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Karin Svensson Smith 
svängde i Citytunneln 
- Akademikerna i Lund vill ha en 
Citytunnel för att snabbt komma till 
Köpenhamn, lär Sten Lundström från 
Malmö ha sagt när vänsterpartiets 
riksdagsgrupp diskuterade sitt ställ
ningstagande i samband med rege
ringsförslaget om infrastrukturens 
utbyggnad. 
Vi skulle kunna vara elaka och säga: 
ja, och fördelen med en tunnel är att 
man slipper se det fula och trista 
Malmö på vägen. Men det ska vi inte 
göra. 
- Nej, säger Karin Svensson Smith, 
vars rapporter från de sega förhand
lingama har återgetts i flera VB-num
mer. Citytunneln är ingen optimal lös
ning. Men den stora majoriteten i 
riksdagsgruppen ville inte spräcka 
samarbetet på den frågan. 

Gökungeeffekten borta 
- Min egen och partidistriktets stora 
invändning mot tunneln har varit 
gökungeeffekten, att det inte skulle bli 
mycket pengar över till andra jäm
vägsinvesteringar, fortsätter Karin. 
Den invändningen har somjag ser det 
fallit bort nu när uppgörelsen innehöll 
så stora tåginvesteringar totalt, hundra 
miljarder på tolv år. Vad miljön be
träffar är den betonginklädnad av hela 
tunneln som man nu planerar en dyr 
men bra lösning. 
- Vänsterpartiet i Malmö har med 
kraft drivit frågan om ett yttre gods
spår men någon sådan koppling finns 
inte i partidistriktets trafikpolitiska 
programavsnitt. Klart är, som sades 
under förhandlingarna, att skulle 
godstrafiken på Kontinentbanan un
derkännas av säkerhetsskäl så borde 
godstrafiken läggas ner genom alla 
Sveriges tätorter. Det går inte för 
mycket farligt gods på järnvägen utan 
för lite. Landsvägstransporterna är 
mer riskabla. 
- Andra sydvästskånska kommuner 
vill ha Citytunneln eftersom den kom
mer att förbättra deras tågförbindelser 
till Malmö. Vänsterpartiet i Malmö 
riskerar att isoleras i sin koppling 
mellan tunnel och godsspår. 
-J ag ser uppgörelsen i dess helhet och 
det arbete som har lett fram dit som 
ett led i vänsterpartiets mognadspro
cess, säger Karin Svensson Smith. 

Hon pekar på några positiva inslag i 
propositionen som inte har fått så stor 
uppmärksamhet ännu: 
• De 4,5 miljarderna för att underlätta 
regionala och kommunala inköp av 
nya motorvagnar och spårvagnar. Er
farenheterna från t.ex. Kustpilen och 
Oresundstågen visar att nya fräscha 
fordon gör kollektivtrafiken mer att
raktiv hos allmänheten. 
• Regeringens överprövning av läns
trafikbolagens investeringsplaner. Har 
inte de planerna rätt miljöproftl blir 
det mindre statsanslag. Det beskär vis
serligen länens/regionernas makt 
"men i det stycket är jag centralist", 
säger Karin, som också inser att det 
krävs en intensiv uppföljning för att 
principen ska tillämpas i praktiken. 
• Upphävandel av skillnaderna mel
lan riksnät och länsjärnvägar, som 
verkar i samma riktning. 

För mycket till vägar 
- Några negativa inslag i överenskom
melsen? 
- Naturligtvis att väganslagen trots allt 
blev så stora. Inte minst kan man ifrå
gasätta underhållsbehoven. Vägverket 
talar om "ökad spårbildning" men det 
bygger inte på objektiva mätningar 
utan på synintryck. Det är ett klent 
underlag för mångmiljardsatsningen. 
Forskningsinstitutet VTI har inte fun
nit någon sådan försämring av väg
standarden. 
-Okej, på en del Norrlandsvägar har 
man kunnat påvisa betydande skador. 
Men det beror på övertunga transpor
ter av framför allt virke till skogs
industrin. Sverige accepterar ju som 
enda land i Europa 60 tons lastbilar, 
men det nöjer sej inte åkarna med. En 
undersökning på en Norrlandsväg 
nyligen visade att virkesbilarnas 
medelvikt låg på 70 ton! Såna belast
ningar pallar inte vägkantema för. Det 
är trist att man inte beivrar de klara 
olagligheterna. Den lösningen hade 
varit mycket billigare. 
- Så beklagar jag att de miljövänliga 
sjötransporterna inte uppmärksamma
des mer. 

