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Veckobladet 
hamnade förra veckan på både 
Skånskans och sydsvenskans 
löpsedlar. Skälet var vår notis om 
att distriktsstyrelsen förväntades 
bannlysa VB från olika distrikts
sammanhang. 

Nu har beslutet fattats enligt 
förslaget. VB kan leva med det, 
distriktet är ingen viktig kanal för 
spridning. Närmast drabbar det 
tidningens närvaro på distriktskon
ferenserna två gånger om året men 
vi kan ju alltid kränga lösnummer 
vid grinden. Och referat från 
konferenser och andra tillställning
ar kommer förstås även i fortsätt
ningen eftersom alla v -medlemmar 
-t. ex. VB-redaktörerna- har till
träde dit (till årskonferenserna är 
även allmänheten välkommen, en
ligt stadgarna). 

Distriktsstyrelsen drabbas själv 
mest av sitt uppmärksammade be
slut som är ataktiskt och inte 
särskilt intelligent. Men det är dess 
problem. 

Härintill finns ett referat från 
mötet med vänsterpartiets t. f. vice 
partiledare Ingrid Burman den 4 
april. I nästa nummer hoppas vi 
kunna rapportera från nästa möte i 
Kvarnbyskolans och VB:s lilla 
serie, det i Malmö med Lars Bäck
ström. Med uppehåll för påsk 
fortsätter vi sen med Karin Svens
sonSmithden24ochmedHennan 
Schrnid den 27 april . I fortsätt
ningen ser vi f.ö. gärna vänsterns 
partiföreningar i Lund och Malmö 
som medarrangörer. Vänsterpar
tiet i Lund avböjde denna gång 
men uppmanade Ingrid Burman 
att höra av sej dit om hon kom till 
Lund fler gånger. Gudrun Schy
man som uppträdde i Lund samrna 
kväll (om EMU) tycks inte ha fått 
samma uppmaning. Frågan är om 
den gäller bara vissa riksdags
ledamöter eller bara vissa mötes
arrangörer. 

Varför har VB engagerat sej i 
denna mötesserie? Helt enkelt för 
att vi vill stimulera debatten om 
vänsterns utveckling och för att 
bredda vårt rikspolitiska material 
som har haft en viss slagsida åt 
trafikpolitik. Och så lär vi få en 
och annan ny läsare genom möt
ena. 

Nya läsare är alltid välkomna. 
En och annan gammal faller alltid 
bort. De som ännu inte betalat sin 
prenumeration får snart inte fler 
nummer. 

Fredsdemonstration! 
Lördag 12.4 12.30, Stortorget 

Ingrid Burman, t.f vice partiledare (v) i Lund: 
Vänsterpartiet behöver kompisar 
"Vänsterpartiet 4 eller 20 procent?" står det i rubriken för 
den mötesserie som Veckobladet ordnar i samarbete med 
Kvarnbyskolan, och som i förra veckan inleddes av Ingrid 
Burman, andre vice ordförande i vänsterpartiet och ord
förande i riksdagens socialutskott. "För tillfället är vi ett åtta
procentsparti", påminde hon. Det är inte så mycket, och ska 
vi åstadkomma något för svaga grupper så måste vi ha 
vänner, bundsförvanter, kompisar. Och de kompisarna måste 
vi söka både i och utanför riksdagen. 

Det här med "svaga grupper" ter tvekar med hänvisning till "ar-
var en formulering från oss arr an- betslinjen", men för ett barn bety-
görer, och efter påpekande från derdetmycketomdettillexempel 
åhörarna instämde Ingrid Burman inte kan åka med kamraterna på en 
i att uttrycketinte var bra. Normalt skolresa. Men här saknar vänster-
talar vänsterpartiet om "utsatta" partiet kompisar med tillräcklig 
grupper, och utsatta och i behov styrka och fönnår inte sätta dag-
av bistånd är många av oss under ordningen på egen hand. Motsvar-
livscykeln. ande gäller missbrukarna som 

Positivt och negativt 
Burman drog en rad positiva och 
negativa exempel på behovet av 
kompisar. Hon tog bland annat 
frågan om de kvinnadominerade 
låglönegrupperna i exempelvis 
vården. Vänsterpartiet varmed och 
satte den frågan på den politiska 
dagordningen, påpekade hon. I den 
senaste valrörelsen instämde näs
tan alla, vårdlönerna blev en stor 
fråga i den allmänna debatten och 
nu har Kommunal fått kraft att gå 
utmed tuffa lönekrav. Med sådana 
kompisar kan det bli resultat. Vän
sterpartiethar för sin del nyss med
verkat i en budgetuppgörelse som 
ger kommunerna 3 miljarder extra. 
Det är en liten framgång i en budget 
som annars präglas av hårda ned
skärningar, även om det långt ifrån 
räcker för att uppfylla Kommunals 
krav. 

