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Redaktionellt 
VB har förnyat sig- igen. Ny ansva
rig utgivare efter Monica Bondeson 
är Gunnar Stensson. Ny kassör efter 
Monica Bondeson är Nita Lorirner. 
De fyra redaktörerna är dock de
samma som tidigare: Gunnar Sandin, 
Charlotte Wikander (under l:a halv
året), Robert Nilsson och Rune Lilje
kvist. 
Ett redaktionsråd har bildats med de 
fyra redaktörerna samt kassör och 
prenumerationsans varig. En styrelse
ledamot adjungeras till rådet. 
En gång i månaden kommer Robert 
att tillsammans med Sima och Ras
mus göra en "Ung Vänster-VB" som 
förutom till de ordinarie prenume
ranterna också sänds till medlemmar 
i Ung Vänster Lund. 
Då och då (som t ex detta nr) kom
mer VB också att sändas till de v
medlemmar i Lund som inte prenume
rerar. 
Den nya styrelsen för Vänsterpartiet i 
Lund "köper" utrymme i VB som ser 
till att tidningen trycks i en för ända
målet större upplaga. 
Vi hoppas emellertid att dessa med
lemmar i st prenumererar så att de får 
alla nummer av tidningen. 

Färre insändare 
lusändarmaterialet har minskat dras
tiskt detta år. Det innebär mer arbete 
för redaktörerna som nu måste "jaga" 
skribenter i större utsträckning. Re
daktionen ber därför att du som har 
något att berätta skriver till VB. I detta 
nummer uppträder "lundabor i tillflil
lig förskingring". 
Essie Andersson, tenorsaxofonist i 
Röda Kapellet, arbetar under våren på 
en läkarstation i Kenya. "Lucifer" har 
besökt Norrlandet och skriver i sin 
krönika om marknaden i Jokkmokk. 

Var så goda läsare! 

Lars O bly i Eritrea 
I januari besökte Lars Ohly och Mu
rad Artin Eritrea. Lars O hl y berättade 
att de fick se mycket, att stämningen i 
landet var avspänd och optimistisk 
och att de kommer att rapportera i 
Vänsterpress. Båda representerar V i 
utrikesutskottet. Ä ven E va Johansson 
(s) besökte Eritrea i januari. Vi kan 
hoppas på ett genomslag i riksdagens 
utrikesdebatt. 

Essie Andersson, distriktsläkaren från Lund , som tagit "ledigt" och jobbar i Kenya, hälsar till VB-läsarna. 

Hälsningar från Nandi Hills, Kenya 
till Röda kapellister o. andra vänner! 
Efter tre veckors arbete som volon
tärläkare i västra Kenya rullar nu min 
tillvaro på i (afrikansk?) lugn rytm. I 
denna vackra del av Afrika med böl
jande, grönskande kullar njuter jag ett 
klimat som påminner om svensk hög
sommar, när den är som bäst. 
Jag befinner mig 2000 m .ö.h. och luf
ten är klar och torr. Jobbet är förstås 
oerhört lärorikt och intressant. J ag 
åker, med jeep, ut på landsbygden och 
besöker sju olika små mottagningar, 
tillsammans med två inhemska skö
terskor. 
Vi har där regelrätt läkarmottagning 
för patienter som ibland kan ha vand
rat l - 2 timmars väg för att nå oss. 
Den ena sköterskan tolkar för mig, 
den andra sköter BVC och MVC. 
Vi har haft upp emot 45 patienter per 
dag. Trots mycket enkla förhållan
den och den stora mängden patien
ter löper allt mycket smidigt. Det 
råder i vissa distrikt stor fattigdom, 
dessa människor skulle sannolikt inte 
haft tillgång till någon sjukvård alls 
om inte detta alternativ funnits. 
Jag tycker därför att det känns som 
ett meningsfullt arbete. På sikt är det 
ju tänkt att mottagningarna helt ska 
övertas av kenyanerna själva. Det 
känns dock ganska avlägset, under 
rådande ekonomiska förhållanden. 
Rotary, som driver de här mottag
ningarna, gräver även brunnar vid 
samtliga mottagningar. Utrustade 
med filter osv som ska ge byborna 
garanterat rent vatten. Något somna
turligtvis är oerhört viktigt för att för-

hindra vattenburna sjukdomar. 