Kom till (v):s appellmöte 
lördag 11.00 Linero C. 
el. 12.00 Mårtenstorget 
Gunnar Stensson talar 

Röda Kapellet spelar 
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Fent starka kvinnor 
Den sjätte kvinnan, i självvald rysk 
exil, tar emot på den lilla flygplat
sen Pulkovo. Hög glad puls, chauf
förerna slåss om att få frakta dem in 
mot Petersburgs härligheter; den lag
lydigaste minibussmannen vinner 
och guidar dem förbi Segermonu
mentet längs Moskovskij prospekt 
förbi stalinhus och duma och splitter
nytt centralbibliotek ända fram till 
Oktjabrskaja hotell på Revolutions
torget. 

Petrograd 
Så följer fyra programpepprade dagar 
längs Nevskij prospekt och det nya 
Ryssland genomlyst av det gamla: 
Pusjkins stichi i proza, led i plamja: 
dikt och prosa, is och eld bränner dem 
i nacke och mage. 
Den älskade skaldens stad är under 
remont inför sitt 300-årsjubileum. 
grävskopor och spadar dygnet runt, 
nattarbete, sanden yr i matt belys
ning, gatstenar ska fromt läggas på 
plats runt Pusjkins pekande hand runt 
Konstnärernas torg utanför Ryska 
museet. Den täta stinkande trafiken 
hyllar framtiden med en och annan 
tidsenlig krock, militsija och ambu
lans slingrar sig igenom. 

skottlossning 
Svenskoma bjuder motstånd i enad 
oförskräckt front och behandlas med 
häpen respekt av stolta kanalbåts
guider som seglar dem rätt in i det 
förbjudna Nya Hollands gamla 
skeppsvarv med i förväg via mobil
telefon uppgjord, fejkad, skottloss
ning. 
Eremitagets mest skolade guide lot
sar dem förbi biljettinsläpppet till 
starkt reducerat pris och bjuder på 
guldtyngda praktsalar, som utmanar 
till ny revolution. 
Ryska Valerija i flott peruk tar emot i 
Rimskij-Korsakov Musical College 

och de tonåriga underbarnen hanterar 
dombror, xylofoner, piano och horn 
så som ryssar alltid gjort, fjärilslätt 
med stenhård disciplin mot karriärer, 
i tävling och framtid i teaterorkester 
på Marinskij eller Filharmonin. 

Vodka och svartvinbärsglass 
Elektritjkan , det långsamgående 
snabbtåget mot Rysslands vikinga
vagga Novgorod, bjuder på "mjuk 
vagn", vodka och svartvinbärsglass 
till segerrusiga svenskor. Ruriks gam
la stad med sitt universitet inhyst i det 
gamla prästseminariet Antonovo tar 
emot med redovisande studenter av 
senast lästa svenska litteratur: "varför 
frossar Niemi i fylleri och drycken
skap? Vi ryssar vet vad spriten gjort 
med vårt stolta land ... Lord Never
more är imponerande läsning men 
tycks skriven av en man ... 

Pusjkin och den ryska själen 
Selma Lagerlöfs Jerusalem handlar 
om människors längtan och livsval, 
den kunde ha skrivits av vår Tolstoj . 
Besöket hemma hos Sergejev blir till 
en andäktigt avlyssnad recitation av 
den älskade Pusjkin och samtal om 
den ryska själen: det är en nordisk 
själ fylld av längtan efter det förlo
rade men också en dyrkan av vad 
naturen ger, datjans samlade skörd 
av 50-talet pumpor under Annas 
säng, jordgubbssylt i teet, korgen 
överfull av helgens svampfynd kan
tarell och honungsskivling. 
Fem starka svenska kvinnor har bju
dit på sig själva och sin framtidstro. 
Ryssarna glömmer dem aldrig! 

BIRGITTA I TACKSAM EXIL 

En kvinntett ur Röda kapellet besökte: 

Birgitta Frostin,som skrev om besöket 
Kristina Lanthen gjorde teckningarna, 

övriga fyra kvinnor är: 

Ingela Sjöblom, Catta Torhell , 

Essie Andersson och Christina Lindgren. 



