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antirasism och radikalare kommunalpolitik 

Vital30-åring 
Den l maj 1974 debuterade det 
som drygt ett år senare fick fastare 
form som Röda Kapellet. Det blir 
inget firande i anslutning till årets 
första maj, beslöts på orkesterns 
årsmöte i söndags, men kanske på 
Kulturnatten, och i så fall ute i 
vimlet på gator och torg. Gator 
och torg lär också bli scenen vid 
medverkan i olika kampanjer, inte 
minst inför valet till EU-parla
mentet. 

UlfNymarks polemiskakommen
tar i nr 4 till den verksamhetsplan 
som den 3!.1 antogs på vänster
partie ts lokala årsmöte hängde en 
smula i luften eftersom ett referat 
av planen inte fick plats i det num
ret. Här kommer ett sådant referat, 
som för att bli rättvisande i hög 
grad bygger på planens egna for
muleringar. Det är preliminärt ef
tersom protokollet från mötet inte 
föreligger än, men styrelsens för
slag antogs i allt väsentligt. 

Lyfta fram ED-kritik 
Kampanjen inför EMU-folkom
röstningen 2003 bedömdes ha bi
dragit till den stora framgången 
för nejlinjen (det vill säga relativt, 
Lund var ju en av landets få kom
muner med majoritet för ja). Nu 
hoppas partiföreningen att med 
liknande aktivitet kunna få till 
stånd ett bra resultat i valet till E U
parlamentet nu i juni. Enligt pla
nen ska "partiets EU-kritiska lin
je" betonas. 

Men hög aktivitet ska prägla 
hela året och alla verksamheter. 
Utåtriktade kampanjer ska bedri
vas ute i bostadsområdena och det 
nyskapade AgitProp-utskottet ska 
stärkas . Fast alla utskott och ar
betsgrupperbörbli mer aktivaoch 
ge partikamraterna möjlighet att 
engagera sej . För att underlätta 
ska barnverksamhet arrangeras. 
efter många års uppehåll. Här 
skärpte för övrigt årsmötet styrel
sens formulering. 

Styrelsen ska försin del fungera 
som politi sk och organisatorisk 
ledning och även som en ko
ordinations- och sambandscentral. 

Det ska studeras inom ett brett 
spektrum från övergripande teo
reti sk nivå till handfast mötestek
nik. Kongressen ska anta ett nytt 
partiprogram och de lokala konse
kvenserna av detta kommer att 
analyseras. Två tyngdpunkter ut
pekas när det gäller studiernas 
innehåll: EU och parlamentaris
mens möjligheter. 

Egna kamparenor 
"Vänsterpartiet Lund måste skapa 
egna arenor för att föra en klass-, 
femin isti sk och antirasistisk 
kamp", fastslår verksamhetspla
nen , och den senare aspekten un
derstryks särskilt genom att en 
antiras istisk kampanj ska föras till 
hösten . I den ska olika former av 
rasi sm synliggöras och kopplas 
till strukturer på arbets- och bo
stadsmarknaden och inom politi
ken. Här som annars vill man sam
arbeta med andra, med Ung vän
steroch Vänsterns studentförbund 
förstås men också med en rad an
dra progressiva rörelser och orga
nisationer. Genom sin blotta när
varo ska vänsterpartister visa att 
det går att kämpa och förändra 
genom konkreta aktioner och ma
nifestationer som synliggör orätt
visor och förtrycksstrukturer. 

De tre nämnda aspekterna åter
kommer i avsnittet om medlems
värvning. Partiorganisationen ska 
även internt motverka den under
ordning som bland annat arbetare, 
kvinnoroch invandrare utsätts för. 

Den kul turella dimensionen be
tonas också. Ungdomliga graffit i
konstnärer och andra ska stödjas i 
möjligaste mån. Lokal radio och 

teve ska prövas som nya politiska 
forum . 

En rödare kommun 
Vänsterpartiet ska enligt planen 
föra en rak och öppen dialog med 
sina samarbetspartner socialdemo
kraterna och miljöpartiet, men det 
är också viktigt att partiet får möj
lighet att profilera sej i viktiga 
frågor. Vänsterpartiets progressi
va fördelningspo liti k kräver ett 
"kreativt" användande av både 
skattehöjningar och kommunalt 
beslutade avgifter. E U/EMU, G at s 
och andra neoliberala internatio
nella projekt får negativa effekter 
som måste synliggöras i det kom
munalpolitiska arbetet. 

För att partiarbetet ska hålla ihop 
måste det finnas en tydlig och tät 
kommunikation mellan styrelsen 
och KomPoL styrelsemedlemmar
na förväntas delta i utskott och 
arbetsgrupper. Kommunalpol itis
ka flygbladsutdelningar ska ge
nomföras 

"Ett parti som inte har högt i tak 
är ett bräckligt parti' ' , står det i en 
portalformulering. Styrelsen ska 
ta ett större och tydligare ansvar 
för information och debatt. Högt i 
tak fordrar möjligheter till diskus
sion och internbulletinen ska nu
mera därför ä ven ta emot debatt-
inlägg. 

