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Utkommer fredagar 1999 25:e årg. 27 
skåneregionens omdebatteradeförmånsbilar 

Ann-Mari Campbell (v) 
kör subventionerat 
Det har väckt uppmärksamhet i pressen att hela 89 av 
konkursmässiga Region Skånes tjänstemän och toppolitiker 
har förmånsbilar som per styck k!?star skattebetalarna i 
medeltal cirka 80 000 kr om året. A ven v-politikern Ann
Mari Campbell har skaffat en sådan trots partiets principiella 
kritik av fenomenet. 

Den negativa uppmärksamheten 
har helt klart stört regionpoli
tikema, och Ann-Mari Campbell 
intar en tydlig försvarsställning 
inför VB:s frågor. 

Anders Arenhag, politisk sekre
terare (v), berättar om ett möte 
mellan alla partiemas företrädare 
som inte främst tog upp att för
månsbilarna var så många och 
dyra, utan att vissa hade valt en 
lyxig och därmed utmanande mo
dell eller extrautrustning, om än 
under det tillåtna taket 291 000 kr. 
Det var fel av en tjänsteman att 
välja en sportbil, ansåg Anders, 
för då kunde man inte samåka. Det 
har dock visat sej att bilen ifråga 
var fyrsitsig. Det är uppenbarligen 
inte bilarna utan allmänhetens re
aktioner som oroar politikerna, 
även vänsterns . 

Anders menar attdet kunde duga 
med bilar för fem basbelopp, dvs . 
180 000 kr. 

-Du harvalten Volvoför220000 
kr, Ann-Mari. Betyder det att du 
har en annan uppfattning än An
ders? 
-Nej. Vi hade ett begränsat antal 
bilar att välja mellan, Volvo eller 
Ford. 
-Men Ford har ju bilar ner till 
cirka 120 000 kr? 
- Det vet jag inte så mycket om. 
Och ur regionens perspektiv är det 
fördelaktigt med dyrare bilar som 
har ett större restvärde när de säljs 
vidare efter två år. 

Enligt den logiken borde Ann
Mari Campbell ha valt en så dyr 
bil som möjligt, men hon tog en i 
sammanhanget modest modell. 
Dock lär den ha metalliclack. 
- Vänsterpartiet är principiellt 
emotförmånsbilar. Rådgjorde du 
med någon partikamrat före be
slutet? 
- Ja, med Anders Arenhag. 

Gr 
Se även ledaren, sid 2! 

En recension av GamlaLunds årsbok om Lund C med omnejd är att vänta 
i något av de kommande VB-numren. 

Karin Svensson Smith rapporterar från England: 

EU-bidrag för att fylla 
igen gångtunnlar! 
I Lund vill i princip alla partier utom vänstern anlägga gång
och cykeltunnlar för att öka trafiksäkerheten, även om ett 
uppmärksammat projekt vidFasanvägen på Västerstoppades 
nyligen. I engelska Nottingbarn fyllerman igen sina befintliga 
tunnlar av precis samma skäl, och det t.o.m. med ED-bidrag 
Där finns en del att lära för Lunds trafikpolitiker 
tyckte Karin Svensson Smith (v) ande på tidigarelagda vägbyggen 
som nyss varit på studieresa i En g- med hjälp av privatakapitaL Och 
land med riksdagens trafikutskott. penningstinna Skanska ställer 
Kanske vinner hennes uppmaning kanske upp. För dem är det ett 
efterföljd, för bland hennes åhörare sätt att undgå konkurrens. 
i måndags fanns både mp- och s
politiker. 

Vägar ger dålig profit 
Som på så många andra områden i 
England innebar Thatcherperioden 
ett radikalt brott. Det offentligas 
åtaganden skulle minska. Järnvägen 
avnationaliserades radikalt, även 
infrastrukturen blev privat. När det 
gällde vägarna hade det där som 
här talats om hur lönsamma sådana 
investeringar var. Det visade sej 
emellertid att direktörerna var eko
nomer, inte ideologer, och det var 
svårt att räkna hem säkra vinster på 
attbygga vägar. De väntade privata 
investeringarna uteblev i hög grad. 

I Sverige hoppas dock bl.a. nä
ringsrninister Rosengren fortfar-

Kärvare för väg och bil 
I och med Blairs regering och ett 
ökat miljömedvetande har det 
bli vit kärvare för de engelska väg
och bilintressena. En insikt håller 
på att bana sej fram att trafikens 
trängsel-, miljö- och säkerhets
problem inte kan byggas bort ge
nom bredare vägar och fler p
platser. 

I England talas mycket mer än 
i Sverige om klimatmålen från 
miljökonferenserna i Rio och 
Kyoto, fann trafikutskottet. Sär
skilt har man mycket tidigare än 
i Sverige uppmärksammat hälso
riskerna med dieselavgasernas 
småpartiklar, som har väckt en 

Fons. på sid. 3. 



