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En mötesstörning 
I Dagens Nyheter den 15mars går 
chefredaktör Hans Bergström 
(efter en artikel av BjömElmbrant) 
till hårt angrepp mot åklagar
myndigheten i Lund. Det gäller 
Det nya partiets möte i valrörelsen 
nu i sensomras, som stördes av en 
allmänt ungdomlig publik som 
hade samlats till "skrammel
demonstration". Åklagaren har 
inte instämt mötesstörarna utan 
Ian Wachtmeisters hustru Lena 
som ingrep mot dem. Bergström 
passar på att utdela några hårda 
slängar mot "ny leninisten" Jenny 
Lindahl , som han f.ö. felaktigt 
placerar i riksdagen. Ska inte en 
f.d. riksdagsledamot, ordförande i 
ett reguljärt politiskt parti, få tala 
ostört på ett politiskt möte, undrar 
Bergström och Elmbrant# 

Jo, det kan man tycka. Men två 
små rättelser till Bergström. 

För det första antyder han att 
publiken överröstade Wachtmei
ster. Det stämmer inte. Själv satt 
jag under mötet och arbetade, med 
öppet fönster, på vänsterpartiets 
valbyrå i ett annat hörn av Mårtens
torget Talaren hördes hela tiden 
utmärkt, tack vare sin mycketkraft
fulla ljudanläggning. Motden för
slog inte visselpipor och grytlock 
särskilt långt. Det var också be
dömningen hos en polis som uppe
höll sej i publiken, enligtrapporter 
i lokaltidningarna dagen därpå. 

För det andra hävdar Hans 
Bergström att det motdemon
strerades av missnöje mot Det nya 
partiets linje när det gällde skatter 
och arbetsgivaravgifter. Förlåt, 
men jag tror inte att tonåringar 
engagerar sej så hårt i den sortens 
frågor att de mobiliseras i stor 
skala på möte efter möte landet 
runt. Det som de upprördes av i 
Wachtmeisters program och tal, 
och i hans förflutna som nydemo
krat, är naturligtvis den mer eller 
mindre förtäckta men ändå synliga 
främlingsfientligheten. 

Det borde Hans Bergström ha 
förstått, om han inte varit så 
blockerad. 

Sen är det en annan fråga vad 
som ska accepteras i fråga om 
motdemonstrationer. Klart är att 
det som skedde på Mårtenstorget 
inte var häftigare än de opinion
syttringar som då och då före
kommer i detengelska eller franska 
parlamentet, eller hos EU nere i 
Strasbourg. Och det var, enligt 
bl.a. Torsten Nilssons memoarer, 
järnfört med hur arbetarrörelsens 
ungdomar på trettitalet behandlade 
den tidens frärnlingsfiender. 

Gunnar Sandin 

Bevara Stora Södergatan 48 ! 
Klockan klämtar för Stora söder
gatan 48 (Södertull 26). Ganska 
långt ner på Stora Södergatan lig
ger detta lilla gråa, oansenliga en
vånings gatuhus. Huset byggdes 
1808 och är ett av de få husen i 
stadskärnan som är byggda före 
mitten av 1800-talet. stadsanti
kvarien, Claes Wahlöö, skriver i 
handlingama till Byggnadsnämn
dens sammanträde 18 mars: "Det 
ingår också i en räcka mindre hus 
från 1800-talet som måste betrak
tas som mycket värdefull ur kul
turhistorisk synpunkt eftersom de 
numera är de enda kvarvarande 
som ger en bild av den småskaliga 
bebyggelse som en gång karaktä
riserade Stora Södergatan söder 
om Stora Tvärgatan. I bevarings
programmet har inget av husen 
(gatuhus och gårdshus, min anm.) 
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beteknats som kulturhistoriskt 
värdefullt. Detta är en värdering 
som snarast måste omprövas. Med 
avstyrkan av rivningslov hemställs 
att byggnaden får skyddsbestäm
melse i detaljplan." 

Ägarna har inkommit med an
sökan om rivningslov för gathuset. 
Det är inte första gången. Redan 
1990 beslöt byggnadsnämnden att 
ställa sig positiv till uppförandet av 
ett gathus i fyra våningar på fastig
heten. Projektet, som förutsatteriv
ning av det nu aktuella gathuset, 
fullföljdes aldrig. Husets smala 
lycka den gången var fastighets
krisen med fallande huspriser. 
Sedan dess har huset fått stå och 
förfalla, ett i Lund välkänt sätt att 

förvalta fastigheter som man vill 
riva på. (Jämfört.ex. medLands
tingets sätt att förvalta det vackra 
Seminariet på Lasarettsområdet). 

Nu är det alltså dags igen. I 
handlingama inför sammanträdet 
läser jag: "Stadsarkitektkontoret 
har vid besiktning i år konstaterat 
att byggnaden, utöver de brister i 
teknisk- och utformningsstandard 
som framgår av utlåtande från 
Centerlöf&Holmberg, är mycket 
slitet. Alla installationer måste 
bytas. Delar av tak och bjälklag 
måste bytas ." 

