Det kan för övrigt nämnas att 
det efter lottning blev klart att 
Göran Fries, v-ordförande i Lund, 
blir distriktets andra ombud till 
vänsterpartiets EU- valkonferens. 

POSTTIDNING B 
KarinBlom 
Uardavägen D: 85 
22-+ 71 Lund 

den socialistiska ideologin med nazismens 

folkmord är något som vi inom Vänster

partiet inte bör bli delaktiga i, för det är inte 
bara Sovjetunionen som debatten handlar 

om. Den högerideologiska historieskriv
ningens mål är att även utmåla även de 

socialistiska grundideerna som totalitära 

läror. Allt detta för att frarnstälJadet rådande 
systemet med marknadsekonomi och liberal 

demokrati som det enda möjliga. Detta sker 

med en starkt förenklad historieskrivning 
där det viktigas te blir att räkna antalet lik. 

Jag kan inte säga annat än att jag bli r 

något besviken när en partikamrat så till den 
milda grad köper de borgerliga massmedias 

bild av vadJenny sa ellerinte sa, utan attens 
fråga henne vad hon egentligen menade och 

utan att sätta hennes uttalande i en större 
kontext. Rolf L Nilson gör samma misstag 

som massmedierna och utmålar J en ny som 

leninist, vilket varken hon eller så många 
ungvänstrare är. Jag vill härmed citera vad 

Kalle Larsson ( f. d. förbundssekreterare i 
Ung Vänster, numera riksdagsman) skrev i 

lördagens Sydsvenska: 
Till frågan om Lenin. "Låt mig konstatera 

att Lenin kan eller bör inte varaett föredöme 
för en demokratisk rörelse idag" 

Ovanstående håller jag med om till fullo 

och jag vet att ävenJenny Lindahl gör det. 
Det enda somlennys uttalande handlade om 

var att Lenin bör ses i sitt historiska 
sammanhang. Ett samhälle där den liberala 

historieskrivningen tillåts segraoch upphöjas 
till objektiv sanning utan att någon gör 

motstånd är ett sjukt samhälle. Syfte t med 

att se företeelser som den ryskarevolutionen 
i enbart svart, är inget annat än misstänk

liggöra de legitima krav på social rättvisa 
och ekonomisk demokrati som är minst lika 

berättigade idag som 1848 eller 1917. l ett 

F orts fr sid l 
jordbruk fick anstå till ett senare 
tillfälle. 

Skånsk mat 
Menyn bestod av sillsmörgås , 
svartsoppa, stekt gås. äppelkaka 
med vaniljsås och slutligen spett
kaka. Olika smakprov på skånsk 
kultur gavs mellan de olikarättema. 
Vi blev upplysta om att det 
egentligen skulle ha varit lutfisk 
före gåsen och risgröt före spett
kakan om kvällen skulle förlöpt 
hel t enligt de skånska trad i
tionerna. Anna-Greta Leijon höll 
tal och berättade att skånedagarna 
hade varit mycket välbesökta 
ochatt invånarna i huvudstaden nu 
varrejält upplysta om den skånska 
kulturen. 

Sven-Erik Sjöstrand (V -ledamot 
från Perstorp) och jag tog en taxi 
till riksdagen med en ensam 
centerkvinna. För att hon inte 
skulle känna sig allt för 
nedtryckta v att vänstern i Skåne är 
starkare än centern tog vi med 
Karl-Erik Olsson(numerac-märkt 
EU-parlamentariker) också. 

Karin Svensson Smith 

samhälle där krav på rättvisa blir det samma 

som ett förspråkande av folkmord, är den 

politiska vänstern det första offret. Det är en 
sådan situation vi vill undvika. 

Matz Gustafsson 
förbundsstyrelseledamot, Ung 

Vänster 
styrelseledamot, Vänsterpartiet 

Lund 

Svar till Gunnar Sandin 
Så har man då blivit utpekad som den store 

satan bakom distriktsstyrelsens beslut att 
inte ge någon av tjänsterna i det nya 

skånelandstinget till Rolf Nilson. Hade 
beskyllningen stannatdärvidhade ärligt talat 

inte brytt mig om att skriva detta svar. Om 

Gunnar Sandin vill se en konspiration ledd 
av mig personligen bakom detta be slut 

kommer inget jag skriver att få hpnom på 

andra tankar. 

Springpojkar 
Däremot blir jag rejält arg och besviken när 

andra kamrater beskrivs som springpojkar 
och nyttiga idioter som mer eller mindre 

villigt är till min tjänst. Oavsett ålder och 
antalettjänsteår i partiet måste det vara varje 

medlems rätt att få behandlad med respekt 
och slippa dylika påhopp ifrån andra 

partimedlemmar. Om detta agerande från 
Gunnars sida är illojalt eller inte bryr jag mig 

inte om, däremot bryr jag mig om detta 
okamratliga sätt att nedvärdera andra 

kamrater. 
Oavsett eventuella oenigheter i olika sak

och personfrågor är det viktigt all ett parti 

som vårt kan sköta sina debatter utan 
pajkastning. 

Mikael Persson 

MÖTE!:;Q MÖTE 
.... ~e~. llll!ll ... c .... _ 
Politiskt möte 
Mån 30. 11 kl 19.00, Svartbrödersg 3, 
diskussion om Sys a vs biogasanläggning 
vid Dalby. 

RÖDA KAPELLET Sö 29.11 kl 18.45. 
Rep med Joakim. Weill! lngetspel30.11. 
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