l andra sidan. •. 
Nej till bomber 
-nej till dödande 
Nu har det börjat, bomberna faller 
återigen. Vänsterpartiet i Lund kan 
aldrig acceptera hämnd, inte ens som 
ett svar på ett stort terrordåd. USA, 
med direkthjälp av Storbritannien och 
ett aktivt stöd från NATO och Euro
peiska Unionen, påbörjade natten till 
söndagen en militärt angrepp på Af
ghanistan. Ett av världens fattigaste 
länder som genom 20 år av krigföring 
nästan totalt förstörts, skall återigen 
vara ett militärt mål. Det afghanska 
folket som upplevt våld genom inbör
deskrig och från forna Sovjetunionen 
skall nu känna på den amerikanska 
tekniken för att åstadkomma död. Ter
ror kan inte stoppas genom bombande 
- och bombandet blir snabbt till ter
ror. I bomberna som faller över Af
ghanistan finns inte bara döden 
inskriven utan även fröna till mera 
dödande. Den kollektiva bestraffning 
som vi motsätter oss i lagstiftning får 
här sitt nästintill fria spelrum och blir 
därmed också motor för framtida 
hämndaktioner. Hur illa vi än tycker 
om attackerna i USA den 11 septem
ber så kan vi inte stödja metoder som 
leder till mera dödande. 
Hur illa vi än tycker om Taliban
regimen och dess systematiska brott 
mot mänskliga rättigheter så kan vi 
inte skriva ut ett recept på bombningar 
av Afghanistan. 

Vi måste orka att säga stopp och vi 
måste orka att tro på fred 
Vi måste kämpa för en rättvisare värld 
- en värld där terroraktioner inte har 
någon plats 

Stoppa bombningarna nu 

Nita Lorimer, 
Anders Neergaard, 
Robert Nilsson, 
Niklas Selberg, 
samtliga styrelseledamöter i 
Vänsterpartiet Lund 

Facket och EMU 

Seminarium i Malmö 
söndag 21 oktober 
Partidistriktets fackliga utskott anord
nar tillsammans med Socialdemokra
tiska ED-kritiker ett seminarium om 
fackföreningsrörelsens syn på EMU. 
Martin Hedenmo , styrelseledamot i 
Fackliga ED-kritiker och utredare på 
LO inleder dagen och berättar om 
"EMU som en murbräcka mot den 
svenska modellen". 

Seminariet hålls i sal 11 på Ungdo
mens hus i Malmö, N :a Skolgatan 10. 
Ring Micke på distriktsexpeditionen 
te! 040- 19 8 '27 87 el. 070-638 06 59. 

Sefilm med 
Ung Vänster 

Den sjuttonde oktober inleder Ung 
Vänster sin filmfestival- "Socialistisk 
film" - med att bjuda alla aktivister i 
Ung Vänster och Vänsterpartiet på 
bio. Filmen som visas heter "Överflö
diga människor" . Det hela börjar 
18.30, då Röda Flåset håller en öpp
ningsceremoni. Efter filmen talar 
Hans Isaksson om marxistisk fllmkri
tik. 

Hela Kino är bokad. Film och före
drag är gratis. Platserna är dock be
gränsade. Anmäl dig till Ung Vänster 
Skåne (040-92 14 11) om du vill vara 
säker på att få plats. 

Filmfestivalen fortsätter sedan fram 
till den 25 med film på Södran (Me
jeriet) varje dag. Spelfilmer, doku
mentärer om bland annat polisvåld 
och Tältprojektet och föredrag står på 
schemat (som fmns på lokalen om du 
vill veta mer) . Varje visning kostar 
fyrtio kronor. Priset halveras dock för 
dig som är student eller pensionär. 

"Socialistisk film" är en del av Ung 
Vänsters kampanj "Ungdomens fyra 
rättigheter". I kampanjen vill man 
bland annat uppmärksamma ungdo
mens rätt till en meningsfull, icke
kommersiell, fritid. Med festivalen 
vill Ung Vänster visa på hur billigt det 
skulle vara att gå på bio, om det inte 
vore för filmbolagens vinstintresse. 

ROBERT NILSSON 

V-ombud 
Vänsterpartiet i Lund valde på sitt 
senaste medlemsmöte delegater till 
partidistriktets höstkonferens den 
11 november. Ordinarie delegater 
blev: 

SimaAjdahi 
Marta Cuesta 
Göran Fries 
Mari Jyrink:i-Fransson 
Nita Lorimer 
Rune Liljekvist 
Sara Mohammadi 
Anders Neergaard 
Erland Stensson 

Det betyder att valberedningens för
slag gick igenom, vilket dock skedde 
först efter sluten omröstning. De tre 
främsta ersättarna blev i tur och ord
ning Charlotte Wikander, SaimaJöns
son och Robert Nilsson. 
Årskonferensen i våras präglades av 
motsättningar och det finns ingen an
ledning att tro att de har försvunnit sen 
dess, så höstkonferensen kan bli en 
uppfriskande tillställning. Den ska 
bland annat yttra sej över skånska 
motioner till partikongressen i januari. 
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På tröskeln 
till 
imorgon 

