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"Nej till MeDonaids avgas och kaos" 

Ett teaterspel i verkligheten, om verkligheten 

Onsdag28mars kl16.30 -17.30 

plats: Skarpskyttevägen/Svenshögsvägen 
på Norra Fäladen under entretaket vid Röda gården (2-4) 

Gratis inträde, kom och titta eller delta själv. statister behövs 
bilar, cyklar, mc, barnvagnar, rullbräden 

Regisörar från Byalaget Norrs Gräsrötter finns på plats 

Aktörer: boende på norr 

PS politiker inbjudna; kommer dom? 

Schengenprotest 
Lördag 24 mars klll.OO 
på stortorget i Lund 
På söndag (25/3) går Sverige med i 
Schengenavtalet. Schengenavtalet 
bestämmer vem som får komma in i 
Europa och hur man förröra sig inom 
EU. När man talar om att det ska bli 
möjligt att resa utan pass i Europa, är 
det Schengen man syftar på. Vad man 
inte säger något om, är att samtidigt 
som passkontrollerna försvinner ges 
medlemsländerna rätt att när som helst 
avkräva identitetsbevis av vem som 
helst. Schengen handlar i sina bästa 
stunder om att bekämpa internationell 
brottslighet. Men man reser samtidigt 
höga murar mellan Europa och res
ten av världen, i en häxjakt på ille
gala invandrare. Schengen går ut på 
att öka kontrollen över EU:s medbor
gare. För att protestera emot Sveriges 
medlemskap samlas vi (det vill säga 
Ung Vänster och Vänsterpartiet) till 
en manifestation lördagen den 24 
mars. Vi håller torgmöte och gatutea
ter. Den som vill vara med ska 
komma 11.00 till torget. Information 
på partilokalen k110.00. 
Fler aktioner 
EU-möte i Malmö 
Den 21 april träffas höga ED-minist
rar i Malmö. Vänstern i Malmö har 
tagit initiativ till en stor motdemons
tration, med många och breda kon
takter med till exempel fackförbund 
och intresseorganisationer. Självklart 
ska vi också komma! 

EU-möte i Lund 
En vecka senare, den 27 april, är det 
Lunds tur att vara värd. Någon mot
aktion är ännu inte planerad, men det 
ryktas att (m p) har ordnat en alter
nativkonferens på Palladium, och att 
Attac ordnar ett evenemang i Folkets 
Hus. 

Viktiga datum 
VIktiga datum att komma ihåg är alltså 
den24mars (Schengenmanifestation 
i Lund), den 21 april (motdemon
stration i Malmö) och den 27 april 
(ministermöte i Lund). Ska vi lyckas 
göra något av de här tillfållena behö
ver vi allas stöd och hjälp! 

ROBERT NILSSON 
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l VB nr 7 påbörjades en presentation Vänsterpartiets styrel
seledamöter i Lund. Då presenterade sig Olof Norborg, Nita 
Lorimer, Anders Neergaard och Liv Nilsson. Denna vecka 
fortsätter vi med Charlotte Wikande r, Robert Nilsson, Marta 
Cuesta och lbrahim Kakahama. Göran Fries, Niklas Selberg 
och Ann Dederichs återstår. 

