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Jenny Lindahl om senaste tidens hets mot Vänsterpartiet: Genmäle 
''Oavsett vilka begrepp vi valt att sätta på 
oss, så är det ju det vi faktiskt står för de inte 
vill se genomfört" 

Jag tackar för vänligt införande 
av min notis om 1F i senaste VB! 

Men vem är det som kladdar i 
bidragsgivamas texter? På det plum
paste sätt har någon i min text ändrat 
det vanliga svenska ordet "klumpig
het" till det obefintliga och möjligtvis 
vitsiga ordet "plumpighet"! Inför partikongressen höjs som 

vanligt mediatempraturen och 
intresset för vänsterpartiet. Nu 
försöker tidningarna utmåla oss 
som vettvillingar som vill avskaffa 
yttrandefriheten och demokratin. 
De menar till exempel att de som 
föreslagit strykning av meningen 
om savjetunionen i partiprogram
met vill göra detta för att de har en 
annan analys av sovjettiden än 
andra. Det är knappast troligt. Om 
det för dagen är en porrfilmsaktör 
i fullmäktige som råkar vara 
vänsterpartist man grävt fram, så 
är det andra dagen de som kallar 
sig kommunister som prompt 
måste brännmärkas. De senaste 
veckorna har det t.ex. skrivits att 
"den som kallar sig kommunist 
har inte accepterat demokratins 
spelregler", "om man byter ut 
'kommunisthat' mot 'nazisthat' 
inser alla hur orimligt det är när 
någon påstår att detta skulle vara 
etthotmot demokratin." och "Men 
kommunister är kommunister och 
nazister är nazister och bägge 
grupperna får allt finna sig i att 
granskas. För säkerhets skull." 

Detta är bara ett litet urval och 
alldeles oavsett om man kallar sig 
för "kommunist" eller inte så är 
det klart att detta innebär en 
påfrestning för alla partimed
lemmar, när man tvingas förklara 
vad vi inte tycker ännu en gång. 
Men det gäller att komma ihåg att 
den främsta anledningen till sådana 
här hetskampanjer är det går bra 
för oss. Oavsett vilka begrepp vi 
valt att sätta på oss, så är det ju det 
vi faktiskt står för de inte vill se 
genomfört. Vänstern är på fram
marsch och då blir högern rädda, 
inte för att vi skulle avskaffa 
demokratin utanför att vanligt folk 
skulle kunna få mer att säga till om 
i samhället. 

Det här är inget nytt. Socialister 
har blivit anklagade för allehanda 
hemskheter långt innan Sovjet 
fanns . På 1910-talet var det inte 
ovanligt att våra medlemmar fick 
stryk av polisen när de reste runt i 
landet och agiterade. Redan då 
blev vi anklagade för att vara 
landsförrädare och upprors 
makare. Och så har det varit sedan 
dess. När vi uppfattas som ett hot 

Internationella kvinnorlagen firad i Lund 

Det varett mörkt och regnigt Lund 
som på onsdagskvällen livades upp 
av närmare trehundra demon
stranter och en hel del fyndiga och 
träffsäkra slagord. På Stortorget 
talade bland andra Hanna Graner 
om vikten av sex timmars arbets
dag och kravet på lika lön för 
likvärdigt arbete. 

Det glädjande stora deltagandet 
var i hög grad Ung Vänsters 
förtjänst som varit drivande bland 
de arrangerande organisationerna, 
främst genom ett intensivt arbete 
på stadens gymnasieskolor dit vi 
inbjudits för att diskutera jäm
ställdhet och feminism. 

Fan ta era jävla ideal 
Demonstrationen ringlade sig 
sedan genom ett rengnigt Lund 
där slagord som "Vägra vara 
vacker, vägra vara smal. Fan ta era 
jävla ideal" och "vi vill ha sex, vi 
vill ha sex, vi vill ha sex timmars 
arbetsdag", ekade mellan husväg
garna. Efter demonstrationen 

kunde de som så önskade titta på 
ett program med teater och musik 
i restaurang stortorgets källare, 
eller kvinnafest på Smålands 
nation. Det förstnämnda arren
gerades av Lunds invandrar
kvinnors samorganisation och det 
senare av Kvinnakaffe Ronja. 

Makthandbok 
I dagarna har Ung Vänster också 
givituten "Makthandbokförunga 
tjejer" (Röd Press förlag) och nu 
fortsätter arbetet med att föra ut 
denna bland Lunds unga be
folkning. 

Just ungdomlighet var även ett 
utmärkande drag vid onsdagens 
manifestation, inte minst gällde 
detta Vänsterpartiets deltagare. 
Om det var vädret eller ointresse 
som höll folk hemma återstår väl 
att se, kanske på l :a maj där de 
feministiska kraven återigen bör 
lyftas fram. 

