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Jag vill berätta om mina egna reflex
ioner under veckorna som gått sedan 
de fruktansvärda terrordåden i USA. 
Det är oacceptabelt att ta till våld i 
religionens eller politikens namn. Ett 
märkligt resonemang har dykt upp 
under veckorna som gått. Det är tyd
ligen så att om man är emot USA: s 
vedergällningsattacker mot Afghani
stan så påstås man vara för terrorism. 
Som enveten pacifist stämmer inte 
detta för mig. 

Beträffande Talibanregimen i Afgha
nistan är vi många människor i 
kvinnoorganisationer och människo
rättsorganisationer som i flera år for
sökt att få FN och andra organi
sationer att reagera kraftfullt mot det 
kvinnoförtryck som råder i Afghanis
tan - utan större framgång. 

För ett år sedan var jag med i en 
världskvinnamarsch i Bryssel mot 
fattigdom och våld. Mellan 30-40 000 
kvinnor från hela världen marsche
rade genom Bryssels gator. Demon
strationen präglades av musik, sång 
och dans och kraftfulla slagord. Sju 
poliser var utkommenderade att hålla 
ordning på tåget och inte en vålds
handling förekom! Det osynliggjordes 
i media. 
Sammanfattningen av tåget blev en 

Läsning för Per T Ohlsson: 
Får man tycka så här? 
"Den viktigaste svagheten i USA:s 
antiterroristpolitik har varit att inte 
agera på terrorismens grundläggande 
orsaker ... Omständigheter som be
främjar terrorism kan åtminstone 
dämpas genom konfliktlösande an
strängningar och genom hjälp inom 
områden som ekonomisk utveckling, 
utbildning och befolkningskontroll. 
USA måste omvärdera sin politik i 
konflikten mellan palestinier och 
israeler och i Irak, som har gett upp
hov till djup ilska motArnerika i den 
muslimska världen .. . Vi bör också 
söka vägar för att stärka banden me!-

gemensam skrivelse till Kofi Anan 
och FN. 

En attack mot ekonomins högsäte 
USA fick omvärlden att reagera. 
Cyniskt nog betalades USA:s skuld 
till FN snabbt in - pengar som kunde 
ha räddat många människoliv under 
de föregående åren. 

Fruktansvärt är att flera tusen män
niskor fick sätta livet till i attacken 
samt alla oskyldiga som nu drabbas i 
vedergällningen mot Afghanistan, 
främst kvinnor och barn. 
Man kan ju undra när vi alla skall rea
gera mot att vi på ett så hänsynslöst 
sätt skickar ut företrädesvis unga män 
att bli kanonmat och utsätter civila 
runt om hela världen för ett livslångt 
lidande. 

Krigsindustrin kostar minst 800 mil
jarder dollar per år, vattenförsörj
ningen i u-länderna skulle kosta 20 
miljarder dollar att bygga ut och lika 
mycket skulle det kosta att bygga ut 
barnhälsovården i tredje världen. 
Vi måste förändra vårt sätt att lösa 
konflikter- vi måste arbeta för en rät
tvis fördelning över hela vår jord då 
förtryck föder hat som sedan kan ut
trycka sig i terrorism. 
Vi måste arbetaför fred på jorden. 

lan västerländska värderingar och is
lam med syftet att bekämpa iden om 
en 'clash of civilizations'." 

Stöder Philip terrorister, Per? 
"Philip C Wilcox Jr i New York Re
view of Books. Wilcox är USA:s före 
detta "Ambassador at L arge for 
Counterterrorism" (1994-1997). 
Det är alltså detta man, enligt vissa 
ledarskribenter i borgerliga medier, 
inte får tycka eller skriva i Sverige 
eftersom man då med automatikham
nar i samma läger som terroristerna." 

Källa: 
NEw YoRK REVIEW oF BooKs 

Hjälp oss 
snälla läsekrets! 
att hitta "Ättestupor" i cykelbanorna 
I Tekniska nämnden har (v) under 
mandatperioden lämnat in ett antal 
förslag som rör gång- och cykeltrafik 
(GC-trafik). Vi har t. ex. föreslagit att 
iknapptryckerietl vid trafik! jusen ska 
tas bort, och nu senast har vi lämnat 
in förslag på ny pållissy (jag har be
stämt mej för att så lång som möjligt 
använda svenskstavning av nya eng
elska låneord) för GC-banoma. Plus 
en hel del andra förslag om förbätt
ringar för GC-trafiken. Eftersom 
nämndens borgare reflexmässigt rös
tar emot (v)-förslag i dessa frågor har 
jag ägnat mycken möda åt att be
grunda om det kan vara något fel med 
förslagen. Så småningom komjag på 
med en möjlig förklaring: förslagen 
har ofta varit på en mer övergripande 
nivå och kanske är det så att borgarna 
har svårt att hänga med i generella 
resonemang? Kanske det fungerar 
bättre om vi går ner på en oerhört kon
kret ni v å? Alltså: i stället för att t ex 
föresl å att GC-banorna ska vara 
jämna, breda och raka så går vi in på 
nivån reellt existerande gupp, kring
elikrokar osv. 