Vänsterpartiet bidrog aktivt till 
att stoppa regeringens förslag om 
att arbetsgivarna skulle medfinan
siera 25 procent av sjukbidragen. 
Det skulle försvåra för många ur 
"svaga" grupper att komma in på 
arbetsmarknaden, och det var en 
uppfattning och oro som inte minst 
delades av handikapprörelsen. 
Med hjälp av den och andra kom
pisar gick det vägen. 

300 000 svenska barn växer upp 
i familjer som har en inkomst i 
närheten av socialbidragsnonnen. 
Det problemet väcker däremot ing
en större uppmärksamhet trots in
satser av Barnombudsmannen och 
andra. Vänsterpartiethar haft svårt 
att få gehör för sina krav på höjda 
bostadsbidrag och underhållsbi
drag, bådadera effektiva åtgärder 
för att stödja de berörda familjerna. 
Både borgare och socialdemokra-

heller inte har stöd av några be
tydande grupper samtidigt som 
samhällsideologin förskjuts från 
samhälleligt till individuellt an
svar, från vård till straff. 

Budgetuppgörelsen 
Det var bara några dagar efter bud
getuppgörelsen, och Ingrid Bur
man tog upp den liksom flera ur 
publiken. Hon hade själva bara 
marginellt deltagit i årets förhand
lingar men varit med i partistyr
elsens diskussioner. Hon framhöll 
den svårighet som det innebär att 
miljöpartiethar en ideologiskt mo
tiverad annan syn än vänsterpartiet 
på både statsfmanseroch socialför
säkringar - att skulder inte får 
överföras till nya generationer och 
att det räcker med en för alla ge
mensam grundtrygghet, i motsats 
till inkomstrelaterade förmåner. 
Det gör att de båda partierna inte 
kan agera gemensamt mot rege
ringen. 

Ingrid Burman accepterade upp
görelsen för egen del men efter 
vånda, och hon inskärpte att den 
bara gällde ett halvår. Sen måste 
sjukersättningen förbättras . Om så 
inte sker anser hon att vänsterpar
tiet bör lämna samarbetet. Hon 
förstod dem som menade att detta 
borde ha skett redan nu, men hade 
det gagnat de "svaga"? 

Hon pekade på framgångar som 
vänsterpartiet hade uppnått i för
handlingarna: nedskärningen av 
studiestödet, en något mindre sänk
ning av sjukersättningen och upp
skjutning av u-biståndet än det 
annars skulle ha blivit. Hon på
minde också om vad som hade 
hänt 1995 när vänsterpartiet sade 
nej till sänkta barnbidrag, vilket 
ledde till att socialdemokraterna 

gjorde upp med centern. Vänstern 
blev ett tolvprocentsparti på kup
pen men barnfamiljerna drabba
des. 

121-punktsprogrammet 
Efter valet enades ju mp, s och v 
om ett 121-punktsprogram. Går 
det igenom har det definitivt satts 
ett vänsteravtryck på politiken, me
nade Ingrid Burman, men det är 
långt kvar på mandatperioden och 
budgetläget inger oro. För vi har 
ju ett budgettak (vänstern var det 
enda partiet som gick emot det be
slutet) och inga skatter får höjas 
under budgetåret, så reformutrym
met är högst begränsat. 

Ingrid Burman höll ett varmt 
försvarstal för de generella trygg
hetssystemen, som måste täcka in 
både låg- och medelinkomstgrup
per om de ska fungera politiskt. 
Erfarenheterna från länder med 
"välgörenhets system" avskräcker, 
sådant skapar ofrånkomligen utan
förskap. Ett problem (som inte 
minst socialforskaren Tapio Sa
lonen betonat) är att stora grup
per står utanför välfärdssystemen 
och därför hänvisas till social
bidrag. Det borde vara lättare att 
kvalificera sej, att komma in. 

Flera gånger vände sej Ingrid 
Burman till publiken: hur skulle ni 
ha gjort? Hon uppmanade till dis
kussion i och utanför partiet. Den 
diskussionen är angelägen, för 
myckettyderpåattnya, svårabud
getförhandlingar väntar om ett år, 
med nya val mellan pestoch kolera. 

Gr 

"Det brukar vara svårt att förklara den 
nya situationen i vänsterpartiet", sa 
Ingrid Burman. "Jag brukar säga: jag 
är den nye Johan Lönnroth och Ulla 
H offman är den nya Gudrun Schyman." 

Kulturcare på 
Djingis Khan 
Vita Huset, Vardavägen på Östra 
Torn i Lund, söndag 13 apri.l 

13 Farbror Knarr och Musik
vagnen ett program för de minsta 
barnen, 2-5 år med GöstaPetersen. 
(Entre 20 kr för alla.) 

14 Djingis Khans uppkomst. 
ArkitektenKjell-AageNilsson be
rättar om processen när bostads
ornrådetDjingis Khan ritades, pla
nerades och byggdes. 