Jonas Ringqvist 

så anklagas vi för i stort sett allt 
ont i världen, utom möjligen att 
äta stekta barn. 

Men vi har samtidigt alltid haft 
stor respekt. bland arbetande 
människor. A ven om borgarna 
kallar oss för skällsord så går folk 
inte på deras lögner. Genom 1900-
talet har de allra flesta vanliga 
arbetare betraktat oss som seriösa 
och trovärdiga kämpar för rättvisa 
och demokrati. 

Vårt viktigaste arbete bedriver 
vi i verkligheten, på gator och 
torg,skolor, på arbetsplatser och i 
bostadsområden. Och oavsett hur 
partikongressen går, och vad 
tidningarna kommer att skriva om 
det, så är det vår rörelses styrka 
och vår gemensamma uppgift att 
fortsätta kämpa för frihet, demo
krati och vanligt folks rättigheter. 

Jenny Lindahl 

J ag förbehåller mig rätten att själ v 
avgöra när jag vill vitsa i mina texter. 

Än värre är att språkmarodören 
har ändrat mitt korrekta direkta citat 
ur grundlagen och ersatt ordet "vem" 
med ordet "den". Varför? Vet han 
ingenting om citat? Det är en oom
kullrunkelig hederssak att ett citat 
skall vara ordagrant, ord för ord, 
skiljetecken för skiljetecken en exakt 
avskrivning av det citerade! 

Och varför har kladdaren ändrat 
mitt "åtminstone av klumpighet" till 
"kanske av plumpighet"? Det ändrar 
meningen i det jag vill säga. Vem har 
gett denne förvanskare rätt att ändra 
på meningen i min text? 

Det har på sistone talats i VB om 
rättigheten till insända texter. Som 
leverantör underställer man själv
klart sig redaktionens bedömning av 
om texten överhuvudtaget skakomma 

forts på sid 3 

Liv Nilsson på internationella kvinnodagen, enligt Göte Bergström 

Glöm aldrig Halabja 
För tolv år sedan lät Saddam Hussain gasbomba staden Halabja i 
södra Kurdistan ("Irakiska Kurdistan").Fem tusen människar, män, 
kvinnor och barn mördades, lika många sårades och tiotusentals blev 
flyktingar i sitt eget land. 

Visa solidaritet med kamraterna i Kurrlistan 
Till dig som känner a v sky för detta brutala mördande kan komma till 
demonstrationen avmarsch Mårtenstorget kl 18.00 slutmöte på 

stortorget 
lördag 18 mars kl 18.45 

Minneshögtiden arrangeras av Kurdiska Demokratiska Förening
en i Sverige-Lund och Ung Vänster 



<!>CJEJ Ung i kor;:munpolitiken: 

Nyttfrånv-styrelsen David Lindberg berättar 
Vid sammanträde den 5 mars 
beslutade styrelsen för vänster
partiet i Lund att som lunda
organisationens förslag till ombud 
till Vänsterpartiets kongress 3115-
3/6 nominera Göran Fries, Ann 
Schlyter, Henrik Smith och Karin 
Svensson Smith. 

Traditionellt har ett medlems
möte stått för nomineringar till 
kongressombud. styrelsen ansåg 
sig nödsakad att göra ett avsteg 
från denna tradition beroende på 
de minimala tidsramar distriktet 
ställt upp för nomineringsför
farandet 

styrelsen utsåg också inom sig 
ett arbetsutskott. Till arbetsut
skottet valdes Göran Fries, Anja 
Davidsson och Ulf Nymark. 

I enlighet med årsmötets beslut 
ska rutiner och kanaler för intern 
kommunikation inom (v) i Lund 
ses över i syfte att få till stånd enkla 
vägar för tvåvägskommunikation . 
Ansvarig för att ta fram ett förslag 
blev Ulf Nymark. Så finns det 
synpunkter på hur den interna 
kommunikationen kan förbättras -
hör av er till Ulf e-postadress: 
ulf.nymark@telia.com 

Slutligen konstaterades styrelsen 
att den tvingas göra kraftiga ned
skärningar i budget för år 2000 
p.g.a. årsmötets beslut att parti
distriktet ska få den andel av det 
kommunala partistödet det kräver 
in av lokalorganisationerna. Bland 
annat har anslaget för utåtriktad 
verksamhet bantats. 

Historisk bakgrund 
om Kurdistan inför 
morgondagens 
demonstration o möte 
på stortorget (se sid l) 
Det kurdiska folket har funnits i 
sydöstra Turkiet i över 4000 år 
och var etablerat i området långt 
innan turkarna anlände på 1100-
talet. Kurderna är idag mellan 27 
och 30 miljoner. Kurdistan är lika 
stort som Frankrike, uppdelat på 
fyra olika stater - Turkiet, Irak, 
Iran, Syrien- med små enklaver i 
de före detta sovjetiska republi
kerna i Kaukasus . I Turkiet bor 
idag ca 15 miljoner kurder, i Irak 
ca 5 miljoner, i Iran mellan 8 och 
10 miljoner och i Syrien ca 5 
milj o ner. I Europa finns idag ca en 
miljon kurdiska flyktingar. Majo
riteten av kurderna är muslimer, 
ca 75% tillhör sunni. 