Häftiga kanter 
För att lokalisera så många felaktig
heter och trafiksäkerhetsrisker som 
möjligtiGC-terrängen behöver vi lä
sarnas hjälp. Vi tänkte, försöksvis ,gå 
ut med att få hjälp att lokalisera "ätt
estupor" i cykelbanorna. Ni vet sådana 
där häftiga kanter och närmast obe
fintliga avfasningar som gör att for
donet vid passage i normal cykelfart 
knakande och kvidande knäar till un
der en, ringklockan klingar till, kas
sen med öl klirrar som en glasåter
vinningskåntäjner, sadeln slår upp i 
gumpen med våldsam kraft, luften 
pressas ur lungorna och enbart försy
nens nådiga och rådiga ingripande 
förhindrar att man voltar. (Dessvärre 
ingriper inte alltid försynen och då går 
det riktigt illa). 

Hjälp oss! 
Snälla läsekrets, hjälp oss vänster
partister i Tekniska nämnden att lo
kalisera så många "ättestupor" möj
ligt. Lämna en så tydlig lägesbe-

skrivning som möjligt på e-posta-
dress: HYPERLINK 
"mailto:ulf.nymark@telia .com" 

ulf.nymark@telia.com, eller un
der min postadress: Fritjafs Väg 9, 
224 66 Lund eller telefon 13 15 17. 
När vi fått in tillräckligt många svar 
som ska vi ta itu med att försöka över
tyga den borgerliga majoriteten i 
nämnden om att gå med på snabba 
åtgärder. Och så ska vi erbjuda borga
ma att följa med på en cykeltur bland 
alla ättestupor. Fast det sistnämnda 
kan komma att dröja: en och annan 
moderat får vi nog först lära att cykla. 
Faller detta försök med aktiv läsar
medverkan väl ut så kommer vi att 
gå på i ullstrumporna med andra bris
ter i gång- och cykeltrafikmiljön. 

ULFNYMARK 

Underbara, fasansfulla 
människa 
Kulturen i Lund öppnar den 10 no
vember en utställning med namnet: 
"Underbara, fasansfulla människa". 
Det är en tillfällig utställning, som 
dock skall visas hela vårterminen. 
Man bygger upp ett särskilt program 
för gymnasieeleverna. Bevaka också 
den föreläsningsserie som löper pa
rallellt. 

Utställningen tar sin utgångspunkt i 
föremål från koncentrationslägret 
Ravensbri.ick. Från dessadrarman trå
dar både bakåt och framåt i tiden. Man 
nystar i de vetenskapshistoriska röt
ter som börjar med Linne, som defi
nierade jordens människoraser. Mot 
nutiden följer man människoöden och 
fördomar mot judar och romer. Kan 
en rom vara busschaufför i Skåne? 

I de vetenskapshistoriska avsnitten 
av utställningen visas kranier och ske
lett ur Anatomens tidigare samlingar. 
En judisk man som begick självmord 
i häktet i Lund. En rom som avlidit i 
Malmö fängelse. Vidare den unga 
samekvinnan som dött på lasarettet i 
Lund. Inga anhöriga har tagit hand om 
och gravsatt deras kvarlevor. Männis 
kor som under 1800-talet fördömdes 
på grund av begångna självmord, av 
kyrkan, av samhället och den egna 
familjen. Vi måste minnas dessa män
niskor. Vi måste komma ihåg den 
människosyn som rådde och motar
beta den varhelst den framträder idag. 

LisA 



Efter attacken den Il september, står 
det helt klart vem som står på vilken 
sida. 
George W Bush förklarade att den 
som inte är med USA är mot demo
krati och mot människor. 
På den andra sidan förklarade tali
banamas religiösa ledare att de som 
inte med dem, är otrogna, och att 
jihad, heligt krig, är ett måste mot 
dessa otrogna. 

