
Veckobladet 
fortsätter an utkomma. Tyvärr vet 
inre alla dess vänner der. Det hän
der att man blir hejdad på stan av 
trogna pren meramer och tillfrå 
gad om det blirnågot mernummer. 
Då har de alltsåramlat ur registret 
genom den malör som Göran Fries 
beskrivermen inte kan förklara på 
sidan 4 . Arbetet med att återställa 
registret pågår. men det är inte lätt 
att veta om man inte får tidningen. 

Notera noga VB:s nya e-post
adress i redaktionsrutan på sista 
sidan. råden om format etc . 

Slutligen: den annars så förhär
dade redaktionen blev rörd av den 
omtanke en för oss okänd prenu
merant visade i e tt telefonsamtal 
häromkvällen. Hon föreslog att 
någorlunda välbeställda prenume
ranter skulle sätta in ytterligare 
JOO kr på VB :s postgiro (17459-
9) för att därmed säkerställa ut
givningen. Det är en vacker tanke 
och vi tackar inte nej , men det 
viktigaste är att utöka prenume
rantskaran. Inte minst de många 
s cm bara bctal:lde in för hell va år-e t 
och som nu inte får tidningen är 
välkomna med en fyllnads 
betalning. 

Internationell 
solidaritet och 
musik 
Efter Röda Kapellets kulturnatts
konsert "Musiken som mots tånd 
mot nazismen" går nn nrl.::estern 
vidare . Lördag i9 .HJ ki. 12.00-
12.45 framförs en historisk kaval 
kad av politisk musik knuten till 
den senare delen av 1900-talets 
historia: 

1974 Den grekiska militärjuntan 
tvingas avgå 

1975 Sydvietnam befrias äntligen 
från den USA-stödda dikta
turen 

1979 Nicaragua: Somozadiktaru
ren stönas av sandinisterna 

1994 Svdafrikas befrielserörelse 
ANC segrar 

Vi uppmärksammar narurligtvis 
också den pågående palestinska 
befrielse kampen m ot Israels ocku
pation . 

Vi spelar gamla godin gar från 
l\! ärtenstorgets appellmöten då det 
begav sig , men vi spelar dem 
bättre! Vi kommer också me d 
någo t nyskrivet fö r mer känsliga 
öron . 

Ulf T eieman hjälper oss att h pila 
tempot och Bengt Hall presenterar 
pragrammeL 

l 
Fredag 18 oktober 
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Stark v-representation 
i Lunds kommunpolitik 
Den rödgröna partiöverenskom
melsen i Lund är nu klar. Det tog 
lite längre tid än som först ställdes 
i utsikt. eftersom socialdemokra
ternas förhandlare inte fick godkänt 
i första omgången av sin styrelse. 
som tyckte att vänsterpartie t hade 
få tt för många tunga poster. I en ny 
förhandlin g justerades detta så att 
v i ställe t breddade sin kommunala 
representation. Miljöpartiet har 
däremot som bekant prioriterat 
toppen, det vill säga att få ett kom
munalråd. 

Resultatet blev att v får ord
fö randeposten i tre nämnder, två 
affärsnämnder och tre av kommun
styrelsens uskott samt får tillsätta 
fö rste vice ordförande i tre nämn
der och Kommunrevisionen. Och, 
kanske viktigast, partiet får vice
ordförandeposten i både Kommun
styreisen och dess arbetsutskott. 

Eller är det kanske ännu viktigare 
att partiet får dubbla ersättare ~i så 
runga s tyrel~er och nämnder som 
Kommuns tyrelsen, B yggnads 
nämnden. Kultur- och fritidsnämn
den . Miljönämnden, Tekniska 

nämnden, Utbildningsnämnden och 
Vård- och omsorgs-nämnden. Det 
innebär nämligen att man kan bilda 
en hel li ten partigrupp om tre per
soner på de ställena, vilket skapar 
möjligheter fö r bättre arbetsfördel
ning och förins kolning av nya kom
m unalpolitiker. Dock fö rväntas 
även de tre samarbetspartierna hålla 
beredningsmöten tillsammans. 

Tillsafimans med uppdragen i 
de kommunala bolagen, i kommit
teer, som nämndemän etc . blir det 
många poster att besätta. Vänster
partie ts valberedning får en del att 
göra, och den har gått ut med en 
stark uppmaning till nominering. 
Det ska bli intressant att se om även 
icke -partimedlemmar kommer i 
fråga. 

Den politik som ska föras har 
sammanfattats i 34 punkter som i 
preliminär fo rm återges på s. 3 . 

Det kan finnas mycket att disku
tera i •1ppgörelsen. b1de fördelning 
av uppdrag och politikens inne 'l ål l. 
VB upplåter gärna sina spalter för 
en sådan bred diskussion . 

Vi har hela listan (s. 3)! 

V-medlemsmöte efter valet 
Nu ska vi vara snälla! 
P å ett välbesökt medlemsmöte 
(drygt femti närvarande) i förra 
veckan diskuterade vänsterpartiet 
i Lund den gångna valrörelsen och 
valet. Med tanke på hur högt 
tonläget i den interna debatten nyss 
har varit, inte mins t här i VB , var 
det ett överraskande lugnt och sak
ligt möte. Flera av de forna kom
battanterna försäkrade att de kan 
samarbetamed alla. Mot diskussio
nens slut kände sej en deltagare 
faktiskt fö ranlåten att betona att 
man inte fick glömma motsättning
arna, och att det var bäst att vädra 
dem i öppen debatt. 