Det kurdiska folket har en 
mycket lång tradition av kamp för 
sin självständighet som går tillbaka 
till den muslimska epoken (1000-
13000). Men 1638 delades Kurdi
stan formellt upp mellan de Otto
manskaochPersiskarikena. Sedan 
dess har kurderna varit utsatta för 
utländsk dominans. 

(saxat ur en läsvärd artikel av 
Örjan Svedberg i nummer 3-99 av 
Socialistisk Debatt) 

J ag kommer ihåg nån gång i 
samband med valet i Lund hur 
någon frågade om jag möjligen 
kunde tänka mig att ställa upp som 
kandidat till en suppleantspost Det 
var i augusti 98 och jag som bara 
var 17 år fick ge samma svar som 
jag gett de som satte ihop ungdoms
listan, att visst skulle det vara 
intressant men den lagliga åldern 
saknades tyvärr. Så kom den 
borgerliga omorganiseringen och 
hur katastrofalt det än må ha varit 
med kommundelsnämndernas 
avskaffande så blev detta min chans 
att få komma in i maktens boningar. 

J ag blev alltså vald som ersättare 
för vänsterpartiet i den nystartade 
Barn och Skolnämnd Norr där jag 
med mina 18 (fyller 19 i april) år 
väl fyller ut min rubrik. J ag kände 
mig ganska väl förberedd, särskilt 
efter partiets fenomenala utbild
ningsdag, på denna nya verksamhet 
som tagit över för- och grundskolan 
från kommundelsnämndernaNorr, 
Torn och Väster och jag försöker 
fortfarande se det hela som en 
kombination av utbildning och en 
förlängning av mitt utomparla-

mentariska engagemang i Ung 
Vänster. Efter ett nämndmöte och 
ett antal utbildningsdagar så kan 
det väl nu vara på sin plats med en 
liten utvärdering. Hur har den här 
första tiden varit? 

Ja först måste man säga att det 
har varit oerhört givande att 
verkligen få förstahandsinform
ation om hur den svenska demo
kratin och vår gemensamma sektor 
verkligen fungerar. Mottagandet 
från de andra nämndsledamöterna 
var väl lite avvaktande i början 
(långt tovigt hår och trasiga jeans 
verkar inte imponera på härdade 
komunalpampar) men det släppte 
bättre efter två utbildningsdagar 
som vi hade utanför Ängelholm. 
Där sov vi föresten på hotell vilket 
var lite av en chock när man 
kommer från en politisk kultur där 
liggunderlag och sovsäck är 
standard och visst känns det 
konstigt att Mona Sahlin inte får 
käka Toblerone för skattebetalarnas 
pengar medan j ag kunde sätta i mig 
både middag och lunch utan att en 
enda tidningsreporter reagerat. Det 
där med hur man ska bete sig hade 

jag trott skulle vara svårt men det 
har gått rätt smidigt, framförallt är 
förvaltningspersonalen en härlig 
bunt jordnära personer med en 
stolthet över den offentliga verk
samheten som gott värmer ens röda 
hjärta. Det där med den gemen
samma sektorn är nog det jag vill 
verka mest för. Den har fått ta så 
mycket skit de senaste åren att det 
är dags att gå till motoffensiv. Vi 
måste våga visa på vilken bra 
verksamhet vi faktiskt har och på 
de möjligheter som finns i det 
gemensamma ägandet. För att 
kunna driva sånt här och andra 
frågor känns det dock som att jag 
måste ha lite merråg i ryggen först, 
just nu sitter man mest och reagerar 
på andras förslag vilket är trist. 
Jaha det var nog allt men jag 
återkommer med fler rapporter 
längre fram när j ag kommit in mera 
i arbetet. 

David Lindberg 

Primärvård kan de va nått? 
Måste självklarheter bevisas? J a, 

många gånger tappar man ju hakan 
när t. ex. studier gjorts som visar att 
sjuka mår bäst om de får vistas i 
vackra miljöer och grönskande 
trädgårdar, ja, de blir rent av 
friskare! Eller att barn som får leka 
i naturlig miljö med träd, stenar, 
vatten osv blirmer kreativa, jämfört 
med barn som vistas i, av vuxna, 
konstruerad och tillrättalagd 
lekmiljö. Eller att ensamma män
niskor, dementamänniskor blirmer 
lugna och harmoniska om de har 
en hund eller katt att klappa och att 
bry sig om. Det finns mängder av 
exempel och de flesta rör ju 
naturligtvis det här med människor 
och relationer och känslor. Sånt 
som är svårt att sätta siffror på och 
som det verkar löjligt att beskriva 
med tabeller och diagram. "Alla" 
vet ju hur det är! Men likväl handlar 
ju politiker och makthavare stick i 
stäv mot det som man tror "alla 
människor" vet. 

