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Veckobladet 
Veckobladet trycks med en be
gränsad överupplaga som finns 
tillgänglig på vänsterpartiets ex
pedition, normalt mot slutet av 
distributionsveckan - det finns 
önskemål om att den ska komma 
dit tidigare. Ett antal medlemmar 
i vänsterpartiet och/eller Ung 
vänster vill inte längre prenu-me
rera på VB för att de ogillar stilen 
i vissa bidrag men är ändå nyfikna 
på vad som står i tidningen. De är 
självfallet välkomna att hämta ett 
exemplar på lokalen, det viktiga 
är att tidningen läses och diskuteras 
av så många som möjligt. Tar tid
ningen slut får vi överväga att öka 
överupplagan. 

Vi påminner om mötet om VB 
under 2003 och framåt onsdag 4 
december kl . 19 hos Henrik Smith, 
Iliongränd 60, tel. 148545. 

Däremellan 
kommer fastan 
En upprörd skribent i Si.iddeutsche 
Zeitung förfasade sej häromvec
kan över att pepparkakor såldes 
redan i oktober. Pepparkakor skul
le bara ätas till jul. En varuhuschef 
försvarade sej med attkunden all
tid har sätt och att det fanns en 
efterfrågan på pepparkakor redan 
tidigt på hösten. 

I Lund har vi som frekventerar 
Louises Bafe på LillaFiskaregatan 
redan i ett par veckc:>r kunna njuta 
av fastlagsbullar. A ven hos oss 
finns det förfasare . De bör dock 
betänka att vi i dagens mång-kul
turella Sverige har två fastor: den 
kristna och den islamiska, dvs. 
Ramadan som nyligen har avslu
tats. Visstska vi unnamuslimerna 
att smälla i sej ett par grädde och 
marsipan-bullar när skymningen 
har fallit! 

Menander, 
vår kollega som utges av vänster
partiet i Skåne, var det längesen vi 
såg något nummer av. Desto är 
den desto kärare när den kommer. 

Vi hade faktiskt själva tänkt 
bidra till det kommande numret 
och ringde för en vecka sen till ex
peditionen. "Tyvärr", blev svaret, 
"numret går snart i tryck." Men 
ingen tidning har kommit ännu! 
När man betänker att man till VB 
kan ringalmejla in bidrag kl. 22 
samma kväll som tidningen görs, 
konstaterar man att våra rutiner 
ser olika ut. Och att de inte alltid är 
så flinka därinne på Nobelvägen. 

l Erland Stensson (v), ordförande i socialnämnden: 

1 Fler förebyggande insatser 
l 

-I god t_~ d före sommaren borde socialnämnden kunna uppfylla 
~t~ av vansterpart.iets och der;t nya maj<!ritetens löften, att ton
armgars sommarmkomster mte ska paverka familjens even
tuella socialbidrag. Det kostar faktiskt inte särskilt mycket. 
Annars vill jag som ordförande i socialnämnden verka för 
ännu starkare förebyggande insatser. Jag tänker bland annat 
på de kris- och samtalsgrupper som finns för olika kategorier. 

Erland Stensson är annars en der barn- och skolnämndema. so-
smula försiktig ännu med att of- cialnämnden sysslar med individ-
fentligt formulera en policy. Han och familjeärenden, sådant som so-
ärjuinte formelltvaldavkommun- cialbidrag, barnavård och miss-
fullmäktige än utan bara norninerad brukarvård. Efterpsykiatrireformen 
av vänsterpartiet, han tillträderinte är omsorgen om psykisktfunktions-
uppdraget förrän l januari 2003 hindrade en viktig aktivitet med 
(om han nu blir vald) och han har särskilda boendeformer som kom-
ännuinte träffatförvaltningschefen munen har ansvar för. Förvaltning-
eller de blivande kollegerna i sin en har några hundra anställda. 
nämnd. Nämnden sammanträdernormalt 

Tretti års erfarenhet 
Erland tog socionomexamen i 
Lund 1968 och arbetade sen som 
socialsekreterare i Malmö innan 
han 1976 drog till Borås. Där fort
satte han att i lite olika funktioner 
arbeta med individ- och familje
ärenden tills han 1991 blev kom
mundelschef och fick ansvar för 
ett bredare spektrum av frågor. 
1998 flyttade han tillbaka till Lund. 
Han har ett avgångsvederlag från 
Borås och några uppdrag som god 
man, han har engagerat sej i Rädda 
Barnen och studerar en del. 

- Det blir drygt tretti års yrkes
erfarenhet inom ett område där jag 
nu ska ha politiskt ansvar, konstate
rar han. 

År 1971 gick han med i vpk 
Lund och behöll sin partianslutning 
vid flyttningen till Borås där han 
representerade vänstern i kommun
fullmäktige 1979-1991 , den sista 
perioden som gruppledare. Då in
gick partiet för övrigt i en styrande 
vänsterkoalition. Han lämnade 
fullmäktige när han blev kommun
delschef. Efter återkomsten till 
Lund har han en tid varit ersättare 
i barn- och skolnämnd Öster. 