Det är bara det att det finns 
inget besiktningsprotokoll från 
stadsarkitektkontorets besiktning 
i år. 

Vänsterpartiets plats är i Rosenbad 
Internationella frågor har, frånsett 
EU, haft en undanskymd position 
i vänsterpartiets riksdagsarbete 
under en lång tid. Eva Zetterberg 
gjorde säkert ett utmärkt arbete i 
utrikesutskottet under förra man
datperioden, men det vore fel att 
påstå att den internationella 
solidariteten har haft någon fram
trädande roll i riksdagspraktiken. 
Förra valrörelsen var väldigt 
nationell. Det verkar som om EU 
har slagit ut alla andra interna
tionella aspekter. Västerpartiet 
gjorde uppriktigt sagt inte mycket 
för att ändra på den saken. Ung 
Vänster hade dock dessa frågor 
med i sin mer klassiska vänster
profil. 

När det blev dags att presentera 
önskelistor inför arbetet med 
vårpropositionen var ökat bistånd 

det enda krav som restes när det 
gäller utgiftsområdet för utrikes
politiken. Vår tillfålligt anställde 
medhjälpare, Kenneth Hermele, 
kommenterade detta med att bistånd 
ju egentligen är folkparti politik. Det 
tredje världen erhåller i bistånd 
förlorar de många gånger om 
orättvisa handelsvillkor. 

Oenighet om vapenexport 
Regeringen aviserade att den tänkte 
lägga en proposition om WTO
politiken (WTO =World Trade Or
ganisation) . Vänsterpartietavisera
de för sin del via Lasse Ohly i 
utrikesutskottet att vi ville vara med 
och påverka innehållet i proppen. 
Efteråt berättade han emellertid att 
han knappasthade några större för
hoppningar om detta. Utrikeshan
delsminister LeifPagrotsky harv än-

s terpartiet svårt att komma över
ens med när det gäller vapen
exporten. Till hjälp i diskussio
nerna om WTO-proppen hade 
Lasse ovannämnde Kenneth, som 
innan han kom till oss hade gjort 
ett jobb åt Forum Syd (en sam
ordnande solidaritetsorganisa
tion) om just WTO. 

På gruppmötet den 8 mars 
berättade Lasse att vi hade fått 
igenom så mycket att han ansåg 
att vänsterpartiet kunde ställa sig 
bakom propositionen. Det var 
med förvåning vi åhörde detta, 
och att Aftonbladet skulle publi
ceraen gemensam artikel av O hl y 
och Pagrotsky. Vänsterpartiet är 
välkommet att delta i uppfölj-
ningen av proppen. 

Forts. på sid. 4. 



~KOMMENTAR 
Citytunneln sinkad, 
eller 
Det var bättre förr 
Den 4 februari 1931 beslöt riks
dagen om elektrifiering av södra 
stambanan, en sträcka av cirka 
femti mil. Den l oktober 1933 
började man köra el tåg hela vägen 
mellan Stockholm och Malmö. 
Man gjorde inte som nu, stängde 
av trafiken tidvisoch satte in bussar, 
utan höll de ordinarie tågen igång. 

Nu meddelas det att starten för 
trafiken genom Citytunneln i 
Malmö med all sannolikhet blir 
uppskjuten ett år, till 2006. Det 
faktiska beslutet om tunneln togs 
för ett år sen. Sju år tar det alltså i 
dag att få till stånd en dryg mil 
järnväg. Visserligen delvi s i 
komplicerad berggrund under 
stadsbebyggelse och med om
fattande stations anläggningar, men 
samtidigt har det förekommit en 
del teknisk utveckling sedan 1930-
talet. Det är tydligt att adminis
tration och politik inte har gått i 
samma riktning . Själva tunnel
bygget kräver knappt hälften av 
den totala tiden. Resten går åt till 
miljöprövning och andra skriv
bordsförberedelser. 

Det är svårt att invända mot 
grundliga miljöprövningar, men 
man undrar om de verkligen be
höver ta fyra år. Ty medan pröv
ningen pågår skadas miljön, fort
sätter bilar och bussar att köra, 
konkurrerarjärnvägen på oj ärnlika 
villkor över Öresundsbron. 

Detta är ingen inskrärtkt Malmö
fråga, och därför finns det anled
ning att behandla den i Vecko
bladet. Dels ingår Lund i en 
integrerad region där Citytunneln 
är en nyckellänk i transport
systemet. Dels styr och blockerar 
Citytunneln järnvägsutbyggnader 
på närmare håll. Det gäller påga
tågen på Lommabanan som för 
några år sen utlovades till tusen
årsskiftet men som som nu har 
knutits till tunnelns färdigställande. 
Det gäller återupptagandet av 
persontrafik till Staffanstorp, som 
också är nära kopplad till City
tunneln och som hänger i luften 
utan förlängning till Dalby och 
Lund. 

Under tiden går bygget av Yttre 
ring(motor)vägen i Malmö som på 
räls. 