Nu är det dags - studiecirkeln om 
Vänsterpartiet börjar den fjärde 
november. Vad skall vi använda 
studiecirkeln till? Vem är inbjuden 
till studiecirkeln? 
Svaret är att cirkeln vänder sig till alla, 
men särskilt till nya medlemmer och 
folk som är interesserade av vår poli
tik. studiecirkeln har två mål, den 
skall ge en bakgrund till Vänster
partiets historia och ideologi men den 
skall också ge möjlighet att diskutera 
aktuella teman och utveckla en själv
ständig politisk ståndpunkt. I studie
cirkeln ska vi skapa ett ideologisk fun
dament som skall ge orientering i 
andra aktuella politiska frågor. Vi ut
går ifrån boken "På tröskeln till i mor
gon", som du som är medlem får vid 
cirkelns start (du som inte är medlem 
kan köpa boken genom oss för l 00 
kronor). Tillsammans löser och dis
kuterar vi om ideologins utveckling 
från Marx över Rosa Luxemburg till 
kvinnorörelsen. 

Ekonomin är den dominerande mak
ten i vår samtid. I kursen får vi insikt 
i dess inflytande på politiken. Vi får 
möjlighet att lära oss lite om den eko
nomiska världen. Jämställdhet, miljö 
och internationell politik är några av 
de andra aktuella ämnen vi kommer 
att diskutera. 

Start 4 november 
Vi börjar den fjärde november med 
en trevlig och god middag och lite 
information om kursen, till exempel 
diskuterar vi kring kunskapssyn och 
hur vi ska gå vidare i studierna. Denna 
kväll hör vi även ett föredrag om Vän
sterns ideologiska rötter. Föredraget 
inleder om bokens första kaptiteL 
Därefter träffas vi varannan onsdag 
klockan 18:00 på partilokalen. Mö
tena inleds med en halvtimmes före
drag och fortsätter med en diskussion 
kring kapitlet. 
Alla är alltid välkomna att deltaga i 
studiecirkeln. Om du vill vara med på 
middagen är det bra om Du anmäler 
Dig till senast den andra november 
hos: 
Vänsterpartiet 
Telefon 046-13 82 13, emai1: 
lund@vansterpartiet.se 
Robert 
Telefon 046-126 185 email: 
robert.nilsson.031@ student.! u. se 
Anne 
Telefon 046 129 439, email: 
Anne_dederichs@ hotrnail .com 
Marta 
Telefon 046 12 92 41 , email : 
marta.cuesta@imer.mah.se 
anne dederichs och robert nilssen 

Förenklat politiskt basarbete: 
skriv under och klicka! 
Stöd vänsterns webb-kampanj 
"Till Sveriges riksdag och regering 
Den l april 1999 ändrades lagen i 
Sverige för att öka öppenheten kring 
SÄPO:s verksamhet. Många har där
efter begärt att få information om de 
är registrerade samt att få se sina ak
ter. En del har fått ett svar som varken 
bekräftar eller dementerar registre
ring. Andra har bara fått se brott
stycken av sina akter. De utlämnade 
handlingarna visar dock tydligt att de 
registrerade endast registreras för att 
de är engagerade medborgare, som tar 
de demokratiska fri- och rättigheterna 
på allvar. Att polisen håller uppsikt 
över brottsliga grupper har vi förstå
else för, men ingen skall registreras 
enbart för sina åsikters skull. 
Registrering av personer på grund av 
sina politiska åsikter har pågått under 
mycket lång tid. Vi kan inte se att re
gering och riksdag hittills har visat 
någon ärlig vilja att skapa full klarhet 
om åsiktsregistreringen. Trots en lång 
rad utredningar och kommissioner om 
SÄPO:s och andra underrättelseror
gans verksamhet, så är sanningen 
ännu höljd i dunkel. Detta är djupt 
otillfredsställande och kränkande för 
alla åsiktsregistrerade. Flera personer 
har stoppats i sina yrkeskarriärer, utan 
att de har getts möjlighet att försvara 
sig. Ett sådant tillvägagångssätt är 
rättsvidrigt och ovärdigt en demokrati. 
Därför kräver vi att sanningen om 
åsiktsregistreringen blottläggs en gång 
för alla. 

*Alla papper på bordet om åsiktsre
gistrering! Tillsätt en sannings
kommission av norsk modell, fri från 
den politiska makten och med en sam
mansättning som är acceptabel även 
för de åsiktsregistrerade. 
*Öppna alla SÄPO:s arkiv! Ge fors
kare fritt tillträde till arkiven och de 
åsiktsregistrerade rätt att ta del av det 
fulla innehållet i sina akter. 
*Ge alla oskyldigt drabbade full upp
rättelse!" 

Gör såhär: 
gå in på Västerpartiets hemsida: 
http://www.vansterpartiet.se 

Klicka dig fram till uppropet och skri v 
under med namn och hemort. 