lf.yj5ammal styrelseledamot: 
Charlotte Wikander 
Jag har just återgått till styrelsen, ef
ter ett uppehåll på två år. Det känns 
mycket trevligt; styrelsearbetetjust nu 
är aktivt och glatt. Dock har jag varit 
tvungen att precisera mitt åtagande: 
till hösten måste jag avgå, eftersom 
mittjobb inte fmns i Lund utan i Gö
teborg. 
Den här våren har jag en forsknings
termin, som gör att jag kan vara här. 
Men det är min (vår) förhoppning att 
när de allra nyaste medlemmarna av 
styrelsen, som nu fungerar som ersät
tare men mycket aktivt deltar i arbe
tet, har fått några månader på sig skall 
någon av dem utan problem kunna gå 
in i stället för mig. Politiken får alltså 
vika för mitt jobb; jag kan önska att 
det inte vore så. 
J ag har försökt komrna in i partiarbetet 
i Angered, där jag bor under termine
rna, men det var faktiskt inte lätt. Jag 
säger inte att det var deras fel, men 
det är ett faktum att partikulturen in
ternt är mycket olika på olika ställen. 
Som inbiten akademiker och dess
utom kvinna platsade jag inte riktigt, 
även om jag kämpadehårtför attkva
lificera mig via flygbladsutdelning 
etc. Det är därför desto roligare att få 
den här våren med partiarbete i Lund. 
Just nu är det jag mest sysslar med 
planeringen av Johan Lönnroths be
sök här i april. Till det kommer Vecko
bladet, samt, inte att förglömma, 
Knypplingssektionen. 
Vi bör ständigt komrna ihåg att vi är 
ett parti med vyer, vandring och 
knyppling är sådant som lyfter oss 
över vanliga gamla partier. Min poli
tiska bakgrund är högst suspekt: upp
vuxen i ett gediget folkpartistiskt hem 
tog jag studenten i Stockholm 1968 
utan att över huvud taget fatta att det 
hände något på universiteten. 
Men sedan ingriper ju livet: genom 
utgrävningar i Italien träffade jag min 
man, och han visste desto mer om 
politik. Många år följde jag med på l 
maj-demonstrationer, men kände mig 
på 70-talet alltid fel: fel klädd, fel upp
fostrad, fel yrke (Antikens kultur och 
samhällsliv som verksamhet var inte 
precis politiskt korrekt under de åren). 
Fast sedan lättade det; jag läste mer, 
lärde mig mer, och partiet blev 
lättsammare. Till slut, efter alla år som 
sympatisörer, gick vi in i böljan av 90-
talet; kanske mest på trots, eftersom 

det var en period när så många andra 
gick ur. 
Valarbetet AD98 var egentligen den 
första stora koncentrerade insatsen jag 
har gjort för partiet, bortsett från di
verse appelltal ande. Det sista kom sig 
av attjag något år grälade på Gunnar 
Sandin om hur dåliga flera talare på 
Mårtenstorget hade varit: hade ni 
ingen ens rudimentär uppfostran i re
torik? Med Gunnars talang för rekry
tering till olika ändamål var resultatet 
naturligtvis givet. Det är de två saker 
jag tycker bäst om: att fixa och dona 
med ett val i alla dess praktiska detal
jer, och att agitera på torget med Röda 
Kapellet, en perfekt partner för sådana 
uppträdanden. 
Men politiskt arbete är heller inte bara 
det som är centrerat kring partiet. Jag 
är djupt övertygad om att den under
visning och handledningjag ger som 
universitetslektor på ett stillsammare 
sätt är lika viktig. Självfallet kan jag 
ju inte bedriva partipolitik i min yr
kesroll, men mitt sätt att tolka och 
framställa det antika Greklands och 
Roms historia är så djupt präglat av 
min politiska åskådning att det egent
ligen inte behövs. 
Den historisk-materialistiska grund
synen, oavsett hur m ånga olika 
forskningsmetodiker jag redovisar i 
rättvisans namn finns alltid med som 
en stabil grund. Där handlar det e gent
!igen mest om att göra studenter med
vetna om hur arbete med material från 
århundraden före vår tideräkning 
också kan hjälpa en med en analys av 
den samtida historien. Det hävdas ib
land att historiska studier är viktiga 
för att man skall kunna undvika att 
göra om likartade misstag. Det stäm
mer inte alls; ingen lär sig av andras 
misstag. Vad historiska studier däre
mot kan ge är analysinstrument, som 
hjälper att genomskåda lögnerna i det 
egna samhället. 

Befria hela 
Sverige! 

Mittnamn är 
Marta Cuesta 
Jag är 46 år och har bott i Sverige 
sedan 1977. Under de här åren har jag 
lyckats profilera mig som ensamstå
ende förälder med en dotter och två 
söner, samt har utbildat mig som so
ciolog och arbetar som lektor. 
J ag är nyvald styrelserepresentant och 
sitter som suppleant. Mitt beslut att 
gå med i partiet har två aspekter: den 
ena är min egen politiska ställning 
(har alltid röstat på VP) och den an
dra att jag ser mig själv som en re
surs i relation till vissa hjärtefrågor 
(här menar jag utifrån min livserfa
renhet). Med andra ord, politik är för 
mig både ideer och praktik. 
De politiska frågor jag brinner mest 

för berör områdena genus, klass, ras 
och etnicitet relaterade till relationer 
generellt. Min personliga syn på livet 
och mittengagemang som lärare stri
der så klart mot det traditionella syn
sättet på kön, ras och etnicitet som 
fasta konstellationer. Detta gör att jag 
blir i princip upprörd, men också kri
tisk mot olika sorts förtryck som är 
legitima i samhället, både på struktu
rell och individ nivå. 
Jag har fått uppgiften att driva stu

dieverksamhet, men tar gärna på mig 
andra aktiviteter, som till exempel 
antirasistiska kampanjer, stödgrupper 
mot diskriminering, kulturella frågor, 
samt samarbete med andra rörelser, 
som t. ex. Attac. 
Kampen för en radikal samhälles

ändring var anledningen till an jag 
fick söka politisk asyl. 