Om s j älva valrörelsen påpekades 
av några att den var matt i jäm
förelse med vad vänsterpartiet i 
Lund p res te rat vid tidigare valtill
fällen och att medlemmarnas ar
betsförmåga och -vilja inte hade 
tagits till vara ordentligt. Exempel
vis hade det fö r första gången på 
länge inte funnits några lokala af
fischer. Det genmäldes att alla 
partiers valrör~ise hade varit blek. 
inte bara i Lund. och det pekades 

på swra arbetsinsatser fran Ung 
vänster. Och den lokala hemsidan 
hade haft 30-40 besök om dagen . 

Trots den eventuella mattheten 
innebar ju valutgången en framgång 
mätt i kommunala mandat ochjäm
fört med vänsterpartiets nationella 
siffror. Mötet i övrigt handlade i 
huvudsak om regionala och lokala 
konsekvenser av valet. Det nomine
rades till olika oaster i Region Skå
ne, och här skv'imade trots all t mm
sättningar näi det blev fråga om att 
stödnominera kandidater från andra 
organisationer än Lund. Vilka som 
ska besätta v-posterna i regionen 
kan vi förhoppningsvis rapportera 
om i nästa nummer. 

Till ordinarie ledamm i kommun
styrelsen valdes Mats Olsson, med 
Cecilia Wadenbäck som ersättare 
och Cif Ny mark som eventuell an
dra ersättare. De valdes för övrigt 
med acklamation. Däremot häli"
sköts till fullm äktigegruppen och 
styrelsen att fö rsöka utse partiföre
trädare. 

Gr 

As usual 
I'\ är nu de t kommunala p-bolaget av 
känd an ledning byn ordförande har 
det undrats- med oro på vissa håll
om det skulle bli nya principer för 
bolagets yttre och inre representation. 
Frågan blev aktuell ntir det traditio
nelläjulsammanrrädet med vidhäng
ande "utgång'' skulle faststäl las . 

Från en styrelsesuppleant (s) fram
fördes synpunkten att vin var helt OK 
men att bolaget inte borde bjuda mid
dagsätarna på starksprit. Det hän visa
des ti ll rutiner i andca kommunala 
sam.."'Tlanhang, som en av de tyngre 
nämnderna där det inte förekommer 
något starkare än lättöl. 

Emellertid fick den n ve onlföran
den (också s) ett kanske någotiörläget 
men ändås tarkt stöd för smlinje. Han 
ru\~de att de t inte bara var stv
relseledamöterna som bjöds utan 
också de anställda. och att dessa inte 
borde behandlas mindre 2eneröst än 
personalen på privata företag, där det 
inte brukar knusslas vidjulätningen. 

P-bolaget har visserligen förutom 
sin vd bara två anställ da, bådakvinnor 
som inte brukar dricka något starkare 
än j ust vin på middagarna. Men det är 
själva principen som rä.l<nas . 

Gr 

Spekulationer 
Veckobladet har stället en fråga av 
alkoholpolitiskmen även matematisk 
karaktär. Förmig somaldrig någonsin, 
inte ens inför betydelsefulla fester, 
går på systembolaget varfrågan ytterst 
svår. Men så kom jag på att en av 
redaktörerna för numre t nog hade 

1 bjudit mig på just en Åbro Original i 
33 el -flaska av den vanliQa son som 

l ger 60 öre i en vanlig Ii vsmedelsbutik. 
Då föll allt på plats. l l 235 flaskor 
och domkc~t :- 1~ R~-:- ~~ ' .. nc.:· ~lyck '~ 
nu vet m det 1 • 

Nu en fråga. Jag har lO 000 Fram-
1 f a baktie r somjag köpte för just två år 
1 sedan, fö r l ,6 miljoner kr. Redaktören 

torde nu, om han inte köpt fle r Åbro, 
ha 6471 kr. Jag erbjuder honommina 
l O 000 Framfabaktie r fö r denna 
summa. Nu rror jag inte redaktören är 
dummare än han kollar kursen och 
finner att man kan få över 30 000 
dylika aktier fördenna summa. Därför 
får du min gamla hund Hildegard på 
köpet. Jag köpte henne för tre år sen 
av Johan Stael vonHolsteinför BO 000 
kr. Hon är av fin ras och harenjättelin 
stamtavla, jag lovar. Jag fick starn
tavlan av Johan så äktheten är inte att 
betvivla. Vad säger du. redaktörn? 
Du får bestämma dig snabbt för det är 
mi'm ga som vill köpa gamla Hilde
gard. 

Eftersom det här med a.l(tieaffarer 
nog är lite skumt i dessa spalter vill 
jag gärna vara anonym. 