Fyra procent från Lund 
18 st (4%) från Lund har skrivit un
der. VB återkommer med rapport om 
hur lundaborna reagerat på uppropet. 

Du kan också ringa Rune 046/211 50 
69 så ordnar han att du kommer med. 

Initiativtagare till namninsamlingen är 
Staffan Ehnebom, Bengt Frejd, Per 
Nygren, Hennan Schmid och Ingrid 
Segerstedt Wiberg. 



Ett steg framåt? -
Vänsterpartiet, integra
tion och antirasism 
Helgen 6-7 oktober hade jag nöjet att 
vara inbjuden som talare på vänster
partiets integrationskonferens i Norr
köping. Under ett drygt dygn disku
terades integration och antirasism mot 
bakgrund av att vi alla var överens om 
att Sverige är ett samhälle där rasism 
och rasifiering av invandrare skapar 
allt större klyftor i livsvillkor. Tem
pot var häftigt, ibland för häftigt, då 
fyra föredrag med kommentarer 
skulle avhandlas på fem timmar. Sam
tidigt var det mycket roligt att se en 
stor skara (vi var över 70 deltagare) 
av entusiastiska partikamrater från 
hela landet. Extra roligt var det att 
träffa många partikamrater med ut
ländsk bakgrund som visade upp ett 

brinnande intresse för att arbeta 
fram en mer radikal och omfat
tande politik baserad på antirasism 
och integration. Medan lördagen 
ägnades åt att diskutera hur ojäm
likhet produceras av strukturell, in
stitutionell och vardags-rasism i 
vårt kapitalistiska samhälle så äg
nades söndagen åt att diskutera och 
skriva ned förslag på vad som bör 
göras. 

~otiontillkongre~en 
Mycket av tiden gick åt till att fin
slipa vad som förhoppningsvis 
snart skall bli partiets integrations
plattform. Snabbare gick det att få 
ett stort antal underskrifter på en 
motion till kongressen om utarbe
tandet av "ett antirasistiskt program 
med inriktning på ett integrerat 

Sverige som omfattar en strukturell 
analys samt förslag på partiets inrikt
ning för att föra en antirasistisk poli
tik". Med acklamation beslutade 
integrationskonferensen också att fö
reslå partistyrelsen att förstärka det 
antirasistiska arbetet genom skapan
det av en arbetsgrupp för integration
sarbete med ekonomiska resurser för 
sitt arbete . Som första arbetsuppgift 
föreslogs att partiets interna arbete 
skulle utvärderas ur diskriminerings
och integrationsperspektiv. Det sista 
beslut som togs och på sitt sätt det 
största, var att verka för att partiets 
fyra hörnstenar klass, kön, miljö och 
internationell solidaritet skall kom
pletteras med ett femte - etnicitet. 

Alla överens i grunden 
Trots att det fanns en grundläggande 
samsyn i beskrivningen av verklighe-

ten så fanns det också klara skillna
der i hur vi politisk skall angripa denna 
form av ojämlikhet. Klarast uttryckt i 
valet av integration eller antirasism. 
Vi är inte helt överens, vi är inte alltid 
säkra på vad vi vill och vi är mycket 
osäkra på vilket stöd dessa frågor 
kommer från partistyrelsen och parti
ets medlemmar. 

Nu har vi tagit ett stort steg 
Efter alla föreläsningar, diskussioner 
och beslut så var vi mycket trötta -
men vi var inte tröttare än att de flesta 
orkade med ett leende när man sprang 
till tågen som skulle föra oss tillbaka 
till distrikt och lokalorganisation-och 
leendet verkade bekräfta att vi hade 
tagit ett steg framåt. Integrations- och 
antirasistisk politik kommer att synas 
mer framöver i vänsterpartiet. 

ÅNDERS NEERGAARD 

stora (V) sänker skatten så lilla (v) kan höja 

Den 25-26 oktober skall 
kommunfullmäktige i Lund 
besluta om budget för 2002. 

Vänsterpartiet har i sitt förslag lagt in 
omfattande väif<irdssatsningar, trots 
en starkt försämrad kommunal eko
nomi. Vänsterns förslag innebär ett 
tillskott för förbättringar av framför
allt förskola, skola och äldreomsorg 
på över 60 miljoner kronor utöver den 
borgerliga majoritetens förs lag. 
Detta vill Vänsterpartiet finansiera 
med 50 öres kommunal skattehöjning. 

En viktig förutsättning för årets bud
getprocess har varit att mitt under en 
strålande högkonjunktur, med stadigt 
ökande skatteintäkter, har det borger
liga styret i Lund lyckats med konst
stycket att drastiskt försämra den 
kommunala ekonomin. Samtidigt 
som personalen inom äldreomsorgen 
går på knäna och förskolegrupperna 
ökat till ibland 20-22 barn går inte de 
stora nämndemas budget ihop. 