Det känns ändå lite kul när man 
läser Socialstyrelsens lilla skrift 
Allmänmedicinens bidrag till 
effektiv resursanvändning i hälso
och sjukvården (SoS -rapport 
1999:19). Det är en litteratur
genomgång av aktuella studier, och 
där finns svart på vitt det som vi 
inom primärvården vet, nämligen 
följande: 

l . Folkhälsan blir bättre med 
välfungerande primärvård. 

2. sjukvårdskostnaderna blir 
lägre, eftersom det behövs mindre 
av såväl sluten som öppen vård om 
primärvården fungerar bra. 

3. Befolkningen blirnöjdaremed 
välfungerande primärvård. 

4. Primärvårdens organisation är 
viktig. Ersättning per antal konsul
tationer ger sämre effektivitet. 
Istället bör ersättningen bl a 
beräknas på de patienter som hör 
till vårdcentralen. Frittläkarval och 
personlig läkarkontinuitet och 
gruppmottagningar ger också 
positiv effekt. 

5. Jämför man stora folk 
sjukdomsgrupper som diabetes och 
högt blodtryck m fl blir det inga 
större skillnader i omhänder
tagandet mellan sluten och öppen 
vård vad gäller kvaliten på vården, 
men väl i ekonomin! Gissa vilket 
som är billigast! 

6. Den öppna vården följer de 
riktlinjer som finns, nationellt och 
lokalt, vad gäller läkemedels
förskrivning. Detta betyder också 
oerhört mycket för kostnaderna 
UT AN att kvaliten på vården blir 
sämre. 

Varför är det då så svårt för 
politikerna här i regionen att fatta 
denna självklarhet, som till och 
med stöds av klara direktiv från 

regering och riksdag - att det är på 
primärvården man ska satsa?! 

Stoppa privatiseringsdriven! 
Bygg ut primärvården! Förhindra 
läkarflykten till Norge och leasing
företagen! 

sia 

Titta Hobbe, det står i Veckobladet 
att "Änglamark" ska bli Lunds 
nationalsång 

(Med anledning av en av de 
motioner som antogs av Vänster
partiet Lunds senaste medlems
möte) 



Nästanpensionär 
funderar 

Det är trevligt när läsekretsen 
reagerar på det man skriver ochjag 
får tacka Bengt Persson och Bertil 
Egerö för denna generositet i VB 
nr 4, samt Jan Holmquist i nr 6. 
Bengt vill slå ett slag för lång

färdsskridskoåkning som motion, 
och det är säkert en mycket 
uppfriskande sport, särskilt i 
S tockholms skärgård med alla dess 
öar. Målsättningen för mitt pen
sionärsfunderande har dock varit 
att i förstahandfinna verksamheter 
på cykelavstånd inom Lund. Det 
finns ju visserligen några fina 
fågelsjöar i kommunens utkant, 
men det är en bit att cykla dit 

Men min allvarligaste invänd
ning är att växthuseffekten gör att 
isarna så sällan lägger sig i södra 
Sverige. Nu undervintermånaderna 
känns det nästan som vår, när jag 
promenerar i Botan på morgon
kvisten. Att plötsligt ge sig ut på 
isarna, och fresta på vristerna, tror 
jag kan leda till att senioren utsätter 
sig för skaderisker. Benskörhetens 
ålderskugga går allt längre ner i 
åldrarna! 

Bertil Egerös mål är att han vill 
stoppa VB: s nedåtgående prenum
eratianstrend genom förnyelse och 
därigenom nå de unga. Med viss 
rätt, tror han, att såna skribenter 
som jag knappast läses av ung
domen. 

Men som jag ser det behöver 
inte begreppet "förnyelse" utan 
vidare kopplas till ungdom. Man 
kan ju t. ex. få nya läsare, som är 
till åren komna, genom att upp
märksamma åldrandet. Det är en 
svindlande tanke, men vi ska ju, 
enligt gängse etik, ha samma 
människovärde oavsett ålder. 

Bertil kopplar förnyelsetanken 
även till Röda Kapellet, som 
onekligen rymmer många grånade 
seniorer. Men även här tror jag att 
förnyelse inte nödvändigtvis 
behöver förbindas med föryngring. 
De unga har sin egen musik och sitt 
eget go, och de skulle säkert känna 
sig lite utanför bland alla äldre i 
Röda Kapellet. Nej förnyelsen, har 
det visat sig , sker genom att redan 
mogna, duktiga musiker söker sig 
till Kapellet. Och låt oss icke sörja 
över detta! 