En som aldrig frd gar förr 

PS Samtidigt somjag köpte Hildegard 
passade jag på att köpa en massa 
!con aktier av Johan. Där hade jag tur, 
fö r Icon har fal lit li'mgt mindre än 
andra a.~tier i samma bransch l 



Skåne Social Forum nu i helgen har globalisering som ett 
grundtema. Att globalisering inte är något nytt framgår av 
och i båda de utdrag som vi här återger. edan 1848 hade 
Karl Marx och Friedrich Engels det väsentliga i processen 
klart för sej. Insikten att globaliseringen är obönhörlig och att 
det egentligen inte finns någon nation att återvända till speglas 
också i den längre texten, som är författad av Socialistisk fol 
kepartis ordförande Holger K. Nielsen och ingår i partiets do
kument "Framtiden ligger till vänster". Förutom själva glo
haliseringen behandlas följdfenom enet mångkulturalism vil
ket som bekant är aktuellt inte bara i Danmark. SF:s fram
tidsteser är för övrigt i sin helhet intressanta och det kan fin
nas anledning att återvända till dem. De används just nu som 
diskussionsunderlag av vänsterpartiets lokalorganisationer i 
Bohuslän, och det är därifrån vi har fått översättningen. 
Vänstern har i viss grad varit para
lyserad av en debatt om huruvida 
man är för eller mot globalisering
en. Men den frågeställningen är 
formulerad på fel sätt. Glohalise
ringen är en realitet och debatten 
bör handla om huruvida glohalise
ringen ska bygga på högerflygelns 
liberala grundval eller om det ska 
formuleras en socialistisk globali 
seringspolitik. SF menar det sist
nämnda och att det är viktigt att 
formulerapolitiska krav på globali
seringen, både nationellt och inte r
nationellt. 

Inget nytt 

begränsas genom "Tobinskatt" och 
mÖjlighetcr att införa restriktioner 
för de fria kapitalrörelserna om det 
skapar stabilitet. D~t ska genom 
WTO genomföras en imernationell 
lagstiftning så att det i den interna
tionella ekonomin tas sociala hän
syn (till exempel i förhallande till 
barnarbete) och miljömässiga hän
syn (till exempel genom globalt 
beslutade miljögarantier). Det ska 
antas förpliktande planer för hela 
de n rika världen i syfte att öka u
landsbiståndet. och u-länderna ska 
garanteras reell marknadsavsätt
ning till den rika världen. bland an
nat genom avveckling av handels
restriktionerna. 

DetärnödvändigtangeFN större 
auktoritet vid lösning av interna
tionella konflikter. Der. måste bl: 
större effektivitet och smidighet i 
FN:s beslutssystem och uppnittas 
en stående styrka som kan sättas in 
i samband med FN:s fredsbevar-

•• 

ande och fredsskapande militära 
aktioner. FN:s engagemang ska 
·opplas till större regionala för
pliktel serUämförOsse), eventuellt 
i form av en störte regionalisering 
av FN-arbetet. Det ska ske en kon
sekvent fokusering på de mänskliga 
rättigheterna. och SF vill ändraden 
gamla världsordning där national
statens ramar ger möjlighet till 
övertnidelse av dessa rättigheter. 

En socialistisk globaliserings
politik måste fö r det andra fom1u
lera en nationell politik med per
spektiv. :'-I äringspolitik och utbild
ningspolitik ska säkra att den dan
.>ka ekonomin klarat sig i fram tid
ens konkurrens . Demo~kratisering 
ska säkra en ansvarsfull och enga
gerad befolkning. En starkvälfärds
politik ska säkra att de på förhand 
underprivilegierade inte kommer 
ytterligare i kläm genom global ise
ringen. Att samhället kan hållasanJ
man är en fö rutsättning fö r att vi 
ska kunna hantera framtidens ut
maningar. 

Ett pragmatiskt j a till EU 
En socialistisk föni.ndringsprocess 
måste nödvändigrvis ftnna stöd in
om ramarna för deteuropeiska sam
arbetet. SF är anhängare till EU 
som ram fö r det framt ida europe 
iska samarbetet och politisk kamp
plats mellan höger och vänster. 

SF:s inställning till EL' är prag
matisk. Vi 'ir motståndare tili euro
ideologiska förslag om en egentlig 
fe deration. ett Europas före nta 
stater. Därför avvisat vi E.'v!C och 
en författnmg som skulle vara ram 

Globaliseringen är inget epokgör
ande nytt fenomen. Den ligger i 
förlängningen avenekonomiskin
ternationalisering som tog fart un
derefterkrigstiden med större makt 
till multinationella företag , fler di
rektinvesteringar utanför de enskil
da ländemas gränser, en sarnrnan
hängnade internationell kapital
marknad, e alltmer omfattande 
internationell arbetsdelning med 
flytmin g av arbetsintensiv produk
tion tillländer med låga löner etc . 

Helt rätt att Social Forum om globa/isering äger rumjust i Lund. 

Den omfattande ekonomiska in
ternationaliseringen hat sedan del
vis följts upp av -en större politisk 
intewdLiG>~aliscnng, aär sls_.1pander 
av EU, OECD, Världsbanken och 
Gatt (senare WTO) är exempel. 
Globaliseringen betyder inte att na
tionalstaterna töms på politiskt in
nehåll. Demokratin utspelas fort
farande innanför nationalstaterna, 
vilket bland annat betyder att multi
nationella företag verkar inom ra
men fö r den lagstiftning som är an
tagen i de enskilda staterna. Ylen 
villkoren för nationell politik än
dras i den bemärkelsen au samarbe
tet i internationella organisationer 
spelar en större roll, liksom att den 
nationella politiken i högre grad 
måste anpassas till de internatio
nella sammanhang (både politiska 
och ekonomiska) som den ingår i 

De två benen 
En socialistisk globaliseringspoli
tik mås te stå på två ben . 