Tre huvudprinciper 
har varit vägledande för Vänster
partiets budgetarbete: 
Det krävs ett rejält trendbrott i resurs
tilldelningen till framförallt förskola 
och skola. I förskolan måste barn
grupperna minska till normalt 15 i 
varje grupp. 
Finanserna skall vara sunda och det 
måste ftnnas finansiella reserver. 
Att fortsätta att fysiskt och mentalt 

förslita de anställda i Lunds kommun 
kommer att leda till fortsatt ökade 
sjukskrivningar, hög personalomsätt
ning och försvårad rekrytering. Värst 
utsatt är personal inom vården. Detta 
drabbar inte bara personalen, det drab
bar även verksamheten och innebär 
således misshushållning med skatte
medel. 
Personal, foråldrar 
och forskare blir allt mer överens om 
att det går någon sorts smärtgräns vid 
15 barn per fö rskolegrupp. Över 
denna gräns blir pedagogiken satt på 
undantag, barnen blir inte sedda, och 
personalens ansträngningar måste in
riktas på att minimera friktionen och 
att klara en acceptabel förvaring av 
barnen över dagen. På 1980-talet 
fanns norrner för gruppstorlekar. Se
dan dess har Lunds politiker succes
sivt, i små steg, försämrat förskolan. 
Nu måste ett avgörande trendbrott ske. 
Vänsterpartiet föreslår att en norm 
införes som innebär att det normalt 
skall vara maximalt 15 barn per för
skolegrupp , och 12 i småbarns
grupperna. Detta kommer att kosta ca 
30mkratt förverkliga. Förskolan för
stärks genom statliga kvalitetspengar, 
som följer maxtaxans införande, med 
5,8 mkr nästa år. Till detta lägger alltså 
Vänsterpartiet 24 mkr. 

De~utom vill vi 
ytterligare förstärka grundskolomas 

resurser- utöver de nya statliga skol
pengarna - med l O mkr. Det nya 
resurstillskottet kommer att märkas, 
då pengama skall användas direkt för 
att förbättra arbetssituationen för barn 
och lärare; fler vuxna i skolan, bättre 
läromedel, bättre arbetsmil j ö för både 
barn och vuxna i skolan. 
Vänsterpartiet villlyfta bort de gene
rella och panikartade besparingar som 

borgerligheten påfört utbildnings
nämnden i omgångar, totalt med näs
tan 5 mkr. Om dessa kraftiga ned
skärningar genomförs kommer de 
direkt att försämra undervisningen, 
samtidigt som gymnasieskolan i 
själva verket skulle behöva nya resur
ser till följd av ålderspuckeln. Till 
detta vill vi avskaffa skolmåltidsav
gifterna i gymnasieskolan. 

Vänsterpartiet anslår 
15 mkr extra, utöver kommunstyrel
sens förslag, till förstärkt hemvård. 
Hemvården skall vara så bra, och kän
nas så trygg för vårdtagarna, att det 
akuta trycket på särskilda boenden 
kan lätta och kostnader för medicinskt 
färdigbehandlade och privata vård
hem kan minska. Detta löses inte ge
nom fördyrande borgerliga experi
ment med kundvalssystem, som 
kanske 10- 15 procent av de friskaste 
och starkaste kommer att vilja ut
nyttja, utan genom att Vård- och 
omsorgsnämnden tar ansvar för vår
den och omsorgen -tar ansvar för den 
egna verksamheten. 

Under de kommande 
åren behövs det nya pengar för att 
minska sjukfrånvaron ach för åtgär
der enligt Lunds kommuns mång
faldsplan. Detta beaktas över huvud 
taget inte i det borgerliga budget
förslaget. Vänsterpartiet anser dess
utom att det är hög tid att påbötja en 
arbetstidsförkortning, börja ta steg 
mot 35 timmars arbetsvecka, i Lunds 
kommun. Detta bör inledningsvis ske 
för någon eller några speciellt utsatta 
personalgrupper, t ex inom äldre
omsorgen, för att sedan utvidgas. De 
fem miljoner vi skjuter till för perso
nalåtgärder skall främst ses som ett 
första steg mot en nödvändig upp-

gradering av personalfrågorna. 