Dethandlarom prioritering. Med 
tillräcklig vi l j a och energi i 
regeringen och på andra håll hade 
Citytunneln kunnat fårdigställas ett 
par år tidigare, och man kunde ha 
hittat en provisorisk lösning när 
det gäller pågatågen till Lomma, 
Staffanstorp och Trelleborg. Men 
troligen finns det också system
beroende svårigheter som gör att 
det går så mycket trögare nu än för 
sjutti år sen. 

Detta vore, som vi tidigare 
påpekat, ett värdigt och angeläget 
forskningsämne för ekonomi
historikerna i Lund. 

En mer pragmatisk BU-linje 
Måndagen den 15 mars fanns två 
artiklar om EU att läsa i den 
vänsterpress som damp ner i min 
brevl åda. På morgonen kom 
Arbetet som på Debattsidan hade 
en artikel av Jan Andersson, 
socialdemokratisk ED-parlamen
tariker, och Rolf L. Nilson (s) 
numera. Artikeln hade rubriken 
"Svår omprövning för vänster
partiet i EU - I kampen för en 
europeisk vänsterpolitik avstår 
vänsterpartietfrån att delta". Något 
senare på dagen kom Menander 
meden artikel om ED-valrörelsens 
upplägg. Man skulle kunna sam
manfatta dessa båda artiklar med 
att de säger samma sak, ett 
konstaterande som kanske låter 
underligt, men som väl kan 
motiveras. 

I Menander kan man läsa att 
vänsterpartiet behövs i Bryssel för 
att visa på EUs brister och miss
förhållanden och för att visa vilken 
odemokratisk organisation som EU 
är. Vidare att vänsterpartiet behövs 
för att förändra EU, för att flytta 
tillbaka besluten till de nationella 
parlamenten och för att arbeta för 
ett utträde ur EU. Sluligen vill man 
att vänsterpartiet ska skilja sig från 
de andra partierna genom att vara 
en Robin Hood som kämpar för 
alla de som förlorar på EU-inträdet. 
Tongångarna känns igen från 
Vänsterpress 2/99 så det är nog 
inget särskilt skånskt fenomen . 

En brokig vänster 
Innan jag går i argumentation mot 
denna linje så låt mig säga att jag är 
ingen särskilt övertygad EU
anhängare. J ag röstade nej i 
folkomröstningen, med viss tve
kan , men har efterhand blivit 
alltmer kriti sk till partiets in
ställning. Inte vad gäller kritiken 
mot den bristande demokratin och 
den dåliga insynen inom EU utan 
mot att dennakritik inte leder vidare 
till något konstruktivt. J an Anders
son och Rolf L Nilsson anslår 
däremot en betydligt mer kon
struktiv ton genom att peka på de 
valframgångar som vänstern i 
Europa haft de senaste åren. Med 
vänster avses här då en rätt brokig 
blandning, där många partier är 
rätt högerorienterade som t.ex . 
labour. Men det är den vänster som 
finns och den som man kan söka 
samarbete med, förutom miljö
partierna. Så har vi för övrigt gjort 
båda här i Lund och nationellt i 
Sverige. Jan och Rolf förespråkar 
ett samarbete inom denna vänster 
för attkunna nå olika politiska mål, 
t. ex. vad gäller arbetslösheten. Det 
bör, enligtmin mening, varamöjligt 
att komma en bit på vägen här. 
Överstatligheten ser jag inte som 
något verkligt hinder, om vänster
och miljöpartier kan förhandlafram 
handlingsprogram inomettEU som 
de har majoritet i (på olika politiska 
nivåer) så torde det vara möjligt att 
få acceptans för detta i de nationella 
politiska parlamenten. Vänster
partiets hållning här innebär dels 

försämrade möjligheter för väns
tern överhuvudtaget, del s att 
vänsterpartiet i sig förlorar i 
inflytande. Oavsett vad man tror 
om vänsterpartiets möjligheter så 
förefaller dessa varaobefintliga vad 
gäller att få Sverige ut ur EU -
varför inte då flytta ner det kravet 
och inta en mer prag mati sk 
inställning? 

En del av argumentationen mot 
EU går ut på att Sverige får allt 
svårare att bibehålla våra särskilda 
miljökrav, t. ex. vad gäller tillsatser 
i livsmedel och det är naturligtvis 
riktigt i sak. Men, man kan ändå 
rikta invändningar mot denna 
argumentation. EU är trots allt en 
organisation där Sverige och 
svenska partier har möjlighet att 
driva olika krav. Men med den 
inställning som vänsterpartiet har 
till EU blir det ju svårt att driva den 
härtypen av frågor överhuvudtaget. 
Dessutom andas denna argumen
tation en viss förmätenhet. I ett 
europeiskt- ellervarför inte globalt 
- perspektiv så är det rätt betydel
selöst om Sverige har ett förbud 
mer eller mindra mot ett kemiskt 
ämne, men så mycket viktigare om 
vi kan få EU att förbjuda vissa 
ämnen i alla medlemsländer, även 
om det så är med överstatlighet. 