Den måste för det första påverka 
de internationella organisationerna, 
så man säkrar utvecklingsmöjlig
heter för u-länderna och tabilitet 
samt tar sociala och miljömässiga 
hänsyn. Spekulationskapitalet ska 
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fören europeisk statsbildning. Men 
vi är anhängare till ett starkt och 
effektivt san;arbete för lösning av 
gränsöverskridande problem. Det 
gällerexempelvis på rniljöområdet, 
mininivå på bolagsskatter, konsu
mentskydd etc. 

Vi är starka anhängare av EU: 
urvidgning mot ös t. \!led utvidg
ningen blir Eli en kraft att räkna 
med i skapandet av säkerhet och 
samarbete i Europa. I stället för att 
slåss ska de europeiska befolk
ningarna skapa ett civiliserat sam
arbete . 

I nuvarande situation är det 
viktigt att skapa alternativ till den 
ensidigt amerikanska globala domi
nansen. Ett sådant alternativ har 
ingen betydelse om det formuleras 
av ett litet land som Danmark. Det 
är däremOt meningsfullt att satsa 
påEU somenkraftbakomettsådant 
alte rnativ . Trots alla EC:s fel och 
brister utgör Europa en socialt. de
mokratiskt och miljömässigt alter
nativ till den amerikanska model
len. 

Ett E U-alternativ hat inte minst 
betydelse för en säkerhetspolitik 
som ime uteslutande bygger på 
militär styrka, utan också verkat 
förebyggande genom ekonomisk 
och social urveckling i den fattiga 
delen av världen. Dethat även bety
delse i förhållande till WTO, dii.r 
det behövs åtgärder som i världs
handeln prioriterar utveckling, so
ciala förhållanden och miljö. 

Kulturell mångfald 
En av globaliseringens verkningar 
är en större kulrurell mångfald i 
den rika delen av världen. Det gäller 
också Danmark, som i stigande 
grad hat bli vit ett mångkulturellt 
samhälle där främmande kulrurer 
lever sida vid sidamed traditionellt 
danska. Högern vill stoppaden kul
rurella mångfalden. För vänstern 
är mångfaltlen en väsentlig del av 
dess satnhällsvision. som bygger 
på tolerans, humanism, antirasism 
och respekt fö r andra människor. 

Kulturmötet fö rsiggår inte utan 
gnissel. och det har på fle ra sätt 
tagit sig utrryck i en växande främ
lingsfiemJighet. Väns tern ska er
känna problemen och kunna disku
tera dem öppet med både etniska 
minoriteter och de danskar som 
kärtner sig trängda. Problemen kan 
emellertid lösas om det görs en ge 
mensam insats för en bättre integra
tion i de t danska satnhallet, inte 
minst på arbetsmarknaden. 

Vi ska således praktiskt visa att 
denkulrurella mångfalden förutom 
problem också ger möjligheter. Inte 
minst i förhållande till en arbets
marknad där det under kommande 
år blir brist på arbetskraft. En nyckel 
till lösningen av detta prob lem är 
attfåemiskaminoriteter bättre inte
grerade i det danska samhället och att bättre utnyttja deras resurser. 

"Danska värderingar'' 
Vi avvisar alla ideer om att vända 



t 34 punkter för ett rödgrönt Lund 
tillbaka till ett etn iskt ''rent" Dan
mark. Det mångk.LJ!turella är en 
realiter och kommer att fonsätta 
vara en del av den danska verklig
heten. Vi avvisar också påståenden 
om att det i kultunnötet ligger en 
inneboende religiös konfli..\tmeilan 
kristendom och islam. Påstående 
bygger på en föreställning om :m 
danska värderingar är bundna til l 
kristendomen. Det antae-andet av
visar vifull ständie-t. Danska värde
ringar är inte något entydigt och 
därför inte bundna tiil nåe-ot rel i
giöst. Det har i Danmark alltid exi
sterat en värderine-skamo där olika 
hållningar kämpat om ;tt få över
taget. Den kampen har vänstern 
tae-it aktiv del i och det tänker vi 
fo;tsätta med. 

Lundaborna röstade den 15 september 2002 för en ny politisk 
majoritet i Lunds kommun. Socialdemokraterna, vänster
partiet och miljöpartiet har var och en sin politiska profil och 
framtoning, men enar sig om att under mandatperioden 
tillsammans försöka genomföra 34 punkter. 

l den omfattning som främmande 
kulturer är bärar~ av reaktionåra 
hållningar och värderingar ska vi 
entydigt distansera oss från dem. 
Vänstern har all tid kämpatför hin
nom as frigörelse, och då gammal
dags kul tunnönster morverkar den
na kamp- till exempel genom ar
rangerade äktenskap och tvångs
äktenskap - ska vi ta avstånd från 
dessa mönster. Vänstern har alltid 
kämpat för sexuella minoriteters 
rättigheter. Vi ska därför ra entydigt 
avvisa varje försök att hetsa mot 
homosexuella och andra sexuella 
minoriteter. 

Vi är således ine-a kulturrela-ti
vister. där Y i har oli.·:: nonner för 
vad som är en acceptabeltkulturellt 
beteende beroende på vilken etnisk 
grupp som praktiserar det. Vi har 
en progressiv uppsättning värde
ringar som för oss är universella. 