Jagheter 
lbrahim Kakabruna 
Jag kommer från Kurdistan. Jag en
gagerade mig i politik redan som 13-
åring i Kurdiska Elev och Student för
bundet. 
År 1968, blev jag maoist, och var med 
i de Irakiska Kommunistpartiet det 
revuolutionära. Men redan i mitten av 
70-talet lämnade jag maoism. Vi bil
dade en ny organisation, som blev 
känd som"arbetegruppen" . Vi bör
jade se kritiskt på hela 1900- talets 
historia, som Lenin, Stalin, Mao, 
Trotsky etc. 

Jag var tvungen att lämna Kurelistan 
1986, kom till Sverige september 
1989. 

Jag har röstat på Vänsterpartiet sedan 
1994 ochjag gick med partiet 1998. 
J ag är ekonom men arbetar som 
modersmålslärare och på söndagar 
som tidningsutbärare. 

J ag är 51 år och tycker mycket om 
fo tboll och att vara ute i naturen. J ag 
tycker också om att läsa och läser så 
oftajag hinner med. 

Robert Nilsson 
heter jag 
Jag har varit aktiv i lokalavdelningen 
i snart två år, dessförinnan i Malmö. 
Jag är student och läser sociologi, för 
tillfället en utbyteskurs (fast på 
Internet så jag inte behöver resa nå
gonstans annat än virtuellt). 
Kursen handlar om det europeiska 
samhällets förändring och Europas 
plats i en globaliserad värld. 
Sociologin försöker jag kombinera 
med studier i ekonomisk historia, ett 
ganska typiskt val av ämnen för nå
gon som är vänster i åsikterna, är det 
inte? 
J ag ska försöka bredda mig senare och 
hoppas få terminer över att läsa psy
kologi och pedagogik. 
Nu var det i och för sig ett tag sedan 
det hände, men när jag är ledig från 
studier och partiarbete tittar jag gärna 
på grafisk formgivning. Grafik och 
typografi är viktigare än vi tror, men 
har kanske kommit något på kant ef
ter datorrevolutionen. Vilket kan 
verka motsägelsefullt eftersom det 
blivit lättare än någonsin att redigera 
och formgiva det skrivna ordet. Det 
fmns mycket bra radikal grafik. Inte 
minst gamla affischer, från tiden då 
det begav sig. Idag kanske grilltri
konsten för många fyller funktionen 
av att i bild uttrycka ett alternativ till 
reklamens hegemoni i stadsland
skapet Grafltti är en av det jag vill 
arbeta med i styrelsen. Det är en fråga 
vi kan arbeta med i utåtriktat arbete, 
och tillsammans med Ung Vänster. 
Att vänsterns olika grenar ska fung
era som en enad rörelse är en annan 
frågajag tycker är viktig att arbeta för. 
Vi ses på vårens temamöten, demon
strationer, torgmöten, flygblads
utdelningar, studieaktiviteter och alla 
andra saker vi tillsammans ordnar! 

Vänsterpartister 

uppmanar: 

Satsa inte på föråldrat 
trafiksystem! 
Det passerar 22 000 motorfordon 
per dag genom Lunds tätort. Länets 
biltrafikintressen driver nu en kam
panj för att E22 ska byggas ut till 
rnotorvägsstandard. 
I en motion till kornmunfullmäktige 
i Lund kräver de tre vänsterpartiste
ma Ulf Nymark, Mats Olsson och 
Cecilia Wadenbäck att Lund i stäl
let förordar en u tbyggnad av 
järnvägstrafiken mellan Malmö och 
Kristianstad. Motionärerna hoppas 
att genom ett nytt spår på diagona
len skall nuvarande restid på en 
timme kunna halveras. 
"Lunds kornmun har alltså allt att 
vinna och ingenting att förlora på 
att mera aktivt påverka den regio
nala trafikplanerongen" avslutas 
motionen. 