~KOMMENTAR 
Dåligt omdöme 
Att vänsterpartiets regionråd Ann
Mari Campbell i likhet med 88 
andra politiker och tjänstemän valt 
en skattesubventionerad förmån
sbil är betänkligt och olyckligt av 
flera skäl: 

l. Vänsterpartiet är emot syste
met med förmånsbilar vilket på på 
VB:s fråga bekräftas av Karin 
Svensson Smith, ledamot av riks
dagens trafikutskott. Eftersom bru
karens marginalkostnad är så låg 
som 8 kr per mil stimuleras bilkör
andet, vilket går stick i stäv med 
partiets trafik- och miljöpolitik. 
Som en konkret illustration berättar 
Ann-Mari att hon i förra veckan 
använde bilen till Lund. Dit finns 
det som bekant goda kollektiva 
förbindelser från hennes hemstad 
Malmö, men förmånsbil är billigare 
än buss eller tåg. 
. 2. Region Skåne och dess poli

tiker har ett stort engagemang i den 
regionala kollektivtrafiken, ett 
engagemang som inte minst moti
veras miljöpolitiskt Som ett led 
har det bl. a. inrättats en direktbuss
linje som kör sträckan Södervärn
Skånehuset i Kristianstad på 96 
minuter. Ann-Mari (som bori Bun
keflo) väljeremellertid att köra. På 
det sparar hon en åtminstone halv
timme i var riktning men missar ett 
gott tillfälle att läsa t.ex . region
handlingar i lugn och ro. Tidsvin
sten är så begränsad att hon inte 
hade haft rätt till bilavdrag om hon 
varit en vanlig löntagare. Framför 
allt utgör hon ett dåligt exempel 
och bekräftar den utbredda synen 
att det råder en annan moral för 
politiker än för allmänheten. 

3. Med vetskap om landstingets 
usla ekonomi är den utbredda an
vändningen av förmånsbilar minst 
sagt utmanande. Ä ven om andra 
resformer kostar lika mycket eller 
i vissa fall t.o.m. mer är förmåns 
bilarna en politiskt tacksam an
greppspunkt för ett oppositions
parti. Genom att vänsterns ledande 
regionpolitiker gett sej in i systemet 
har partiets potentiella klander 
neutraliserats. Man kan säga att 
Ann-Mari Campbells förmånsbil 
är ett billigt sätt för den borgerliga 
regionledningen att undgå kritik i 
en viktig fråga. 

Med tanke på sakens principiella 
och taktiska vikt kunde man ha 
väntat sej att frågan hade dryftats i 
en vidare krets, i distriktsledningen 
eller i regionfullmäktigegruppen. 
Att Ann-Marie inte förstått detta 
vittnar också det om dåligt politiskt 
omdöme hos henne - och hos 
hennes utpekade rådgivare, politi
ske sekreteraren Anders Arenhag. 

Det finns anledning för VB att 
återkomma i frågan och debatt
inlägg mottas tacksamt. Det kan 
också bli aktuellt att ta upp den i ett 
partipolitiskt sammanhang. 

PS Gudrun Schymans överdrivna 
taxiåkande för allmänna medel 
tyder inte heller på gott omdöme. 

Till Tekniska nämnden 
Cyklister och gående 
h.. . t•ll ??? anvisas 1 •••••• 
För några veckor sedan var Dalby
vägens norra bilkörbana avstängd 
för biltrafik p.g.a. vägarbeten några 
dagar. Avstängningen föregicks a v 
meddelanden i press och etermedia. 
Vägskyltarförvarnade på långthåll 
om avstängningen, och tydliga 
sky !tar hänvisade motortrafiken till 
en annan väg på det att inte dyrbara 
sekunder skulle förloras på att leta 
efter en lämplig alternativväg. 

Den underordnade trafiken 
På samma sätt går det alltid till när 
en bilväg tillfälligt stängs av. 
säkerligen finns det goda skäl för 
detta. Men cyklister och gående 
ställer sig en smula frågande inför 
det stora pådraget. Oannonserade 
och oskyltade avstängningar av 
gång- och cykelvägar är ständigt 
återkommande inslag i trafik
vardagen. 

Så är det. Fotgängare och cyk
lister är den underordnade trafiken. 
Egentligen räknas den inte som 
"riktig" trafik. Det är bilisterna som 
utgör Trafiken. Stor omsorg måste 
därför läggas på att vid avstäng
ningar informera och skylta. Cyk
listeroch gående är mindre viktiga. 
A v stängning av G&C-trafiken kan 
därför göras utan eftertanke och 
omsorg. Så tycks i varje fall trafik
planerare och entreprenörer se på 
saken, att döma av hur det ser ut vid 
vägarbeten. Två exempel (som lätt 
kunde mångdubblas) får här räcka 
för att illustrera detta. 