De tre partierna vill utveckl a Lund 
genom att förbättra de kommunala 
verksamheterna och öka kommu
nens engagemang i Skåne och Öre
sundsregionen i samarbete med 
lundabo~a. fö renine-slivet, univer
si te tet och narine-sli'Yet så att Lund 
blir -
-en god miljö för arbe te och boen
de med en "uthållig" välfärd 
- ett centrum fö r ideer , kunskap 
och forskning 
-en regionatknutpun1.'t med goda 
kommunikationer 
-en mångkulturell mötesplats i en 
globaliserad omvärld. 

Vi vill : 
l. Stärka det ko llektiva lärandet 

e-e nom skolfom1em a och sarnarbe
tet mellan dem. En ny kommunal 
skolplan skall tas fram som ut
trycker denna målsättning och är 
gemensam för förskola, grundskola 
och gymnasieskola. 
2. Oka resurserna till Lunds sko

lor fö r mer personal och bättre 
läromedel. 

3. :v1inska barngruppemas storlek 
i fö rskolan och verka för att av
delningar med större barn (3-5 år) 
nonnalt inte innehåller fler än 16 
barn och att avdelnin gar med min
dre barn ( 1-2 ar) normalt inte är 
fler än Il barn med personal täthet 
på 2,75 i enlighetmed överenskom
melsen med Bamverket. 

4 . Utveckla ett kommunalt Lär
centrum för vuxenutbildning . 

Marx & Engels om globalisering 
Behovet av en ständigt ökad av- nas beroende av varandra. Och 
sättning för dess prod-ukter jagar som det går i det materiella, så 
bourgeois in över hela jordklotet. går de t ock i den går det ock i den 
Overallt måste den innästla sig, andliga produktionen. De en-
överallt slåsigneci .ÖVF'ral lt skaffa skilda naticnc:ma~ fh"ldliga pro-
sig förbindelser . dukter blir allmän egendom. Den 

-Bourgeoisin har e-e nom sin ex- natione lla ensidigh-eten och in-
ploaterin g av världsmarknaden skränktheten blir- mer och mer 
givi t alla länders produktion och omöjlig, och av den mycket na-
konsumtion kosmopolitisk ge- tioneUaoch lokalalitteraturen bil-
stalt. Den har till reaktionens stora das en världslineratur . 
sorg undanryckt industrin dess Bourgeoisinryckergenomden 
nationella grund. De urgamla na- snabba förbätui ngen av alla pro-
tionella industrierna har förintats duktionsinstrument, genom de 
och föri ntas alltjämt dagligen. De oändlie-tförbättradekommunika-
utträngesavnyaindustrier, vilkas tionerna alla, även de mest bar-
införande blir en livsfrå2a för alla b ariska nationer in i c i viiisatio-
civiliserade nationer , industrier nen . De billiga varopriserna är 
som icke längre bearbetar inhem- det tunga artilleri, med vilken 
ska råämnen~ utan råvaror från de den skju-terned alla kinesiska mu-
avläe-snaste områden och vilkas rar och varmed den tvingar bar-
fab rikat förbrukas icke blott i det baremas hårdnackade frälnlings-
egna landet uran i alla världsdelar. hat att kapitulera. Den tvingar 
l ~stället för de gamla behoven . lla nationer att tillägna sie- bo ur-
som kunde tillfre~dsstäl las genom geoisins produktion~sätt. om e ej 
landets e e-na resurser. träder nya, vill gå under; den tvingar dem art 
vilka behöver produkter från· de hos sig själ va införa den så kallade 
mest avlägsna länder och klimat civilisationen d .v .s. att bli bour-
för att bli tiilfredsställda. l stället e-eoi si . .'v1ed ett ord : bore-eoisin 
iör den gamla lokala och natio- skapar sig en värld e fte r sitt eget 
nella siälvtillräcklie-heten och beläte. 
avskildheten triider -en allsidig Cr Kommunis1iska manifeslel, 
samfårdsel. ett allsidigt nationer- 1848 

5. Avskaffas skolmåltidsavgifter
na i gymnasieskolan från och med 
hösten :2003. 

6. Resursförs tärka modersmåls
undervisningen genom att vo lym
basera dess bude-e t. dvs. anpassa 
resurserna efter ~levantal och ge 
resurser till modersmålsträning i 
förskolan . 

7. :v1otverka etablering av fristå
ende fö rskoloroch skolorsom drivs 
i vins tsyfte . 

8 . A v skaffa kundvalssystemet 
och starta ett framtidsinriktat ut
vecklingsarbete inom vårdoch om
sorg kring "En värdig ålderdom" . 
Vi skall: 
- utveckla oc h fö rstärka he m
vården som en integrerad verksam
het 
- gå vidare med planerna för att 
fö rbättra de särskilda boenden a och 
gruppboendet för senildementa 
- se till att den särskilda omsore-en, 
inklusive habiliteringen, inte s'lliu
manblandas med äldreomsorgen 
- sanera Vård- och omsorgsn ämn
dens ekonomi. 