15 Musikcafe: Matti Larsson, 
piano och Caroline Dahlberg, sång 

Kulturföreningen Lilla V arge n 



Öppet brev till Berit Andnor: 

Vill du verkligen sänka broavgiften? 
I egenskap av minister med ansvar 
för Nordenfrågor har du, enligt 
referat i media, sagt dig v il j a verka 
för sänkta broavgifter på Öre
sundsbron. Tidigare har samma 
krav rests med anledning av att 
~s gäldskontoret påtalat hur dålig 
Oresundsbrobolagets, Svedabs, 
ekonomi är. Riksgäldkontorets 
skrivelse används som argument 
för krav på sänkta broavgifterna. 
Fler bilar sägs öka integrationen 
och vara bra för dem som tycker 
att det är kul ochfeller lönsamt att 
handla på andra sidan sundet. Men 
av vilken anledning skulle inte
gration med biltrafik vara bättre 
än integration med tåg eller farja? 
Och om så vore fallet, är då värdet 
av bilburen integration tillräckligt 
stort för att kompensera för de 
miljö- och hälsoskador som den 
extra biltrafiken ger upphov till? 

på det starka motståndet inom so
cialdemokratin. I socialdemokra
ternas rådslag om Öresundsför
bindelser svarade sammanlagt 75 
procent att de ville ha antingen en 
borrad järnvägstunnel eller fortsatt 
färjetrafik. s -partistyrelsen tog 
emellertid inte hänsyn till rådsla
gets resultat. Istället lanserades en 
kombinerad bil- och järnvägsbro 
som "en väldig satsning på järn
vägen" (Ingvar Carlsson i april 
1990) för att blidka den mycket 
negativa opinionen. 

Bred opinion 
I den kraftiga opinionen mot bron 
ingick samtliga miljöorganisatio
ner, alla politiska ungdomsförbund 
utom MUF, en stark opinion inom 
socialdemokraterna, forskare, 
Transport och andra fackförbund. 
Efter granskning kom Konces-

sänkas så riskerar färjetrafiken att 
hamna i ett hopplöst konkurrens
läge. 

Nationella miljömål 
Sedan brobeslutet togs har Sveri
ges riksdag beslutat om femton 
nationella miljömål för att lösa de 
stora miljöproblemen inom en ge
neration. Koldioxidutsläppen, som 
är den viktigaste orsaken till växt
huseffekten, har stadigt ökat under 
hela 90-talet. Trafiken är den stör
sta källan till koldioxidutsläpp. 
Länsstyrelsen har för närvarande 
ett förslag till miljömålsprogram 
för Skåne ute på remiss. Aven i 
vårt landskap är biltrafiken det 
största hindret för att målen ska 
nås. Transittrafiken med lastbil ge
nom Skåne är nu uppe i samma 
volymer som i Österrike. 

Det kan påpekas att Gojas ide inte är helt ny: innan bron var byggdfanns detfaktiskt ett seriöstförslag 
från Tekniska högskolan om att komplettera den med vindsnurror. Tyvärr förverkligades det inte, liksom 
inte heller Peter Brobergs fantastiska tanke att bygga hus längs sidorna, efter mönster av Ponte Vecchio i 
Florens. 

Och varför räknas inte den in
tegration som de täta färjeför
bindelserna i den norra Öresunds
regionen är en förutsättning för? 

Kortminne 
Minnet hos er som kräver sänkta 
broavgifter är kort. Ni verkar ha 
glömt eller struntar i debatten som 
föregick bron - en av de största 
miljödebatterna i Sveriges historia. 
Ni verkar ha glömt att en förut
sättning för beslutet om bron var 
att den skulle bli en järnvägssats
ning och inte leda till en kraftig 
ökning av biltrafiken. Samt attfar
jetrafiken mellan Helsingborg och 
Helsingör skulle upprätthållas på 
en acceptabel nivå. Det viktigaste 
miljöargumentetinnan brobeslutet 
togs var: en bilbro ökar vägtrafiken 
och därmed dess allvarliga miljö
effekter. Det var ytterst nära att 
bron inte blev av. Mycket hängde 

sionsnämnden för miljöskydds 
historiska nej till brobygget 1993 
- nämnden konstaterade att ett 
brobygge inte var förenligt med 
dåvarande naturresurslagen därför 
att Östersjön med flera vattenom
råden kunde skadas och med hän
syn taget till samhällets mål för 
miljöanpassning av transporterna. 
Socialdemokraternas motstånd, 
den kraftiga miljökritiken och 
miljöprövningen ledde till att det 
svensk -danska broavtalet formule
rades så att bron skulle främja 
järnvägen. "Tillkomsten av en fast 
förbindelse syftar till att främja en 
rationell och ändamålsenlig järn
vägstrafikmellan länderna. A v gif
ternaskall utformas med beaktan
de av detta syfte" står det i avtalets 
artikell6. Miljöprövningen ledde 
till att biltaxorna på bron ska sättas 
i nivåmed RH-ledens biljettpriser. 
Om bilavgifterna på bron skulle 