Vänsterpartiet föreslår alltså en för
siktig skattehöjning på 50 öre. Tillfäl
let för detta är synnerligen väl valt, 
inte bara p g a verksamhetens behov 
och kommunens ekonomiska läge, 
utan också p g a utvecklingen på 
skatteområdet i övrigt. På nationell 
nivå har samarbetet mellan (s), (v) och 
(m p) lett till omfattande skatte
sänkningar. En inkomsttagare med en 
månadslön på 15 000 har i år fått en 
skattesänkning på 215 kr i månaden, 
och kommer nästa år att få skatten 
sänkt med ytterligare 224 kr. En 
kommunalskattehöjning på 50 öre 
skulle leda till att 7 5 kr satsas för sol i
darisk finansiering av prioriterade 
välfärdsområden, alltså återstår en 
skattesänkning netto på 364 kr i må
naden. Motsvarande nettoskattc
sänkning för en inkomsttagare som 
tjänar 25 000 i månaden blir 975 kr 
2001-2002. 
En kommun av Lunds storlek borde 
budgetera ett årligt överskott på ca 60-
70 mkr för oförutsedda utgifter och 
för att bibehålla ett minimum av hand
lingsutrymme. Det är alla i budget
utskottet, i alla fall i teorin, överens 
om. Vänsterpartiets förslag når inte 
ända fram till detta mål, vårt resultat 
hamnar på plus 31, lO respektive 17 
mkr för de tre åren. Det borgerliga 
budgetförslaget måste även ur denna 
synpunkt betecknas som en katastrof. 
Det leder till ett planerat underskott 
på 12,7 mkr redan år 2003. ä:jTS 0LSSON 
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Nu är Gunnar Sandin ute och 
cyklarigen 
Gunnar Sandin(GS) älskar tåg. Och 
för att ge relief åt den kampen så för 
han en aggressiv kamp mot bilismen 
och flyget. De som utnyttjar dessa 
Hirdmedel stämplas som syndare och 
hängs ut med namn i spalterna. 
Men nu slår GS till och överraskar 
med ett nytt objekt för sina aggres
sioner. I nummer 27 av VB är det re
ligionen som avrättas. 
Det är givetvis upp till GS att ta av
stånd från allt vad religion heter och 
motarbeta den. GS anser att upplys
ning är det mest effektiva sättet att 
desarmera faran med religion och re
fererar till att socialismen är en frukt 
av upplysningstiden. (Vilket på sin 
höjd är en halvsanning). 
Jag trodde i min enfald att GS var på
läst. Eller också snedvrider han med
vetet sanningen, enbart för att flnna 
argument för sina syften. I debatten 
efter terrordåden i USA har det var
nats för att vi i den västliga världen 
demoniserar den muslimska religio
nen. GS tar sats och demoniserar allt 
vad religion heter. 
GS citerar Jesus och tolkar honom 
värre än den lede själv. GS skriver om 
den "muslimska Broderskapsrörel
sen". Det är den rörelse som i Sverige 
tidigt försökte och lyckades, ge en 
balanserad bild av situationen i Mel
lan-Östern där kristna palestinier va
rit och är broderskaparnas mest 
frekventa informations givare. 
GS generaliserar och talar om att 
"predikanter åstadkommer mycket 
ont i Latinamerika." Visst flnns det 
högerkristna som uppfört och uppför 
sig befängt även på den kontinenten. 
Men hur många katolska präster har 
inte ställt upp för de fattiga och ut
satta? Vem har de senaste decennierna 
varit en symbol i kampen för rättvisa 
om inte Don Helder Camara, den 
brasilianske ärkebiskopen som avled 
för några år sedan? För att inte tala 
om Pingströrelsens kamp mot fattig
domen i många latinamerikanska län
der. Ett sanningsvittne har du i 
miljöpartisten och författaren Guilem 
Rodrigues da Silva som kom hit som 

flykting, räddad av ett par svenska 
pingstmissionärer. Ta en lektion av 
honom innan du nästa gång försöker 
dig på att ge en historieskrivning! 
Jag skulle kunna fortsätta uppräk
ningen av GS snedvridna eller stym
pade argumentation. 

Men varför bryr jag mig 
i den här frågan? 
Jo, därför att den är intressant och är 
föremål för många människors inten
siva bearbetning. GS må raljera över 
att en buss ersätter kors i en dödsan
nons, som om det var tecken på den 
definitiva avkristningen i det här lan
det. J ag tror snarare att människor fri
gjort sig från den tidigare stats 
kontrollerade kyrkan, från" den heliga 
bråten" och att människor idag vågar 
närma sig de existentiella frågorna på 
ett nytt och fritt sätt. Den lagiska, hårt 
styrda religionsutövningen har ersatts 
av något nytt, friheten att i en dialog 
med medmänniskor söka sig fram till 
något som är värt att tro på. Någon 
som kan ge vår stund på jorden en me
ningsfull inriktning. Tron är person
lig, det är upp till var och en att ac
ceptera eller förkasta den. 
Men GS generaliserar och vill att 
människan skall veta sin plats och den 
är i famnen på socialismen och marx
ismen. Jag tolkar det som ännu ett 
kvarlevande exempel på den klassiska 
konformism som präglat kommunis
men, den som fortfarande lever kvar, 
trots att en del gjort försök att plocka 
fram liken ur garderoberna. 
Som liberal respekterar jag givetvis 
att GS har en annan inställning till tro 
och religion än vadjag själv har. Men 
jag förväntade mig att han skulle ge 
sig ut i striden med lite mer på föt-
tema. 