9. Utveckla lokala demokrati
centra kring medborgarkontoren . 
10. Prova nva former för direkt
konrakt mellan medborgare och 
fönroendevalda. 
Il. :Y!otverka segregation genom 
ert aktivt antidJskrirnineringsarbe
te . 
12. I dialog med ungdomsgrupper
na intensifieraarbetetmed att mot
verka vandalisering och nedklott
ring. 
13 . Värna fritidsgårdarna och an
nan vital ungdomsverksamhet. 
14. Inrätta ett un gdomsråd i kom
m unen . 
15. Se till art ungdomars sommar
jobb och barnbidragshöjningarinte 
påverkar familjens socialbidrag. 
16. Oka bostadsbyggandet för att 
minska ostadsbristen. I en fon
löpande dialog mellan kommunen 
och olika aktörer skall nya ideer 
och irnpluser prövas. bl.a. en fon
satt stadsmässig fön ätning i cen
trumnära områden och en högre 
täthet i nya områden. 
17. Aterinförakommunal bostads
fönnedling om inte de privata fas
tighetsägarna och byggherrama är 
beredda att ta si tt ansvar fö r en so
cial bostadspolitik. 
18. Utnyttjakommunens alla möj 
lie-heter som innehavare av oian
mÖnopolet. som markägare' och 
som ägare av ett eget bostadsföre
tag . Kommunen skall fö reträdadet 
allmänna intresset och visa ökat 
socialt ansvar bl. a. genom att se till 
att det byggs billiga hyresrätter 
och studentläe-enheter . 
19. S timulera~till ekologiskt byg
gande . 
20. Oka utbyggnaden i de östra 
kommundelarna. 
21. Intensifiera ansträngningarna 
för ~ pärtrafik på Lundalfuucen-och 
förbättrad kollektivtrafik. dels me l-

lan staden och de ös tra kommun
delarna, dels i ettregionalt perspek
tiv. Ta n va initiativ fö r att stimulera 
ti ll ökat kollektivtrafikresande, sär
s.kilt under fredagar-lördagar, fö r 
att minska trafiktryc ket mot stads
kärnan. 
22 . Öka trafiksäkerheten och fö r
bättra gatumiljön . De os kyddade 
trafikanterna - gående och cyklan
de- skall ges större utrymme . Tra
fiklagsti ftni ng måste kombineras 
med en fysi sk omgestaltning av 
gatumiljön som avskräcker från 
höga farter i såväl stadskärnan som 
i bostadsområdena. Barnperspek
tivet måste vara utgångspunkten i 
all trafikplanering. Vi ser inget be
hov av och vill därför avbryta pla
nerna på en ny parkeringsanlägg
ning i stadskärnan. 
23. Påsk.-vnda arbetet med att skapa 
orfentliga miljöer. inklusive trans
portsystem. som är tillgängliga och 
an vändbara även fö r funktio ns
hindrade. Färdtjänstens servicenivå 
och organisation ses över i syfte att 
skapa en högre reskvalitet fö r bru
karna. 
24. Fonsätta utbyggnaden av mo
derna gång- och cykelbanor både i 
och mellan tätorterna. 
25 . Främja barnens behov av lek
och vistelseytor och människors 
möjlighetertillrekreation och trygg
het i bostadsområdet. 
26. U tarbeta en trafiksaneringsplan 
för Väster i syfte att minska miljö
belas tnin gen från biltrafiken uran 
2-rt nva trafikleder sos den så kal 
lade 'sydvästra ringen anläggs. 
27. Fö rbättra fö rhållandena fö r 
handeln i bostadsområdena och i 
ce ntrum och säga nej till externa 
köpcentra. 
28. Stärka arbetet med miljöanpas
sad kommunal upphandling. 
29. Vitalisera miljöarbetet i Lund 
med revideringen av Agenda 21 i 
dialog med kommuninvånama ien
lighetmed Riodeklarationen. Kopp
la miljömålen till konkreta åtgärder 
fö r att uppnå dem. Ta yt:erlig:rrc 
steg i miljöanpassningen av Lunds 
transporrsystem (LundaMaTs). 
30. startaettplanerat nationelltkli
matnätverk med centrum i Lund. 
31. Påbörja projektet Ökad Hälsa i 
samarbete med föreningar, organi
sationer och enskilda. Verka för 
förebyggande åtgärder genom t. ex. 
motion och drogbekämpning. 
3:2. Förbättra personalpoli tiken i 
sy fte att minska sj ukskrivningarna 
och skapa trygga arbetsplatser där 
de anställda känner att de kan på
verka sin arbetssituation. 
33. Inledaförsökmed arbetstidsför
kortning fö r kommunens anställda 
i runga -jobb t. ex. inom vård och 
omsorg som ert led i att minska 
sj ukskrivningarna. 
34. Verka för en god kommunal 
ekonomi och hushållning med de 
gemensamma resurserna. 

Vid enrren ull Lunds universi tetssjuk
hus står an det är "\ 1edlem av WHO' s 
nätverk hilsoirämjande sj ukhus·· . 

Fascinerande ' Det vore intressant 
an se en sjukhus av annat slag, iast 
kanske in te så roligt behandlas där. 
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Bort med betygen! 
;..;u kan man sova gon om natten i 
fyra ar till. Skattes'iinkareolle mm
ades i grind och väljarna visade 
tydligt vilketalternativ som gällde. 
Svenska folket är beredda att beta! J 
si..: att för en väl fungerande gemen
sJffi sektor. Problemet är bara att 
rioårs s pari ve r och konvergenskrav 
har satt sina spår. De flesta borger
liga politiker, som idag klagä'rpå 
tiilståndet i skolan, har själv varit 
med om att drJ ner resurserna till 
kommunerna och därmed skolan. 