Att sänkta brotaxorna skulle 
göra det ännu svårare att nå 
miljömålen och är därför inte för
enligt med regeringens ambition 
att vara föregångsland vad gäller 
ekologisk omställning. ÖreSund
sbron är dimensionerad för 50 000 
bilöverfarterper dygn. Attintäkter
na från ca 9000 bilöverfarter inte 
räcker till att betala räntor och 
amorteringar på brolånen är därför 
inte särskilt underligt. Järnvägstra
fiken går däremot ihop sig. Vi 
undrar hur du mot bakgrund av 
detta kan motivera en sällkni.ng av 
biltrafikens avgifter på Oresunds
bron 

Karin Svensson Smith 
skånsk riksdagsledamot (v) 

Peter Ahlbom 
kommunalråd (v) 
Helsingborgs stad 

Nya böcker från 
D aidalos 

Axel Honneth 
Erkännande. 
Praktisk-filosofiska studier 
170 s, 200 kr 

Ledmotivet i Honneths försök 
att utveckla en kritisk samhälls
teori är kampen för erkännande. 
Han tecknar konturerna av en 
filosofisk tradition med rötter 
hos Rousseau som ser som sin 
uppgift att diagnosticera "sociala 
patologier", något som Honeth 
själv försöker aktualisera med 
sin erkännandeteori. 

Alain Touraine 
Kan vi leva tillsammans? 
Jämlika och olika 
432 s., 270 kr 

Till och med metropolerna, de 
globala nätverkens platser, 
består av gemenskaper som är 
främmande för varandra. Hur 
ska vi kunna leva tillsammans i 
en sådan värld? Touraine hävdar 
att individen måste utveckla ett 
personligt livsprojekt, bli ett 
subjekt. Denna till synes icke
sociala princip kan a vändas för 
att rekonstruera ett socialt liv, 
nämligen genom erkännandet att 
också andra är subjekt som 
strävar efter personlig frihet. 

Jörgen Habermas 
Den mänskliga naturens 
framtid. 
På vägmoten liberal eugenik? 
120 s., 180 kr 

Boken innehåller några aktuella 
essäer och föreläsningar men 
främst Habermas studie om de 
frågor som den genteknologiska 
utvecklingen väcker. "Det oro
ande fenomenet är utsuddandet 
av gränsen mellan den natur som 
vi är och den organiska utrust
ning som vi ger oss." 

Jonas logvarsson 
En besynnerlig gemenskap. 
Teknologins gestalter 
i svensk prosa 1965-70 
256 s., 240 kr 

Kommer maskinerna en dag att 
ta över helt och hållet, som nästa 
led i evolutionen. Under 1960-
talet formulerades inom medie
filosofi, samhällsteori och psy
kologi en rad ideer som på olika 
sätt reflekterade en cybernetisk 
(om nu nu minns det begreppet) 
människosyn. Ett progressivt 
svar gavs av författare som 
Göran Palm, Staffan Seeberg och 
Torsten Ekbom. 

Och så vill vi påminna om de 
böcker som Daidalos har utgett 
av John Rawls (1921-2002): 
En teori om rättvisa (569 s., 310 
kr) ochFolkens rätt (21 O s., 200 
kr), samt Chandran Kukathas 
& Phlip Pettit, John Rawls-



Hellre spårvagn än 
kultur(huvudstad) 
Lunds kulturchef Gunnar Haag slutar till sommaren. Han 
har inte haft det så lätt. Det lät kanske spännande att byta ett 
traditionellt skogslän på dekis mot en expansiv kunskapsstad 
med en ovanligt välutbildad befolkning. Men lundaborna har 
varit svårflörtade. Projekt som låtit spännande har startats 
men misslyckats - av skilda anledningar men i grunden för 
att publiken inte funnits. Ansvaret breddades till fritids
verksamheten vilket gav nya bekymmer men inga idrotts
framgångar att skryta med utöver handbollen som glänser 
ibland. Politikerna har inte varit glada över budgetar som 
inte hållit, de riktigt stora sponsorerna har inte visa sej, Lund 
ligger som fOrri både Malmös och Helsingborgs kulturskugg a. 