Ann Schlyter i Östtirnor 
Den 4 september 1999 
visade TV bilder av en 
brinnande stad - Dili. l januari 
hade den indonesiska 
regeringen oväntat annonse
rat att det östtimariska folket 
själva i en folkomröstning 
skulle få avgöra om de ville 
ha full självständighet. 

Den indonesiska ledningen var inte 
enad. President Wahid kritiserades av 
Megawati Sukarnoputti som menade 
att självständighet för Östtirnor var ett 
hot mod hela det indonesiska rikets 
sammanhållning. Men det allvarli
gaste motståndet kom från de militära 
ledarna. Militären beskyddade, upp
muntrade och utrustade en pro
integrationistisk milis på Östtimor. 

Folket flydde 
Valkampanjen var blodig och befolk
ningen flydde upp i bergen. Men på 
valdagen strömmande de ner för att 
lägga sin röst. Milisen hade hotat med 
total förstörelse om befolkningen rös
tade för självständighet. FN hade val
övervakare, men hävdade att det var 
den indonesiska regeringen som var 
ansvarig för ordningen. Under den 
indonesiska militärens beskydd och 
medverkan kunde så milisen gå till 
verket, när valresultatet om 80 pro
cent röster för självständighet offent
liggjordes. 

Sex dagar senare fanns inte mycket 
kvar av huvudstaden och förödelsen 
var lika stor på många andra håll i lan
det. Dili låg öde, folk hade flytt , 
många hade tvångsvis fösts över grän
sen till västa Timar. FN personalen 
hade i all hast evakuerats. 

Full självständighet om ett år 
Fortfarande, när jag kom dit i slutet 
av april i år, var de flesta husen i Dill 
svarta skal utan tak. En delegation på 
sex personer från den parimentariska 
utredningen Globkom hade åkt dit för 
att srudera läget och speciellt FNs 
nuvarande insats. För första gången 
någonsin styr FN här ett helt land. 
UNTEAT utgör övergångsregering på 
Östtirnor. Full självständighet räknar 
man med kunna införas den första ja
nuari 2002. I augusti i år ska det hål
las val. 
Vi hade ett mycket kompakt och in
tressant program. Vi fick träffa många 
av de ledande personerna inom FN 
actminstrationen och inom det öst
tirnorska samhället. Även om vi blev 
imponerade av den energi och enrusi
asm som östtimoresema visade och 
av de ansträngningar som FN perso
nalen gjorde, så såg vi också mycket 
som kanske kunde gjorts bättre. Det 
fanns en kritik från timaresemas sida 
om för långsam timonerisering. Från 
FN sidan talade man om bristen på 
kompetens och utbildad arbetskraft. 

Det fanns kritik mot regler som var 
regida och inte avpassade för FN som 
en regerande administration. Det 
fanns exempel på bristande givar
samordning och chauvinism. 

Språkfrågan 
Vi besökte två bergsbyar där vi blev 
mottagna av lokalbefolkningen med 
sång, dans, mat och vävnader. Vi var 
det mest prominenta besök de någon
sin haft. Varken under Porrugal eller 
Indonesien hade de fått besök av några 
parlamentsledamöter. Här träffade vi 
lärare som hade förlorat jobbet. De 
hade drivit byskolan i många år, men 
när skolan skulle byggas upp och star
tas igen efter oroligheterna krävde FN 
att alla lärare skulle gå igenom en test. 
By lärarna klarade inte testen och blev 
inte återanställda. Vi fick veta att Por
rugal skickat 600 lärare till Östtirnor 
som bistånd. 
På Östtirnor talar man många olika 
språk, det största heter terum. Under 
den tjugofem år långa indonesiska 
ockupationen undervisades på indo
nesiska. Man räknade med au endast 
äldre personer kanske, tio procent av 
befolkningen talade porrugisiska. 
Men nu ska det alltså undervisas på 
det språket igen. Man kan tycka att 
språkfrågan är så viktig att en återgång 
till porrugisiska är en fråga som borde 
behandlas av den kommande demo
kratiska strukruren i landet. 