Det tog borgama en halv mandat
period att erkänna i debatter att det 
rörde sig om en resursfrå!!a. Det 
var fel på alltannat i skolan~Egent
li gen en djupt cynisk inställning 
och bottnar i en förakt för de män
niskor somjobbar i skolans värld. 

Först drarman ner på resurserna 
sen klagar man på de anställda när 
re-sultaten meblir. I valrörelse-n 
kom Einz, :.:wei Björklund (skol
borgarrådet i Stockholrn) med det 
ena tokiga förslagetefterdet andra. 
al lt efter strategin det viktiga är an 
höras och synas. Botten nåddes 
när han ville bötfälla föräldrarvars 
barn skolkade. 

I en debatt med vår egen Kalle 
Larsson avslutade hr Björklund 
med att säga: "Eleverna ska min
SJnninte bestämma i skolan ." Kan 
det sägas tydligarery Trots att fp 
?: ; ~ ;, 1n!'ll?tt i valet finns där i prin
CJf.i inget att sarnarbeta onri skol
frågor. I Lund har ett antal ung
moderater tänkt till och ville att vi 
skulle betygsätta eleverna tidigare. 
Detta fö rslag gick igenom och är 
det första vi skall riva upp. Den 
senaste s-kongressen tog beslut på 
att man på sikt skall avskaffa det 
nuvarande betygssystemetoch det
ta kan ligga som grund för att på 
si.kt få gehör för den linje som 
vänsterpartiet har drivit nämligen 
en betygsfri skola. All pedagogisk 
forskning talar för att de nuvarande 
be tygen hämmar en positiv inlär
mngsprocess och fokuseringen blir 
för stor kring betygskri terierna. 
Debatten blir oftast fö renklad. Att 
man är emot dagens betygssystem 
mnebär inte att man är emot be
dömning och utvärdering men det 
bn ske på annat sätt. 

Jan Wallgren 

Inget grundlagsbrott! 
1 en artikel beskyller Håkan Olsson 
var ombudsman Cecilia \Vaden
bäck fö r att ha försökt stoppa 
nummer 26 av VB. Då sanningen 

tydligen inte är helt känd ska jag 
här försöka redogöra för vad som 
verkligen skett. och var ansvaret 
ligger. 

Cecilia tog kontakt med mig 
eftersom hon varupprörd över VB 
26:s innehåll och önskade slippa 
befatta sig med detta nummer av 
VB. Jag kunde narurligtvis som 
arbetsgivare ha beordrat Cecilia 
att fullgöra sitt jobb med VB , jag 
vill dock undvika att behandla våra 
anställda så. Jag tillät Cecilia att 
struma i VB och gjorde bedömnin
gen att detta endast skulle fördröja 
utdelningen någon dag . J ag lovade 
också Cecilia att läsa igenom VB. 
samt tala med ansvarig~ uwivaren. 
Jag tog sedan upp fråga~ i sty
relsens arbetsutskott där vi konsta
terade att ägaren inte på något sätt 
sk.'Ulle utöva censur, utan vi skulle 
se till att VB kom ut, med hjälp av 
redaktörernaeller g:enom AU:s för
sorg. På kvällen fÖre medlemsmö
tet och efter att jag även läst tid
ningen talade jag med redaktörerna 
och de ansvariga fö r VB 26 om 
vad som hänt. Jag talade också 
med ansvarige utgivare. Jag ansåg 
att det inte fanns någoil anledn ing 
:m ir.2.Ti ;m mot VB nwd :or.lednin g 
av iilm!hål!et. Sål edes Cecilia 
stoppade inte tidn ingen och ansva
ret för hanteringen tog jag över. 

Nästa fråga är ursändandet av 
nästa nunarn~r. VB 27. och hante
ring av adresslistan över prenume
ranter. Styrelsens A U har gått ige
nom VB:s ekonomi och då funnit 
att den in te innehållernågra g i g an
riska hål, men att den kostar mer 
än vad partiet budgeterat. Mycket 
beroende på att det trycks en stor 
överupplaga samt an den de tas ut 
till ganska många icke betalande. 
AU:s uppfattning var att om man 
rättar till detta och med nuvarande 
antal prenumeranter så klarar sig 
VB väl inom den budget vi har. 
VB:s kassör och tillika~ medlem i 
styrelsens AU gav Cecilia i upp
drag att inte sända ut en så stor 
öve~pplaga som tidigare utan 
hålla sig till de som verkligen be
talt. Av någon anledning som vi 
ännu inte har klart för oss var det 
några betalande prenumeranter 
som inte fick tidningen. Dessa 
finns dock enligt uppgift kvar i 
registret och var miss taget gjorts 
vet vi inte. I detta fall har således 
Cecilia varit helt oskvldig. 

Vad gäller VB så finns~ det nog 
dödgrävare, men Ceciliahör knap
past till dessa. Dessutom är VB 
seglivad. 

Göran Fries, ordf. 