Bertil konstaterar det självklara 
att den yngre generationen ska ta 
över när han och jag lämnar in. 

Jovisst, men hur? Generations
tillhörighet är ingen kvalitets
stämpel. Tänk till exempel så 
mycket elände 1890 års generation 
åstadkom: första världskrigets 
skyttegravar, mellankrigstidens 
fascism och leninism, förintelsen, 
kalla kriget! 

Vi 30- och 40-talister som nu 
sitter vi maktens grytor har i 
förhållande till den generationen 
gjort ett brajobb kan det tyckas . 

Jan Holmquist skriver upp
skattande om oss skribenter som 
hängtmed genom åren och som väl 
kan anses ha någon sorts personlig 
stil. Någon har frågat mig hur 
mycket jag betalade för den 
insändaren. Nåja, inte var det så 
mycket. 

Om jag uppfattar J an rätt vill han 
inte ha för mycket av korrekt 
partimaterial(pravdaism) och 
utomlundensiska texter, typ 
riksdagsanföranden.Jaginstärnrner 
i detta. Sen skulle jag vilja tillägga 
att det som stimulerar mig mest i 
VB är när man bakom en text kan 
ana en personlig röst som i alla fall 
ibland vågar använda ordet "jag". 
Sen finns det ju en del pseudonymer 
som man genom åren blivit så 
bekant med att detta inte behövs. 

Finn 

Nedan följer fortsättningen 
av Kalle Larssons anförande 
från Veckobladet nr 6/00: 

Fru talman! I insikten om att det 
är konflikter som driver sam
hällsutvecklingen framåt ligger 
också nyckeln till demokratins och 
politikens utveckling . Under 
åtskilliga år har i stort sett alla 
politiska före- trädare, i det 
närmaste oavsett partitillhörighet, 
hävdat att det bara finns en väg, 
kantad av nedskärningar, arbets
löshet och utslagning. Är det då 
märkligtattmånga inte serpolitiken 
som en arena för att påverka och 
förändra sin egen och samhällets 
framtid? Om demokratin är i kris 
är det en kris skapad av alla dem 
som i åratal har sagt att vi måste 
göra det ena eller måste göra det 
andra: Vi måste skära ned i den 
offentliga sektorn. Vi måste spara. 
Vi måstesän-ka skatten. Vi måste 
göra de fattiga fattigare för att de 
rika ska kunna bli rikare. Fast det 
där sista är det ju ingen som säger, 
förstås. Det har bara blivit resul
tatet. Det är därför det nu är 
vanvettigt hög tid att börja form
ulera motmakten. 

Kalle Larsson 

Genmäle forts från sid l 

med och sedan i vilket skick. På profes
sionellaredaktioner strykerman i texter 
dels för att de ska få plats, dels för att de 
ska vara korrekta språkligt, dels för att 
de ska tvättas till ett skick så att de är så 
läsbara som möjligt. Men - i denna 
process är ledstjärnan att texten så långt 
möjligt ska avspegla skribenten och 
dennes personlighet, inklusive språkliga 
särdrag. Alltsåändrarman inte i dennes 
språkbruk annat än för att på bästa sätt 

klargöra texten eller få den språkligt 
korrekt. Inga av ändringarna av min 
text enligt ovan stämmer in på dessa 
kriterier. Det kan knappast handla om 
elektroniken; texterna borde nå er i 
oförvanskat skick. Jag har efter-hand 
anat mig till vad det är som händer med 
texter somnår VB. Någon besserwisser 
tar hand om texterna och tvättar dem. 
Efter eget huvud. Och i enlighet med 
den sämste besserwisserns credo ändras 
texterna efter vad denne person "vet" är 
rätt och riktigt. Den dålige besser
wissern kännetecknas ju av att han 
(oftast en hane) är så övertygad om sin 
egen förträfflighet och kunskap att han 
aldrig besväras av tvivel om sin egen 
fullkomlighet, inte har den minsta 
ödmjukhet inför sin egen kunskaps och 
omdömes begränsningar, utan bara 
brakar iväg och tillrättalägger allt efter 
eget skön. Så blir resultatet också 
katastrofalt. Den ende som inte inser 
detta är besserwissern, helt enligt ovan. 
Jag hyser alltså föga hopp om att denne 
text-förstörare av egen kraft ska bringas 
till klarhet om sin egen destruktiva 
verksamhet. 