Men Haag har sista(?) djärv anledning att påminna om den 
insats: lanserat tanken att Lund gamlaiakttagelsenattdetinteblev 
ska bli europeiskkulturhuvudstad så mycket av med den kreativa 
2014. Den tanken tycks vi få dras "fikagemenskapen" mellan hög-
med även efter hans avgång. I alla skolan och industriområdet på 
fallhardetblivitenkonsultrapport, Pålsjö ängar. 
författad av Polyvalent AB dvs Fast konjunkturen hinner växla 
f.d. bibliotekschefen (Malmö) flera gånger fram till 2014 och 
Sven Nilsson. Den pekar ut hur visst är kunskaper en framtids-
projektet kan drivas vidare och bransch. Och det betonas i rappor-
föreslår som formel "Den kreativa ten att humaniora och kultur kom-
staden". mer att spela en större roll i den 

Ett sjunkande värde 
En av de som intervjuas i konsult
rapporten påpekar att kultur
huvudstadstiteln har devalverats. 
Då är det ju, en utveckling som är 
svår att undvika för allt som blir 
rutin. Allt farre prickar nog in en 
plats som resmål bara för att det 
kallas kulturhuvudstad. Devalve
ringen lär fortsätta fram till2014. 

Då har man kanske kommit ner 
till något som motsvarar Lunds 
dimensioner? Jag tvivlar. Fortfa
rande gäller det att utmärka sej 
under ett helt år och man kan undra 
om den uthålligheten finns i en 
stad som Lund. Erfarenheterna från 
tusenårsjubileet 1990 är inte så 
goda. Nästan alla europeiska kul
turhuvudstäder har varit riktiga 
huvudstäder eller i alla fall be
tydligt större än Lund. 

Ett undantag är Weimar som jag 
själv besökte när det begav sej. 
Men vad har Lund som interna
tionellt kan järnföras med Goethe 
eller Bauhaus? Eller med det in
tilliggande Buchenwald som gav 
en skrämmande kontrast som för
tjänstfullt lyftes fram. 

Kreativt? 
Och så var det detta med kreativi
teten. Det är ett gammalt tema i 
Veckobladet att klaga över brist 
på den varan i Lund, även under 
perioder med rödgrönt kommun
styre. 

Fast Polyvalent AB tycks mena 
att det är universitetet och "kun
skapsföretagen" som ska stå för 
den biten. Då finns det för det 
första anledning att citera Hans 
Alfredson: "När jag kom till Lund 
var universitetet litet och obetyd
ligt. Nuärdetstortochobetydligt." 
Det finns flera indikationer på att 
omdömet gäller än. 

Vad kunskapsföretagen beträf
far har branschen gått i ståjust nu, 
om vi ser på Ericssons och andras 
nedskärningar. Dessutom finns det 

framtida produktutvecklingen. 
Men har vi hittills sett något av 
detta i Lund? 

Nätverk 
och evenemang 
Polyvalent konstaterar att utanför 
arkiven, biblioteken och museerna 
är den institutionellakulturen täm
ligen svag i Lund. Men kanske är 
detta är fördel, menar konsultfir
man. Lösligare organisationer av 
nätverkstyp ligger rätt i tiden. 

Och så går de internationella 
tendensen mot kulturevenemang 
och evenemangskultur. Polyvent 
nämner bland annatrockfestivalen 
i Hultsfred, filmfestivalen i Göte
borg och bokmässan på samma 
ställe. (Om Göteborg vill bli kultur
huvudstad när det är Sveriges tur 
kannogLundgeuppmedengång.) 

Rapporten tar verkligen fasta 
på detta: 

Åren fram till 2014 skulle Lund i så 
fall successivt uppgraderaoch utveckla 
befintliga institutioner och deras varu
märken, och inom och utom institutio
nerna sjösätta en flotta av nya intiativ, 
festivaler, projekt och återkommande 
evenemang som genomförs varje är 
eller med längre mellanrum som fårtid 
att etablera sig och utvecklas men som 
år20 14 genomförs under kulturhuvud
stadsåret 

LustigtnognärnnerintePolyvalent 
två av de "återkommande evene
mang" som faktiskt redan är eta
blerade i Lund. J ag tänker dels på 
den årliga kommunala Kultumat
ten, en enligt VB:s årliga gnäll en 
tämligen misskött institution. Det 
andraenäldreochfaktisktrikskänd 
tillställning: studentkamevalen. 
Och en sån tur vi har: just 2014 är 
det ordinarie kamevalsår. 

Sist det begav sej påminde VB 
om Per Gahrtons förslag för många 
år sen: riv Lundagårds mentala 
murar, öppna kamevalen för alla 
lundabor, inte bara som betalande 
begapare och öldrickare utan som 
aktiva deltagare. Och här ftnns 