Viktiga fågelfrågor 
Ett bra exempel på vad EU kan 
uppnå står attfinna i Vår Fågelvärld 
1/199 (organ för Sveriges Ornito-

logiska Förening) . Där konstateras 
bl.a. att EUs arbete haft stor 
betydelse för att det avsätts 
särskilda fågelskyddsområden i 
Europa. Vidare har man tagit upp 
jaktfrågor, vilket är viktigt då ett 
flertal europeiska fågelarter, bl.a. 
då sådana som häckar i Sverige, är 
hotade på grund av intensiv jakt i 
främst medelhavsländer. Denna 
fråga är förmodligen lösbar endast 
med överstatlighet då jakten i flera 
länder är lika helig som bilismen är 
här. Om jag inte missminner mig 
så beror skyddet av fågelområdena 
kring Guadalquivirs nedre lopp 
(Coto Donana) till stor del på ED
initiativ. Fågelfrågorna må tyckas 
mindre betydelsefulla men finner 
stöd bl. a. i de dokument om Agenda 
21 antagits, bl.a. i Lunds kommun 
(biologisk mångfald m.m.) . 

Det går att finna andra sådan här 
exempel, också inom andra om
råden. Tyvärr förefaller vänster
partiet ha gett upp möjligheterna 
att göra något konstruktivt inom 
EU, vilket är vad de båda artiklarna 
mynnar ut i om än med lite olika 
skrivningar. Jag skulle önska en 
mer pragmatisk behandling av E U
frågan inom vänsterpartiet. 

Ola Hagring 

Rättelse: Arbetet har fel: 
Rolf L Nilson är inte 
medlem i (s). 

red. 

Förbehåll 
Lunds kommun tillhör en av de 
tretton kommuner i Skåne som inte 
har infört ett förbehållsbelopp för 
hemmaboende med hemtjänst. 
Med det lite krångliga uttrycket 
förbehållsbelopp menas heltenkelt 
det belopp som är förbehållet den 
enskilde - det som vård- och 
omsorgstaxan inte får röra. Den 
rödgröna oppositionen har lagt 
fram förslag om att skyndsamt 
införaettsådant skyddsnät. Försla
get säger helt enkelt att sedan netto
kostnaden dragits av från netto
inkomsten skall vårdtagaren ha 
minst 3458 kronor i månaden kvar 
för egna behov innan kommunen 
får lov att börja ta ut avgifter. 

Det finns redan en typ av för
behålls belopp i vård- och omsorgs
taxan. Det berör dem som bor på 
ålderdomshem och sjukhem och 
uppgår till 1379 kronor. Trots att 
dessa vårdtagare slipper betalamat 
och en del andra livsnödvändig
heter är detta belopp alldeles för 
lågt idag. Detfmns politiskenighet 
om att höja detta till 2167 kronor 
från den förste juli i år, och pengar 
för detta finns också avsatta i 
budgeten. 

Men om denna höjning i särskilt 
boende är angelägen, så är inför
andet av förbehållsbelopp för dem 
som bor hemma desto mer nöd-

vändigt. Här finns det ingen som 
betalar mat och övriga kostnader. 
Massor av äldre i Lund har riktigt 
låga pensioner, och för dem är detta 
en brådskande angelägenhet. Med 
3000 kvar i månaden som skall 
räcka till allt från mat till e !räkning 
är det inte svårt att inse att det är 
tungahundralappar som måste upp 
för att betala hemtjänsttaxan. 

Detta har också sent omsider 
uppmärksammats av statsmakten. 
Från och med i år är det enligt 
socialtjänstlagen kommunens plikt 
att se till att avgifternaförhemtjänst 
inte uppgår till så stort belopp att 
den enskilde inte förbehålls till
räckliga medel för sina personliga 
behov. 

De rödgröna vill med sitt förslag 
uppnå två saker. Dels att säkerställa 
en rättvis behandling av de äldre i 
Lund, dels att alla vårdtagare ska 
förbehållas en dräglig levnadsnivå 
-oavsett boendeform. De borger
liga partierna vill avslå vårt förslag 
och skicka det på utredning. Pro
blemet är att medan kommunen 
utreder fortsätter missförhållandet 
för dem som har har hemtjänst. Om 
ett förbehållsbelopp skall hinna 
införas i budgeten tillhalvårsskiftet 
måste beslut ske redan nu. Med 
tanke på att de pengar vi redan 
avsatt i budgeten till förbehålls-



Rapport från fullmäktigegruppen (v) 
Kommuner är ganska tröga organ i
sationer. Beslutsfattandetlunkar på 
med ungefåren månad mellan vruje 
beslutstillfålle. Och det är många 
instanser som ska fatta beslut: först 
nämnden, sedan kommunstyrelsen 
och slutligen fullmäktige. Missar 
man någonstans ett beslutstillfälle 
får man vänta till nästa månad. 
Sedan skaförslagen på remiss. Folk 
skayttra sig. Man vänderoch vrider 
på förslagen. Efter remissen går 
beslutsrundan ett varv till - utom 
när det gäller stadsplaner: de kör 
man tre varv. 