Där kommer redaktionen in. J ag ber 
er att ni låter samtliga redaktions
medlemmar läsa denna klago-inlaga. 
Jag ber er också att omgående göra 
något åt detta missförhållande. Och att 
ni vågar tillrättaföra besserwissern! Jag 
har länge klagat hos Gunnar Sandin på 
alla språkfelen i VB. Till och med 
Gunnars texter har innehållit oför
klarliga fel som språkvirtuosen Gunnar 
knappast kan ha utfört själv. Gunnar 
har sagt att han ska göra något åt det. 
Det verkar inte ha skett. Antingen tycker 
han att det är obefogat- vilket jag inte 
tror, eftersom Gunnar är en sådan 
språkpetimäter vad gäller egna texter. 
Eller så vågar han inte, eftersom denne 
besserwisser är en så stark person att 
Gunnar inte ansett att det varit värt att 
äventyra redaktionsfriden. Inget verkar 
ha hänt. 

Än sen då? Några fel här och där. 
Det hittar man ju i proffsigare pub
likationer än VB. Varför så mycket liv 
om detta? Jo, det ska jag berätta för 
redaktörerna. 

En text är nästan lika beroende av sin 
språkdräkt som sitt faktainnehålL 
Språkliga fel gör texten mindre njutbar 
och tillgänglig. Är felen mångainträder 
en vanlig psykologisk reaktion: läsaren 
börjar leta fel istället för att läsa 
innehållet. Och det var knappast 
författarens mening. Många fel gör 
också att läsaren kan bölja tvivla på 
innehållet: går det att lita på vad där 
står? 

Sedan har vi respekten förförfattaren 
och dennes hantverk. Om jag skickar in 
en text, är jag beredd på ändringar 
enligt ovan, dessutom ska ni också vara 
ett skyddsnät för mig, då ni rättar 
onödiga fel jag kan ha gjort. Men jag 
väntar mig absolut inte att ni bidrar 
med förvanskningar' Det är jag som 
med mitt namn får stå för en text som 
jag inte till fullo har utfört. 

Innan jag sluter denna klagoskrift 
med en förhoppning om en förbättring 
som innebär slut på klåfingrigt 
kladdande i insända texter, utmanar jag 
den person som utförde ändringarna i 
min text att förklara sig direkt till mig' 

Håkan Olsson 
bidragsgivare (ännu) 

Den ans v. red. svarar i nästa nr 

o 

Arsmöte 
Lond-Leon 
Vänortsföreningen Lund - Le6n 
tillhör inte de största föreningarna 
i kommunen med sina 50 med
lemmar. Men vilken nytta de gör 
och vilket förtroende de har! Till 
årsmötet den 13/3 var alla de 620 
lundabor som bidrar med l O kr per 
månad inbjudna - alla kom dock 
inte. Antalet bidragsgivare ökade 
stort i Lund i fjol då orkanen Mitch 
drabbade området. Katastrof
hjälpen kändes angelägen för 
många. Föreningen Lund - Le6n 
fick ett särskilt varmt tack i Le6n; 
den ger inte de största bidragen, 
men de kommer snabbt när de 
behövs! 

Cecilia Lindblom och Karin 
Lentz rapporterade från en resa till 
Le6n i november 1999, då bi
ståndsprojekten besöktes. I bild och 
ord beskrevs läget för de många 
projekt som får stöd från Lund. 

"Marknadsbarnen" som får 
utbildning, vård och materiellt stöd 
av Las Tiiis (mostrarna). Här ges 
barn och ungdomar social träning 
och arbetsträning. Många av de 
äldre barnen är svårt skadade av 
droger (sniffning). Ytterligare 
bidrag ska sökas från SIDA för 
detta ändamål. 

I Esculea especial pågår habili
tering av handikappade barn. Dessa 
har funktionsnedsättningar av 
skilda slag, t. ex. fysiska handikapp, 
hörselnedsättning eller Downs 
syndrom. Personalen hade önskat 
lekredskap ochgung-och klätter
ställningar fanns på plats för 
lyckliga barn. 

Till kvinnohuset AMLAE in
köptes, på ett par dagar, två Singer 
symaskiner. Där kunde sykurser 
starta, förutom de andra pågående 
kurserna i slöjd, engelska och 
skönhetsvård. Detta ordnades 
direkt under besöket. 

Ett annat projekt löper i La finca 
El paraiso, som drivs i sarnarbete 
med RSMH (Riksförbundet för 
Social och Mental Hälsa). An
läggningen ligger utanför Leo n och 
orkanen förstörde bananodlingarna 
och skadade husen. El paraisa 
erhöll katastrofhjälp för att re
novera byggnaderna. 

Också kultur och utbildning 
stöds från Lund genom bidrag till 
såväl universitetsbiblioteket som 
till folkbibliotekets barnverk
samhet 

F.ö. kan vi meddela att hela 
styrelsen med Cecilia Lindblom i 
spetsen omvaldes. Efter revision, 
också av Lunds kornmuns revisor, 
beviljades full och tacksam ansvar
sfrihet. 