GösTA JoHN BREDBERG 

Religionen: ett högaktuellt 
problem. Kommentar till 
Gösta John Bredberg 
Ska börja med en korrigering. Den 
extrema islamism som Usarna bin 
Ladin företräder anses ha sitt moderna 
ursprung i en egyptisk rörelse som 
brukar kallas de muslimska bröd
raskapen. I min text använde jag ut
trycket "broderskapsrörelsen", vilket 
knappast är någon felöversättning 
men flck Gösta John Bredberg och 
kanske andra att associera till den 
svenska organisationen för kristna 
socialdemokrater. 
Det var inte meningen. 

Materialism och 
vulgärmaterialism 
Jag lyfte fram Karl Marx materialisti
ska religionskritik. Men marxismen 
har förvisso utvecklats sen hans tid
vilket han själv skulle ha varit den 
förste att uppskatta. Inte minst har 
under 1900-talets ideutveckling synen 
på relationen mellan bas och över
byggnad nyanserats, i riktning mot att 
den senare har tilldelats en mer själv
ständig roll. Det gäller även den vik
tiga del av överbyggnaden som heter 
religion. 
När vänstern i dessa dagar ska ta ställ
ning till angreppet mot USA den Il 
september och dess följder hamnar 
den ibland, somjag ser det, i en slags 
vulgärmaterialistisk tolkning som för
ringar religionens autonomi. Man be
tonar tredje världens fattigdom och 
maktlöshet som grogrund för terror
rörelser. Visst, men det är ingen till
räcklig förklaring. 
Se på en annan religiös extremism än 
den muslimska, nämligen den judiska. 
Få företeelser vållar just nu mer skada 
och oro än strävan efter Eretz Israel. 
Bosältarrörelsen behärskar Israels 
politiska ledning. Det har blivit när
mast omöjligt att tänka sej ett enhet
ligt, sekulariserat eller mångkon
fessionellt Palestina, utan vi kommer 
att få leva med en tvåstatslösning som 
aldrig kan bli bra. 
Men inte kan man förklara den judiska 
extremismen och dess tillväxt under 
senare decennier med judisk fattig
dom eller underordning! 

Sociala krafter 
Det är just denna religionens auto
nomi som gör att det för vänstern inte 
räcker med att angripa kapitalismen 
eller kapitalistiska supermakter för att 
åstadkomma en bättre värld. Ä ven 
religionen som sådan måste undermi
neras . För det förra sekelskiftets 
svenska arbetarrörelse och andra 
rationalister var måltavlan enbart kris
tendomen. Nu måste spektret breddas 
till andra religioner. 
''Tron är personlig", säger Bredberg. 
Det är dels en truism, dels uttryck för 
en individualistisk syn som kanske är 
naturlig för en liberal, men som har 
sina begränsningar. Om det bara hand
lade om den enskilde och hans före
ställningar vore det en enkel sak, men 
religioner är framför allt sociala kraf
ter, vare sej det gäller det svenska 
Missionsförbundet eller de muslim
ska brödraskapen, och samfunden är 
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ideologiska (stats)apparater, för att 
åberopa Louis Althusser. 
Och med dollarmiljarder (Usama bin 
Ladin) eller en högteknologisk stat 
(Israel) till sitt förfogande kan den re
ligiösa extremismen bli livsfarlig. 

Dengamla 
vanliga taffiigheten 
Inspirationen till mina funderingar 
var som sagt en insändare i Syd
svenskan som efterlyste vänster
partiets kandidatlistor i kyrkavalet 
nyligen. Jag hoppades att de saknade 
valsedlarna var ett medvetet ställ
ningstagande v-organisationernas 
sida. 
Någon dag efter VB:s pressläggning 
kom emellertid ett svar i sydsvens
kan där Olof Norberg, ombudsman 
på v-distriktet, beklagade att inte par
tiet i Skåne hade bevakat valet bättre 
och ställde bättring i utsikt till en an-
nan gång. 

GUNNAR SANDIN 

KOMMUNALPOLITIK 

Måndag15 /10 kl. 19.00 Möte på 
partilokalen om kommunalpolitik. 
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