Alla utom v och mp 
Enligt Bush och Talibanema finns inte 
en tredje väg. Tyvärr är det samma sak 
i nästan alla tidningarnas ledar
kommentarer. Alla partier, utom 
vänsterpartiet och Miljöpartiet, ställde 
sig på USA:s sida. 
Massmedia visar bilder från krigs
drabbade Afghanistan men så snabbt, 
att man inte får någon känsla av att 
människor skadas eller dödas. Inte 
heller att de också är människor pre
cis som vi. Samtidigt visar de kryss
ningsmissiler, så spännande att man 
vill se var den faller precis som om 
det vore amerikanska krigsfilmer. 
När folk demonstrerar, är det vanligt 
att halvera antalet deltagare. När de 
blir tvungna att visa bilder, blir det så 
kort, att man inte hinner se sig själv, 
även om man står först bland åskå
darna. Vilken negativ påverkan har 
inte sådana bilder? 
Det förvånar mig faktiskt, att vänster
partiet fortfarande har så höga siffror 
i opinionensundersökningarna, trots 
alla attacker mot oss från massmedia. 
Det glädjer mig att folk börjar göra 
motstånd, och att motståndet växer 
hela tiden. 
USA:s makt och dominants skapar 
bara hat och missnöje. Tänk vilket hat 
och vilken förnedring de kände som 
var beredda att offra sig och andra bara 
för att visa USA. vad en eldig makt är 
det. 
Det finns en tredje väg. Säg ja till 
denna tredje väg som innebär demo
krati och socialism. Säg nej till USA:s 
kapitalistiska makt. Säg också nej till 
talibanema och andra religiösa och 
diktatoriska stater. 

lbrahim Kakahama 
styrelseledamot Vänsterpartiet Lund 

Redaktionellt 
VB-redaktionen uppvaktade red. Jan 
Mårtensson när han i onsdags gick i 
pension. VB bjöd på en farsk Lucifer
krönika till hans ära. Röda Kapellet 
spelade Bandiera Rossa med en all
deles särskild glöd. 
VB behöver en kvinnoredaktion. I 
väntan på den har Rune Liljekvist 
gräddat en kvinnobulle. Tack till Nita, 
Lisa, Maria, Nilla och Charlotte som 
kryddade och knådade degen. 

stadens redaktör ?;~ [.' 
När Jan Månensson, under många år 
chef för sydsvenskans lundaredaktion 
och stadens tongivande politiske kom
mentator, nu går i pension fmns det 
anledning att säga några ord. 

För det första ett tack för mycken 
trivsam läsning i de mest skilda äm
nen. Och framför allt ett stort tack för 
hans vilja att slå vaktom stadens egen
art. Detta Lund fortlever nämligen inte 
av sig själv, det krävs människor som 
var och en i sitt sammanhang arbetar 
för att det ska fortsätta att erbjuda en 
god livskvalitet. Jan Mårtensson har 
med kunnande och engagemang gjort 
detta och på alla lundabors vägnar vill 
vi på VB tacka honom. 

Lund - staden utan tidning 
Men visst vill vi också påminna om 

den ovanliga dagstidningssituation 
han har verkat i. Som Veckobladet så 
ofta har framhävt så är Lund den 
största dagstidningslösa staden i lan
det och det har sina konsekvenser. Det 
innebär att det finns ingen politisk re
daktion som kommenterar staden. 
OlofWahlgren varnade visserligen för 
lundavänstem i sydsvenskans ledare 
på 60-talet men Per T har valt att av
stå. Kommunalpolitiska kommentarer 
kräver lokal förankring och någon 
sådan har inte funnits på de politiska 
redaktionerna hos vare sig syd
svenskan, Arbetet eller Skånska Dag
bladet. Visst, Dagens Nyheter skriver 
heller inte några ledare om kommu
nalpolitiken i Södertälje och Uppsala 
men det gör i stället Sörmlands Ny-

heter resp. Uppsala Nya. I Lund sak
nas en sådan röst. 

Det fanns alltså en nisch som stod 
öppen, och därigenom fick Jan Mår
tensson i sina referat och krönikor ett 
stort inflytande. Alla som besökte 
Lunds kommunfullmäktige, säg i mit
ten på 1980-talet, har säkert minnes
bilden kvar: där sitter Jan Mårtensson 
i en av stolarna vid räcket i uppgången 
till sessionsalen. Framför honom 
deftlerar i tur och ordning Lunds kom
munalpolitiker av alla schatteringar, 
sticker till honom sina manuskript från 
anförandet de just hållit i sessions
salen, byter några ord och försäkrar 
sig om hans välvilja och uppmärksam
het. Här kunde man verkligen tala om 
tredje statsmakten, om hur ett dorni
nerande medium avgjorde bilden av 
verkligheten och om hur de politisk 
aktörerna anpassade sig till faktum. 

Vem tar hand om avhoppen? 
Det positiva med detta var att kom

munalpolitiken i Lund fick stor pu
blicitet, Jan Mårtenssons krönikor 
var så nöjsamma att de lästes långt 
utanför de politiskt intresserades krets. 
Vänsterpartiet i Lund missgynnades 
säkert inte under dessa år: partiet upp
visade då så stor vitalitet och fräschör 
i sin opinionsbildning att det ständigt 
inbjöd till kommentarer och spaltut
rymme. Vänsterpartister har ju sällan 
hållit tand för tunga och också när de 
gled ur partiet och politiken har de 
bjudit på tacksamt nyhetsstoff, inte 

~ ""' -\ 
sällan på löpsedeln. Det är nästan så 
man kan bli bekymrad: vem ska nu ta 
hand om avhoppen och på så sätt på
minna om partiets existens? 