Det kan ibland kännas väldigt 
frustrerande. Men i grunden är det 
sunt. Demokratin behöver tid. Det 
är nämligen svårare att köra över 
folk om man färdas långsamt. 

Många planer 
1998 var sista året under val
perioden och det är därförnaturligt 
att den här rapporten blir ett slags 
summering. 

Det första man kan säga är att det 
hände väldigt mycket under perio
den. Undertecknad, som varit med 
ett antal mandatperioder har inte 
upplevt någon tidigare period -
vare sig med borgerligt eller röd/ 
grönt styre - där så stora föränd
ringar genomförts. 

Den kommunala apparaten är 
trög men den kan hantera många 
frågor samtidigt. Om man sätter i 
gång mycket i början harman också 
hunnit med mycket när perioden är 
slut även om varje fråga i sig tar 
lång tid. 

Samtidigt som den stora omor
ganisationen genomfördes satt vi 
igång ett omfattande planarbete 
som vi kallade "Framtids Lund". 
Följande planer har börjat genom
föras antagits, eller gått ut på remiss 
under 1998: Agenda 21, bered
skapsplan, bevaringsprogram utan
för vallarna, vård- och omsorgs
plan, kommunalt trafiksäkerhets
program, handlingsplan för drog
uppföljning, handlingsprogram för 
allergiförebyggande arbete, strategi 
i internationella frågor, bamom
sorgstaxor, skol plan, förskoleplan, 
äldreomsorgstaxor, energiplan, 

belopp räcker även till detta är de 
orgerliga partiemas motstånd svårt 
att förstå. För det kan väl inte vara 
så illa att de vill vänta tills ett helt 
nytt taxesystem inom vård och 
omsorg hunnit införas? Ingen vet 
när ett sådan blir klart. 

Förslaget att införa förbehålls
belopp för hemtjänsten kommer 
upp för avgörande på kommun
fullmäktigemötet den 25 mars. Då 
har de borgerliga haft tre veckor på 
sig att fundera på förslaget. Att 
säga nej en gång till vore antagligen 
likvärdigt med politiskt självmord 
för borgerlighetens representanter, 
som i valrörelsen uppträdde som 
fattigpensionärernas försvarare. De 
som förlorar på en sådan huvudlös 
politik är pensionärer och vård
tagare i Lunds kommun. 

Mats Olsson 

LundaMats(miljöanpassat trafik
system), utbyggnadsprogram, 
översiktsplan. 

l början av valperioden när folk 
frågade hur det gick kändes det 
futtigt att svara att vi hade höjt 
skatten, höll på med en stor om
organisation och hade startat ett 
omfattande plan arbete. Men det är 
genom att inventera behov, fundera 
över framtiden och göra planer man 
kan få styrsel på kommunen. Visst 
har Lund fungerat tidigare också 
men någon politisk styrning att 
prata om har det inte varit. De 
förtroendevalda har mest sysslat 
med småfrågor i marginalen. 

Planerna har gett en del resultat. 
Lyckligtvis varvalperioden fyra 

år. Det gör att en del av planerna 
har börjat genomföras: 

Vård- och omsorgsplanen har 
inventerat utbyggnadsbehov av 
framförallt äldreomsorgen. Pengar 
har i budget avsatts för detta. En 
del av projekten har redan verk
ställts . 

Det är naturligtvis alldeles ut
märkt att kommunen tidigt har koll 
på framtida behov och är rustad att 
möta dem. Men det mest glädjande 
med planen är att den inte handlar 
enbart om hur mycket man ska 
bygga ut och var, utan också om 
kvalitetsarbete. 

Ä ven detta arbete har kommit en 
bit på väg. 

satsningen på personalen -
arbetsutvidgning och kompetens
utveckling - har också kommit 
igång och följer den uppgjorda 
planen. 

Kommunal har undersökt per
sonalens situation inom kommunal 
och privat äldreomsorg i Sverige. 
Undersökningen visar att de som 
jobbar privat har större inflytande, 
känner att deras kompetens tas 
bättre tillvara och trivs bättre än de 
kommunalanställda. 

Så nog är den satsningen be
fogad. 

Lund har landets 
mest framsynta miljöarbete 
Lunds Agenda 21 låg till grund för 
den ansökan om del i det statliga 
stödet för investering i kretslopp
sanpassning. Vi var en av de kom
muner i landet som fick störst stöd. 
Det är ett mycket gott betyg på 
kvaliteten i Lunds Agenda-arbete. 

Det statliga stödet ska inte över
skattas - det täcker maximalt en 
tredjedel av investeringskostna
derna. Hade ekonomin sett ut som 
i början av valperioden hade pro
grammet varit ogenomförbart. Nu 
har förverkligandet av investerings
programmet startat på bred front. 