Du som vill 
bli medlem: 
Sätt in l 00 kr på p g Il 69 57 - 2. 
Lägg gärna till en slantför attstödja 
vänortsföreningens projekt i 
Nicaragua! 

EJ 
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Blom Karin 
uardavägen D: 85 
224 71 Lund 

ej beställt 
material kan övertill senare nr. 
Förhandsanmäl gärna! Red. 

Gunnar Sandin svarar 
Anders Arenhag: 
Inget behov av körkort 
Anders Arenhag vill (VB nr 7) att 
jag för "trovärdighetens skull" ska 
komplettera mitt referat i nr 5 om 
Carina Åström (v), regionråd i 
Västra Götaland, som klarar sej 
fint utan bil i tjänsten, detta i 
motsats till hennes skånekollega 
Ann-Mari CampbelL Carina 
Åström har ju inte körkort, påpekar 
Anders. Riktigt. Men hon svarade 
också på GT -reporterns fråga 
"Körkort och bil på gång?": "Tror 
jag inte. Har faktiskt aldrig haft en 
egen önskan om bil." Och det var 
det som var min poäng: hon klarar 
sitt jobb med att åka kollektivt, 
eller lifta. Det g a v partiet en sidas 
positiv uppmärksamhet i G T. När 
åstadkom vänsterpartiets region
ledning något liknande i Kvälls
posten? 

F.ö. är det ju hyggligt av politis
ke sekreteraren Anders Arenhag 
att hjälpa sin chef med polemiken 
på detta sätt. När jag tidigare 
kritiserade Ann-Mari Campbell i 
VB för hennes förmånsbil, på
pekade jag att Anders i telefon
samtal menat att att det borde räcka 
med bilar i 180 000-kronors
klassen, men att hon valt en bil för 
240 000. På det svarade hon att 
Anders och hon inte hade några 
delade meningar i frågan. Och detta 
har Anders inte kommenterat 
vidare. 

Det har omvittnats av många 
,att i det moderna arbetslivet är 
lojalitet en egenskap som värde
sätts högre än personlig integritet. 

Gunnar Sandin 

(v) och Lilla 
Fiskaregatan 

Trafiksituationen på Lilla Fiskare
gatan präglas av konflikter mellan 
gång- och cykeltrafikanter och 
olovlig körning av bilar. Tekniska 
förvaltningen och stadsarkitekt
kontoret har nu plockat fram ett 
förslag vars syfte är att minska 
konflikterna mellan fotgängare 
och cyklister. Betecknande är att 
man i förslaget inte alls beaktat 
den livliga olovliga biltrafik som 
förekommer där och som påtagligt 
bidrar till trängseln. 

Förslaget bygger på åtgärder i 
två steg. Steg l har nu varit uppe 

till beslut i såväl Tekniska 
nämnden (TN) som Byggnads
nämnden (BN). Detta steg går ut 
på att plocka bort ett antal 
blomlådor och skyltställ , att 
korvkiosken i östra ändan flyttas, 
att belysningsstolparna tas väck 
och ersätts av armaturer i linor 
tvärs över gatan. 

Skulle dessa åtgärderinte hjälpa 
så kommer steg 2 att tas upp för 
beslut. I detta steg föreslås 
cykelkörfältet göras smalare 
genom att flytta ena sidan hällar ca 
l meter. Ingen ni v å skillnad mellan 
gång- och cykelbanor föreslås. 

Centerförslag 
Hur har då vänstern ställt sig till 

förslaget? I BN anslöt sig (v) 
tillsammans med delar av (s) och 
(m p) till ett tilläggsförslag från 
centerpartiet. C-förslagetgickbl.a. 
ut på att om de föreslagna åtgär
derna skulle visa sig vara otill
räckliga så skulle möjligheten av 
att till åta cykeltrafik i båda 
riktningarna på Klostergatan 
studeras . Tilläggsförslaget rös
tades ner. 

Reservation 
I TN ställde sig (v) bakom 

genomförande av steg l , men 
reserverade sig ändå. I reserva
tionen skriver (v) att förslaget inte 
kommer att ha önskad effekt. 
Förslaget är, precis som framhålls 
av Föreningen Gamla Lund, en 
halvmesyr- och knappt det. Dock 
går man inte emot ombyggnad 
enligt steg l, eftersom en om
möblering av gatan är en för
utsättning för (v): s förslag till 
lösning: att bygga om gatan med 
nivåskillnad mellan gång- och 
cykel trafik. Steg 2- att bara flytta 
ut ena gångbanans hällar-kommer 
(v) att säga nej till om och när 
förslaget dyker upp. 