Sign. "Grr'' 
skulle säkert glädja sig åt vägamas 
eländiga skick som effektivt bromsar 
upp den bilism som finns. På de "stora 
vägarna" kryssar de bilar som före
kommer, fram mellan stora kratrar i 
låga hastigheter. 
Överallt, i anslutning till skolor, in
farter till bebyggelser etc. finns s.k. 
liggande poliser. D.v.s. asfaltvallar 
som effektivt tvingar föraren sakta 
ner. 
Det är få privatbilar i denna region. 
De flesta åker s.k. matatus, större per
sonbilar där mängder av passagerare 
packas in. Taket är belamrat med 
säckar och allehanda föremål och de 
människor som inte får plats inuti bi
len hänger i klasar utanpå. Dessa bi
lar är dessvärre i uselt skick och 
förarna kör dödsföraktande. I tid
ningen The Nation kan man dagligen 
läsa om dödsolyckor med dess a 
matatus. Chansen att överleva verkar 
mycket liten om man befinner sig i 
en sån bil som krockar eller välter, t 
ex på grund av plötslig punktering. 
Människorna här är annars otroliga på 
att vandra. Längs bilvägarna löper 
smala stigar där man ständigt ser män
niskor vandra, med eller utan börda 
på huvudet. Folk från dessa trakter lär 
ju vara överlägsna löpare, de tillhör 
världseliten. Inte så konstigt kanske. 
En hel del cyklister förekommer 
också. Mycket användbart fordon på 
landsbygden där vägarna mest kan 
karaktäriseras som ravinbottnar. 
Knöliga, steniga diken kors och tvärs 

och, vid regn, rena gyttjan. Cyklisten 
kan dock ta sig fram på gångstigarna. 

Brusande musikliv 
Musiklivet har fått ta sig en paus här. 
Jag har i och för sig inhandlat en 
transistorradio, men den är nog gan
ska dålig, den står mest och brusar. 
Dock rätt sällskapligt. KBC (Kenyan 
Broadcasting Cörporation) har mest 
popmusik och nyheter. Före och efter 
nyheterna kör de en trevlig snutt som 
sannolikt är en del av nationalsången. 
Det är det mest inhemskajag hört! 
Här om söndagen drog en mindre 
grupp människor genom samhället 
där jag bor. De anfördes av en trum
slagare och visselpipor och skramlor. 
Människorna sjöng, med en försång
are, och dansade framåt med ryt
miska små trippande steg. Ibland 
bröt någon ut i ett exalterat danssolo. 
Det var mycket suggestivt och jag 
kom osökt att tänka på Röda Kapel
let! 

Pingstvänner 
Det visade sig vara pingströrelsen! Ja, 
ja så häftigt det hade varit att placera 
Röda Kapellet i denna omgivning -
men gissa om det hade varit uppskat
tat! Det är en härlig tanke; jag brukar 
roa mig med den när jag är på främ
mande ort! 

Ulf på väg 
En hornist är på väg ner hit till mig -
jag nöjer mig med det. Men skickar 
varmaste hälsningar till er alla. 

ESSIE TENORSAX 

NANDI HILLS, KENYA 



Utflykter 
VB:s förhållande till den del av 
Sverige som ligger norr om Dalälven 
är väl inte det bästa, utan tvi ve! bero
ende på oansvariga skriverier. Själv 
är jag ansvarskännande och härom
veckan fann jag tiden mogen för ett 
goodwillbesök norröver. Och varför 
då nöja sig med halvmesyrer som 
Gävle eller Sundsvall? 
Jag for till Jokkmokks marknad och 
realiserade därmed en gammal dröm. 
Man åker flyg eller tåg till Luleå och 
sen är det bara att över dagen ta en av 
extrabussarna som går på vägen förbi 
Boden och Harads upp längs Lule
älven. Det är bara 18 mil. 
Det är kallt på Jokkmokks marknad, 
kan jag berätta, särskilt när det är mitt 
i en köldperiod och det är det nästan 
alltid när vintermarknaden äger rum i 
skiftet januari/februari. -Nej, 30 mi
nus är det inte, sa en av försäljer
skorna, för då börjar det vitna lite i 
kinderna, det är bara drygt tjugo. Med 
det lätjag mig nöja. Jag hade dubbelt 
på mig av allting, men man är tvungen 
att gå inomhus och värma sig så där 
en gång i timmen. Men de flesta för
säljarna stod alltså ute, låt vara att de 
ofta hade en renhud som underlag att 
stå på. Vad gäller varor fanns det väl 
något udda karamellstånd, men mark
naden dominerades av skinn och klä
der. Skinn i alla former, från råa 
rävskinn till alla sorters skinnkläder. 
Själv köpte jag ett par tumvantar i älg
skinn som är det varmaste jag har ägt. 
J ag kände mig som fisken i vattnet och 
efter någon timme på marknaden lade 