Klockrent slag 
J ag tror att J an Mårtensson har haft 

stort inflytande i lundapolitiken, fram
för allt på den borgerliga sidan där han 
verkat dämpande och modererande 
de rabiata högerpolitikerna har inte 
haft någon tillskyndare i honom. Ge
nomgående har han arbetat med måt
tfullhet och små medel: löje, lätt ironi, 
ja klassisk Lundagårdsstil. Hans in
flytande har mer sällan gällt enskilda 
frågor, men låt mig erinra om ett fall 
där han avgjorde saken. Det räckte att 
Jan Mårtensson skrev en krönika om 
den planerade trädfållningen i Hoim
bergska parken inför en gång- och 
cykeltunnel under Fasanvägen på 
Väster för att de borgerliga trafik
politikerna omedelbart skulle inställa 
det hela. Jörgen Jörgensson (fp), po
litiskt huvudansvarig, föll ihop i en 
liten hög. Det var ett klockrent slag 
för vilket vi västerbor är djupt tack
samma. 

Vi ses på barrikaderna! 
Förhoppningsvis kommer Jan Mår

tensson att skriva krönikor också som 
pensionär och vi på VB kommer sä
kert att polemisera mot honom - det 
fmns gränser för våra hyllningar. Men 
tack J an och lycka till, vi ses på barri
kaderna! 

UCIFER 

Funktionsnedsättning är ett medicinskt problem, 
handikapp skapas av samhället 
(fortsättning på en artikel i VB nr 31) 
"Drygt var femte svensk har någon 
form av funktionsnedsättning. Funk
tionsnedsättning är inte detsamma 
som handikapp. En funktionsnedsätt
ning kan däremot få handikappande 
konsekvenser. Människor kan ha en 
funktionsnedsättning på grund av fy
siska eller intellektuella skador eller 
sjukdomar, syn- eller hörselskador, 
medicinska tillstånd eller mentalsjuk
domar. Sådana skador, tillstånd eller 
sjukdomar kan vara av bestående el
ler övergående natur. Handikapp av
ser förlust eller begränsning av 
möjligheterna att delta i samhällslivet 
på samma sätt som andra. Handikapp 
beskriver mötet mellan människor 
med funktionsnedsättning och omgiv
ning." 
De här raderna har jag hämtat ur Hal
lands landstings handikappolitiska 
program. Samma beskrivning gör 
Lunds handikappolitiska program. Ur 
en annan text, en förstudie för en hög-

skoleutbildning i Universal design 
eller Design för alla, hämtar jag föl
jande: 
"I livets olika skeden möter vi som 
individer ett stort antal budskap och 
artefakter. När vi är unga begränsas 
tillgängligheten till olika saker av fy
siska begränsningar av övergående 
natur. Vissa begränsningar för yngre 
är naturliga, andra är slumpmässiga 
och begränsar rörelsefriheten. Det 
vore önskvärt om samhället som hel
het kunde minimera de slumpmässiga 
(oönskade) begränsningarna och op
timera de naturliga. 
Mycket förenklat kan det påstås att 
ansvariga för produktutvecklingen ser 
en ung, lång, frisk man som implicit 
målgrupp. Självklart är många med
vetna om att målsegmentet kan vara 
något annat men ändå utformas pro
dukten för den unge mannen. Den 
demografiska förändring som präglar 
stora delar av den västliga hemisfä
ren visar dock att morgondagens 