Gr 
PS Den interna diskussionen har 
redan kommit igång. Sålunda har 
UlfNymarks inledningsvis nämn
da krit ik av planen , och lämplig
heten att publiceraden i VB. redan 
ifrågasatts på parti föreningens 
hemsida. 
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ÅTt~ UV KVAR!!!· 
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Röda Kapellet kunde se tillbaka 
på en hygglig verksamhet 2003 
med bland annat ett tjugotal of
fentliga spelningar varav hälften 
för vänsterpartiet. Ett stort som
marläger organiserades, samarbe
tet med R0de Horn i Köpenhamn 
fördjupades och Sjostakovitjkon
serten i december upplevdes all
mänt som en framgång . Men en 
föryngri ng är önskvärd så små
ningom även om läget inte är akut 
och fler medlemmar är alltid väl
komna. 

Röda Kapellet har liksom många 
liknande ideella verksamheterbli
vit ekonomiskt lidande av att stu
dieförbundens anslag från det all
männa skurits ner. Därför beslöts 
om en betydande höjning av med
lemsavgiften. Från vänsterpartiet 
uppbär orkestern fö r närvarande 
inget ekonomiskt stöd men väl ett 
materie ll t i form av möj ligheter 
till notkopiering. 

Till styrelse valdes Essie An
dersson, Margaretha Björnsson
Kågström, Bengt Hall , Erik Kåg
ström och lngela Sjöblom. Lars 
Borgström och Finn Hagberg 
fortsätter som notansvariga. 

Gr 

Betala! 
Veckobladet överlever åtminstone 
ett år till. För att tidningen ska 
kunna komma ut behövs~ prenu
meranter - oc h prenumerations
avgifter. I förra numret utlovades 
inbetalningskort för detta. Så blev 
det inte. För att underlätta vår ad
ministration så gör vi såhär istället: 
På adresseti kellen står när din pre
numeration går ut (år och månad). 
Om prenumerationen gått ut e ll er 
snart gör det , så är det dags att 
betala. 250 kr/helår (helst !) eller 
125kr/halvår och gärna ett stöd
bidrag, till pos tgirokonto l 74 59-
9 Veckob ladet. Bet al a gärna några 
månader innan prenumerationen 
går ut. Om du betalt nyligen och 
detta inte framgår av adressetiket
tcn, så beror det på att pren ume
rantregistret inte uppdaterats ännu. 

Ola Hag ring, kassör 



Det finns en plats på jorden ... 
Det finns platser och städer i Sveri
ge som människor har ett speciellt 
förhållande till , ett förhållande som 
inte är odelat positivt. Inte sällan 
rör det sig om gamla garnisons
städer: Eksjö, Boden, Hässleholm. 
Jag läser nu i tidningarnaatt Karls
krona är illa ute: varvet måste dra 
ner och flottan dra därifrån och 
gud vet hur många jobb som hotas. 

En stad på vattnet 
Karlskrona är en av Sveriges vack
raste städer, en stad som flyter på 
vattnet på ett stort antal öar och 
holmar. Det är fullt i klass med 
Stockholm, en stad folk reser från 
hela världen för att beskåda. Karls
krona är underbart, såvitt man är 
där fullt frivilligt. Är då icke detta 
alltid fallet? Nej, ett stort antal 
människor i Sverige har under 
tvångsmässiga former vistas där i 
månader och år. Dit hör jag. 

Jag tror att jag redan i vaggan 
greps av svårmod infördenna stad: 
det var på en gudsförgäten ö med 
det egendomliga namnet Kobebus 
min far var förlagd under bered
skapen och när han inte var där satt 
han hemma och beklagade sig över 
vilket trist helvete det var att ligga 
där. Och då ska vi ändå inte tala 
om den halvdagsl ånga resan från 
Helsingborg till Karlskrona: byte 
i Hässleholm och Kristianstad, det 
senare till de usla träbänkarna på 
den smalspåriga Blekinge Kust
bana. Det var sämre förr. 