Två exempel 
l.Dalbyvägens G&C-bana har i 
augusti/september varit avstängd i 
flera veckor. Cyklister i riktning 
mot centrum har efter att ha korsat 
Tornavägen befunnit sig mitt i 
korsningens hetsiga biltrafik. Cy
kelbanan har upplösts i intet. Inga 
skyltar, ingen somhelst förvarning, 
ingaalternativ. Bcrr,a uti den aggres
siva biltrafiken. A ven gångbanan 
har evaporerat. Gående västeruthar 
efter att hakors at Tornavägen plöts
ligt mötts av en skylt som snorkigt 
hänvisat till gångbanan på vägens 
andra sida. Rakt igenom bilträngsel 
och avgaser. Ungefår så här har det 
varit hela sommaren längs Dalby
vägen mellan Villa Surrna och Pe
dellgatan. G&C-banornahar block
erats av vägmaskiner, stora cement
rör, grushögar, djupa gropar o.d. 
Alltid utan förvarning, alltid utan 
hänvisning till alternativ. 

Lite längre österut har dock 
cyklisterna kunnat notera att det 
pågår någonting längre fram. Den 
omtänksamme entreprenören har 
placerat en vägarbetssky l t -riktad 
till bilister! -på cykelbanan, med 
följd att tillgänglig bredd på cy
kelbanan minskats till cirka hälften. 

2. Det "lila spåret" vid S:t Jör
gens park är har under sommaren i 
olika omgångar varit avstängt. Inga 
skyltarsom förvarnar, ingakorrekta 
hänvisningar förrän i bästa fallefter 

larm i pressen. Varför lägga ner 
möda och tid på skyltning, det gäller 
ju bara G&C-trafik' 

Inga förbättringar 
Genom obefintlig eller bristfällig 
skyltning utsätts de oskyddade tra
fikanterna inte bara för helt onödiga 
olycksrisker. De utsätts även för 
kränkande särbehandling järnfört 
med biltrafiken. För vilken trafik
planerare eller entreprenör skulle 
komma på tanken att stänga av 
t.ex. Fjelievägen utan att meddela 
det i förväg, utan att skylta, utan att 
ange alternativvägar? En avstäng
ning för bilar av Malmövägen 
skulle garanterat förorsaka en in
formationskampanj som gällde det 
undantagstillstånd. Huvudstråk för 
G&C-trafikanter klipps däremot av 
med samma förströddhet som en 
vanerökare fimpar sin cigarrett. 

Den undermåliga skyltningen 
vid vägarbeten påtalades av un
dertecknad vid Tekniska nämndens 
sarnrnanträde den 27 januari. Svaret 
från förvaltningen var att alla 
entreprenörer får tydliga instruk
tioner om vad som krävs, men att 
man skulle försöka kontrollera 
efterföljden bättre. Ingen förbätt
ring har dock kunnat iakttas. Lund 
är fortfarande en bilkommun vad 
gäller skyltning vid vägarbete. 

Förslag 
Vänsterpartiet vill ändra på detta. 
Vi tar deklarationerna om att Lund 
ska bli en cykelkommun på allvar. 
Därför föreslår vi med hänvisning 
till vad som ovan anförts : 

Att Tekniska nämnden ger för
valtningen i uppdrag att innan 1999 
års utgång lägga fram förslag på 
hur entreprenörer vid vägarbete ska 
förmås att sluta diskriminera gång
och cykeltrafiken och ge informa
tion av minst samma kvalitet som 
den som ges till biltrafiken. 

Lund 1999-09-12, för vänster
partiet i Tekniska nämnden 

UlfNymark 

(Detta är den andra skrivelsen i 
vänsterpartiets off en si v för en 
bättre och säkrare trafikmiljö för 
de oskyddade trafikanterna.) 

PS Det blev bättre skyltning vid S:t 
Jörgens park - sen sydsvenskan 
slagit larm! Sätt. anm. 

PPS Inte heller busspassagerare är 
en prioriterad trafikantgrupp. Idag 
(27.9) hade skolan/eleverna inte 
informerats om den tillfalligt in
dragna hållplatsen Stampelyckan. 

PPPS Det fanns de som hade trott 
på en uppryckning av den nedkörda 
Tekniska förvaltningen och dess 
rutiner efter bytet av förvaltnings
chef och gatuchef. Hittills tycks de 
förhoppningarna ha kommit på 
skam. 

stickspår 
till "Veckans tågspalt" 
i VB nr 19 
"~ommunens tredje hållplats, 
Stangby, kommer bara upp i 181 
resenärer per dag. Attjämföra med 
Lund C som har 12 790 om dagen." 
Det skulle behövas fler bostäder 
därute för att öka resandeunder
laget, konstaterar G. Sandin och 
detta äger väl sin riktighet, men det 
finns ju andra trafikpolitiska åt
gärder man kan ta till för att så att 
säga "öka underlaget" . 