-När jag kom till Borås var det 
turbulens i partiavdelningen, be
rättar Erland, och vid partispräng
ningen kort därefter blev det åt
skilliga avhopp. Men sen dess har 
det varit en lugn utveckling och en 
pragmatisk politik, inte alls så star
ka ideologiska fejder som inom 
vänsterpartiet i Lund. 

En smal socialnämnd 
Socialnämnder kan vara organise
rade på många olika sätt. I Lund är 
verksamheten smal genom att barn
omsorg och äldreomsorg liggerun-

en gång i månaden men arbets
utskottet så ofta som varje vecka. 
Skälet är att många ärenden har 
akut karaktär och behöver avgöras 
snabbt. Det händer också att man 
inte kan invänta ett AU-möte utan 
att ordföranden måste rycka ut och 
fatta ett preliminärt beslut. 

Socialnämndens budget har, i 
Lund som på andra håll, mått väl av 
den sjunkande arbetslösheten som 
har gjort att kostnaderna för social
bidrag minskat. I gengäld blir in s at
sema för ungdomar, missbrukare 
och psyksjuka dyrare och skapar 
bekymmer. Här kan alltså fler före
byggande insatser bidra till en bättre 
utveckling. 

Tydligare åtskillnad 
-Socialnämndens avgående ordför
ande, Lars Bergwall (c), har varit 
profilerad, med markerade åsikter 
bland annat i bidragsfrågor och ofta 
förekommande i pressdebatten. Blir 
det likadant med dej? undrar VB. 

-J ag kommer attskilja tydligare 
på politiker- och tjänstemannarol
len, svarar Erland. Handläggningen 
av enskilda ärenden är delegerad 
till tjänstemännen. 

Utskänkningstillstånd sorterar 
under nämnden. Erland konstaterar 
den enorma liberalisering som har 
skett på det området men tror inte 
attutvecklingenhadekunnathejdas. 
Fast han var tveksam till dispen
serna för öl utskänkning på förrnid
dagama under fotbolls-VM: "Man 
ska komma nykter till jobbet." 

Tidningarna harnyss berättat om 
ett nytt mode i Stockholms krog
värld: ett sällskap beställer in ett 
helrör och fördelar sen spriten själ
va. Båstads kommun brottas nu med 
ett sådant ärende. Skulle godta den 
ordningen på krogama i Lund? 

- Detharjag ingenklarmening 
om ännu. 

Annars tycker Erland Stensson 
att uppdraget ska bli spännande. 
Socialarbetare blir ofta utbrända 
av sittengagemang i individ- och 
familjeärenden men han har klarat 
sej genom tretti år och ser fram 
mot fyra till inom den sfliren. 

Leva utan 
BALKONG 

Gr 

- vem vill göra det? Förmodligen 
inte så många. Några kvadrat
meter mark utanför lägenheten 
eller en balkongdörr att gå ut 
genom för att få sol och frisk luft 
är för många en omistliga del av 
boendet. Men har alla rätt till det? 

J ag vet att det i Lunds kommun 
tidigare byggts servicehus med 
lägenheter utan balkong. I ser
vicehus bor ofta människor med 
rörelsehinder, som inte hur lätt 
som helst tar sig ut på stan eller 
till naturen på egen hand. Nu har 
jag fått veta att det i Lund planeras 
nya gruppbostäder utan balkong 
till lägenheterna på de övre pla
nen. Det betyder att det finns ett 
antal människor med fysiska eller 
psykiska funktionshinder som 
kommer att ha sitt hem, kanske 
för resten av livet, i hus byggda 
för dem ochdrivna med offentliga 
medel, där man inte kan ta några 
steg från sitteget vardagsrum och 
ut i friska luften utan att behöva 
harned personal och andra boende 
att göra. En modem form av "nu 
låser vi in dem"-principen. Jag 
tycker det är skamligt. J ag föreslår 
en partimotion så snart det är 
möjligt, om att Lunds kommun 
ska fatta ett principbeslut om att 
sådant byggande inte ska före
komma. 

N illa Bolding 

Kabare Febril 
på Djingis Khan! 
Siste november blir det häftig kabare 
på Djingis Khan med ett såvitt vi kan 
bedömaytterst intressant tema: Man
nen. Bland de medverkande finner 
man ett flertal starka namn: Christina 
Claesson, Antonio Rodriguez, Jan 
Sigurd, Thomas Wiehe, Gösta Pe
tersen, Görel Myrgren-Johansson, Al
exis Alnemark. Det artar sig med 
andra ord till en spännande kväll i 
Vita Huset (bakom Ica Tornet) . Bil
jetter vid ingången och föreställningen 
böljar k.! 21.00 



Regionalt m.m. 
- Vänsterpartiet ställer helhjärtat 
upp på regionförsöket, berättade 
partiets nyaregionalråd Vilmer An
dersen när han i lördags inledde 
under rubriken "Nu är vi med och 
styr i Region Skåne, kommer vi att 
kunna förändra" på partidistriktets 
sammandragning i Vinslöv. 

Det är en sanning med viss mo
difikation. Såväl Gudrun Schyman 
som J örn Svensson har i olika sam
manhang uttryckt sin skepsis. Fast 
allvarligare är nog den tvekan som 
allmänheten/väljama visar. De tyc
ker enligt undersökningar inte att 
demokratin har ökat, vilket var ett 
huvudsyfte med reformen, och in
tresserar sej inte merförregionerna 
än för de gamla landstingen. 