Sen läste jag väl muntra historier 
om trägubben Rosenbom i Nils 
Holgersson och om det stora torget, 
men när jag själv kom dit i slutet 

av 1950-talet kände jag bara hur 
depressionen grep mig. Jag kom 
via Alvesta och tåget var fullt av 
mereller mindre bemsade flottister 
och kustartillerister. Jag inkvarte
rades i de dystra gamla grenadjär
kasernerna på Gräsvik, där enda 
nöjet varatt gå ut till kiosken bortåt 
lasarettet och köpa varma kropp
kakor, med lingon. På helgen fick 
man gå och dra längs Ronneby
gatan i sin fula och klumpiga uni
form- det var inte tal om att få ha 
c i vila kläder på regementet på den 
tiden. Man köade på telefonstatio
nen för att få ringa hem i några 
minuter, om man nu hade råd till 
det. Så kunde man gå på kafe där 
man behandlades på det nedlåtande 
sätt urbefolkning
en vant sig vid när 
det gällde värn 
pliktiga. 

I kasematterna 
Sen blev det 
Kungsholmen , ett 
fäste en halv tim
mes båtresa ut till 
inloppet och där 
satt man sen hela 
veckorna. Man vandrade i kase
matter och betonggångar som hade 
en lukt som måste ha suttit kvar 
sen första världskriget och med en 
sorts kollektiva dass där man satt 
tio personer i en halvcirkel och 
tittade på varandra. 

Det blev fler besök i Karlskrona 
under åren. så där vart sjätte år 
skulle man dit och titta på sina 
kanoner i förråden i den mån man 
inte skulle ut till Torhamn eller 

kravla på skjutbanorna i Västra 
Mark eller Rosenholm. Nu fick 
man ha civila kläder, men vad 
hjälpte det. Jag minns hur jag nån 
gång på 70-talet gick till ett disko
tek som hette Piraten. Jag bjöd 
upp nån av starumisarna och hon 
nobbade mig inte men blicken sade 
allt när hon såg vårt lilla gäng: 
Nej, inte en omgång repgubbar 
till! 

Uppgång och fall 
Numera är jag lyckligt befriad från 
ofri villiga besök i Karlskrona och 
när jag var där häromåret var det 
en ny stad som knappt ville kännas 
vid sin gamla identitet. Det var 
telekom för hela slanten, Högsko

lanihopmed 
Ronneby 
gick som tå
getochhade 
för övrigt ta
git över de 
gamlakaser
nerna på 
Gräsvik. 
Kustartille
riet i Karls
krona var 

nerlagt. det var Stockholm och 
Göteborg som fick överleva. Men 
vad gjorde väl det, Varvet var ju 
kvar och Karlskrona kunde väl 
leva vidare med IT. 

Nu verkar det snart kört med 
Kockums Karl skrona också. det 
är ingen som vill ha deras konstiga 
båtar. Och flottan är inte vad den 
har vari t och ska det var något kvar 
så är det faktiskt Stockholm som 
gäller. Och TT-branschen blom-

strar inte precis heller och inte te
lefonerna. 

Framtiden 
Lite synd är det väl om Karlskrona 
och Blekinge, en gång ett starkt 
industriellt län och ett av socialde
mokratins starkaste fästen. Men 
allt fast förflyktigas och nog ter 
det sig al lt mer utarmat. Man får 
trösta sig med att Karlskrona nu
mera är ett Världsarv med alla de 
gamla byggnaderna från af Chap
man s tid. Och ute på Aspö håller 
man på att samla kustartiller
iutrustning till en museimiljö som 
jag naturligtvis kommer att besöka. 
t. ex. för att se på min gamla radar
station från femtiotalet. 

Det var väl inte helt fel av Karl 
XI och tvinga Blekingebönderna 
att bygga en stad på Trossö, en 
stad som på 1800-talet var en av 
Sveriges största. Men dess stor
hetstid är nog ute. Det är kanske 
som museum det kan leva vidare. 
Och genom sin dialekt , en av 
Sveriges intressantaste. 

Lucifer 

PS. Ja, det blev grabbigt och lite 
väl mycket lumparminnen, men 
det är ju också en del av verklig
heten. Den somvillläsa berättelser 
från Karlskronamedenlite friskare 
syn finner sådana i Katarina Ma
zettis novellsamling (i pocket) 
" Krigshjältar och konduktörer" 
som förmedlar hurdet kan ha varit 
att växa upp i staden. 

På en veckas och en kontinents avstånd från årsmötet 
Ä ven om jag i många år harrest till 
Afrika en eller ett par gånger om 
året blir det aldrigt riktigt rutin. En 
vecka efter vänsterpartiets årsmöte 
i Lund sitter jag nu i Zambia, lite 
trött efter resan men njutera v att få 
en dag ledigt i värmen . 

Globaliseringen med dess snab
ba rörelsera v information, männi
skor, varor och pengar gör världen 
mindre för sådana som jag. När 
jag började jobba med forsknings
samarbete i Afrika tog ett brev tre 
fyra veckor med osäker leverans. 
När vi bodde i Zambia på sjuttio
talet var butikerna tomma så när 
som på sardinburkar från Namibia 
och lokalt tillverkade Mariekex. 
Man fick köa för majsmjöl. matolja 
oc h andra basvaror. Vid inköp fick 
man doppaett finger i anelin: tum
men för mjöl , pekfingret för olja, 
långfingret för socker osv. 