jag mig till med en obestämd nord
svensk dialekt och var fullt beredd 
att köpa en lott på en ny häftig snö
skoter. Jag hejdade mig i sista stund 
när jag plötsligt insåg vilken kom
plikation det skulle vara att vinna 
den. 

Kallare än Sjöbo 
Jag hade tänkt mig att Jokkmokks 
marknad skulle vara som Sjöbo, om 
än femtio grader kallare. På ett sätt 
stämde det: liksom i Sjöbo var det 
ett ställe för folk att träffas och göra 
vissa typer av nyttoinköp, säg lite 
udda köksgrejer, fiskeredskap och 
specialk.läder. Det sociala momen
tet var också tydligt, man både hörde 
och såg hjärtliga möten i folkvimlet. 
Och liksom i Sjöbo kände man väl 
en och annan rå pust av brännvin i 
trängseln, men det var aldrig något 
problem, i varje fall inte under da
gen - jag missade ju kvällsdansen 
på hotellet och i hembygdsgården. 

God finsk korv 
Men visst var det annorlunda också. 
Här fanns t. ex. fmska och norska för
säljare, de senare bl. a. med djupfryst 
fisk som fritt kunde ligga framme. 
Den riskerade ju inte precis att tina. 
Den varmakorven varden berömda 
finska: tjocka korvar med finmalet 
innehåll. På matsidan kunde man 
också notera renköttskebab, men det 
var nog i segaste laget. 
Jag tyckte kommersen verkade all
mänt god men jag hörde en försäl
jare säga till en annan att det var lite 
för kallt:- Folk drar sig för att ta av 

vantarna utom för det allra nödvän
digaste. Och precis så var det, man 
köpte inget i onödan inför utsikten 
att exponera handen i fria luften un
der en halv minut och bli genom
kyld. Kloka försäljare hade dock 
garderat sig mot detta genom att 
ställa ut fyrfat dvs. halva oljefat med 
muntert flammande brasor som 
man kunde värma händerna över. 
Slutligen: jag hade fruktat att 
marknadsbesökarna i huvudsak 
skulle bestå av danskar och tyskar. 
Så var det inte: det var mest folk 
från länet. Men också extratåg på 
Inlandsbanan från Arvidsjaur och 
bussar så långt bort från som Brun
flo och Uleåborg. 

Mediapolitik 
Såg ni notisen i Aftonbladet? 
Metallarbetarförbundet förlorade 
fem miljoner på den gratisutdelade 
tidningen Stockholm News som 
nyligen lades ner. Så, apropåArbe
tets död, här fanns alltså ett tungt 
svenskt LO-förbund som var intres
serad av satsningar på tidningar. 
Men varför satsade ni på Stockholrn 
News, där hade ni väl ingen chans 
att påverka utformningen, frågade 
Aftonbladets reporter. Nej, det ville 
vi inte heller, det här gjorde vi en
bart som en finansiell placering, 
svarade grabbarna på Metall helt 
trankilt. 

Konstgjord intelligens 
I denna spalt är inga ämnen oss 
främmande . Jag vill då säga några 
ord om ekonomen och beteende-

vetaren Herbert Sirnon som dog i hel
gen, 85 år gammal. Han var en av de 
främsta forskarna och förespråkarna 
för s.k. artificiell intelligens. Han kan 
rent sägas ha startat forskningsom
rådet och fick därutöver Nobelpriset i 
ekonomi i slutet på 70-talet. Jag ska 
citera några rader Herbert Simon 
skrev 1960 (i min översättning): 
"Inom en mycket nära framtid -
mycket mindre än tjugofem år- kom
mer vi att ha den tekniska kapaciteten 
att ersätta alla mänskliga funktioner 
inom organisationer med maskiner. 
Inom samma tidsrymd kommer vi att 
ha en bred, empiriskt testad teori om 
de mänskliga tankeprocesserna och 
deras samverkan med mänskliga 
känslor, attityder och värden". 
... "Det ligger tidsmässigt inte så långt 
borta innan vi kan efterlikna hjärnans 
problemlösande och informations
behandlande förmåga; det skulle vara 
förvånande om vi inte uppnådde det 
inom en tioårsperiod." 