Inte med vårt 
samtycke! 
Samtidigt som vänsterpartiet var 
samlat rill medlemsmöte i förra 

POSTTIDNJN -r 

veckan pågick debatter i USA:s 
representanthus och senat om pre
sidentens rätt att starta ett an
greppskrig mot Irak. Utgången var 
väntad. Kongre ssen samtyckte . 
Nästa dag fick Jimmy Carter 
fredspriset. Det var Nobelkommit
tens sätt att kritisera Vita Husets 
militära våld. s ydsvenskan för
dömde kommittens '·naivite t· ' . 
Samrna dag spankulerade Blair 
omkring i en park med Putin och 
försökte med hot och mutor över
tala honom att samtycka till en 
resolution i FN :s säkerhetsråd. DN 
hade rubriken "l\ u är ett krig mot 
Irak oundvikligt". Redan talar 
man om en militär ockupation 
av Irak efter kriget. 

Demonstrationsrätten 
Jag blev beklämd när en kamrat i 
Vårfruskolans matsal motsatte sig 
den föreslagna Irakdemonstratio
nen med: ''Vi ska inte ge polisen 
anledning att slå på oss ... 

Jag trodde alla var överens om 
att vt inte ska låta oss skrämmas 
bort från gatorna och att demon
srrationsrätten är en grundläggande 
dcmokrat'sk r?.tt' zheL. ;)d hi!I 
väns te:-partiet alltid hävaa t. Lik
som att polisen är till för att skydda 
den. Det som hände i Göteborg 
har utsatt tvivel hos somliga. u·ots 
an inga övergrepp riktades mot 
den storademonstration som bland 
andra vänsterpartiet deltog i. Det 
finns de som oreflekterat ser poli
sen som en fiende. Men det är vår 
politiskapliklatt kräva att polisen 
skyddar oss och demonstrations
rätten. Och det bästa sättet att göra 
det är att utnvo rlen. 

På n1edh~mS t i1Gte L trärniOrdes 
goda skäl för att inte demonstrera 
den 19 i samband med Skåne So
cial Forum utan hellre lördagen 
den 26. Skåne Social Forum- är 
däremot ett perfekt tillfalle att in
formera om arrangemanget. 

Medlemsmötet gav mig ansva
ret fö r förberedelserna. Flerakarn
rater som Anne Dederichs och An
ders 0/eergaard anmälde sin vilja 
att hjälpa till. Gunnar Sandin :ltog 
sig att göra en huvudbanderolL 

Läget den 14 oktober 
Det är alltid riskabelt att förutsäga 
förhandlingsresultat, det visarinte 
minst \1ats Olssons intressanta re
dovisningar av det lokala förhand
lingsspelet. Denaskrivs en måndag 
och når läsarna en fredag. Under 
riden kan mycket förändras. Fram 
till sj ä l va demonstrationen är det 
nästan två veckor. \1en det är 
stimulerande att se vad som idag 
tycks vara möjligt. Och det kan 
finnas intresserade som genom att 
läsa denna artikel får en-chans att 
påverka manifestationen. Ring! 

Begrar:sad eitersäCJdr.::lg.j 
\f.d oefirifl'/ aaress - 1 
;r:~"Tg så::ds ~ic:ninr;;er. ; 
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Jag har diskuterat med irakier 
och kurder. De vill ha bon förtryc
kar n Saddarn. men inte til l priset 
av amerikanska bombningar och 
ockuoarion. Kri gshotet försvårar 
för oppo si tionen~i Irak. 

Socialdemokraterna ställer upp. 
Jag har disl--uterat med Lennart 
Prytz och förhandlat med ordföran
den i deras internatione lla för
ening, Mohsen Abtin . Den 26 
passar dem fint. De har en regional 
sammandragning i Lund df ABF 
som har stOraresurserför kopiering 
och tryckning ställer också upp. 

Miljöpartiet har inte gett besked 
än. Bland de borgerliga partierna 
finns intresse från enskilda i fp 
och c. Föreningen Ordfront väntas 
ge besked. Svenska freds, FN-för
eningen och liknande orgaitisatio
ner ställer säkert upp . ::V! en vi kom
mer att nå fler i samband med 
Skåne Social Forum. 

Enhetsdemonstration. 
Vi har en enda paroll: NEJ Tll..L 
K.RJGMOT IRAK ! 

Vi är en del av den världsom
fattande opinionen mot kriget. I 
:-Je w York demrmstrerade hundra
tusentals mot kriget. l Ital ien en 
0ch en hal v mi ljon . I London gick 
en halv miljon i den största de
monstrationen på trettio år fram 
under parollen INTE I MITT 
NAM 1 Vi ska väl kunna bli ett 
par rusen i Lund också. 

Inga partisymboler eller röda 
fanor. Bredast möjliga uppslut
ning . Fredsmusik . 

Gunnar Stensson, te l. 133171 

PS Det blir en manifestation mot 
kriget på Stonorget den i 9 oktober 
kl . 13 av Svenska freds - och 
skiljedomsföreningen som har 
riksmöte i Lund den 19-20.1 O. 
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123123. 
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ren ren text pa 3.5' diskett. Bifoga 
helst pappersutskrift Enklare är art 1 
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vbladet.lund@passagen.se l 
Lamna då gärna två versioner: den 1 
råa texten som brev och doKumen- 1 
te t i format enligt ovan som bilaga. l 
Telefon ti ll redaktörerna: 
Gunnar Sandin 13 58 99 1 
Charlotte Wikander (tj i) 13 96 26 
Vid utebliven tidning nng l 
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