Nu kan jag direkt koppla upp 
mig mot nätet med min bärbara. 
Räcker inte BBC och CNN på TV 
så jag har Sydsvenskan. DN eller 
GPpånätet. Butikernaoch de stora 
köpcentren är överfulla med varor 
från hela världen, oftast från Syd
afrika e ller Asien, mycket säl lan 
från Zambia. 

Åtta av tio zam bier lever under 
fattigdomsgränsen . Varor och 

pengar rör sig omkring dem. men 
på långt håll. De kommer inte i 
närheten av något köpcenter, de 
reser inte, de har inte ens råd att 
hälsa på släktingar på landet. Som 
någon sa. de lokala har blivit mer 
lokala i den globala utvecklingen. 
Jag avhåller mig från att dra alla 
de deprimerande siffor, som visar 
på fattigdomens fördj upning. Tidi 
gare fanns partistyrda media en
bart. Varje nyhetssänding började 
med: Today have the President, 
his Excellency, Dr. KK~ 

Zambia har a lltid varit ett 
mycket politiserat samhälle. Alla 
pratar pol itik, och nu kan man få 
information från tre tidningar och 
från TV. Här finns klara tendenser 
till partipropaganda, men också 
opposition och frispråkighet som 
ofta är mycket brutal och rakt på 
sak . Men det är klart, det faktum 
att en allt större andel barn aldrig 
får gå i skolan, pekar mot en fortsatt 
utveckling: av orättvisor även vad 
gäller möjli ghet att få tillgång till 
information . 

Nyss diskuterades på radion ett 
förslag till revidering av lagen om 
tryckfrihet med införande av en 
offentlighetsprincip. Vem som 
ville kunde ringa in och ge sin 
synpunkt. Liksom på vänstcrpar-

tiets årsmöte fanns det tlera som 
hade synpunkter på saker som "det 
skulle inte tillåtas" att skrivas om. 

På vägen hit läste jag det VB
nummer som refererar årsmötet. 
Med segraren generositet publice
rasett mycket överslätande referat . 
Här varken om svordomar i falsett 
eller det av Il era talare upprepade 
ordet "till åta" . På årsmötet gjorde 
just denna förbuds- och censur
mentalitet mig beklämd. 

Förbud och censur är vikti 2:a 
delar i de maktstrukturer som tot'a
litära regimer lutar sig mot. Lun
davänsterns förra ordförande kän
de sig personligen angripen när en 
VB skribent gjort strukturell a 
jämförelsermellan vissatendenser 
i vänsterpart iet och i totalitära 
maktstrukturer. NärGudrun Schy
man påpekat att kvinnoförtryck har 
att göra med samma maktstn1kturer 
här som hos talibanerna, var det 
många män som togdet personligt. 
l alla diskussioner man som väns
terpartist fick ta efter det, slog det 
mig att väldigt många överhuvud
taget inte ville tänka i strukturer. 
När jag begrundade detta faktum 
slog mig tanken att min gamla 
marxistiska skolning gör att jag 
ser strukturer.Men kan det vara 
bristande marxi stisk skoln ing som 

gör att VB motståndarna såg ett 
personligt angrepp i strukturella 
j ä m före! ser? 

Mest beklämmande på årsmötet 
var det destruktiva i nedläggarnas 
ambitioner.lnget hindrardem från 
att starta egen tidning eller skriva 
i VB , förnyelse och bredd behövs, 
men det var bara åsiktsförbud och 
nedläggning som gällde. Som om 
vänstern har för mycket debatt och 
för många kanaler mellan sigsjäl va 
och sina sympatisörer. 

l morgon skajag hälsa på gamla 
människor som bor ute i kåkstä
derna. De har mycket att berätta. 
de har levt länge i stan, de vet sina 
vägar för försörjning och de förs ör
j er ofta barn och barnbarn . Pension 
exi sterar inte. Den minoritet som 
varit formellt anställda fick en sum
ma närde slutade arbeta. Ett system 
som överlevtsen kolonialtiden. då 
afrikaner var gästarbetare i stan 
och skulle ha medel att återvända 
till byn. 