Gärna Marx, men ... 
Fast mest hade jag sökt mej till 
Vinslöv lockad av ett klassiskt 
ämne som rubricerades "Kampen 
för socialismen-kopplingen parla
mentariskt och utomparlamenta
riskt arbete. Det blev en bra diskus
sion fast kanske inte på ett sätt som 
arrangörerna hade tänkt sej. 

Niklas Selberg och hans kamra
ter i distriktets studieutskott hade 
nämligen som inledare lyckats en
gagera den fyrkantigaste och mest 

inskränkta marxist jag hört på 
mångetgott decennium: Semin Öz
iirktit, journalist från Nacka men 
numera också riksdagsledamot (v) 
för Stockholms län. Man fick in
trycket att hon på något av Ung 
vänsters bokbord hade hittat en 
restupplaga av Otto Ville Kuusi
nens "Marxismen-leninismens 
grunder". Det var inte igår man 
fick höra någon presentera det hi
storiematerialistiska progressions
schemat eller "trappan" (Semins 
uttryck) slavsamhälle-feodalism
kapitalism-socialism-kommu
nism. Det har ju av modernare 
marxister plockats sönder och inte 
minst underkänts för att vara euro
centriskt. Detta insåg även Marx 
på äldre dar och laborerade med 
begreppet "österländskt produk
tionssätt", men bland annat Perry 
Anderson har påvisat dess stora 
svagheter. Liksom antropologerna 
har smulat sönder den "urkom
munism" som Engels behandlade. 

Och regressionen då, som inte 
förekom i Marx schema? V år egen 
tids utveckling från socialism till 
kapitalism i "andra världen"? 

-Sovjet och de andra socialist
ländernagjorde misstagetatthoppa 
över den kapitalistiska fasen, att gå 

direkt från feodalism till socialism, 
förklarade Semin. Därmed des
avouerande Lenins och praktiskt 
tagetallahistorikers analys. Sovjet 
var förvisso ettjämfört med Väst
europa efterblivet och agrardomi
nerat land, men kapitalism var det 
produktionssätt som dominerade 
sarnhällsformationen. Det gällde 
ju i ännu högre grad till exempel 
Tjeckoslovakien och DDR. 

Prestationsprincipen 
Inledaren menade atthon omfattade 
en moderniserad marxism och pe
kade på feminismen. Men feminis
men innebär ingen modernisering 
av marxismen utan en komplet
tering av den och ett bidrag till 
moderniseringen av vänsterpartiets 
ideologi. Semin sade kloka ord om 
könsmaktsstrukturer meninsertyd
ligen inte attfeminismen är en själv
ständig teoribyggnad. 

Till kapitalismens orättvisor på
stods höra att den arbetande inte 
erhåller helaresultatet av sitt arbete. 
Det är ett synsätt som angreps just 
av Marx, i hans "Kritik av Gotha
programmet". För att ett samhälle 
alls ska finnas måste individen dela 
med sej, och den del av arbets
resultatet som samhället behöver 
till olika ändamål tenderar att växa. 
Inte minst vänstern understryker ju 
i sin politik de gemensamma beho
ven, vilket framhölls av Kim Jo
hansson från Staffanstorp. 

HUCK FINN I AUSCHWITZ 
Om Imre Kertesz berättelse Mannen utan öde 
"Men, tänkte jag, vi fick i alla fall 
tillfälle att skicka iväg den stacka
ren till arbetslägret med minnet av 
en fin dag." Det är den femtonårige 
huvudpersonen som gör denna 
distanserade reflektion våren 1944 
i Budapest när hans far inkallats till 
ett arbetsläger i Tyskland. 

Pojken berättar:"Breven från 
minfar i arbetslägretkommerregel
bundet gudskelov är han frisk, han 
klarar arbetet bra och behandlingen 
är- skri ve r han- också mänsklig." 

Han försöker förklara för en 
väninna vad detta att vara en jude 
är: 

Antag att det skett en förväxling på BB 
och att du hade blivit utbytt till ett 
ickejudiskt föräldrapar, resonerar han. 
Då skulle du ha växt upp i tron att de var 
dina föräldrar . Och då hade du haft 
samrna uppfattning om judar som de. 
Det är just för att det inte finns någon 
skillnad som den gula judestjärnan är 
nödvändig. 

När pojken senare själv grips till
sammansmedjämnårigakam-rater 
och förs till en kaserngård i Buda
pest är han nära att brista i skratt, 
dels av känslan att ha hamnat mitt 
i ett vanvettigt skådespel, dels vid 
tanken på hur förvånad hans styv
mor skulle se ut när han inte kom 
hem till maten. 

Han uppfattar tyskarna som ett 
ordnings- och arbetsälskande folk 
och ångrar att han slarvat med 
tyskan i skolan. När han tror sig 
förstå att han ska till ett arbetsläger 
hoppas han att det ska innebära 

"ordning, sysselsättning, nya in
tryck och en del skoj". 

Han konstaterar dock att somliga 
är "mer misstänksamma". 