Lund ska också bli en av Natur
vårdsföreningens utmanarkommu
ner - en av de kommuner som ska 
visa att det går att sänka koldioxid
utsläppen. Strax efter valet hade 
kommunstyrelsen besök av re
presentanter från Naturvårdsför
eningen. Det kändes bra att höra 
deras beröm av miljöarbetet i Lund. 

-Varför har ni inte skrutit mer, 
frågade de. Ni tillhör ju de bästa. 

Ingen rymdfärd 
Kommunen har fört en anständig 
socialpolitik 

De som reser runt och berättar 
om målstyrning brukar alltid ta 
Kennedy och den amerikanska 
månfården som exempel. Kennedy 
satt upp ett avlägset men stimule
rande mål. Sedan bröt man ner det 
i del mål, spände musklema och till 
slut hade de en man på månen. Och 
gick till världshistorien. 

Det är ett väldigt dåligt exempel 
för kommuner. Det finns nästan 
ingenting i kommunal verksamhet 
som liknar en rymdfärd. Det är 
nästan aldrig så att man färdas från 
punkt A till punkt B för att sedan 
slappna av, ta emot applåder och 
känna sig klar. Kommunal verk
samhet är mer som att städa. När 
man kommit fram är det dags att 
börja om från början igen. Som allt 
annattraditionelltkvinnoarbete går 
det i cirkel. 

Att bevara anständigheten 
Mycket i det kommunala handlar 
alltså om att upprätthålla en an
ständig nivå. Det har vi gjort. Mitt 
i valperioden gjorde den nu av
somnade tidningen "Dagens Po
litik" en stor opinionsmätning. Det 
visade sig att Lund var den kommun 
i landet där invånarna var mest 
tillfreds med den "mjuka" verk
samheten -skola, barnomsorg och 
äldreomsorg. 

Såhär i efterhand är jag person
ligen mest nöjd med att kommunen, 
trots mycket stora ekonomiska 
påfrestningar, har hållit det sociala 
arbetet på en anständig nivå. 
Mycket av förtjänsten av det har 
socialnämndens vänsterpartistiske 
ordförande. Han har förenat eko
nomisk realism med respekt för 
värdigheten hos de som blivit be
roende av kommunalt stöd. Hans 
lågmäldaenvishetrespekterades av 
alla. 

Stopp i backen 
Vi tog över en ekonomi i brant 
nerförsbacke. 

Under tre av de fyra åren med 
rödgrön majoritet har kommunens 
bokslut stannat på överskott. Detta 
trots att vi tog över en kommun 
som ekonomiskt befann sig i en 
brant nerförsbacke. 

Den bedriften ska inte över
skattas. Flera av överskotten beror 
på sk extraordinära intäkter från 
fastighets- och aktieförsäljningar. 
Förutom genom skattehöjningen 
har kommunens vanliga intäkter 
ökat genom ökade statsbidrag- de 
s.k. Perssonpengarna. 

Särskilt många besparingar har 
vi inte genomfört. Utgifterna har 
tvärtom ökat på flera områden. De 
sociala kostnaderna är redan näm
nda. Skolan har fått tillskott, vi har 
satsat extra på att bekämpa arbets
lösheten, äldreomsorgen har fått 
stora tillskott. 

Bedriften ska emellertid heller 
inte underskattas. Vi uppnådde det 
vi lovade och fick t.o.m. balans i 
ekonomin redan 1998 - bokslutet 
visar på ett litet överskott på 12 
miljoner. A ven om vi inte har gjort 
några stora nerskärningar har vi 
varit mycket återhållsamma. De 
satsningar somgjorts har varit noga 
planlagda och vi kan känna oss 
ganska säkra på att pengarna har 
nått dit där de bäst behövs. 

Fullmäktigegruppen 
Under året bestod fullmäktigegrup
pen av följande: Cecilia Waden
bäck, Göran Fries, Marie Olsson, 
Mats Olsson, Thomas Schlyter, 
Sven-Bertil Persson och Roland 
Andersson. Vi höll på traditionerna 
och träffades varje måndag - en 
måndag i månaden huvudsakligen 
för att förbereda mötet med kom
munfullmäktige och en annan 
huvudsakligen för att förbereda 
kommunstyrelsen. Övriga mån
dagar användes till temamöten -
ibland i styrelsens regi i form av 
medlemsmöten. 

Nu är det en ny fullmäktige
grupp. Den gamla har inte kunnat 
samlas för att diskutera denna rap
port. Därför ansvararundertecknad 
själv för den. 

Roland Andersson 

Naturmorgon med 
vandringssektionen 

Detfinns faktiskt personer, t.o.m. 
inom vänstern, som har ett så 
alienerat förhållande till det ur
sprungliga och vilda att de tar del 
av detgenom P l :s program "Natur
morgon". 