Klostergatan 
I TN yrkade inte centern på 

något tilläggsförslag som man 
gjort i BN. Inget annat parti to~ 
heller upp det. Vänstergruppen 1 

TN ser gärna att möjligheterna av 
att tillåta cykeltrafik i båda 
riktningarna på Klostergatan 
utreds. Men Klostergatan kan ändå 
inte i någon större utsträckning 
avlasta Lilla Fiskaregatan, som 
ingår i ett av de stora cykelstråken. 
Cyklister som ska under järn
vägsviadukten på Troliebergs
vägen kommer endast i begränsad 
utsträckning att nyttja Kloster
gatan. Men som sagt, (v) tycker att 
en dubbelriktning av cykeltrafiken 
på Klostergatan kan ge andra 
fördelar. 

UN 

Cykla på bron 
Brocykling 9 juni 
För en enda gång bryts bilens 

herravälde på Öresundsbron: den 
9 juni arrangerar Skånes Cykel
förbund och Danmarks Cykle 
Union i samarbete med Röda 
Korset "Brocyklingen" . Max
sträckan som cyklas är 34 km. För 
den som inte vill cykla fullt så 
långt finns det möjlighet att vända 
på speciella ställen. Tempot går i 
valfri takt. Anmälningsavgiften är 
400:- för vuxen; barn 1-12 år 125:
. I avgiften ingår ett startpaket, 
som innehåller dryck och något att 
äta, en ryggsäck, en T -shirt och en 
handduk. Mera information samt 
anmälningsblankett fås fr ån 
Skånes Cykelförbund, tel 044-12 
44 40, fax 044-12 03 22. 

Visst vore det roligt om Vänster
partiet i Lund kunde samla en 
kontingent under gemensam 
vimpel? Vänsterpartiet i Lund ger 
en subvention på 70:- till de 10 
personer som först visar upp kvitto 
på inbetald anmälningsavgift och 
som är beredda att ingå i (v)
oruppen under loppet. (Sub
~entionen gäller inte i samband 
med andra organisations- och 
företagsrabatter). starttiden för 
(v)-kontingenten är i blocket kl. 8-
10, vilket måste anges på in
betalningskortets talong. 

Hör av dej till undertecknad när 
du betalat in anmälningsavgiften 
för mer information kring sam
ordningen av (v)-gruppen! 

UlfNymark 
e-post: ulf.nymark@telia.com 

Tel. 046-13 15 17 

Lär dig 
bygga 
nätverk! 
Öva samtidigt din simultan
kapacitet! 
Kom med i LuSoK 
(Lunds Socialistiska Knypplings
sällskap) 

Vi diskuterar politik samtidigt 
som vi bygger konkreta nätverk. 
Tid: tisdagar 9.30 

Plats : V -partiets lokal 

Stöd 
kampen 
mot 
"N uddisarna" 
Vänsterpartiets pg 71 00 93-6 

Märk talongen "nuddis"Ev över
skott går till Fristadsfonden. 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adressändring sänds 
tidningen i retur till Veckobladet. 

stadsteatern Fre 10/3 19.30 
FREAKYFLOW 
Street dance eller hi p-hop, ettkul
turbegrepp som rymmer både dans, 
graffiti, DJ och MC. Sex artister 
och DJ Darnon Frost= dansgrup
pen Bounce. Riksteatern/Dans i 
hela landet. 

Lör 18/3 Soppteater på Bromans 
Hjälten 
Anders Ahlbom Rosendahl är 
lysande, när han med stor komisk 
talang tolkar Jan Sigurds skröna, 
en sorts Dostojevskij-historiamed 
det förlösande skrattet ständigt 
närvarande. Föreställningen ges 
till minnet av Bo Widerberg och 
Ernst Hugo Järegård. 

On s d 22/3 kl 19.30 stadsteatern 
DENGIRIGE 
Maliers klassiker om snålj åpen 
Harpagon som går i giftastankar. 

Bilj. i Stadshallen , stortorget Tel. 
131415. Ti-Fr 12-18, Lö 11-14. 

KOMMUNALPOLITISKT 
Månd.20/3 kl 18.00 Temamöte: Miljö
strategi i Lunds kommun. Disk. m Karin 
Lodberg.Miljöstrat. enh. Utbildnings
nämnd 22/3 Byggnadsnämnd 23/3 

RÖDA KAPELLET Sö 19/3 kl 18.45. 
Rep med Joakim inför spelning på ST
ATF:s årsmöte To 23/3 i Teknis kårhus 
John Enessons v 3. 
17.00 middag (end. för anmälda) 
18.00 samling f uppvärmning 
18.30- 19.00 spelning 
Vi repar: (finslipning)2, 26, 59, 120:2, 
155:2 184, 349, 362 + 374 "Jämålder" 

r ,Ti~c•«,ii•:7,ii•ft, 1 
1 Detta nr. gjordes av: 

Matz Gustafsson,Niklas Selberg 
l Näste redaktör: Rune Liljakvist :lD 
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