Man skulle kunna tro att uttalandet är 
unikt i sin omdömeslöshet. Men så är 
det inte. Med detta vill jag ha sagt att 
det har funnits en och annan intellek
tuell !T-bubbla under årens lopp, med 
diverse försäkringar om hur långt man 
alldeles snart skulle ha hunnit med 
datorerna. Datorer är väl utmärkta 
men de som vill sälja dem i den ena 
eller andra meningen är inte alltid till 
att stå ut med. 

LUCIFER 

Från den alldeles nya styrelsen för vp Lund 
Den nya styrelsen hade förra onsda
gen sitt första möte (vi avser inte att 
vila på hanen). En av de sista saker 
som avhandlades av den gamla sty
relsen tillsammans med VB:redak
tören Rune Liljekvist var, att styrel
sen framöver i högre grad än tidigare 
skall använda VB som kanal för lö
pande information, både på det prak
tiska och det politiska planet. Än har 
vi inte riktigt organiserat i vilken pre
ciserad form detta skall försiggå: da
gens rapport får ses som en interims
lösning. Arbetet med detta underlät
tas naturligtvis av den personalunion 
som finns: både jag själv och Robert 
Nilsson är både VB-redaktörer och 
styrelsemedlemmar. 

Syrlig kommentar? 
Årsmötets kommentator, som delvis 
reproducerades i förra VB-numret, 
kommenterade (syrligt? Jag vet inte 
riktigt.) att den nyvalda styrelsens 
sammansättning knappast skulle göra 
att man kunde förvänta några större 
förändringar av den politiska linjen. 
Det är nog sant- man kan kanske anse 

det som rimligt att styrelsens samman
sättning ("den uppsättningen"), enhäl
ligt vald av årsmötet, förväntas reflek
tera medlemmarnas politiska vilja. 
Ä ven om ingen av oss gavs möjlighet 
vid årsmötet att redovisa detaljerade 
synpunkter på önskvärd politisk linje 
måste det rimligen antas att årsmötets 
mandat är främst att handha praktiska 
och exekutiva beslut, inte att ensam 
försöka byta politisk linje. För det 
krävs allt medlemmarnas uttryckliga 
önskan, och den verkar knappast vara 
förhanden . 

Olof sekreterare - Nita kassör 
Detta första styrelsemöte koncentre
rades alltså kring två huvudpunkter: 
att lära känna varandra något, och att 
omedelbart ta itu med de uppdrag som 
givits av årskonferensen, dels genom 
godkännandet av verksamhetsplanen 
för året (skriven av Anders Neer
gaard), dels genom inkorporerandet 
av Ulf Nymarks motion om omedel
bart igångsättande av förberedande 
valarbete. Detta sista är en tanke som 

funnits redan inför det förra valet, men 
Ulfs motion hade den stora fördelen 
att den fokuserade på ett antal kon
kreta arbetsuppgifter. 
Förutom en presentation av oss själva 
och de olika inriktningar/arbetsområ
den vi helst ville arbeta med, hann vi 
alltså gå igenom ett antal uppgifter 
som behöver ansvariga. En del förde
lades omgående: OlofNorborg kom
mer att fungera som ständig sekrete
rare, med ansvarför protokoll, och till
sammans med Göran Fries, för 
dagordningar. Jag själv skall vara 
postansvarig-en uppgift som egent
ligen kan verka efemär, men inkom
mande post kräver bevakning för att 
styrelsen alltid skall vara ikapp med 
tingen. Nita Lorrimer åtog sig även 
för nästa år kassörsfunktionen; Liv 
Nilsson och Anne Dederichs håller i 
arrangemangen inför 8 mars, Anders 

gorlunda enighet skall kunna sköta sin 
primära uppgift: den löpande admi
nistrationen, inte minst delegeringen 
av uppgifter till ombudsmannen, samt 
aktivt arbete inom de områden som 
årsmötet ansåg viktiga. 
En liten, men signifikant förändring: 
inför lördagens appellmöte i Malmö 
och på Mårtenstorget kommer en sty
relsemedlem att frakta medlemmar av 
Röda Kapellet till Malmö och tillbaka, 
och två ytterligare kommer att fixa de 
ibland inte helt lätthanterliga arrang
emangen med högtalaranläggning 
o.dyl. 
Förhoppningsvis kommer den inställ
ningen att genomsyra styrelsearbetet 
under året. 