Olika önskemål om bistånd 
De olika politiska partierna håller på 
att formera sig. Och det finns ett na
tionellt råd, som en föregångare till 
ett parlament. I det fanns några kvin
nor men mest män. Vi fick höra att 
det framkommit önskemål från tirno
resiska organisationer om könskvote
ring, men att detta avvisats av FN med 
argumentet att kvinnorna skulle an
vändas som frontpersoner för mäktiga 
män och skumma intressen. Vi var 
inbjudna till parlamentet och Sinikka 
Bohlin, socialdemokrat från Gävle 
höll ett tal. I de diskussioner som 

följde framkom många olika önsk
ningar om bistånd. 
I dag finns några hundra rusen flyk
tingar kvar på västra Timar. Läget är 
svårt. Informationen knapphändig. 
Sedan några FN anställda dödades 
förra året finns endast ett fåtal hjälp
arbetare från enskilda organsiationer 
på plats. Lägren domineras av milisen 
som skrämmer flyktingarna från att 
återvända till Östlim or. Och visst finns 
det en risk för de som kan misstänkas 
ha varit medlemmar i milisen och del
tagit in förstörelen och mördandet 
Därför finns ett initiativ om en san
nings- och försoningskommission. 

Mönster från Sydafrika 
Efter att ha studerat likande kommis
sioner fram för allt i Sydafrika finns 
nu en överenskommelse och uppbyg
gandet pågår. Det är en kommission 
som inte kommer att ge amnesti men 
som på sedvanerättens grund kommer 
att förhandla fram "straff' för mindre 
brott i form av socialt återbyggnads
arbete. Denna överenskommelse mel
lan brottslingen, den före detta milis
mannen och bygemenskapen ska 
sedan ges legal status, så att den skyl
dige ej kan åtalas igen. Kommissio
nen är fristående från FN och har stora 
ekonomiska problem. Av någon an
ledning hade inte Sida kunnat stödja 
den. Varför förstod vi inte men det ska 
vi ta reda på. I arbetet med denna har 
en svensk forskare från Uppsala del
tagit. 

Uppföljning 
Vi hann lära oss mycket men tyckte 
vi var i landet alldeles för kort tid. 
Drömmen om att få återvända fick 
näring genom att parlamentarikerna i 
gruppen menade att de ville utnyttja 
sin kunskap genom att bli sända till
baka som valövervakare under valet 
i augusti. Oavsett hur det blir med det, 
kommer vi att följa den politiska ut
vecklingen i detta nya land. 

ANN SCHLYTER 

längre vistelse i den politiska het- partist att Schyman har de sakligt star- liga arbetsgivarna måste få mer pengar 
Gudrun vann luften, dels en kombination av med- kaste argumenten. I frågan om kvin- så att de har utrymme för lönehöj

född och förvärvad förmåga. Ta bara no löner framhöll Leijonborg ningar som inte drabbar verksambe
hennes tajming: att ibland- men bara sjuksköterskorna som exempel: ge- ten. 

Jag kom som referent från en tidning ibland- gå in och avbryta en applåd nom tillkomsten av alternativa vård-
som trots sina markeringar om o be- som motståndaren har fått. Leijonborg operatörer och bemanningsföretag Både folkpartiet och vänsterpartiet ser 
roende får betecknas som ett vänster- var artigare men det förlorade han på. hade de kunnat driva upp sina löner. feminismen ur en strukturellt perspek
partiorgan, och det märktes genast vid För det andra kan hon mer om sitt Visst, fick han till svar, men det beror tiv. Men bara vänstern tycks se de 
inträdet i den överfulla lokalen (rökiga ämne. Hon har statistik i huvudet, kan på sköterskebristen. Barnskötarna i större strukrurer som också är hinder 
och stökiga Palladium) att vänstern göra internationella jämförelser. Stockholm har inte fått bättre lön el- på vägen mot jämställdhet. 
var i övervikt bland publiken. Därför ler arbetsvillkor genom Pysslingen 
föresatte jag mej att inte låta mina Fp:s kvinnopolitik hedervärd och den omfattande privatiseringen 
förhandssympatier styra utan i enlig- För det tredje: hennes glöd är starkare, där. Och systemet med inhoppare och SDS förstrött intresserade? 
het med höga journalistiska ideal ge och det märks. Lars Leijonborg och vikarier är inte bra, även om de råkar F.ö. kan noteras att den Stora sydsven
en opartisk bedömning av feminism- hans parti är hedervärda i sin kvinna- få högre lön. Vad inte minst kvinnor ska morgontidningen nöjde sej med 
debatten mellan Lars Leijonborg och politik, men han fick aldrig samma efterfrågar är tryggare jobb med min- ett pliktskyldigt TT-referat medan 
Gudrun Schyman förra onsdagen. skärpa i rösten som Gudrun Schyman dre stres och välfungerande arbets- skånskan hade ett foto med mycket 
Menjag måste ändå erkänna: Gudrun när hon förklarade att hon har blivit lag. Där sammanfaller personalens stämning och ett bättre referat (av Karl 
vann, i kraft av tre ting. alltmer förbannad över sakernas till- och brukarnas intressen. Och Gudrun Andersson), trots att matchen förkla-
För det första är hon den bättre debat- stånd. upprepade vad hon sade på konferen- rades som oavgjord. 
tören. Det beror nog i sin tur på både Sen tycker jag förstås som vänster- sen i S edala (se VB nr 9): de offent- R 
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Social omfordelning mellan 
Barn- och skolnämnderna i 
Lunds kommun 