"Jag har inte särskilt mycket att 
berätta om resan", kommenterar 
han transporten i godsvagn. Det 
var tur att de bara var 60 i vagnen, 
inte 80 som i andra. Det var be
svärligt att de inte fick vatten efter
som det var mycket hett och resan 
tog mer än tre dygn. Han satt bra 
till och kunde gå ett par steg till 
kärlet för avföring. 

En gammal kvinna dog under 
resan: "Men vi visste ju atthon va
rit både gammal och sjuk, och 
därför tyckte alla och j ag också att 
det som hänt på det hela taget var 
rätt förståeligt." 

Så kommer tåget till Auschwitz 
och han konfronteras med fångar
na: "Deras ansikten var inte heller 
precis förtroendeingivande: utstå
ende ögon, framskjutande näsor, 
listiga ögon. De såg verkligen ut 
somjudar i alla avseenden." Där
emot tycker han att de tyska sol
daterna verkar prydliga och väl
vårdade och att de är de enda som 
utstrålar fasthet och lugn i hela 
detta virrvarr. 

Han blir förvånad när de judiska 
fångarna på halvt obegriplig jid
disch ivrigt frågar pojkarna hur 
gamla de är. Fjorton, säger somliga 
pojkar, femton andra. Nej, nej, sä
ger fångarna: sexton, sexton, bara 
sexton. Han blir full i skratt. Okej , 
jag säger väl att jag är sexton då. 

När han ska registreras av läka
ren, uppger han att han är sexton 
och tas därför ut till arbete i stället 
för att skickas direkt till gaskam
rarna som kamraten före honom i 
kön. Han känner genast förtroende 
för läkaren som utför sorteringen. 

När han marscherar mot lägret 
blir han särskilt glad när han ser en 
fotbollsplan. "Grönt gräs, vita mål 
som behövdes för spelet, vita linjer 
- allt fanns där, frestande fräscht, 
väl underhållet, i bästa ordning." 

Distans och ångest 
Pojken ser och hör vad som omger 
honom, tar allt för givet, försöker 
ge det en mänsklig eller åtminstone 
rationell innebörd, gör sitt bästa 
för att anpassa sig och bli en duktig 
fånge. Naturligtvis känner han ån g
est, men det förtränger han. Han 
berättar vad som händer ungefar 
lika okonstlat som andra pojkar i 
litteraturen berättar om omänskliga 
förhållanden: HuckFinn om neger
slaveriet eller Hemingways alter 
ego Nick om indianerna i Michigan. 

Men till skillnad från Huck och 
N i ck är han inte en som berättar om 
andra, även om han försöker dis
tansera sig. Han utsätts själv för 
rasismens yttersta konsekvenser. 

Dock vill slumpen att han kom
mer levande hem till Budapestefter 
kriget. Främlingar bor i hans hem. 
Hans styvmor är omgift. Hans far 
har dött i arbetslägret. 

En journalist vill intervjua ho
nom om koncentrationslägren . 

En besläktad fråga gällde hur 
socialismen ska definieras. Här 
hängde Semin upp sej på skillna
den mellan det kommunistiska och 
det socialistiska samhället. I det 
förra med dess "överflöd" råder 
principen "åt var och en efter hans 
behov". I det senare härskar fort
farande knappheten och regeln "åt 
var och en efter hans prestation". 
Vilket flera reagerade häfigt mot, 
bland annat Bo Lindqvist från 
Burlöv. Har det inte visats hur just 
prestationslöner bevarar och be
fäster skillnader i samhället, och 
har inte arbetarrörelsen med viss 
framgång kämpat för att reducera 
den högst konkreta form av pre
stationslön som ackorden innebär? 
Men Semin tog inte intryck av ar
gumenten: "Marx har sagt vad som 
är socialism." 

Populärpsykologi 
Om förhållandet mellan pariamen
tarisktoch utomparlamentarisktar
bete fick vi inte veta så mycket. 
Utom att i detförra gäller "handling, 
inte revolutionsteorier". En inte sär
skilt marxistisk uppfattning. Me
ningen med den "vetenskapliga" 
socialismen var ju att handlandet 
skulle styras av en teori och därmed 
bli långsiktigt fruktbart. 

Med en annan rubrik och ämne 
kunde dethayaritgivande attlyssna 
på Semin Oziirktit. Till exempel 
om hennes personliga erfarenheter 

"Han undrade vad jag kände nu när 
jag var hemma igen och såg staden 
somjag hade lämnat. Jag sa: Hat." 

Vittnet som förtegs 
Lars Anders Jönsson skrev en myc
ketfin artikel i förra VB, "Lördagen 
den 9 november". Där står bland 
annat: "För mig var det svårt att 
förstå varför antirasister under en 
minnesdag som den 9 november 
avstår från att lyssna på de som 
utsatts för nazismens judeförföl
jelser för att i stället arrangera en 
manifestation med bland annat pa
rollen "Solidaritetmeddetpalestin
skafolket". Meningens brännpunkt 
är "i stället". solidariteten med pa
lestiniemafår inte skymma kampen 
mot antisemitismen. Kampen mot 
antisemitismen får inte stå i vägen 
för solidariteten med palestinierna. 