CHARLOTTE WIKANDER 

Neergaardansvararförweb-sidan.Till IsRAEL_ PALESTINA EFTER VALET 

detta har vi en enorm lista med andra Detta blir temat för Internationella 
uppgifter att delegera på nästa möte. 
Ett resultat av den samlade politiska 
linje som nämndes ovan skall alltså 
förhoppningsvis bli att styrelsen i nå-

utskottets nästa möte som planeras till 
tisdagen den 27 februari . Vilka exper
ter som inbjuds är ännu oklart. 

RED 



Vänsterpartiets lokala årsmöte: 

Lugn debatt men spänningarna kvar 
Vänsterpartiets årsmöte i förra lördag
sen gick två timmar snabbare än 2000 
års, ett resultat av att debatterna inte 
var lika intensiva och motsättningarna 
inte lika hårda. Åtminstone de öppna 
motsättningarna: ett par omröstnings
resultat visade att spänningarna finns 
kvar och "Lundalinjens" anhängare 
numera utgör en kvalificerad minori
tet. Årets längsta debatter hade i stäl
let kommunalpolitiska ämnen. 
Trots uppmärksammade avhopp ham
nade medlemsredovisningen på plus. 
Av de nuvarande cirka 180 medlem
marna kom cirka en fjärdedel till års
mötet, som avhölls utan stora yttre 
åthävor. Man sjunger inte längre 
"Internationalen" som avslutning, 
man sjunger inget alls. 

Vad kan (v) göra åt hyrorna? 
Detdiskuterades som sagt kommunal
politik, i anslutning till årsberättelser
na. Göte Bergström ville att vänstern 
skulle driva på starkare för lägre hy
ror. Det var en önskan han hade på 
Lunds kommunala fastighetsbolag 
som mångårig hyresgästaktivist, men 
som konstintresserad och utövande 
bildkonstnär ömmade han också för 
de privata gallerier som hade slagits 
ut av hyresnivån i city. Kunde inte 
Lundafastigheter göra något? 
Lars Ohlsson som representerar vän
stern i Lundafastigheter förstod syn
punkten, men menade att möjlighe
terna var högst begränsade. Kommu
nen får enligt lagen inte subventionera 
enskilda verksamheter av det slaget, 
och dess bestånd av centralt belägna 
verksamhetslokaler är så litet att en 
sänkning där föga skulle påverka den 
allmänna nivån. Det påpekades också 
att efterfrågetrycket gör att eventuellt 
låga hyror i de privata fastigheterna 
uppvägs av höga "övertag" för tillträ
dande hyresgäster. Handelsföre
ningens strategi som vänsterpartiet 
gillar är att, bland annat med kommu
nens hjälp, göra "B-lägena" attraktiv
are, och det pekades på Råbygatan 
utanför årsmöteslokalen. 
Elpriset driver också upp boende
kostnaderna, och även här fick Ohls
son stå till svars, nu för energi bolaget. 
Men i ett engagerat inlägg betonades 
att vänstern faktiskt vill ha högre 
elpriser, av kända energi- och miljö
politiska skäl. 

Inte bara jordhögar 
Göte Bergström pekade på ett annat 
stöd som kommunen kan ge när 
galleridöden häljar och stafflikonsten 
sitter trångt. Han insåg att instal
lationer är en central del i samtidens 
konst, även om han själv kunde vara 
tveksam inför en jordhög på Konst
hallens golv. Men överplanet står ofta 