Fattigdomsbekämpning har v rit 
målet för svensk biståndspolitik 
sen sextiotalet och står fortsätt
ningsvis som överordnat må l i den 
nya svenska politiken för global 
utveckling. och detsamma säger 
andra biståndsgivare och mulitna
tionella organ. Det finns må11ga 



Glimtar från församlingslivet 
Ute på den skånska slätten, helt a2:endan: "Församlingsbladet. " (Pastor Pantus Pinnerberg är en behålla Församlingsbladet Kaffe 
n~ra back_Iandskapet och ej långt Ordföranden i församlingens sty- utomordentligtskickli~talare,ITied serveras ån~o oc~ bullar plockas 
fran de~ lilla s~aden med det .stora relse, tillika pastor i församlingen, en vackert klmgan~e rost; han ag~r fram. I en n~got lagmäl9 konver-
umversltetet. f.mnervt LillaFmne- herr Pantus Pinnerberg begär or- en kansrna so111 ttllta_lar sarskilt s~tiOn 1 smagrupper fragar man 
rup, ett sall!.hälle 1

0 

kraftig expan- det: "Vi befinner oss i en ny tid, ungdomarna 1 .~orsamlmgen. I ho- stg hur resultatet kund~ bli som 
ston. Tt!ls for l O ar sedan bestod det är inte lätt att ge ut tidningar, nom kan de fmna v.ag~r till .s m det blev. Pastof!l är Ju sa klok och 
befolkrungen mest av hemmans- den lokala pressen behandlar ändå e~en Identitet och tillfredsstalla han framforde JU s ma goda argu-
ägare. och personal i hemtjänsten, väl vad som försiggår i Finnerups st_na behov av ~n trygg ledare i en ment så klart och ~ydligt att ingen 
sen folJde mflyttmng av pendlare, församling, våra ungdomar tycker vilsen var! d. Tilldetta k?mf!ler att kunde m t ss taga st g vad han me-
40-och 50-taltster med lukrativa inte om texter, de vill surfa på han har en retonsk begavmng av nade. Man fann mgen godtagbar 
tjänster, i såväl det privatanäring s- Internet. våra två redaktörer som formidabel klass. Hans tal i dag förklaring . 
Ii vetosom ct,en offentli ga sekt~rn , i utfört ett tålmodigt arbete g~nom skul_le kunna användas som exem- p amen som ställde de nyfikna 
?e bada stadern~ vasterut. ~anga åren, nalkas nu pensionsåldern" pelt en gru~dkurs 1 retonk: Forst fragorna k~de de eJ. till, hon var 
ar barn .ttll.framgangsnk~ smafore- (här visar han ett uppskattande har ~an bh vit beskylld for att v~ra en ny ko~! mg. Ho~ visade st g vara 
tagare 1 G omge och Småland vars leende åt de två redaktörerna dock Jesuit ; det varsta for en evangelisk larare pa JOUrnahstli n J en vid en 
barnbarn nu utgör kärnan bland utan oensvar). "J a. som saot vi pastor, en orättvis beskyllning; han folkhögskola. Enligt vad hon be-
u_ngdomarna i Lilla Finnerup. (Det lever f en ny tid ; allt har sin bÖrjan får sy~pati ~rån ll!edle~.marna. rättade t:örmigefterm?tet, brukade 
fmns faktiskten rorelse1 s.amhallet och alltsitt slut. styrelsen harefter Sedan .. Det bJuder Jag pa ; sy m- ~on alltid mprä~ta 1 s ma elever ~tt 
s~ m viii andra namnet till Storre en noggrann prövning_ ja, vi har parm r. or ?~.nom ka~ner mg a gran- man skall allttd ko ll a o källor till 
Fmnerup, ITien d~t s.kall Jag m t~ verkligen gått på djupet i denna ser. Darpa lolJeren lang rad mycket olika .utsa~or, särsk~lt s ad ana som 
behandla har.) Frans m hembygd 1 fråoa _kommit fram till att det är valgrundade argument som alla, framfors 1 offentliga samman-
norr had~ inflyttarna ~.urit me.d sig bäs~ för alla parter att lägga ner ~fter en stunds efter~~nke, kan bli hang". 
e.n kyrkl~g ~radnwn .. torsamlings- Församlingsbladet f. o. m. kom- overensom t.-.ex. att bladet har JU 
livet ar hvhgt , sarskilt bland ung- mande årsskifte. Ordet är fritt! " bara 4 stdor. ) 
domen. D~n är trött på allt 111ateri- En äldre dam ansåg att bladet 
e.ll t ov.erflod och sok~r st g ttll and- inte längre höll den stil och kval i te 
liga dimensiOner 1 h vet. Försam- som man borde förvän ta si o av ett 
lin~en villfå med s~ många som församlingsblad i Lilla Fi~nerup 
moJhgt, har fmns bade hog- och där det råder en så ood och kär-
lågkyrkliga, bibeltrogna vänner leksfull stämning i fÖrsamlingen . 
och de som endast kommer för att Hon påtalade ett flertal övertramp 
få vara med i den mycket aktiva som hon, och flera andra med-
och uppskattade kören. lemmar, lagt märke det senast året. 