Linje 2 och Linje 4 har sina änd
stationer vid Norra Sjukhuset re
spektive Laudgårdsmarken. Dessa 
båda linjer kunde helt sonika fort
sätta ut till Stångby station vid stra
tegiska tider, exempelvis 7-9, där
efter varva körningarna fram till 
nästa anstromning 16-18, för att så 
sakta reducras framåt kvällningen 
till den sista turen, när man vid 
gynnsamt väder kan avnjuta en 
underbar solnedgång över det gam
la slagfältet, till viss del förstörd av 
Barsebäcksverkets hotfulla silhuett 
som på avstånd påminner om en 
ångmaskin från Brio. 

Turerna skulle även underlätta 
för de boende i Stångby, vars natur
liga handelsplats är Fäladstorget 
med all den service som erbjuds 
där. Åtminstone om man ska tro på 
vad byalagen säger- ja, det finns 
faktiskt två byalag i Stångby. I 
dagsläget är det i praktiken omöjligt 
för stångbyborna att använda kol
lektiv trafiken i Lund på ett vettigt 
sätt, såvida de inte åker med Linje 
7 som är rena skämtet om man ska 
till Fälads torget. 

Trycket mot centrala Lund skulle 
minska om man gjorde det möjligt 
för 10 000 Norrbor att pendla med 
Stångby som utgångspunkt. Belö
ningen hade allts som oftast blivit 
en sittplats, något som kan vara 
hårdvaluta under rusningstid. Som 
lök på laxen har stationen dessutom 
nyligen fått en estetiskt icke helt 
tilltalande men mycket funktions
duglig ansiktslyftning ochkommer 
utan problem att kunna svälja en 
kapacitetsökning- en kombinerad 
kiosk/korvaluda är väl för mycket 
begärt men skulle avsevärt höja 
trivselfaktorn på denna vindpinade 
plats. 

Poängen i G. Sandins konsta
terande är väl annars, att när Lund 
med omnejd expanderar skall det i 
mö j lias te mån ske längs järnvägen, 
vilket på många sätt tillgodoses i 
gällande översiktsplan. 

Kommunikationsmedlen, därtå
gen är juvelen i kronan, är tydligen 
något som får människor att ha 
synpunkter. Detta kombinerat med 
att många är beroende av att det 
funkar. Et~ allmänt omdöme är att 
"Skånekortet" är för dyrt (840 kr) . 
Ett annat att det borde gå att åka 
med SJ även om man har Pågatågs
biljett. Nattåg borde finnas, åtmin
stone varannan timme. 

Det finns mycket att göra med 
kollektivtrafiken i Skåne. 

JW 



En Köpenhamnsresa 
Snart öppnas en bro till Köpen
hamn, ett faktum som även vi i 
Röda Kapellet har att förhålla oss 
till. Inte så att vi har försummat 
Köpenhamn: vi har varit där och 
spelat för SF, Socialistisk Folke
parti, i flera sammanhang. En val
rörelse spelade vi på Str!ilget inför 
häpna och ivrigt videofilmande 
turister som väl aldrig hört Inte r
nationalen live förr och senast var 
vi på SF:s 40-årsfest i våras. Vi 
hamnade i dansk TV och det ledde 
till att vi fann att vi hade en dansk 
systerorkester, R!ilde Horn, som vi 
nu har bytt lite noter med och spelat 
samman med några gånger. Det 
har varit vädigt roligt och vi ser 
fram motenfortsattömsesidig sam
verkan. 

Ett elitparti 
Men man kan inte skilja på musik 
och politik och det ger komplika
tioner. R!ilde Horn är nära knuten 
till byggnadsarbetarfackförening
arna i Köpenhamn och, vad mera 
är, har sitt ursprung i gamla DKP, 
Danmarks Kommunistiska Parti. 
Det var som bekant ett fantastiskt 
kaderparti med en kärna av ledande 
motståndskämpar från den tyska 
ockupationen, utomordentliga 
fackliga aktivister och blomman 
av Danmarks konstnärer och intel
lektuella, från Troels Trier i R!ilde 
Mor till dåvarande rektom för Kö
penhamns universitetMogens Fog. 
Men DKP var också Europas mest 
Moskvatrogna parti med en ben
hård partidisciplin. Det var det som 
fick Aksel Larsen att hoppa a v och 
starta SF i slutet av femtiotalet. 
Och när Sovjet föll var det också 
slut med DKP i dess gamla form. 