tomt numera. Kunde man inte ha en 
mer traditionell parallellutställning 
där, tillgodose ett behov och dra fler 
besökare till hallen? 
Förslaget var väl både konstruktivt 
och modest men möttes av flera mot
inlägg som berömde Konsthallen som 
institution och framför allt hyllade 
chefen Cecilia Nelsons engagemang 
och pedagogiska förmåga. Politikerna 
borde avhålla sej från ingrepp som 
beskär de konstnärligt ansvarigas fri
het. 
Vänsterpartiets perspektiv inför nästa 
kommunalval är en ny rödgrön majo
ritet, vilket slogs fast i både verksam
hetsplan och debatt. Men det påpeka
des att socialdemokraterna nog håller 
olika alternativ öppna, och att aktu
ella beslut i plan- och trafikfrågor 
tydde på att deras miljöfalang har för
svagats. Därför är det inte realistiskt 
att eftersträva något mer artikulerat 
gemensamt program före valet. Att 
spräcka det borgerliga blocket sågs 
som utsiktslöst, trotsatt framför allt 
centern har haft egna uppfattningar, 
men det är ingen tvekan om att miljö
partiet tillhör vänstersidan i kom
munalpolitiken. studentpartiet för
svinner nästa val, var Mats Olssons 
tips. 

GUNNAR SANDIN 

Ny/omvalda 
Vänsterpartiets mångårige ordförande 
i Lund, Göran Fries, omvaldes enhäl
ligt för ännu en period- lokalt ett år, 
mot partistadgamas två år. 
När det gäller övriga ledamöter är om
sättningen betydligt snabbare. De or
dinarie som (också enhälligt) valdes 
heter Ibrahim Kakahama, Nita Lori
mer, Anders Neergaard, Liv Nilsson, 
Niklas Selberg och Charlotte Wikan
der. Ersättare blev Marta Cuesta, Anne 
Dederichs, OlofNorborg och Robert 
Nilsson. Inga större förändringar av 
den allmänna politiska linjen väntas 
med den uppsättningen. 
Margaretha Björnsson Kågström och 
Kent Nilsson fick förnyat förtroende 
som revisorer. 
Sen blev det lite motsättningar. De 
ordinarie ombuden till partidistriktets 
årskonferens om en månad blev Mo
nica Blomqvist, An ja Davidson, Gö
ran Fries, Nita Lorimer, Sara Moham
madi, Diana Mulinari, Shai Mulinari, 
Anders Neergaard och Martin Wol
gast. Bland dem som inte platsade 
återfinns Henrik Smith trots hans 
tunga meriter som ordförande i både 
Lunds v-avdelning och ungdoms
distriktet, regionpolitiker och annat. 
Han har också gjort sej känd som en 
kunnig och skarp kritiker av distrikts
expeditionen, så ombudsmännen där 

forts på sid 4 

Internationella Utskottet rapporterar: 

Tallbanemas Afghanistan 
När Sovjetunionen drog tillbaka sina 
trupper från Afghanistan i februari 
1989 efter ett krig som kostat en och 
en halv miljon afghaner och 15000 
ryska soldater Ii vet, trodde många att 
en period av fred och återuppbygg
nad skulle följa. I stället utbröt inbör
deskrig i det etniskt och geografiskt 
splittrade landet. Kriget tycks nu 
närma sig sitt slut, sedan talibanerna i 
höstas erövrade den strategiska staden 
Tolokan i den norra delen av landet. 
Därmed förlorade deras siste kvarva
rande motståndare, Massoud, en vik
tig stödjepunkt. 

En krigsprodukt 
Talibanerna är en produkt av kriget. 
Unga pojkar från flyktinglägren i Pa
kistan sändes till koranskolor och ut
bildades där i en sekteristisk version 
av islam. Ordet taliban är härlett från 
ordet talib, som betyder student, eller 
upplyst. Dessa unga pojkars enda kun
skap är kriget och den version av is
lam som de indoktrinerats i. I kraft av 
sin tro och sin disciplin vann de snabbt 
stora framgångar, erövrade Kabul och 
snart hela landet. De är ökända för det 
kvinnoförtryck som bl. a. tar sig ut
tryck i att kvinnor förvägras utbild
ning och yrkesliv och tvingas klä sig 
så att inte bara kroppen utan också 
ansiktet dölj s. En av anledningarna till 
deras framgång är det afghanska fol
kets längtan efter fred efter årtionden 
av krig och klanstrider. De strävar nu 
efter internationell legitimitet och har 
i dagarna erbjudit sig att utlämna den 
saudiske terroristen Youssuf Ben 
Ladin i utbyte mot att deras styre er
känns. Landet lider i vinter av en svår 
livsmedelsbrist som kan utvecklas till 
en hungerkatastrof om inte hjälp kom
mer utifrån. 