Bilskräck och omvärldsnoja 
Det var på S:t Petri kyrkogata. 
Klockan var fem en oktober
eftermiddag. En kvinna kom cyk
lande med ett litet barn på cykeln. 
Det var trångt på gatan. Det var 
svårt för bilarna att mötas samtidigt 
som de skulle köra om cyklar. 
Bakom henne närmade sig en 
stadsjeep. I den satt två brunbrända, 
och till synes friska, unga män. 
stadsjeepen körde mycket nära 
kvinnans c y kel, sådär en 20-30 cm 
bakom barnsade !n, och signalerade 
otåligt. Kvinnan vände sig oroligt 
om och vinglade till lite. Männen 
gjorde tecken åt henne att de hade 
bråttom. De ville snabbt fram. De 
krävde att hon skulle flytta på sig. 
Hon hoppade av cykeln och 
kastade sig upp på trottoaren. 
Männen hånskrattade åt henne när 
de gasade på och drog förbi ner 
mot Clemenstorget. Den ena av 
männen vände sig samtidigt mot 
kvinnan och pekade med sitt 
långfinger rakt uppåt 

Den här scenen från i höstas 
kommer jag att tänka på när jag 
läser att Tove Klette (fp), Christine 
Jönsson (m), Lars Bergwall (c) 
och Torsten Czernyson (kd) i ett 
debattinlägg skriver: - Vänster
partiet och miljöpartiet lider av 
bilskräck och har en uttalad om
världsnoja. 

För min inre syn ser jag hur fyra 
borgerliga politiker står på trottoar-

naturligtvis lysande möjligheter att 
göra någotkreativt och mångkultu
rellt och gränsöverskridande. Och 
Per Gahrton som 2014 har hunnit 
bli äldre statsman skulle vara som 
klippt och skuren som chef för 
helahuvudstadsåret, med sinener
gi och europeiska erfarenhet och 
stora käft. Och talar man om kar
nevalståg går tankarna ofrånkom
ligen till stadens rika demonstra
tionstradition och därmed till dess 
vänsterkultur som tillhör det in
tressanta med Lund. 

Fastjag tycker ju inte att Lund 
ska försöka bli kulturhuvudstad, 
och jag vill nämna tre skäl utöver 
det som sagts ovan. 

Anarki 
l. Vi är för anarkiska och små
skurna. Det framgick inte minst i 
försöken till idekläckning på det 
möte där projektet presenterades 
häromveckan. 

2. Pol yvalentsförslag är genom
syrat av grumlig kommersialism. 
Detkan invändas att vi inte behöver 
följa den uppläggningen, men den 
ligger säkert i tiden och skulle 
säkert prägla även andra konsulters 
och verkställares tankar. Ni såg 
nyss talet om institutionernas "va
rumärken". EnligtdetED-direktiv 
som gäller för nomineringen ska 
huvudstadsåret bland annat syfta 
till att utveckla ekonomisk verk
samhet och framför allt befrämja 
"nyskapande kulturturism av hög 
kvalitet". I Bergen, som anförs 
som mönster, stod sponsorspengar 
för en tredjedel av budgeten, och 

en och hånler åt den skrämda 
cyklande småbarnsmamman. 

Sedan växlar mitt inre bildspel 
till en situation där jag ser hur alla 
fyra har vänt sig mot alla dem som 
inte villhaenLidl-affårvidStatoil
macken på Norra Fäladen. J ag hör 
att de skriker åt dem: - Ni har 
själva valt era billiga bostäder! Så 
har ni utnyttjat er frihet! Nu gäller 
vår kamp kapitalets frihet att 
kravlöst få exploatera er på sina 
villkor! 

I nästa bild ser jag några av dem 
stå framförde tusentals människor 
som fått sina anhöriga dödade eller 
invalidiserade i trafikolyckor och 
säga: -Ni måste förstå att friheten 
är värd sina offer, här precis som 
på oljefal.ten. En av dem försöker 
leda människomassan till att 
unisont sjunga "We shall overco
me ... ".Men åhörarna överröstar 
henne med sina ångestskrik. 

Sedan blir mina inre bilder 
suddiga och jag återgår till den 
nyktra verkligheten. 

Den här kvartetten känner 
mycket väl till alla negativa 
effekter som bilismen ger. De är 
inte okunniga eller oinformerade. 
De företräder bara sina väljare. 
Några av deras väljare är friska, 
välbeställda och brunbrända män 
som har som livsstil att kryssa 
fram i städerna i sina stadsjeepar. 
Och de har varken bilskräck eller 
omvärldsnoja. 

m b 

vi vet att sponsring faktiskt inte är 
gratis. "Kultur- och upplevelse
industrierna utgör ett av de snab
bast växande områdena i de avan
cerade ekonomierna." Visst, men? 
Och "Kulturpolitik som närings
politik: de utvecklingsinriktade 
företagen behöver en starkkreativ 
bas, och den kreativa basen be
höver ständigt förnyas. Kultur
huvudstadsåret ska skapa spännan
de nya spel til!Ericssons mobiler, 
eller? 

3. Och så detta med pengarna. I 
det oljerika Bergen ftck kommu
nen betala en fjärdedel. I Lund 
skulle det säkert bli mer eftersom 
det sannolikt skulle behövas ett 
eller flera nya kulturhus. 