Missnöjda bibeltrogna 
Församlingen har årsmöte. Kaffe 
och varma bullar skänker åt med
lemmarna den känsla av varm Ile
menskap som endast en kyrklig 
församling kan ge. Dock, atmo
sfären är något spänd. 

Stämningen är inte riktigt som 
vanligt. I centrum sittertvågrånade 
herrar. den ene, redaktör för för
samlingsbladet. för anteckningar 
med böjt huvud, den andre, biträ
dande redaktör, sitter i 90 graders 
vinkel mot långbordet och stirrar 
ut över församlin !len med en min 
som om han fö~söker utforska 
stämnin2:en i salen. Och nå2:ot är 
på gång~Församlingsbladet~ med 
en 50-årig historia, hotas av ned
läggning; inte på grund av dålig 
ekonomi , brist på skribenter eller 
brist på material att skriva om, ej 
heller brist på intresse bland med
lemmarna. Nej, det är innehållet 
det gäller: det är många, särskilt 
de bibeltrogna. som är missnöjda 
med vad som står i bladet. 

En ny tid 
Mötet öppnas. Efter attantal rutin
ärenden. som slinkerned med kaf
fet , kommer man till punkt 7 på 

vackra ord. men i verkli2:heten är 
det inte så vackert. Den i mernatio
nella solidariteten hartraditionellt 
varit stark inom vänstern, jag har 
som vänsterpartistjabbat mot ko
lonialt förtryck och apartheid, men 
vad gör vi egentligen mot fattig
domen? Räcker det att bekämpa 
Eus tullar och handelsregler och 
andra strukturella hinder? 

Funderingar från Ann Schlwer i 
Lusaka 7 feb 2004, kolerans år 

Särskil t upprörd var hon- nu höjde 
hon rösten- att redaktören liknat 
syföreningens medlemmar vid ar
betsmyroreller arbetsbin eller vad 
det nu var: "Vi vill inte jämställas 
med insekter'' skrek hon i förtviv
lan , höjde armarna mot skyn som 
hon ville vädja till någon däruppe, 
alltmedan de två redaktörerna hu
kade. 

Småland diskrimineras 
En herre, inflyttad från Småland, 
meddelar att han slutat läsa bladet 
sedan man hänvisat till "de små
ländska skinnskallarna" i ett re
portage om några värstingar som 
ställt till med bråk utanför Coop
butiken i centrum (de kom faktiskt 
från Markaryd): "Alla smålänning
ar är inte skinnskallar!" dundrade 
han och vädjadetill publiken. Tem
peraturen stiger, merkaffe fylls på 
och bullar hämtas in från köket. 
det har nu gått två timmar. Efter 
ytterligare några kritiska inlägg, 
där bl. a. en ung ledare fören cirkel 
i bibelstudium påpekade att det 
var mest ''gamla gubbar'' som 
skrev i bladet. är det nu dags för 
Pantus Pinnerberg att både sum
mera och gå till angrepp: 

"Ja, alltså. man har faktiskt 
skriv it och kallat mig för både det 
ena och det andra, katol ik och jesuit 
eller vad det nu var. Jaha, vadå. än 
sendå-det kan jag väl bjuda på' ' 
säller han med ett leende och 
blickar ut över församlin!lcn med 
en gest som om han vill o~nfamna 
dem alla. Därefter följer en rad 
olika argument mot bladet , inne
håll i allmänhet, layout. omfång, 
blott 4 A4sidor etc. Här måste jag 
tyvärr, för förståelsen av ärendets 
fortsatta förlopp, infoga följande 
lilla parantes: 

Ungdomen kräver plats 
Nu har pastorn eldat upp sig: han 
har stämningen på sin sida. Han 
höjer rösten ytterligare. tar e tt par 
steg fram åt, höjer armen som till 
attack och klämmer i med den 
sistaavgörande och dödsbringande 
stöten : " Lokalbrist : Vi har så 
mycket aktiviteter på gång i för
samlingshuset, flera cirklar för bi
belstudium, ungdomsverksamhet 
alla dagar. syföreningar m.m. Det 
finns helt enkelt inte plats för re
daktionen:'' Det går ett sus genom 
lokalen . Arendet verkar som av-
gjort. 

En dam som suttit lite för sig 
själ v under hela debatten frå2:ar 
stillsamt: ''Jag skulle vilja hÖra 
texten, med beskyllningen mot 
pastorn, läsas upp.'' Det visar sig 
nu att han inte alls blivit beskylld 
för att vara jesuit eller katolik; 
endast för att vara lite väl krävande 
i sin konfirmandu ndervisning. 
kanske som i vissa katolska skolor 
nere på kontinenten. Damen ställer 
en ny fråga: ''Hur stor plats tar 
redaktionen?" Jo, det är ett bord 
med två datorer som används en 
gång i veckan, klockan 19-23. Folk 
tittar sig lite fundersamt omkring. 