Och så har vi vänsterns vand
ringssektion. Den slår upp ögonen 
till hälften och finner att en första 
aning av gryning har infunnit sej. 
Den sticker försiktigt upp huvudet 
en decimeter ur sovsäcken, så att 
öronen når upp över kanten, och 
minsann: där slog vårens första 
spov en prövande drill. En ärla 
hakar på. Från torrfuran kommer 
en snabb virvel, fast vilken slags 
hackspett det handlar om är 
omöjligt att konstatera. 

sektionen drar ett djupt, djupt 
andetag. Luften är kryddad av 
tusende salvor, fast med färskt 
granris som dominerande inslag. 
Känner man närmare efter finns 
det inslag av bland annat kåda, 
enbär, lite rök från kvällens läger
eld och en skvätt bourgogne som 
råkade bli utskvimpad. 

Det prasslar lätt borta vid has
selbusken: minsann, en liten has
selmus på jakt efter smulor från 
nattmackoma. På andra sidan porlar 
källan där det kristallklara vattnet 
med en aning nyttigtjärn hämtades 
vid ankomsten. Och brummeli
brumm, vem lufsar där? 

Som sagt, det finns de som upp
lever naturen alldeles utan fllter. 
Gunnar Sandin, tel. 138213, läm
nar gärna information om årets 
påskvandring. 
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Blom Karin 
Uardavägen D: 85 
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HAR DU FLYTTAT? skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan) 
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Nya böcker från 
DAIDALOS 

Zygmunt Eauman 
Vi vantrivs i det 
postmoderna 
Övers. Sven-Erik Torhell 
288 s, ca 265 kr 

Sigmund Freuds klassiska 
Vi vantrivs i kulturen 
handlade om svårigheterna 
att anpassa sig till den 
disciplin och frihet som 
det moderna livet krävde. 
Nu, under postmodernis
men, är det övermåttet av 
personlig frihet som är 
vårt problem. Detta är ett 
tema i Eaumans nya essä
samling. 

Klaus Eder 
Natur och samhälle. Om 
det praktiska fårnuftets 
evolution 
Övers . Joachim Retzlaff 
352 s, ca 290 kr 

Naturen är en social 
konstruktion, lyder Eders 
stora tes. Våra föreställ
ningar om naturen är 
kulturellt bestämda Miljö
rörelsen är en nyckel till 
förståelsen av det moderna 
samhället, och i Eders bok 
får den en kritisk analys. 

John Searle 
Konstruktionen av den 
sociala verkligheten 
Övers. Staffan Ahlin 
256 s, ca 245 kr 

Pengar, äktenskap,. egen
dom, styrelseskick- allt
sammans är fenomen som 
endast exiserar i kraft av 
mänskliga överenskom
melser. De har en objektiv 
existens bara för at vi tror 
att de existerar. Detta är 
utgångspunkten för 
Searles språkfilosofiska 
studie .. 

Den som är medlem i 
Daidalos bokklubb får 
böckerna ca 25 procent 
billigare än i bokhandeln 
(om nu böckerna alls finns 
där). Kontakta Daidalos, 
tel. 031-422045, e-post 
kundservice@ daidalos. se 

V åren har kommit. 
Heil Hitler! 
Häromdagen sken den första 
vårsolen och jag köpte med tvekan 
säsongens första Heil Hitler. 

Som ni vet är detförbjudet att gå 
omkring med klart nazistiska 
slagord och tecken påklädero.dyl. 
Det är förstås ett förbud med gräns
dragningsproblem men det känns 
alldeles naturligt och rimligt. 

Emellertid har nynazisterna 
kommit på diverse sätt att kringgå 
det. Ett av de mest populära är att 
nöja sej med ftihrerhälsningens 
initialer, HH. Eller, för att göra det 
ännu mer sofistikerat, konstatera 
att H är alfabetets åttonde bokstav. 

Det ska erkännas att j ag tvekade 
när jag stod där i kiosken. Skulle 
jag ta en Magnum i stället, ni vet 
den med den förföriskt sexistiska 
reklamen? Men så bestämde jag 
mej. Jag ville inte svika sortimen
tets äldsta medlem som dessutom 
är min favorit, med sitt härligt 
krispiga överdrag. 

Med risk för att expediten skulle 
betrakta mej som nazist bad jag 
om en 88. 

Grr 

Konferensombud 
På medlemsmötet den 9 mars 
utsågs följande ombud från Lund 
till vänsterdistriktets årskonferens 
den 27 mars: 

Anja Davidson 
Göran Fries 
Hanna Gedin 
Saima Jönsson 
UlfNymark 
Ann Schlyter 
Gunnar Stensson 
Cecilia W adenbäck 
Charlotte Wikander 
Ersättare blev Clas Fleming, 

Matz Gustafsson, Lars Ohlsson 
och Jan Wallgren. 

Tjuvar på stadsteatern 
På lördag 20 mars är det tjuvar i 
farten på Lunds stadsteater. Det 
komma dock icke för att stjäla 
utan för att roa och oroa publiken. 
Det rör sig om en nyskriven opera 
av Thomas Lindahl där Maria 
Sundqvist har skrivit libretto. 