Det skulle räcka med att avsätta 
30 miljoner årligen under ett antal 
år, har det sagts. Men jag har ett 
bättre förslag till användning av 
de pengarna: lägg spår på Lunda
länken. Landskrona hann före med 
trådbuss, menLundkunde bliförst 
i Sverige med att etablera ett helt 
nytt spårvagnssystem. Det skulle 
vara ett utslag av kreativitet. Att 
det pengarna skulle räcka till både 
kultur och spårvagn är inte troligt, 
och för mej är det valet lätt. 

Därmed hoppas jag att vänster
partiets kulturpolitiker inte låter 
sej förföras av AB Polyvalent utan 
verkar för att avbryta projektet. 
Det står i rapporten att ett konsor
tium av nordsvenska städer väntas 
ansöka om utmärkelsen. De kan ju 
engagera Gunnar Haag som kon
sult när han snart drar norröver. 

Gunnar Sandin 
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När argumenten tryter 
Veckobladet är en tidning öppen 
för debatt om den skånska vän
sterns utveckling. En sådan debatt 
syftar till att bryta åsikter mot var
andra och därmed i förlängningen 
att utveckla vänstern. Denna debatt 
är öppen för alla vare sig de är 
medlemmar i vänsterpartiet, med
lemmar i andra partier eller parti
lösa. Vänsterpartiet är inte till för 
sina egna medlemmar, utan syftar 
till att politiskt arbeta för solidaritet 
med nuvarande och kommande 
generationer. Vänsterpartiets ut
veckling engagerar därför många 
fler än dess medlemmar, några 
vilka kanske är kommande med
lemmar. Det är därför viktigt att 
debatten om vänsterpartiets ut
veckling förs öppet. 

Vänsterpartiet har sitt historiska 
ursprung i en världsomfattande 
kommunistisk rörelse. Inom denna 
rörelse finns förskräckande ex e m
pel på hur man hanterat debatter 
där misshagliga åsikter förts fram. 
Naturligtvis finns det idag ingen 
riskförrepressalier som motsvarar 
kommunistpartiernas förföljelser 
av oliktänkande i Osteuropas folk
demokratier. Däremot finns det i 
ett parti med vänsterpartiets bak
grund anledning att vara vaksam 
mot de mekanismer som resulterar 
i att man vill kväva en fri debatt. 
Tanken att den historiska missio
nen kan legitimera övertramp av 
grundläggande demokratiska fri
och rättigheter är en av orsakerna 
till att socialistiska försök i många 
länder slutat med ofrihet och 
diktatur. I vänsterpartiets uppgör
else med sitt förflutna i samband 
med namnbytet framhölls försvar
et av de demokratiska fri- och rät
tigheterna som en grundläggande 
princip. 

I vänsterpartiet i Skåne finns en 
tendens till ökad slutenhet. I helgen 
beslutade distrik.sstyrelsen att för
bjuda distribution av Veckobladet 
på distriktets arrangemang. Oaktat 
att beslutet inte är lättolkat (hur 
skall personer som delar ut Vecko
blad till kamrater behandlas?), är 
det skrämmande när en styrelse 
inom vänsterpartiettartill admini
strativa metoder för att kväva en 
fri debatt. 

Veckobladets svar på detta är 
att arbeta för att bredda och stärka 
debatten. Min förhoppning är att 
Veckobladet skall innehålla en 
bred debatt om vänsterns framtid i 
Skåne, där olika åsikter bryts mot 

Uardavägen D:85 
224 71 Lund 

Krigen allestädes 
närvarande i U g anda 
J ag tillbringar just nu ett par veckor 
på Makerereuniversitetet i huvud
staden Kampala. Varje morgon 
strax före soluppgången plockar 
en Ugandakollega upp mig för 
gemensam simtur i den naturvarma 
bassängen i en klubb med koloniala 
anor. Han har alltid sin lilla radio 
med, sprängfylld med inbäddade 
journalisters krigsretorik från Irak. 
Innan vi går i badet brukar den ha 
nått fram till Afrikan yheterna, ofta 
inte mindre krigiska. 

Åter hemma i universitetets 
'guesthouse' rullar CNN:s krigs
nyheter ut över frukostborden, in
terfolierade med bilder av tanks 
som förstör öknens skare och bi
drar till att sandstormarna är myc
ket värre än normalt. En ensam 
yngre kvinna sitter ibland mitt 
framför teven djupt försjunken i 
en bok- är månne krigsreportagen 
bara en av många krigsfilmer för 
henne? 

Säkert är lokala massmedier 
mycket intressantare. Ständigt 
ventileras vreden över regeringens 
beslut att låta USA läggaUganda 
till sin lista över dem som stöttar 
Irakkriget (Eritrea, Etiopien och 
Rwanda finns också där). Långa 
artiklar från lokala eller utländska 
skribenter fyller sidorna. Jag un
drar vad alla de får höra som har 
radion som sin viktigaste källa -
där är kontrollen säkert större. För 
oss andra har TV n inte bara CNN 
utan också en privatägd kristen 
kanal som sänder specialreportage 
där kristna amerikanska soldater 
vittnar om sin tro och sitt krig. Det 
är anslående. 