Rasismen är densamma, vilka 
som än drabbas. Felet begicks förra 
året, när man första gången arran
gerade en Kristallnattsdemonstra
tion som exkluderade vissa grup
per, dels direkt och dels genom att 
skapa villkor som inte kunde ac
cepteras av alla. Antirasismen ex
ploaterades för partipolitiska syf
ten. I år var splittringen ett fak
tum. Låt oss hoppas att det nästa 
års Kristallnatt ska bli möjligt att 
genomföra en bred manifestation, 
där alla kan delta. 

Kvinnan från Polen som överlevt 
Auschwitz nämndes inte i någon 
tidning. Ingen vänsterpartist lyss
nade på henne. "Hon har ingen 
förklaring, inget hat utan önskar 
bara berätta om de vidrigheter som 
följde nazismen," skriver Lars
Anders Jönsson. 

Gunnar Stensson 



som invandrarkvinna i vänster
partiet och den svenska kommu
nalpolitiken. Hon snuddade vid 
det men kom inte längre än till sin 
arbetsprincip "jag är OK, du är 
OK", vilket lät som titeln på en 
populärpsykologisk bästsäljare 
från USA. 

Nej, Semin varinte OK. Marxis
men är numera lyckligtvis bara ett 
av inslagen i vänsterpartiets pro
grammatiska bakgrund och man 
kan varafullgod vänsterpartistutan 
att vara marxist. Andå är vi några 
som tycker att det finns en del att 
hämta i den idetraditionen. Fast då 
ska det vara något mer levande än 
sådana dogmatiserade former som 
fick Marx att fräsa: "Jag är ingen 
marxist!" 

Prestationslön (v) 
Detta med socialismens solidari
tets- ochjämlikhetstänkande kon
tra prestationstänkandet är ju ett 
problem när det kornmer till kon
kret lönesättning. Aven vänster
partister får brottas med det när de 
får politisk makt och därmed ar
betsgivaransvar. Till exempel i 
Region Skåne. Där gäller det inte 
minst att uppvärdera arbetet för 
mycketstoragrupper inom vården. 
En undersköterska tjänar normalt 
enbra bit under tjugotusen i må
naden, en utbildad sjuksköterska 
några tusenlappar över. 

Vänsterpartiets regiongrupp har 
nyligen fått tre nya politiska se
kreterare. De begär en ingångslön 
om 26 500 kronor. Deras arbete 
kan inte betraktas som särskil t kva
lificerat, det är fritt och stimule
rande. Inte heller kan man motivera 
(som i sjuksköterskornas fall) med 
rekryteringshänsyn, för det var 
många som ville ha jobben. 

De är tre som delar på de två 
sekreterartjänsterna: två på 80 och 
en på 40 procent. Om VB har 
förståtträtt är argumenteringen att 
fyra femtedelar av 26 500 blir 
21 000 och att det är en lön som de 
båda 80-procentarna behöver. Men 
det är ett principiellt tvivelaktigt 
resonemang. De berörda visste ju 
vad de gav sej in på. De har andra 
jobb i botten och kan få delinkom
ster från dem om det skulle behö
vas. Det känns inte bra att vänster
partiet trixar på det sättet med egna 
tjänster, bland annatföratt detjust 
nu medverkartill ett sparpaketsom 
innebär att 1300 jobb eller så ska 
bort i regionen. 

Ovanligt sams 
För övrigt bedömer en regionpoli
tiker ur annat parti, som har varit 
med länge och sett landstings- och 
regionpolitiker ur vänsterpartiet 
komma och gå, att det har gått 
ovanligt snabbt för s och v att 
komma sams den här gången. Säm
ja brukar visserligen uppstå men 
med de tidigare uppsättningarna 
har det tagit längre tid. 

Den sämjan är säkert bra för 
skåningarna i en besvärlig tid. Men 
gick inte kritiken mot först Rolf L. 
Nilson och sen Ann-Mari Camp
bell i hög grad ut på att de var för 
mjuka mot sossarna? 

Gunnar Sandin 

Guide till den skånska naturen 
När man talar med folk som har 
flyttat till Lund norrifrån får man 
ofta höra följande: "Jo visst, Lund 
är fintoch vi trivs jättebra, men det 
tråkiga är atthärfinns ingen natur." 
Vad svarar man på sådant? Många 
står dessvärre svarslösa. Inom VB: s 
ansvarsområde ligger förutom att 
ge politisk information och upp
byggelse också att stärka den re
gionala självkänslan i provinsen. 
Därförvill vi till VB-läsarnas hjälp 
ge sju förslag till repliker. 

l. Nej, här finns ingen natur, men 
det gör det inte i övriga Sverige 
heller. All mark i landet är starkt 
kulturpåverkad och på olika sätt 
ett resultat av människornas bru
kande. T.ex. är fjällen ju i hög grad 
ett exploaterat landskap med ett 
omfattanderenbete som ju f. ö. hål
ler på att slita ner vegetationen på 
många håll. Det s.k. vilda Sarek 
ligger bara några mil från den 
tätbefolkade norska kusten och vid 
vissa vindar känner man lukten 
från smältverket i Mo i Rana på 
norska sidan. Och på vårt håll: 
Skanörs ljung är ett resultat av att 
man Hillde lövskogen där för vir
kesbehovet till den medeltida silla
marknaden i Skanör etc. Det finns 
ingen ren natur, bara kulturpåver
kad. 