Den danska vänstern är inte lätt 
att överblicka, den är lika fylld av 
bokstavsgrupper som någonsin den 
svenska under 1970-talet. DKP/ 
ML bröt sig tidigt ut och liknar 
kanske mest våra r-are. DKP finns 
kvar i all stillhet men lever framför 
allt genom Enhedslisten, egentligen 
en valorganisation som samlat ett 
antal organisationer av typ VS, 
KAP och SAP, bokstavskombina
tioner som vi bara inte har plats att 
reda ut här. Den har nu fem platser 
i Folketinget och förefaller vara på 
väg att bli en partiorganisation. 

Det gamla gardet 
Men detta är inte hela sanningen. 
En gruppering som bröt sig ut 1993 
kallar sig K.PiD, Kommunistiska 
Partiet i Danmark och ser sig som 
rättmätig efterträdare till DKP. 
T.ex. fortsätterman traditionenmed 
en folkfest i Köpenhamn i augusti. 
Det är naturligtvis bara en blek 
avbild av den gamla Land og Folk
festen i Preliedparken där det tjeck
iska ölet blandades med sovjetisk 
champagne och ungersk tokajer och 
dracks till bulgariska korvar och 
rumänska pastejer allt medan Dan
marks rockelit larmade från de tre 
scenerna. På den återuppväckta 
festen spelar årligen R!ilde Horn 
och det var där vi kom in. 

Nu äger det hela rum i N!i)rre
broparken, ett grönt andningshål 
bland husmassorna i den tradi
tionella arbetarstadsdelen. Vi var 
över en regnig lördag och bemöttes 
med stor gästfrihet: hämtning vid 
båtarna och riklig traktering inför 
spelningen. Det gick bra: det här 
var tidigt på lördagseftermiddagen 
så det var inte så mycket folk. Men 
vi fick ihop det med både vår 
Glasnostalgia och deras klassiska 
arbetarsånger Snart dages det 
brpdre och Når je g ser et rpdt fia g 
smcelde. Men sen började det bli 
intressant. Vi fick noterna till Pan
sarmarsch, gissningsvis en hyll
ning till ett sovjetiskt pansarrege
mente, men den kom inte att spelas. 
Däremot spelade vi ett Sovjetpot
purri med den vackra Revolutio
närernas sorgmarsch och, där
utöver,Sovjethymnen. För attinget 
tvivel ska råda om dess karaktär 
återges här dess andra vers (övers. 
RalfParland, ur Gröna Visboken). 

I natt och i mörker oss friheten lyste 
och Lenin den starke oss visade väg 
I Stalin vi växte till trohet mot folket 
till dåd och till framsteg han vände 

vår håg 

Kan detta spelas? 
Hur är det då möjligt att i augusti 
1999 stå och spela denna melodi? 
Röda Kapellet har uppstått ur vän
sterpartiet i Lund som sedan tidigt 
70-tal hårt drivit polemik mot vän
sterpartiets tidigare alltför okritiska 
hållning till Sovjet och den s.k. 
realsocialismen. Det var på lunda
vänsterns initiativ som den s.k. 
vitboken om partiets förbindelser 
österut kom till etc. Vi anser oss i 
hög grad stå för en demokratisk so
cialism. 

Ja, jag kan bara redogöra för 
mina egna känslor. Den starkaste 
är faktiskt upplevelsen av sorg. 
Sorg över vad som hände med mil
joner ryssar, sorg över att genera
tioner av socialister över hela värl
den satsat sina liv i okritisk lojalitet 
mot en diktatur. Det är omöjligt att 
glömrna och det är särskilt viktigt 
att vi som kallar oss socialister tar 
till oss historien och inte lämnar 
den åt Per Ahlmark eller Timbro
gänget. Lektioner i demokrati från 
en höger vars hela historia handlar 
om att slå vakt kring de härskande 

klassernas och rasemas privilegier 
tillhör de mera plågsamma feno
men man kan möta i politiken. Men 
vi i vänstern har också en byk att 
tvätta och det ska inte döljas. 

Förmildrande 
Men det finns det finns också andra 
omständigheter som kan tala för 
Sovjethymnen. Det är t.ex. så att 
Sovjet i stort sett ensam besegrade 
Nazityskland, om än med viss 
materiell hjälp västerifrån. Det var 
på östfronten som de hundratals 
tyska divisionerna kämpade och 
förblödde . Tjugo miljoner sovjet
medborgare dog i detta krig, en 
insats mot vilken västmaktemas 
offer är ytterst måttliga. Vi kan 
tacka Sovjet för att vi slapp Hitler, 
lite grovt uttryckt. Hade den gamla 
svenska ämbets- och militärklassen 
fått sin vilja igenom hade förstå 
Sverige modigt slutit upp vid Hitler 
sida under korståget österut 1941 . 