mar och cirka 20 000 stödmedlemmar. 
Som en jämförelse kan nämnas att V 
har cirka 14 000 medlemmar. Bi
ståndet går till de fattigaste och är 
huvudsakligen inriktat på utbildning 
och förebyggande hälsovård som 
vaccinationer och brunnsborrning för 
att minska spädbarnsdödligheten ge
nom tillgång till friskt vatten. SAK 
utbildar lärare, underhåller 61 O 
primärskolor och ger åtminstone 35 
000 flickor undervisning. Utöver ut
bildning och hälsovård bedrivs också 
jordbruksverksamhet SAK är den 
största eller näst största humanitära 
organisationen i Afghanistan. Sida 
kanaliserar hela sitt bilaterala bistånd 
till Afghanistan via SAK. 

Det som gör verksamheten möjlig 
är en pragmatism i lösandet av de 
svåra problemen hos alla, även bland 
talibanerna, och landets geografiska 
splittring som försvårar den ideolo
giska kontrollen. 

Oljan och det nya maktspelet 
Beträffande Afghanistans framtid 
menade Anders Davidsson, att landet 
troligen kommer att förbli enat, trots 
etniska motsättningar. Det finns en 
risk för att regionala konflikter blos
sar upp igen efter det att talibanerna 
erövrat hela landet. Han såg ett hopp 
i pragmatismen som var en konse
kvens av talibanernas samhällsansvar. 
Böndernas ekonomi är beroende av 
opiumodlingen och exporten till väst. 
Samtidigt försvåras försäljningen av 
att opiumodlingen lägger beslag på en 
stor del av den bästa jorden. Afgha
nistan har oljetillgångar och de före 
detta sovjetiska centralasiatiska 
republikerna behöver bygga pipelines 
för sin olja genom landet. Två inter
nationella oljebolag stöder talibane-
rna, ett austral-amerikanskt och ett 

Svenska saudiarabiskt. 
Afghanistankommitten Om detta har Ahmed Rashid skrivit 
Vid Internationella utskottets senaste en bok med titeln "Talibanerna: Is-
möte tisdagen den 23 januari redo
gjorde Anders Davidsson och Jorunn 
Jakobsson för Svenska Afghanistan
komrnittens (SAK) verksamhet i Af
ghanistan. SAK är politiskt och 
religiöst obunden, har 3000 medlem-

lam, oljan och det nya maktspelet i 
Centralasien" . Den är utgiven på 
Ordfronts förlag. Jan Hjärpe ägnade 
den en utförlig recension i syd
svenskan sista veckan i januari. 

GUNNAR STENSSON 
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Blom Karin 
Uardavägen 85:0 
224 71 Lund 

En lysande ide -
En socialdemokratisk debattör före
slog härom veckan att socialdemokra
terna och vänsterpartiet skulle slås 
samman under namnet "Socialdemo
kratiska Vänsterpartiet" .(Svp) 
Han hade läst det nya socialdemokra
tiska programförslaget och också nå
got programutkast från vänsterpartiet. 

Kommentar: 
"If you can 't beat them join them" 
l y der en amerikansk affarskliche, som 
tycks ha föresvävat idegivaren. 

;;;;;;;;;; Då är vi tillbaka till februari 1917. Så 
får vi börja om och öppna eget efter 
en debatt om städning i partiets hus. 
Redan Hegel skrev om historien det 
som Shaw sedan formulerade : "We 

Middag med russin 
I Veckobladet nr 31 i mitten av ok-

learn from history that we learn tober 1998 presenterade vi "Rus
nothing from history." sinet" med orden: "Det är inte ett 

servicehus, inte ett äldreboende, 
inte ett vanligt kollektivhus." 

136-42 

Mörkröda Vera tror inte att kapi
talet frivilligt låter sig styras, som 
antytts av hennes blekrosa mesiga 
tvillingsyster. 

Forts V:s årsmöte fr sid 3 
drar kanske en lättnadens suck. 
I valberedningen slutligen sitter Mo
nica Blomqvist, Saima Jönsson, Kris
tina Norborg, Gunnar Stensson och 
Martin Wolgast. En mötesmajoritet 
ansåg inte att avdelningens egen om
budsman bör sitta på den känsliga 
posten. 