Genial gentleman? 
En äldre gent leman- som fakt iskt 
tidigare varit redaktör för bladet
reser sig och föreslår en , som han 
själ v tycker, både enkel och genial 
lösning på problemet: "Varför in
te låta marknaden ta hand om 
bladet'~ Vi skiljer bladet från för
samlingen så kan de som har lust 
fortsätta och ge ut det på markna
dens villkor. Det finns säkert 
många som vill satsa på ett sådant 
projekt.'' Förslaget rönte föga 
entusiasm. De äldre ortsborna var 
direkt avvisande; förknippade or
det marknad med Sjöbo och Kivik 
ja t. o. m. med hästhan del. Förslaget 
föll lika fort som det framfördes. 

Nu är församlingen trött. diskus
sionen slut, votering följer. Till 
allas förvån ing blir det en liten 
men dock klar majoritet för att 

Missade voteringen 
Själv dristar jag mig till att föres lå 
en både biologisk och teknisk fö r
klaringsmodell som, mig veter
ligt, här för första gången framförs 
i församlingssammanhang. Det 
råder ingen tvekan om att ungdo
marna är i majoritet i församlingen 
och att de stödjer pastorn. Nu präg
las dagens ungdom av en miljö 
som säger att de skall gå ner i vikt, 
de är m.a.o. ständigt hungriga. 
Hunger triggar kroppen till att röra 
sig (en kvarleva frånjägartiden då 
hunger gav en signal att nu måste 
man ut och letaefter mat). Mycket 
riktigt, det var ett ständigt spring 
ut och in i lokalen. Lägg därtill 
mobilsignaler och sms-meddelan
den från kompisar i stan som skall 
besvaras. 

De äldre i församlingen sitter 
däremot, efter ett antal kaloririka 
bullar till kaffet, tryggt vid sina 
bord och konverserar med sina 
grannar om ditt och datt . Det kan 
inte he lt uteslutas att ett antal 
ungdomar missade voteringen och 
därmed bidrog till det oväntade 
utfallet. 

Gammal är äldst 
Vid ett av småborden satt de tre 
hemmansägarna Hans Larsson. 
Ola Hansson och Alarik Jönsson, 
de tre äldsta i församlingen . De 
framförde en annan , kanske mer 
plausibel. förklaring: Hans Lars
son: ' 'Han, pastorn höll sig inte 
rikti!lt till sannin2:en" eller som 
Ola Hansson uttryckte det: ''Inte 
bara politiker utan också pastorer 
skall akta si Il för att fara med 
osanning; m t eller senare blir di 
avs löjade'' eller som Alarik: "Jo 
de e så sant som de e sagt, ett gott 
föredöme är bättre än tusen argu
ment" (William Gladstone). 

Så var mötet slut, alla var i stort 
sett nöjda, allt blev vid det gam la. 
ungdomarna forhem till sina villor 
och radhus för att kolla sina mej! 
och surfa på Internet och bönderna 
återvände till sina. utom samhällets 
hank och stör belägna, idylliska 
hemman. 

Per-Åke Albertsson 
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Kommunala kortisar 
Med Ulla ..o. . .n•••u•"•• 
mot diskriminering 
av polacker 
Den ideologiska dimma, som Gö
ran Persson och andra sprider i 
debatten om övergångsregler in
för ED-utvidgningen , döljer en 
främlingsfientlig tendens , som 
Ulla Hoffman genomskådat och 
avslöjar i några kloka meningar: 

- Nu pratar man bara om po
lacker. En man ska komma hit och 
arbeta i tio timmar och få tillgång 
till alla system, sedan ska frun 
sitta hemma och få alla bidrag. 
Men varför ska polska familjer 
vilja leva så? Vad är det för syn på 
polackerna? 

Ulla Hoffman vänder sig ock
så mot den restriktiva flyktingpo
litiken: "Det är konstigt att reger
in!.!en inte ser att den alltmer res
triktiva asylpolitiken, kopplad till 
övergångsregler, skickar signaler 
till främlingsfientliga krafter att 
Sverige egentligen står bakom 
deras politik ." Hon har erfarenhet 
av den öppna gränsen mellan Sve
rige och Finland. Där förekommer 
ingen "social n1rism" . 

Förstamaj: Mot främlings
fientlighet och rasism 
Vi skåningar har alltid levt nära 
Polen , i samarbete och vänskap. 
Vi besöker ofta Warszawa, Kra
kow och andra polska städer. Po
lacker arbetar och turistar i Skåne. 
För det mesta sker det utan alla 
problem. Men det finns polacker 
som drabbas av skånsk främlings 
fientlighet. Inför ED-utvidgning
en kan främlingsfientligheten för
värras av den utbredda välfärds
nationalismen i Sverige. Det mås
te vara en primär uppgift att be
kämpa den. Erfarenheten visar att 
inte ens vänsterpartister varit im
mLma när de hamnat i miljöer med 
utbredd främlingsfientlighct. Att 
bekämpa främlingsfientlighet är 
en svår uppgift som kräver fasthet , 
politiskt mod och pedagogik. 