2. Nej, det finns ingen natur på 
cykelavstånd från Lund, dvs. inom 
en mils radie. Nästan allt här är 
bebyggt eller utgörs av åkermark 
och då gäller inte allemansrätten. 
Ommanmednaturmenarutflykts-

område där man kan ströva fritt, 
skulle Kungsmarken med sina 
fornåkrar och -ängar ligga bra till, 
men det är sedan sextio år ockupe
rat av golfare. Det bästa man kan 
göra är att gå med i Vänsterpartiet 
Lund och där se till att våra kom
munala representanter passar på att 
med nuvarande vänsterstyre göra 
slag i saken och få bort ma
rodörerna och öppna området för 
allmänheten. 

3. Nej, men med kollektivtrafikens 
hjälp kan du lätt ta dig ut till fina 
strövområden (Litt. "Upptäck na
turen i Skåne". Skånetrafiken 2002. 
Kr20.- ). Undvikdå det tiotal kända 
beauty spots som finns i Skåne, de 
med grillplatser och bord försedda 
platser där så många samlas. Åk 
inte till Måryd -där är femtio bilar 
på parkeringsplatsen- undvik t. ex. 
Kullens fyr, Skäralid, Stenshuvud, 
joggarna i Bökeberg och den trista 
Dal by hage. Vi anger inte här några 
alternativ, poängen är att man ska 
hitta sina egna. För det behövs en 
topografisk karta (femtiotusen
delen, grönsaksbladet). Välj slump
vis ut ett område som är lite om
växlande med skog, åker, äng och 
vatten. De finns i massor och om du 
åker dit kan du blanda upptäckar
glädjen med storartade naturupp
levelser. Och du riskerar inte att 
träffa andra som är på utflykt. 

4. Nej , kanske inte alla naturtyper, 
men visst finns det i Skåne miljöer 
som är unika. Ta strandängarnamel
lan Klagshamn och Höllviken, en 

Typisk skånsk natur enligt Martin Kornhall. 

fascinerande naturtyp som man inte 
hittar någon annanstans i Sverige 
med fåglar och örter att beskåda. 
Och vassbältena på längs hela 
Lundåkrabukten rymmer väl en och 
annan plastpåse och ilandfluten 
stövel, men de är folktomma och 
idealiska platser för starka naturupp
levelser och t.ex. ostörda möten 
med den älskade. 

5. Nej, med konventionella mått 
mätt, men naturen finns ju också i 
stan. Hur är det nu, växer det inte 
intressanta lavar på domkyrkan, 
brukar det inte sitta hela flockar 
medhornugglorpåNorraKyrkogår
den, finns det inte intressanta rast
ställen för udda trastar nere vid 
reningsverksdammarna etc. Byt 
alltså fokus , ta vara på det som 
faktiskt finns här. Nästa gång vi får 
en häftig regnstorm, bege dig till 
Lunds egen canyon, den bekanta 
Rinnebäcksravinen, och se hur vat
tenmassorna väller fram i dalen och 
spolar med sig allt levande! 

6. Nej, men vad ska man med natur 
till när det finns kultur? Det männi
skor har gjort är nästan alltid intres
santare än den själlösa naturen. Rör 
dig runt och titta på trädgårdstomtar, 
lustvandra på kyrkogårdar, skaffa 
dig ett udda intresse som gamla 
mjölkbord ellernerlagda brännerier. 
Far ut till kusten och lär dig skilja 
på kulspruteväm typ m (de billi
gaste och enklaste i Per Albin-lin
jen) och typ vn (det finns bara fyra 
i hela Skåne !). Det finns så oerhört 
mycket att se och uppleva och så 
mycket kunskap att ta till sig, förädla 
och föra vidare. Precis som med 
fåglar och blommor: ju mer man 
kan och vet, ju starkare blir upp
levelsen! 

7. Nej, och förmodligen menar du 
med natur högstammig barrskog. 
Minns då att den naturliga sydgrän
sen för granen går i höjd med Häss
leholm. Är det granarnas susning 
och deras taggiga profiler du längtar 
efter har du förvisso kommit fel och 
då får du väl fara till Hässleholm 
ibland och vederkvicka dig. Gran
planteringar kan vi däremot bjuda 
på här i trakten, och de erbjuder ett 
nog så gott skydd mot den friska 
vinden. 