största målgrupp blir äldre, med längre 
livslängd och större krav. Varför ska 
man, med dagens möjligheter, behöva 
acceptera begränsningar i sitt yrke el
ler på sin fritid p g a en naturlig pro
cess? 
En åtgärd som gör det möjligt för den 
funktionshindrade att överhuvudtaget 
använda en produkt, kan för den som 
saknar funktionshinder innebära en 
kortare inlärningsmetod och högre 
upplevd kvalitet. Att medvetet utnyttja 
denna insikt skapar utvecklingskraft 
för såväl företag som offentliga insti
tutioner samtidigt som konsumenten 
får en tillgängligare produkt eller 
tjänst. Att arbeta med tillgänglighet 
som ett konkurrensmedel utvidgar den 
potentiella marknaden för alla varor 
och gänster. ( ... )Det bör vara möjligt 
att skapa tillgängliga produkter och 
samtidigt ta hänsyn till de psykolo
giska effekterna, dvs vem vill känna 
sig gammal, sjuk eller dum? Till-
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Tillbaka till ghettot I 
Lund är så speciellt - på så många 
olika sätt. Hur speciellt det faktiskt är 
inser man med brutal verkan när man 
efter sju månaders Lundavistelse 
dimper ner igen i Göteborgs norra för
orter. Eftersomjagjobbar i Göteborg 
sedan sju år tillbaka, innehar jag näm
ligen en etta i Hjällbo, en del av södra 
Angered, en utmärkt billig och bra 
våning med sex trappors utsikt över 
Göta Älv. Menjag bor fel. Respekta
bla 50-åriga universitetslektorer skall 
inte bo där ute - det är invandrar
ghettot. Under åren jag bott där har 
jag observerat hur man kunnat regist
rera varje skiftning i världsläget, vruje 
ny flyktingkatastrof, i varpen i den väv 
som boende i Hjäll bo utgör. Det märks 
också mycket tydligt att Sverige se
dan några år tillbaka helst inte vill ta 
emot asylsökande. Det kommer inte 
längre några nya etniska grupper. Sjäv 
har jag upplevt influxet av både so
malier och bosnier. Det är oerhört lätt 
att avläsa: vi har numera både bos
niska kaffesorter i affaren och diverse 
balkanska schlagersångare som upp
träder, vi har ett kafe där somaliska 
män sitter; billighetskedjan RIMI har 
nästan helt tagit bort sin köttdisk och 
i stället etablerat en halal-affar. Vi har 

också en halal-pizzeria, öppen till och 
med på julafton i denna okristna om
givning. Fotbollslaget Ass ur är redan 
gammalt och väl etablerat. 

Marknaden fungerar alltså, vilket på 
ett sätt kan kännas ganska trösterikt: 
det finn s alltid en massa människor 
som ser till att det folk vill ha finns 
till hands. Ingen i Hjällbo behöver 
nödvändigtvis tvingas in i en svensk 
mall om den inte vill, utom när det 
gäller a) gå på posten, b) gå till 
socialen om det behövs samt ytterli
gare: vi har flera frodiga daghem och 
förskolor där barnen ramlar omkring 
och kommunicerar på svenska, efter
som det är det enda gemensamma 
språket. 

Men: Göteborgsposten och andra förf
ärade medieinstanser (minns ni Peter 
Birros Hammarkullen? Större delen 
av exteriörerna var inspelade i Hjäll
bo, den italienska pizzerian som ut
sattes för rysk utpressning finns 
faktiskt) trycker ständigt ner oss ge
nom att berätta i vilken virvel av kri-
minalitet och elände vi lever. Den 
enda trösten är att de flesta ute hos 
oss inte läser liberala tidningar från 

innerstaden och när det gäller TV hål
ler vi oss till våra paraboler. Så bilden 
presenteras framför allt för de trygga 
innerstadsboende samt folk som bor i 
Lerum. Faktum är, att på dessa sju år 
har jag aldrig någonsin, ens om jag 
ansträngt mig, sett några som helst 
tecken på kriminaliteten som påstås 
grassera eller känt mig otrygg när jag 
gått hem från spårvagnen på kvällen. 
Det värsta är egentligen att man ib
land måste titta strängt på tonårsfötter 
som läggs upp på spårvagnssätena. 
Fast då tas de alltid snabbt ner. 

Naturligtvi s undrar man då var 
Vänsterpartiet finns i all denna mång
fald, där inte så få tvingats fly från 
auktoritära stater på grund av vänster
åsikter. Tyvärr kan jag inte riktigt 
tycka att det fyller ett uppenbart poli
tiskt vacuum. Partiet finns i själva 
Angered, och är starkt förankrat i den 
fackliga rörelsen (där finns t.ex. 
Estrella och flera andra industrier). 
Med åren har man kommit så långt 
att man inkorporerat finländska in
vandrare från 60-talet; även en del 
latinamerikaner har under de senaste 
åren blivit aktiva i partiet. Men inga 
andra, och speciellt inte kvinnor. 

Innerstadspartiet är inte populärt: "de 
bryr sig bara om feminism, stadsbib
lioteketoch vägbulor". Göteborg som 
gammal arbetarstad har djupa rötter, 
men en annan verklighet tränger sig 
på ute i våra förorter. 

CHARLOTTE WIKANDER 

Nyttig läsning 
för borgerliga 
privatiseringsivrare: 
"För fem år sedan privatiserades den 
brittiska motsvarigheten till Ban
verket, Railtrack. Sedan dess har an
talet olyckor stigit, bolaget har 
kritiserats hårt och allmänhetens för
troende ligger på en bottennivå. 
Det numera vinstdrivande bolaget har 
dragit ned på säkerhet och underhåll. 
Sedan 1997 har tre allvarliga tåg
olyckor inträffat, i den värsta dog 31 
personer. 
Trots bolagets neddragningar är nu 
pengarna slut. Bolagets vd har avgått 
och den brittiska regeringen har med 
hjälp av domstol tillsatt sina egna för
valtare. Det troliga är att Railtrack er
sätts av ett statligt, icke vinstdrivande 
bolag." 