De kämpade väl 
Men det är ändå inte aktningen för 
de sovjetiska insatserna (och be
klämning över rövarkapitalismens 
Ryssland av i dag) som vägertyngst 
för mig. J ag råkade besöka Bolivia 
på nyåret 1991 och träffade tenn
grovearbetare som levde och arbe
tade under förhållanden som jag 
bara inte kan be skri va. De var fack
liga aktivister och kommunister och 
de vittnade om en total modlöshet 
efter Sovjets fall . Nu hade de inte 
ens kvar drömmen om ett fjärran 
lyckoland styrt av arbetare och inte 
heller känslan av att höra till ett 
världsomfattande kollektiv av lika
sinnade. De varutomordentligtkla
ra över sin förlustoch det var hjärt
slitande. 

J ag har ingen deli vänsterpartiets 
gamla historia och har inget behov 
av att sentimentalisera Sovjetsam
hället. Detförtjänade att dö och er
sättas av något bättre. För mighand
lar det hela ytterst om de många 
goda människor som kämpat för 
en bättre värld och kallat sig kom
munister. Jag tillhör inte den grup
pen själv, men den har min hög
aktning. Och när jag stod i regnet i 
PreHedparken och efter viss tvekan 
kastade in några spridda efterslag i 
Sovjethymnen på mitt buckliga 
tenorhorn så spelade jag för dem 
och för deras förrådda drömmars 
skull. 

Sten H. 

EU-bidrag ... 
forts. från sid l. 

yrvaken diskusson hos oss. En kon
sekvens har blivit att en liter 
dieselbränsle kostar motsvarande 
10.50 kr och i princip ska vara 
dyrare än bensin. Men inte heller 
den är billig, och det är beslutat att 
skatten på motorbränslen årligen 
ska öka med 6 procent utöver in
flationen. Även i England hotar 
åkerinäringen med utflaggning 
men hittills har politikerna stått 
emot. De tycks ett brett stöd hos 
allmänheten och även inom den 
brittiska landsorganisationen, 
TU C. 

En god spiral 
Ett viktigt styrmedel förregeringen 
är att reservera statsbidrag för tra
fikinvesteringar åt kommuner med 
realistiska planer för att uppfylla 
miljömålen. En sådan kommun är 
Nottingbarn som var ett av målen 
för utskottet. 

NottinghamfåralltsåEU-bidrag 
för att ersätta sina gång- och cykel
tunnlar med plankorsningar. Tunn
lar skapar otrygghet hos många 
presumtiva fotgängare, särskilt 
äldre och kvinnor, och då blir gärna 
följden att man tar bilen i stället. 
En positiv bieffekt av plankors
ningarna är att bilarna får svårare 
att komma fram, och därmed ham
nar man i en god spiral. Annat som 
befordrar en god fotgängarmiljö är 
uteserveringar och grönska, och 
kommunen satsar på bådadera. 

Nottingham räknar med att få 
rejäla statsbidrag tack vare sin am
bitiösa plan. För dem ska man byg
ga en spårväg, "Robin Hood Line" 
(staden ligger i kanten av f.d. Sher
woodskogen). Dit spåren inte når 
populariseras bussarna. Det sker 
genom god design, höga krav på 
renlighet och underhåll samt (mer 
originellt) lokal rekrytering av 
busschaffärer så att passagerama 
får ett emotionellt band till dem. 
Aktiv "kundvärvning" ingår även i 
chaufförernas arbetsuppgifter. 

En klassfråga 
I Oxford, som också besöktes, 
talade man inte så mycket om kli
matmålen men desto mer om kul
turarvet, dvs. om alla historiska 
byggnader i lättvittad sandsten som 
hotas av bilavgaserna. En stor 
falang bland butiksägarna har för
stått att bilfriheten starkt ökar den 
centrala stadens attraktivitet och 
driver därför på i den riktningen. 
Försäl jama av bulk- och färskvaror 
ser dock saken annorlunda. Frågan 
får en viss klassprägel: det är mel
lanskikten som sätter störst värde 
på stadskvalitet och miljö. Samma 
sociala skillnad kan spåras mellan 
kunderna på Center Syd respektive 
i Lunds stadskärna, och detta skapar 
ett visst dilemma för en vänster
politiker, erkände Karin. 

Som efter besöket hade fått en 
mer positiv syn på infartsparke
ringar, och som tydligen var mindre 
rädd än förut för central trafiköver
vakning och -styrning med hjälp 
av videokameroroch annan utrust
ning. 

Gr 
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Blom Karin 
Uardavägen D: 85 
224 71 Lund 

Det går ett spöke 
genoin Lund 

Försökspensionär 

En intensiv kvinna med mörkt hår 
och mörka ögon satt och talade 
lågt och ivrigt i den ekande v-lo
kalen härom tisdagen, medan 
skymningen föll över Krognos
huset och Mårtenstorget Det var 
den nordiska representanten för 
URNG, Guatemalas revolutionära 
nationella union, Dina Bern, som 
berättade om utvecklingen i Gua
temala de senaste decennierna och 
om utsikterna inför valet i novem
ber i år. 