Me.n USA har inte monopol på 
krig. A ven i U gandas grannländer 
rullar konflikterna vidare. I Kongo 
skrivs fredsavtal och författningar 
medan ugandiska trupper återvän
der till de östra gränstrakterna för 
att försvara sitt lands intressen, 
bland annat från rwandiska enhe
ter. R w andas interna motsättningar 
lyser fram i att ledande figurer 

varandra. Som ett led i denna dis
kussionanordnarockså Veckobla
det en mötesserie som vi hoppas 
skall kunna vara utgångspunkt för 
en fortsatt diskussion. Om du tyck
er att detta är viktigt uppmanar vi 
dig att hjälpa oss att öka Vecko
~.ladets prenumererade upplaga. 
An så länge har vänsterpartiet i 
Skånes distriktsstyrelse inte kon
troll över postväsendet, så tidning
en kommer att distribueras hem i 
brevlådan. 

Henrik Smith 

schappar till U g anda, medan en 
del ugandiska militärer tar den 
motsatta vägen för att förena sig 
med andra grupper i opposition 
till Museveni. Ett något bisarrt 
utbyte som kan vara inledningen 
till öppen konflikt mellan länderna. 

Den bland väststater populäre 
president Museveni driver en in
tressant politik där en enda "rörel
se" kallad National Resistance 
Movement leder landet, medan 
partier, fack och andra konkur
renter hålls undan. Det är en om
vittnat farlig väg. Just nu agerar 
Museveni följdriktigtför en författ
ningsändring som kan göra honom 
till president på livstid. I medierna 
luftar organisationer och männi
skor sin maktlösa frustration över 
utvecklingen. 

Redan innan tio självständiga 
år gått i Zimbabwe hörde jag folk 
där tala om hur bra det var före 
Mugaberegimen. Nu får jag höra 
liknande saker här om tiden under 
"slaktaren" ldi Amin, som var så 
brutal att den fridsamme president 
Nyerere i grannlandet Tanzania 
godkände att en tanzansk inva
sionsstyrka deltog i attjagahonom 
på flykten. Det är ett illavarslande 
tecken. 

I söndagsupplagan av The Mon
itor, den viktigaste oppositions
tidningen, läser j ag ett långt och 
positivt reportage med Amins hu
vudhustru Madina, som nu bor i 
Kampala. Ä ven det känns som ett 
tecken. Någon av Amins söner lär 
ha haft en viktig roll i den extrem
fundamentalistiska islamska or g a
nisationen Lords Resistance Arm y 
som ännu opererar i de norra del
arna med stöd från Sudan. Muse
veni tillbringar mycket tid i norr i 
försök att göra slut på organisa
tionen, men framgången låter vänta 
på sig. 

Jag vandrar runt på Makerere
universitetet, tidigare så respekte
rat för sina avancerade samhälls
vetenskapliga bidrag. Idag tycks 
det hålla en låg profil. Även stu
denterna verkar mer inriktade på 
egna studier än på politik. En tysk 
antropolog med decenniers erfa
renhet av Östafrika upplever att 
U g anda åter kan vara på väg mot 
inbördeskrig. Det är inte så konstigt 
om folk hukar, med tanke på vad 
de upplevat under bortåt 40 års 
självständighet. 

!raks folk har ett par decennier 
av svåra upplevelser. Hur kommer 
de att reagera på en USA-ledd re
gim efter Hussein? 

Bertil Egerö 

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

Ur författaren Karin Lentz an
förande vid fredsmanifestationen 
den 5.4: 

Tror de själva på det? 
När kriget- som inte blev en pro
menadseger- är slut ska de skicka 
humanitär och annan hjälp för att 
bygga upp landet igen och ge 
demokrati (och tält) åt dem som 
ännu lever. Men innan dess bombar 
de städer, sjukhus, vägar och kul
tur, och vi säl j er vapen till krig
förande land. Ska de inbilla oss att 
detta.är logiskt? Tror de själva på 
det. Ar detta vad den mänskliga 
hjärnan förmår? 

Allt medan de galna mödrarna 
tyst frågar efter sina försvunna på 
en evig vandring runt torget- i alla 
världsdelar. 

Allt medan barnen säger om 
krig: blod, tårar, våld, skrik, det är 
kallt, man är rädd 

- säger barnen, för barn vet, 
barn förstår. 

Om fred säger de: tillsammans, 
varandra, önskningar, drömmar, 
en stor gräddtårta 

- säger barnen, för barn förstår 
- mat för dagen, rent vatten, 

bygga en hydda i skogsbrynet. 
Tänk om det är krig -och ingen 

går dit! 

Påskvandring 
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