sociala omfördelningen är nämligen 
inte till för att justera genomsnittliga 
betygsnivåer, utan för att skapa förut
sättningar att hjälpa de elever som är 
socialt eller språkligt missgynnade. 
Det är det som pengarna är till för. En 
skola kan ha en aldrig så hög genom
snittlig betygsnivå, de 10- 15 elever 
som behöver extra stöd behöver det 
ändå, och det är det som kostar. Den 
sociala omfördelningen har länge 
stuckit en del politiker i byarna i ögo
nen. Dock verkar det inte vara någon 
som förnekar att extra insatser till barn 
med trassliga förhållanden kan vara 
nödvändiga. Alternativet skulle då 
vara en återgång till ett system där 
varje rektor varje år sammanställde en 
"eländeslista", för att bevisa att just 
deras skola är i behov av extra res ur
ser. Dessa listor måste sedan bedömas 
och vägas mot varandra av någon cen
tral instans i kommunen. Är det nå-
gon som önskar detta? 

förslag som vi till slut stödde, och som 
blev kommunstyrelsens beslut (s, v, 
mp och fp), innebär en sänkning av 
den sociala omfördelningen från 8 till 
6,6 procent. Det innebär i princip en 
omfördelning från BSN Norr till BSN 
Öster med 1,8 miljoner kronor. Vad 
som trots allt är positivt med försla
get är att faktorn Svenska 2 ges en hög 
viktning, dels att en rent sociala fak
tor fortsatt finns med. Denna bygger i 
nuläget på andel social bidragstagare, 
men omformuleras nu till att vara knu
ten till antal sociala insatser där barn 
är inblandade. Den tredje faktorn, för
äldrarnas utbildningsbakgrund, ärna
turligtvis också viktig, och den gynnar 
faktiskt byarna på stadens bekostnad. 

Nu återstår fullmäktiges behandling 
av ärendet. 

Om 
medborgarnas 
kontor 

Under kommunstyrelsemötet den l 
mars lade Vänsterpartiet ett förslag 
om att den sociala omfördelningen 
skulle bibehållas vid nuvarande nivå, 
åtta procent. Förra året röstade vi mot 
den sänkning från tio till åtta procent 
som kommunfullmäktige beslutade 
om. Vi anser att det egentligen inte 
har framkommit någonting som ta
lar mot att minst nuvarande nivå av 
social omfördelning är nödvändig. 
Det enda egentliga argumentet som 
framförts bygger på jämförelser av 
genomsnittliga betygsnivåer mellan 
skoloma i byarna och skoloma i sta
den. Men dessa jämförelser saknar 
helt relevans i sammanhanget. Den 

Nu kände sig Vänsterpartiet tvunget 
av rösttaktiska skäl att dra tillbaka för- i byarna 
slaget i kommunstyrelsen om bibehål
lande av nuvarande nivå. I annat fall 
hade ett katastrofförslag från 
moderaterna, kristdemokraterna och 
centern ha vunnit i omröstningen. Det 

INBJUDAN TILL MILLENNIETs ANDRA 

Sommarläger vid Hjärtasjön 
1id: 
Plats: 

Vecka: 30 21 n -29fi 
Hjärtasjön, förståss!! 
Gångavstånd från Lönsboda (Strax utanför Osby) 

Aktivitetertälta, laga mat, ha det skönt, bada, fika 

åka på utflykt, fiska, äta, diskutera, sova, 

lyssna på/delta i föredrag, fika, läsa, 

paddla kanor, äta, sitta inne med sol 

skygga ungdomar, spela boule, fotboll, 

simma, fika, mysa vid brasan , shoppa på 

Frostenssons, städa, passa barn , äta, 

åka till leksaksmuseet, titta på stjär 

norna, fika, äta, grilla, fiska, äta 

ostknäcke, sola, brasan, pinnbröd, prata 

medlom varandra, skratt, fika , fika, äta 

glass, gå på spökrundan, lördagsfesta, 

äta ...... 