Ja, så där kan man hålla på. 
Lucifer 

Veckobladet har hela listan 
På sitt medlemsmöte den 19 no
vembernorninerade vänsterpartiet 
i Lund en lång rad representanter 
till kommunala uppdrag. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Ordinarie Nita Lorimer, ersättare 
Diana Mulinari (l), Martin Wol
gast (2) 

Byggnadsnämnden 
Ordinarie Cecilia W adenbäck, 
ersättare EvaKristensson (l), N illa 
Bolding (2) 

Centrala skolnämnden 
Ordinarie Ulla-Britt Petersson, er
sättare Sima Ajdahi 
Barn- och skolnämnd Norr 
Ordinarie Mari Jyrinki Fransson, 
ersättare lbrahim Kakahama 
Barn- och skolnämnd Söder 
Ordförande Ulla-Britt Petersson, er
sättare Olof Norborg 
Barn- och skolnämnd Öster 
Ordinarie Johan Lindgren, ersättare 
Sima Ajdahi 

Miljönämnden 
Ordinarie Mats Bohgard, ersättare 
Pinar Dal (1) , Sven-Inge Cederfelt 
(2) 

Rehållningsstyrelsen 
Ordinarie Anne Dederichs, ersättare 
Martin W ahlen 

Tekniska nämnden 
Vice ordförande Ulf N ymark, ersät
tare Sven-HugoMattssan (l), Lotte 
Möller (2) 

Forts. på sid. 4. 
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Åter om biltrafiken vid stortorget 

En ointressant fråga? 
J ag utgår från att någon rapporterar 
om det senaste medlemsmötet i 
Vänsterpartiet-Lund på någon 
annan plats i det här numret av 
VB. Jag vill diskutera bara en sak. 
Nämligen valet av vice ordförande 
i Valnämnden, vilket väl kan låta 
som en synnerligen ointressant 
fråga. Mötet behandlade den också 
som en sådan. Jag pep till och 
försökte begära ordet, men när jag 
inte hördes struntade jag i det 
eftersom vi hade ont om tid vid det 
laget. Men jag vill inte att det ska 
passera obemärkt. 

Det handlar inte om valet av 
person, även om jag förordade 
valberedningens kandidat, som 
röstades ner. Det handlar om två 
andra saker. 

Dels sakfrågan: är valnämnden, 
som Mats Olsson sa, en helt bety
delselös nämnd? Är den det någon
sin, och är den det den här man
datperioden? På mötet framfördes 
tre argument för att den inte är det: 
att vi under de närmaste åren för
modligen får en folkomröstning 
om EMU; att det i det gångna valet 
fanns problem för personer med 
utländsk bakgrund att få utnyttja 
sin rösträtt, och att det fortfarande 
finns problem för funktionhindra
de att kunna rösta. En vice ordför
ande i valnämnden kan väl påverka 
i alla de tre frågorna så att de kom
mande valen blir demokratiska inte 
bara i teori utan i praktik? 

Den andra aspekten är huruvida 
detta arvoderade uppdrag ska an
vändas av oss för att belöna per
soner som utför ett bra arbete på 
andra områden? För det var det 
heltklart uttalade argumentet: Nita 
gör ett hästjobb i Vård- och oro
sorgsnämnden (där vi inte har nå
gra presidieposter), hon bör få den 
arvoderade posten i Valnämnden 
som en sorts gratifikation. Kan 
man se det så? Är valnämnds
arvodet vårt att disponera så som 
vi vill? Är det inte Lunds medbor
gares pengar, som de vill ska an
vändas för ett arbete i just V al
nämnden? Närmar vi oss inte det 
socialdemokratiska sättet att hand
skas med offentliga medel när vi 
accepterar den sortens argument? 
Du gör ett bra arbete, därför får du 
den här posten som belöning. Du 
har dålig lön och är en entusiastisk 
partiarbetare, därför får du den. 
Eller du är min svåger, därför får 
du den. Rimligt? 

Nilla Bolding 

VB nr 32 tar åter upp problemet 
med olovlig motorfordonstrafik 
vid Stortorget. Och undrar vad v
representanterna i Tekniska nämn
den säjer. 

Naturligtvis säjer vi att det är 
för bedrövligt och att det inte kan 
få fortsätta så här. Och vi säjer 
också att det är trevligt för oss att 
få tillfålletatträtta till tvåmissupp
fattningar som drabbat VB-red. 
Det är inte genomfartsförbud som 
råder vid Stortorget. Det är förbud 
mot obehörig fordonstrafik som 
gäller- ändra från korsningen med 
Klostergatan ner till Västra Mår
tensgatan. Vilket alltsågöröverträ
delserna ett snäpp värre. 

Hela listan ... 
Forts. fr. sid. 3. 

Valnämnden 
Vice ordförande Nita Lorimer, er
sättare Monica Bondeson 

Räddningsnämnden 
Ordinarie Björn Stenholm, ersät
tare Åke Karlsson 

Kommunrevisionen 
Vice ordförande Gunnar Sandin, 
ordinarie Anna-Klara Arvidsson, 
ersättare Lars Bergström, OlaHag
ring 

Utbildningsnämnden 
Ordförande Gunnar Stensson, er
sättare Monica Blomqvist (1), 
Marta Santander (2) 

Kultur- ochfritidsnämnden 
Vice ordförande Göran Fries, er
sättare Stefan Arvidsson (l), Marta 
Cuesta (2) 

Socialnämnden 
Ordförande Erland Stensson, er
sättare Niklas Selberg 

Lundafastigheter 
Ordförande Lars Ohlsson, ersättare 
Clas Regander 

Sekreta Partiet eller 
Små hemliga möten 
om hösten ... 
Harpartier alltid varit en socialfrizon? 
Har i brev 26/10 till partisekr. begärt 
att PS förelägger v Skånes distrikts
styrelse resp ex p. hur ordna sina konfe
renser framöver. Främst årsmötet om 
våren och höstrnötet. Att garantera van
liga medlemmars insyn i vitala före
ningsangelägenheter. Då varken tid 
eller plats uppgetts inför senaste tre 
konf:er. Utom förvalda delegater. Så 
konfmaterialet. Ev. skickas ett före
ningsex., som inför kongresserna. Så 
borde ske. Eller att medl:ar erbjuds 
kopieex. För delegaternas ex. är väl 
strikt privata. Hrm, var finns närmaste 
papperscontainer från Svartbrödrag ... 