KÄLLA: DAGENS NYHETER 

Dyr utredning eller verklig valfrihet? 
Vad vill vi betalaför med kommunala 
sknttemedel? Vilket valfrihet vill vi ha 
i hemtjänsten? 
Vid vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde den 30 maj i år beslöt 
den borgliga majoriteten att "uppdra 
åt förvaltningen att konkretisera pla
neringen för att införa kundvalsmo
dell för i första hand hela hem
tjänstverksamheten, men även prova 
om hemsjukvården kan ingå, fr o m l 
januari 2002". 
Sedan dess har egentligen inget hänt. 
En utredning pågår som skallläggas 
fram innom kort. 
Detta beslut innebär kostnader för en 
stor utredning och har som mål att 
införa kundvalssystem i Lunds kom
muns hemtjänst, med mera. 

Att kräva att en redan mycket hårt 
belastad förvaltning ska utföra ett så
dant uppdrag är orimligt, eftersom 
kostnaden i form av personalresurser 
blir mycket hög. Men vad ännu värre 
är, är att det som ska utredas och pla
neras till denna onödiga kostnad är ett 
orättfardigt system som riskerar att 
utsätta de svagaste människorna för 
en helt omänsklig och orättvis situa
tion. 
I förvaltningens utredning som pre
senterades inför nämndmötet den 30 
maj kan läsas att "kundvalssystemet 

innebär att brukaren väljer de utför
are han anser ger bäst kvalitet. För 
företagen som utför tjänsterna inne
bär systemet att inkomstema kan va
riera relativt kraftigt över tid. Små 
företag och företag med begränsad 
verksamhet kan ha problem att klara 
perioder av mindre intäkter." 

Vem ska betala för den överkapacitet 
som alltså måste finnas? Våra skat
ter? Det är i varje fall inga entre
prenörer som kommer att ta den 
kostnaden -de ska ju få ut vinst! 

Förvaltningsutredningen fortsätter: 
"Det offentliga huvudmannaskapet 
innebär att kommunen alltid har an
svaret för verksamheten, i förhållande 
till kommuninvånarna och brukarna." 

Kundvalssystemet innebär att den 
som är sjuk och behöver vård, själv 
ska välja från en lista över entre
prenörer, ta kontakt med dem, admi
nistrera när och hur den service de 
behöver ska ges åt dem. 

Valfrihet är att påverka hur vården ska 
utföras. Valfrihet är att ha högt i tak 
och resurser så att personalen kan an
passa den service de erbjuder till vruje 
individ som behöver den. Att från en 
lista på entreprenörer få välja vilken 

av dem som skall utföra en av kom
munen i detalj definierad tjänst har 
inget med valfrihet att göra. 

Utgångspunkten för kundvalssyste
met är baserad på att den sjuka eller 
svaga person som är i behov av hjälp, 
ska svara för att kunna bedöma kvali
tet i vården. Med andra ord, den som 
är sjuk eller svag ansvarar för att han/ 
hon har den kompetens som behövs 
för att bedöma om de får korrekt, 
modem, bra vård. Detta är orimligt 
och djupt orättvist. 
Trygghet är att få förtroende för den 
som ska ta hand om en. Särskilt i äld
revård är det en inbyggd del av verk
ligheten att äldre människor med tiden 
får svårare att kommunicera sina 
önskningar klart. Att veta att allt ef
tersom tiden går finns det personal 
som känner en vet hur man vill ha det 
är mycket viktigt. 

Kundvalssystemet har alltså inget 
med trygghet och kontinuitet att göra! 
Om personal inom vården får ut
rymme att organisera sitt arbete, ta 
ansvar för sin arbetssituation och 
skapa en flexibel ram för verksamhe
ten, finns det en klar motivering att 
göra allt för att rehabilitera och ge 
friskvård. Ju starkare, gladare och fris
kare de människor är som behöver 

deras hjälp, desto 
och desto mer tid l 
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mellan multinationt. .·r:.::prenörer, 
däremot, där betalningen enbart räk
nas i relation till en siffra som ska re
presentera en vårdtyngdmätning av 
varje individ, finns det ingen som helst 
motivation till friskvård. Målet kan 
snabbt bli att man ser till att patien
terna får så höga sifftor som möjligt 
för att garantera högst utdelning eller 
betalning. Vilket motiv finns till att 
någon ska bli så bra att han/hon näs
tan klara sig själv? 