Information: Nita Lorimer, lliongränden 0 :322, 224 71 Lund 
046/211 18 95, Nita.Lorimer @home.se 

Tag med vänner och bekanta med hjärtat ti ll vänster 
Välkomna 

Sagan om lokal demokrati i det bor
gerliga Lund påminner om den om 
mannen som gick till Mäster Skräd
dare med tyg: till slut bidde det ing
enting. Efter ett och halvt års utre
dande har den allians som skrotade 
kommundelsnämnderna kommit fram 
till att det kan vara farligt att genom
föra det som angavs som alternativet 
vid skrotandet, nämligen lokala poli
tiska referensgrupper. Även dessa 
harmlösa skapelser tycks alltså på 
något sätt stå i vägen för en ny liberal 
ambition att minska politiken till för
mån för marknaden. 

Vänsterpartiet har inte varit någon 
entusiastisk tillskyndare av de lokala 
politiska referensgrupperna. Vi har ti
digare bl a raljerat om kontor utan ar
betsuppgifter och besökare, och om 
nämnder utan dagordning. Men det 
förslag som nu arbetats fram, med lo
kala grupper med nio till elva leda
möter som en länk mellan lokal
samhället och kommunen, är väl värt 
ett försök. De är tänkta att fungera som 
remissorgan till kommunstyrelsen i 
frågor som rör kommundelen och de 
skall ha initiativräu till kommunfull
mäktige. Undrar vad borgerligheten i 
Lund egentligen är rädd för? 

M ATS ULSSON 

riDNING B 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ä ndring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet . 

:o;:n:r ~ 
Göte Bergström, 80 år, har tvingats 
till vila efter en operation. Göte häl
sar att han snart återkommer till VB: s 
spalter med nya teckningar. 
VB-red och V-styrelsen sällar sig de 
många gratulanter som önskar Göte 
snar bättring. Vi instämmer i den lo
kala hyresgästföreningens häls
ning:"/nget möte- utan Göte" 

KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 26/3 kl. 19.00 Inför Kom
munfullmäktige m.m. 
VÄNSTERPARTIET 
Ställ upp på manifestationen mot 
Schengen se sid 1 . 
Internationella utskottet fortsätter att 
diskutera Palestina-Israel, denna gång 
tillsammans med Henri Diab , 
Palestinagruppen. Vi utgår också från 
Edward W Saids artikel Varför fick de 
hjälp- men inte vi?som publicerades 
i Afronbladet onsdagen den 14mars 
(kan fås via interne!). Mötet äger rum i 
V-lokalen tisdagen den 27 mars 
klockan 19. 
RÖDA KAPELLET 
Lö 24.3 OBS den planerade spel
ningen på stortorget inställd! 
Vi påminner om möjligheten att delta i 
manifestationen "N0rrebro fartill Skan
sen" avr fr Lund 10.21 fr K0benhavn 
H 11.45. 
För info ring Elisabeth 211 50 69 . 
Sö 25.3 kl18.45 rep med Joakim:157, 
164,172, 241,376-378, 384-386 samt 
11J'~8~P='=s~a=~ _ 

VECKOBLADET .. 
Detta VB gjordes av: 
Rune Liljekvist 
Redaktör för nästa nr är 
Charlotte Wikander 

Manus sänds per post till: 
Veckobladet , Svartbröders-g 3, 
223 50 Lund. Månd. senast 18.00 
till tax 046- 123 123. Manus 
mottages även som e -mail: 
vp@lund.mai l.telia.com eller 3,5" 
diskett. Obs! RTF-format. Meddela 
längre manus i förväg. 

Telefon till redaktörerna: 
Rune Liljekvist 046-21 1 50 69 
Robert Nilsson 046-39 79 02 
Gunnar Sandin 046-13 58 99 
Charlotte Wikande r 046-13 96 26 

Vid utebliven tidning eller 
prenumerationsärende ring: 
Cecilia på expen: 046-13 8213 
När expen är obemannad 
kan du låmna meddelande till 
telefonsvarare. 

.. ________ .. 
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