Inför höstkonf. 2002, avhållen 19:e 
okt i gissningsvis Malmö, hade Lunda
delegaterna inget formulerat uppdrag 

Vilket s-initiativ? 
VB åberopar ett s-initiativ för ett 
par år sedan. Vad då förs-initiativ? 
Mig veterligt har inget sådant ini
tiativ tagits från s-sidan. I varje 
fall inte i Tekniska nämnden. Där
emot tog vänsterpartiet upp pro
blemet med den täta och olovliga 
trafiken vid stortorget i sen skriv
else i september 2000. (För övrigt 
rapporterade VB om detta ganska 
utförligt) . Skrivelsen resulterade 
så småningom i just den tydliga 
skyltning och avsmalning som VB 
helt korrekt noterar i nr 32. 

Givetvis gjorde sej v-gruppen i 
Tekniska nämnden inga illusioner 
om att tydligare skyltning skulle 

Markentreprenad 
Ordförande Cecilia Wadenbäck, 
ersättare Rune Liljekvist 

Lunds Energi AB 
Ordinarie Lars Ohlsson, ersättare 
Sven-Inge Cederfelt 

Lunds kommunalafastighetsbolag 
Ordinarie Clas Fleming, ersättare 
Sara Moharnmadi 

Lunds kommunala 
parkeringsbolag 
Ordinarie Gunnar Sandin 

Nämndemän 
Christina Merker-Siesjö 
Marie Olsson 
Marianne Sonnby Borgström 
Azeb Witzell 

Kulturens styrelse 
Ersättare Kitten Anderberg 

Bomässa Dalby 
Ordinarie Clas Fleming 

Höje å vattendragskommitte 
Ordinarie Gunnar Stensson 

Dettainnebärennästanjämnköns
fördelning: 27 uppdrag besätts av 
män och 26 av kvinnor. 

från medlemmarna-ellerfrån partiför
eningen. Inget känt sådant, ivf. Och 
delegaterna valdes summariskt på ett 
möte strax innan- l O:e okt. Intill mötet 
var delegatförslagen okända. Inte ens 
VB räknadeupp demefteråt Eventuellt 
var Henrik Smith en av utvalda. Rap
port från honom återfanns närnl. i VB 
nr 30. Vi tackar! Så att vi vanliga 
medl:ar utan delegatstatus eller inside 
kontakter, slapp nöja oss med artik
lamai borgerliga pressen. I VB nr 31 
återkom red. Sandin med en ngt fylli
gare rapport. Vilken med ett tolkande 
fraktionsfilter - modell tät - för ena 
ögat ivfför den insatte, gav ett rimligt 
gott händelsedestillat Den hade hög 
muntrations-faktor, därtill. Lindrarnå
got inf-nöden ... 

Någon avrapportering från konf. 
räknar man som Lundarnedlem inte 
med. fn mindre diskussion. Sånt hör 

Forts. följer. 

minska trafiken nämnvärt. Men 
idag kan knappast någon förare 
som bryter mot fordonstrafikför
budet skylla på att hon/han inte 
observerat vad som gäller. 

Bristvara 
"Trafikövervakning är en färsk
vara", skriver VB. Jag instämmer 
heltmen villocksålägga till : trafik
övervakning är tyvärr också en 
bristvara. Tekniska nämnden kan 
inte styra polisinsatserna. Vad vi 
kan göra från vänsterpartiets sida 
är att förmå den vid årsskiftet 
nytiiiträdande nämnden att ta upp 
diskussioner med polisen i syfte 
att den göra återkommande insatser 
mot obehörig biltrafik vid stortor
get- och på andra ställen i stan. 

Men mera kan göras. För en tid 
sedan var jag på ett seminarium 
om brottsförebyggande arbete. Ett 
tydligt budskap från föredrags
hållarna var: det är i första hand vi 
alla som måste engagera oss i 
brottsförebyggande insatser- alla 
måste hjälpas åt. Allmänheten 
skulle därför kunna hjälpa polisen 
lite grann på traven genom att 
fokusera problemet. Kan v i sam
arbete med VB samla ihop om
kring tjoget engagerade brotts
förebyggare så skulle vi kunna 
genomföra en liten praktiskt och 
pedagogiskt inriktad demonstra
tion vid Stortorget. T.ex. den 6/12 
17-18. (Jag tycker mej ha märkt 
att benägenheten för denna typ av 
brott är på topp fredagsefter
middagar. Under förutsättning att 
VB är med på noterna så kan all
mänheten anmäla sitt deltagande 
till VB-reds e-postadress. 
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