Kundvalssystemet är alltså 
en snabb väg till vårdberoende l 
Hemtjänsten ska erbjuda dem som är 
svaga det stöd, den hjälp och vård de 
behöver, på ett tryggt och effektivt 
sätt. Personalens kunskap ska tas till 
vara och de ska ges möjlighet att er
bjuda kontinuitet i vården. Lunds in
vånare ska veta, att när de behöver 
hemtjänst kommer de att kunna på
verka den vård de får. De ska veta att 
de erbjuds verklig valfrihet. 
Den pågående utredningen bör alltså 
läggas ned omgående och resurserna 
användas för att utveckla en verklig 
valfrihet för såväl vårdpersonal som 
personer i behov av deras hjälp! 

NITA LORIMER (v) 
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Blom Karin 
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Gunnarmot 
Du har fel Gunnar Sandin! 
I förra VB gjorde du bedömningen att 
fredslinjen visserligen är riktig, men 
att vänsterpartiet kommer att förlora 
på den. Du framförde två argument: 
dels att demonstrantema mot bomb
ningen av Afghanistan är få järnfört 
med antalet röstande och dels att vpk 
under vänsteruppsvinget 1968 gjorde 
sitt sämsta val genom tiderna. 
Jag är övertygad om att du har fel. 
Vänsterpartiet vinner på fredslinjen. 
Vänsterpartiet 2001 kan inte järnfö
ras med vpk 68. 
Gudrun Schyman krävde i början av 
oktober bombstopp i Afghanistan trots 
den öronbedövande krigshetsen från 
ett totalitärt enstämmigt politiker- och 
mediaetablissemang, som i sin para
noia gav en vanvettigt förenklad bild 
av konflikten och riktade diffusa hot 

sig i amerikansk dominans i regionen. 
Att kräva en sådan fred var raka mot
satsen till vänsterpartiets nuvarande 
krav att USA ska stoppa bombningen 
av Afghanistan. 
Avskyn mot vpk stegrades när Sov
jetunionen gick in i Tjeckoslovakien 
den 20 augusti, tre veckor före valet. 
FNL-ama demonstrerade omedelbart 
mot Sovjet och fortsatte att göra det 
varje år tills segern i Vietnam var vun
nen 1975. 
C. H. Hermansson, som länge insett 
allt detta, tog förtvivlat avstånd från 
inmarschen, men kunde inget göra för 
att avvärja svenska folkets kompakta 
misstro mot partiet. Senare angreps 
han av dess stalinister för sitt ställ
ningstagande. 
Sådant var, som du mycket väl vet, 
läget när vpk gjorde sitt sämsta val 
genom tiderna. Från den bottennivån 
startade den långsamma förnyelse av 
partiet som lett till dagens opinions
siffror. 
Och jag är övertygad om att freds
linjen och modet att gå mot strömmen 
kommer att öka respekten för partiets 
politik under kommande månader och 

mot alla som "mälde sig ut" från enig- _år_. ----7..-:=-=~-=-r=-==c=cc~ 
beten. GUNNAR STENSSON. 

När USA nu sedan fem veckor bom
bar Afghanistan och ser ut att fortsätta 
under överskådlig framtid, står 
vänsterpartiet redan i spetsen för en 
stor och växande opinion, som sträc
ker sig från Röda korsets ordförande 
fru Magnuson (prinsessan Christina 
för mig) via breda socialdemokratiska 
kretsar (de kommer att höras på parti
kongressen) till alla ungdomsgruppe
ma på vänsterkanten. 
Redan nu börjar Göran Persson, Syd
svenskan med flera att under försik
tig dirnspridning länrna de extrema 
positioner som de fann så "befriande", 
men som för var dag som går blir allt
mer omöjliga att försvara. 

V pk och vänsteruppsvinget 
1968 hade vpk utomordentligt dåligt 
rykte i alla kretsar. Och partiet avskyd
des av FNL-rörelsen som bar upp den 
nya vänstervågen. 

Varfor detta? 

Funktionsnedsättning ... 
. forts från sid 2 

gängligheten handlar om att anpassa 
utformningen på varor och tjänster, 
både privata och offentliga, så att de 
blir tillgängliga för alla. 
Först när det inte är möjligt med en 
generell lösning skapas differentie
rade anpassade produkter/~änster." 
Vad kan man dra för politiska slutsat
ser av det här resonemanget? Att bra 
lösningar på handikappfrågorna är 
lösningar som kommer alla medbor
gare tillgodo, både direkt i form av 
bättre tjänster och produkter och in
direkt. Att förakt för svaghet slår till
baka på sina utövare vet vi från andra 
sammanhang. 

oerhört rikt utbud av utbildningar i 
Sverige, Norden och utomlands att 
välja på. Kanske vore det en bra af
fårside för kommunen att skapa goda 
villkor även för människor som råkat 
ut för det hack i livet som en funk
tionsnedsättning innebär eller som är 
i andra ändan av livscykeln. Som kan
ske till och med skulle kunna utgöra 
en riktigt god näringslivsbasis om 
kommunen skapade goda villkor för 
ett boende i Lund även för den som 
inte längre är En Perfekt Människa 
men som ändå hävdar sin rätt till ett 
anständigt liv? 