Vi följer nu upp med en kort glimt 
från ett besök en fredagskväll för 
ett tag sen. 

Vi åt en läcker middag på kollektivet 
"Russinet" i kvarteret Spoletorp här
omveckan . Huset som inrymmer 
Russinet ligger på hörnet Spolegatan/ 
Karl Xll-gatan. 
Fredagsmiddagen är en kollektiv be
givenhet. Man turar om mellan de 
boende och ytterligare en kväll i 
veckan brukar man äta tillsammans i 
det vackra allrumme t. Och vilket kök! 
Det måste vara en glädje att laga mat 
eller baka här. Lättarbetat och rym
ligt med många fmesser. 

Byggt för gemenskap 
Anna-Stina och Birgitta visade oss 
runt i de övriga gemensamma utrym
mena i Russinet: tvättstuga, motions
rum, bastu, snickarbod. Det fmns två 
möblerade gästrum, som man kan 
hyra för en låg kostnad. På översta 
våningen fmns inglasad, stor takterass 
med utsikt mot bron. Här sitter man 
på kvällarna vid ett glas eller en kopp 
och samtalar. l familjegrupper eller 
tillsammans i festliga sammanhang 
om man vill . 

Gr Man sköter trappstädning och plan te-

ringar tillsammans. En komrnitte an
svarar för trädgården med lusthuset, 
en annan grupp för initiativ som gäl
ler husets inredning. 
Bakom en skärm i matsalen står den 
stora gemensamma pc:n ansluten till 
intemet och en laserskrivare. Du be
talar en struntsumma för att använda 
den. Men i varje fall sitter ingen och 
chattar eller spelar på den när vi kom
mer på besök. 
Det blir en utsökt måltid; spättafile 
med två goda såser att välja på. Till 
efterrätt heminkokta päron med visp
grädde och kolasås. Till detta ett ut
sökt vitt vin och som avslutning kaffe 
eller te. Vi tackar på detta sätt för god 
mat och gott mottagande. 

Uthyrt: nästan allt. 
Praktiskt taget alla de 27 lägenheterna 
är nu efter två år uthyrda till männis
kor i "den andra halvan av livet" . 
Hyresgästerna i detta LKF-hus har 
alltså inga hemmavarande barn. Flera 
ungdomar kom dock till fredags
middagen och hälsade på. 

Lägenheterna är l-or, 2-or och 3-or. 
Storleken varierar en del, men gemen
samt är att alla är relativt små. Här bor 
såväl singlar som par. Man måste vara 
över 45 år, men tillfålliga undantag 
kan göras förstod vi. 
Kontaktperson för Föreningen: 
Gun Håkansson te! 046- 15 05 48 

LISA 

Begränsad eftersändning . 
Vid defini t iv adress
ändring sänds tidn ingen 
i retur till Veckobladet. 

0-gradigt skånskt appellmöte 
Vid lördagens appellmöte pratade Rolf 
och Annemarie om vården. På ett 
utkantstorg i Malmö och på ett 
centrumtorg i Lund. 
Det var bra tryck i Rolf Olsson. Det 
är bra med bra tryck för då lyssnar folk 
och förstår att där står en som tror på 
vad han säger. Det är bra. Alla måste 
prata om bra vård. Dålig sjukvård le
der till gravvården och det är ingen 
bra vård. 
Anne-Marie Campbell pratade också 
om vården. Men hon var mer lågmäld. 
Hon lät saklig. Det hördes att hon vis
ste vad hon pratade om. Men folk 
måste då lyssna extra noga för att höra 
att hon vet vad hon pratar om. Det är 
inte säkert att alla gör. 

KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 19/2 kl. 19.00 Lund och 
studenterna? Diskussion med 
Vänsterns högskoleförbund. 
InförTeknisk nämnd 21/3 mm. 
UNG VÄNSTER 
Deadline för Rak Vänster nr 2/01 
ÖVRIGT 

Midnattskören Körkabare 
Karawane Lunds stadsteater 
10/3, 13/3, 15/3 kl 20.00 
Bilj. stadshallen 
RÖDA KAPELLET 

Inga repetitioner sö 18 o. 25/2 
27/2 kl18 Rolf f 60. r--------., VECKOBLADET 

Detta VB gjordes av: 
Rune Liljekvist et t censortes 
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Gunnar Sandin 

Manus sänds per post till: 
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