Guatemala, landet som krossa
des av UnitedFruit 1954iettblod
bad, som skildrats av nobelprista
garen Asturias i den fruktans värda 
boken Weekend i Guatemala, och 
vars folk därefter under årtionden 
utsatts för massavrättningar och 
dödsskvadroner. Landet, vars in
dianer åter i tiotusental tvingades 
fly i början av 80-talet, då man 
funnit olja på deras mark, och där 
de militanta högergrupperna här
jade utom all kontroll i början av 
90-talet. 

Detta land, där äntligen en sorts 
fredsavtal slöts 1996, i efterdyn
ingarna av zapatistupproret i södra 
Mexiko och efter det att president 
Clinton offentligt bett om ursäkt 
för det våld USA utsatt dess folk 
för, ska nu i november 1999 ge
nomföra allmänna val. 

Ett av partierna i valet är just 
URNG, som ingått i koalition med 
andra partier under beteckningen 
ANN, Nya nationella alliansen. 
Partiet hoppas inte på seger men 
på demokrati och ökat inflytande. 
Många reformer krävs . skatte
systemet som i stort sett befriar de 
rika från skatt måste reformeras 
för att skapa resurser till skola, 
(70% av befolkningen är analfa
beter), sjukvård (en läkare per 
10 000 invånare) och andra sociala 
reformer. 

Dina, själv halv mayaindian, 
talar och talar, ger svar på frågor, 
och svarar på de nya frågor som 
hennes svar ger upphov till. 

De hon talar med är Lars Bengts
son, Henning Kofoed, SaimaJöns
son ochjag själv, Gunnar Stensson, 
medlemmar i Internationella ut
skottet, den vålnad som åter van
drar i världen och Lund. 

På ett möte i våras berättade 
Joachim Lentz, ordförande för 
vpk-distriktet i början av 80-talet 
och nu sedan länge aktiv i flykting
organisationen FARR, om situa
tionen på Kuba, den lilla ön i Kari
biska havet som USA under år
tionden försökt knäcka med sin 

allt absurdare ekonomiska block
ad. 

Vilket är läget idag, när allt fler 
länder i Europa och Latinamerika 
under ledning av Canada bryter 
blockaden och etablerar ekonomi
ska förbindelser, samtidigt som 
reaktionära amerikanska politiker 
försöker skärpa den? Vad innebär 
det att den gamle Castro mötte den 
gamle påven härom året? 

Kubaharalltjämt den bästasjuk
vården och de bästa skolorna i 
Latinamerika. Jämfört medUsA
dominerade länder som Guatemala 
är landet rena paradiset att leva i, 
trots diktatur, växande korruption 
och ökande klyftor. 

Castros bortgång, som CIA un
der så många årtionden förgäves 
söktpåskynda medelst bilbom ber, 
pistolmän, giftcigarrer, flygbomb
ning och andra demokratiska me
toder, kan trots allt inte vara så 
många år avlägsen. Vad kommer 
då att ske? 

Sådant talade Joachim Lentz om 
på sitt skeptiska och lågmälda, men 
absolut kompromisslösa sätt en 
dag i våras. 

Och i somras satt Mbaye med 
två eritreanska kamrater och ana
lyserade orsakerna till Etiopiens 
krig mot Eritrea och berättade om 
utvisningarna av mer än 60 000 
etiopiska medborgare med eritre
anskt ursprung och om tredagars
offensiven mot Tsorona, då etiopi
ska officerare tvingade tusentals 
barnsoldater att storma genom 
min-fälten mot de eritreanska 
ställning-arna i våg efter våg. 

Mbaye hoppades att denna e tio
piska katastrof skulle påskynda 
genomförandet av eldupphör och 
fredsförhandlingar. Under somma
ren har heller knappast några 
strider förekommit, men Etiopien 
vägrar alltjämt att acceptera FN s 
och OAUs fredsförslag. 

Vid samma tillfälle beslöt ut
skottet att inbjuda Vilhelm Agrell 
att under hösten tala om Kosovo 
och B alkankonflikterna. Ä ven ett 
möte om det kurdiska problemet 
planeras. 

Utskottet är litet, sju medlem
mar, men mötena, som hålls på tis
dagar en gång i månaden, är öppna. 
Det är framför allt fråga om sam
talsmöten i liten grupp, men ut
skottet kan också ordna större utåt
riktade möten och förfogar över 
en liten budgetför sådana ändamål. 