Om Gunnar Sandins artikel i 
VB31 
För vänsterpartiets del kan jag inte 
tycka annat än att Gunnar Sandins 
artikel i VB nr 31 där han söker efter 
lokala frågor för Vänsterpartiet att 
profilera sig i, tyder på en mycket då
lig verklighetsförankring. Antingen 
hos GS (om han har fel i sin analys) 
eller hos partiet om han har rätt. Vet 
inte Vänsterpartiet hur lundaborna 
mår och vad de anser sig behöva? I så 
fall är det kanske dags att partiet tar 
reda på det. Eller? 

NILLA JoHANNA BoLDING 

Carl Th. Dreyer 
Den kände framlidne filmregis
sören Carl Th. Dreyer står på hös
tens program för Centrum för 
Danmarksstudier vid universitetet. 

Sex filmer visas fram till den 8 de
cember då "Gertrud" körs. I samband 
med den filmen inleder Erik Hedting 
en diskussion. 

Fritt inträde. 
Film serien, som kallas "Kompromiss
lös eller bisarr?'' presenteras tillsam
mans med Lunds studenters film
studio. De flesta fl.l.mema spelas på 
eftermiddagarna. 
Nästa film: Carl Th. Dreyer - Min 
metier visas lördag den 3 november 
kl. 15. 
Lokal: alltid Kino 
Du köper ett kort för t.ex. 6 filmer 
Pris 350 kr. 

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

"Aftonbladet slår 
ett slag for jämlikheten 
För övrigt konstaterar vi attAftonbia
det den 16 oktober 200 l satsade ett 
helt uppslag till rubriken "EN HYLL
NING TILL KVINNAN" . Artikeln 
bestod huvudsakligen av bilder på lä
sare som frivilligt anmält sig för att 
gå i en modeshow i tidningens regi 
klädda i s k sexiga underkläder. 
Detta ser tidningen som en del i jäm
ställdhetsarbetet. 
Ett arbete som uppenbarligen går 
mycket låååångsamt." 

KÄLLA: ETC. 

KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 5/ 11 kl. 19.00 Förtroende
nämnd; Miljönämnd; för Lunda
fastigheter; Socialnämnd; Vård-och 
Omsorgsnämnd.(Mycket! kundvals
system mm.) 
VÄNSTERPARTIET 

Medlemsmöte måndag 12 nov. kl 
19.00 i Vårfruskolans matsai.BI .a. 
partistyrelsens förslag till valplattform. 
Ev. ytterligare nomineringar till parti
kongressen. 
ÖVRIGT 
Manifestation för Kristallnattens offer 
fred. 9/11 k119 .00 på stortorget i Lund 

RÖDA KAPELLET 
Sö 4/11 kl 18.45 rep med Joakim: 

italienska programmet . Samt rep. för 
Palestinaspelning i Landskrona ta 
med 384 (lntifadan).Dessutom spel
ning 6/12 för Finska Föreningen: ny 
Chydenius: "Ollas Viktor". r--------., 
lTJ~(~UOIII~LlJ)I~'I' 
Detta VB gjordes av: Nita, Lisa, 
Maria, Nilla, Charlotte, Ulf, Sten . 
Rune lejaulade 
Redaktör för nästa nr: 
Gunnar Sandin 

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

TeiJmail till redaktörerna: 
Rune Liljekvist 046-211 50 69 
rune.liljekvist@telia.com 
Robert Nilsson 0702/27 41 78 
robert,nilsson.031 @student.lu.se 
Gunnar Sandin 046-13 58 99 

Vid utebliven tidning eller 
prenumerationsärende ring: 
9ecilia på expen: 046-13 82 13 
Ar expen obemannad lämna med
delande till telefonsvararen. 

Röda Kapellets hemsida: 

Partiet var knutet till Sovjetunionen 
och krävde sedan 1964 fred i Vietnam 
för att främja den sovjetiska linjen om 
fredlig samexistens med USA. Kra
vet förutsatte att det kämpande Viet
nam skulle lägga ner vapnen och fmna 

Jag tror att det kan fmnas krassa an
ledningar för Lunds politiker att fun
dera över vilka aura som ska omge 
Lund i framtiden. Lund som säte för 
Nordens största universitet, Lund som 
ungdomens stad - är det en naturlag 
att det kommer att fortsätta att vara 
så? Att universitetet alltid kommer att 
fmnas kan vi förmodligen vara säkra 
på, men är det självklart att universi
tet även om tjugo år har runt trettio 
tusen studenter och 7000 anställda? 
Den som ska utbilda sig har idag ett .. 

http://stop.at/RodaKapellet .l 
Lisa --------
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