VB instämmer i Radio Malmö
hus uppmaning: Kära ni tag chan
sen och besök denna roliga, 
fyndiga operabuffa. 

Tjuvarna kommer kll8.00 och 
håller på i l tim 10 min. 

Blåköpings 
Enligt pressuppgifter vill v:s riks
dagsgrupp nu prioritera kampen 
mot lönediskrimineringen. Vad ni 
inte tycks ha upptäckt - eftersom 
"Gudrun Schyman har en dröm"
är, att regeringen redan 1990-91 
inom den offentliga sektorn infört 
lönediskrimineringen som norm
givande arbetsrättslig princip. 
Pådrivarna var framförallt det 
reaktionära Saco-facket med 
lundensaren Bo Södersten samt 
med SAF:s Ulf Laurin, som nu i 
Bryssel som lobby försöker euro
peisera denna "svenska modell". 

I ED-kommissionens DO V har 
regeringen placerat Allan Larsson 
som där förhindrar att brottet mot 
EU:s arbetsrätt genom lönediskri
mineringen får påföljder. 

Lönediskrimineringen är ett 
återfall till patronväldet före upp
komsten av fackföreningar med 
kollektivavtal. Nu dikterar chefen 
vem som skall ha högre, vem lägre 
lön trots samma arbetsuppgifter. 
Mest drabbade är framförallt kvin
nor, oliktänkande och invandrare 
-utbölingar. Med Margareta W in
berg som arbetsminister har enligt 
Sveriges Radio kvinnorna i depar
tementen 2000 kr/månad lägre lön 
än männen med samma arbete! 

Lönediskrimineringen är ett 
entydigt brott mot EU :s arbetsrätt. 
Inför EU- kommissionen pågår ett 
förfarande mot den svenska löne
diskrimineringen. Därför har bl. a. 
Per Gahrton (m p) motionerat i EU
parlamentet. Ni har Jörn Svensson, 
arbetsministerns sambo, där, som 
antagligen av hänsyn till henne 
inte upptäcktregeringens brottmot 
EU:s arbetsrätt så som han också 
den 2 maj lät bli att rösta mot 
eurons (EMU) införande. 

Det är alltid bättre att veta än att 
drömma! Det kan ni lära er a v den 
egna partihistorien. 

R. Helmers 

Medlemsmöten 
Medlemsmöten blir det i fort
sättningen varje måndag kl 19 på 
partilokalen, Svartbrödersgatan 3. 
Alla vänsterpartiets representanter 
i styrelser och nämnder är väl
komna med sina ärenden, stora 
som små. Anmäl gärna i förväg 
om du har någon större fråga att ta 
upp. Mindre ärenden går bra att 
komma med utan att anmäla i för
väg, vi gör dagordningen på mötet. 

Cecilia Wadenbäck 
Mats Olsson 

partiföreträdare 

Rosenbad ••. 
Forts. från sid. l. 

B 

Sätta avtryck inte nog 
Riksdagsgruppen konstaterade att 
vi borde ha detta samarbete som 
utgångspunkt för vårt förhållnings
sätt i övriga frågor. J ag har länge 
retat mig på det här pratet om att 
vänsterpartiets uppgift är att sätta 
avtryck i budgeten. Det är enligt 
mitt synsätten alldeles för blygsam 
målsättning. Med 12 procent av 
väljarna bakom oss, och till skill
nad från våra samarbetspartners 
inget vikande opinions stöd, borde 
vi ha högre ambitioner än så. Jag 
tyckte redan direkt efter valet att 
vänsterpartiet skulle kräva plats i 
regeringen, och det är jag ännu 
mer övertygad om nu. Kravet på 
ökad rättvisa och minskade klass
klyftor behöver ha en röst inne i 
Rosen bad. Det behövs om inte för
troendet för politikens möjligheter 
att förbättra levnadsförhållanden 
skaminskaännu mer. Detärredan 
tillräckligt många röstberättigade 
som inte utnyttjar sin rösträtt. Att 
lågt valdeltagande samvarierar 
med hög arbetslöshet och social
bidragsberoende är ingen tillfäl
lighet. 

stutsatsen av ovanstående är att 
stora förväntningar med rätta riktas 
mot vänsterpartiet. Resultatet av 
våra ansträngningar i budgetför
handlingarna och i sysselsättnings
gruppen är sannolikt offentligt när 
detta VB-nummer når er läsare. 
Vänsterpartiets uppgift hoppas j ag 
att det kan bli mer diskussion om. 

Karin Svensson Smith 

MÖTE!:;c MÖTE 
_ .. e~. llll!ll .. g..__ 
RÖDA KAPELLET. Sö. 21.3 kl. 
18.45 rep. med Joakim Gasagrande 
på Folkuniversitetet. Weil!. 28.3vår
programmet (utökat) . Nästa spel
ning l ö. 1 0.4. Samling 1 O, 11-12 
marsch genom stan med Svalorna. 

~~jn{!!!~!!!!11 loch Gunnar Sandin. 
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