Gunnar Stensson 

Äldreforskare brukar peka på vik
ten av bra kost, ett fungerande so
cialt nätverk, känslan av menings
fullhet samt motion. Ett bra sätt 
att leva länge och frisk lär vara att 
skaffa sig hund. Då tvingas man 
till daglig motion och har samtidigt 
ett kompis som gillar en även om 
man råkar vara en mindre god 
människa. 

Visstkan man t. ex . skaffa si gen 
afrikansk lejonhund, en australi
ensk kelpie eller en vanlig, bussig 
golden retriever, men då får man 
räkna med en starkt begränsad fri
tid. N e j , jag fördrar vanlig motion, 
men skulle som pensionär kanske 
kunna tänka mig att då och då ta 
hand om någon annans jycke. 

Risken för min del är att jag 
gillar idrottandet alldeles förrnyck
et och attjag kan drabbas av över
tränings syndrom och i värsta fall 
utbrändhet I sommar har j ag emel
lertid klarat mig utan nya skador. 
Jag har t.ex. varit noga med att 
värma upp genom att simma och 
stretcha innanjag börjarmed sim
hoppandet 

DetharvaritfinadagariKällby
badet med många volter, mollisar 
och tyskor. Somliga tycker det är 
kul att man är äldre och ändå håller 
på med en synnerligen ungdomlig 
sport. Alla har väl någon gång i sin 
barndom upptäckt glädjen i att 
hoppa från trampoliner för att 
därigenom testa sitt mod. Inte så 
sällan vill någon källbybadare ha 
tips hur man ska göra ett hopp bra 
och jag delar gärna med mig av 
mitt ringa kunnande. 

Jag är ju i och för sig utbildad 
tränare och har under många år 
tagitmig an nybörjarhoppareinom 
Poseidon. Några av dessa småt
tingar har vuxit upp och tillhör nu 
Sverigeeliten i olika ålderklasser. 
Andrahar själva blivit tränare. Ty
värr är utslagningen bland hoppare 
enorm. Nästan alla slutar innan de 
fyllt tjugo. 

Eftersom jag själv lärde mig 
hoppa efter fyllda femtio missio
nerar jag gärna för att göra simhopp 
till en allålderssport. Man tränar 
t. ex. balanssinne och koordination, 
vilket är viktigt när man blir äldre, 
så att man inte snubblar och får ett 
lårbensbrott eller annan liknande 
skada. 

I Sverige motiverar vi gärna 
idrottandet med att det är nyttigt 
för hälsan eller att det ger en social 
fostran men den djupaste orsaken 
är väl ändå att idrott roar och sti
mulerar. Homo Ludens, den lekan
de människan, är en del av per
sonligheten som efter pensione
ringen får en chans komma fram 

igen, särskilt som kraven att pre
stera något märkvärdigt minskar 
med åren. 

Löpning, simning, gympa och 
cykling, somjag i varierande om
fattning ägnar mig åt, ger en bra 
grundkondition, men är knappast 
särskilt roligt. Nej, en boll ska det 
till om man ska ha riktigt skoj. Det 
har vi gemensamt med våra fyr
benta vänner, vilket för övrigt 
ibland ställer till problem när man 
spelar boule i stadsparken. Vov
varna blir så ledsna när de rusar 
efter kloten och upptäcker att de är 
av stål! 

Jag har som de flesta andrahållit 
på med fotboll och handboll i mina 
dar, men när man blir äldre ökar 
skaderiskerna och det gäller att 
trappa ner i tid (men jag har fot
bollsskorna kvar och skulle even
tuellt vid behov kunna rycka in 
som reserv i "Vänstersjuan" i kor
pen). Tyvärr har jag inte engagerat 
mig i bollsporter som kan utövas 
upp i hög ålder, bortsett nu från 
boule som j ag upptäckte för ett par 
år sedan. 

Men som pensionär kan man 
kanske lite försiktigt börja nosa på 
fler seniorvänliga boll sporter, t. ex. 
bowling, bordtennis, biljard och 
varför inte ta en titt på den folkliga 
niohålsbanan som planeras intill 
Värpinge by när den blir klar .. . 

Gamle Finn 

KOMMUNALPOLITIK. Möte må. 4.1 O 
kl 19.00 på partilokalen. Beredning av 
ärenden inför Kommunstyrelsen 7.10, 
Miljönämnden 5.1 O, Tekniska nämnden 
6.10 m.m. Clas F. rapporterarfrån Lun
dahems studieresa till Holland. 
RÖDA KAPELLET. Sö. 3.10 kl. 18.45 
rep. med Joakim. "Proggprogrammet" 
(in kl. nr 39) inför appellmöten lö. 9, 16 
och 23.1 O ( anmälningslista presente
ras). Ställ gärna upp på (del av) Röda 
Flåsets instruktionshelg 8-10.1 O! 
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