Partiföreningen i Lund beröm
mer sig av att ha gjort antirasism 
till ett huvudtema i sitt politiska 
arbete. Den skulle kunna spela en 
ledande roll i kampen mot främ
lingsfientlighet i Skåne. Första maj 
borde bli kulmen för en kampanj 
mot den restriktiva tlyktingpoliti 
kcn och mot förslagen om di skri
minerande övergångsregler rikta
de mot polacker och andra med
borgare i de östländer som då blir 
medlemmar i EU . 

Bostadsbyggande I. Borgarna 
röstade i Tekniska nämnden ige
nom att ett 30-tal bostadsrätter på 
Östra Torn byggs under beteck
nin!.!en studentbostäder. Insats: ca 
360.000:-. Flertalet socialdemo
krater och vänsterpartiet röstade 
emot. 

Bostadsbyggande II. Den 5 febm
ari hölls en bostadskonferens i 

nadslagama så hade det bli vi t di sci
plinärende, "Olovlig frånvaro", för 
de borgerlig a. 

Barnomsorg och skola på Söder. 
Barn- och skolnämnd Söder, under 
ledning av Ulla-Britt Petersson (v) 
har på tre år gått från en minus 5,3 
miljoner i budgeten till ett plus på 
5,7 miljoner för år 2003. Fast ett 
par miljoner av dessa beror på 

Lund. Kommunen var .------------------
arrangör. Temat var 
"Plats för fler bostä-
der" , och konferensen 
samlade ca 170 del -
tagare. Dock var det 
sparsamt med repre-
sentanter för de bor-
gerliga partierna bland 
deltagarna. Endast ett 
par a v den borgerliga 
gmppen i LKF:s sty
relse deltog. Ovriga 
borgare lydde det på
bud om bojkott av 
konferensen som ut- Vänstern vill ÖKA bostadsbvggandet i Lund 
gått från det borger-
liga blockets ledningar. För kom
munstyrelsens del var deltagande 
i konferensen att se som ett hel
dagssammanträde med kommun
styrelsen. Trots detta uteblev kom
munstyrel seborgama också. Det 
är till att vara tjuriga, nu när bo
stadsbyggandet börjar ta fart under 
den rödgröna majoriteten. Hade 
de förtroendevalda i kommun
styrelsen lytt under arbetsmark-

Brev frånDalby 
Tack för er kamp för VB! Fortsätt 
försöka få motst å ndarna att 
delta"karnratligt" i debatten istället 
för att bara smida ränker i det 
fördolda. Få se om VB kan hålla 
sig inom utsatta gränser och "inte 
förstärker strukturer som förtryck
er kvinnor. ungdomar och invand
rare." 

Jag tänker börj a med att för
trycka invandrare. En särskild sorts 
onödig invandrare, en som signa
turen "'mb" försöker smuggla in i 
riket. l ett besjälat inlägg mot all 
sorts diskriminering , försöker 
"mb' ' lanseradetfåniga ordet ''kau
kasisk' ' man i Sverige. Med det 
menar han ''vit" man. Bort det! l 
USA används detta märkliga ord 
"kaukas isk'' föratt beteekan "vit' ' . 
Jag vet inte varför och orsaken är 
mö j! igen intressant. men knappast 
väsentlig. För en svensk torde 
''kaukasisk'' föra tankarnajust till 
Kaukas ien och folk där, som vi 
knappast identifierar oss med. Då 
har man missat poängen att vi ska 
associera till oss själva. 

minskade utgifter i samband med 
Kommunal s strejk. Fast det är 
vackra si f f ror ändå. 

ESS. Kommunstyrelsens majori
tet, bestående av socialdemokrater 
och samtli!.!a bor!.!are beslutade i 
förra veckan att kommunen ska 
förlänga sitt engagemang i det 
konsortium som lobbar för att få 
ESS anläggningen förlagd till den 

Det som går i USA kan inte 
alltid omplanteras hit- och väl är 
det. Överfall et a v i m porterade ord, 
uttryck och företeelser är ändå 
tryckande: nu börjar vi också an
vända deras syntrue "Jag är en 
lärare" är ettexempel på en mycket 
lömskareinvasion som det är s vårt 
att uppmärksamma och därmed 
svårare att skydda sig mot. Alltså: 
fortsätt att säga "vit" man eller 
kvinna. Vilket också " m b' ' gjorde 
flera gånger. 

För övrigt anser jag att ett blad 
som vill tas på allvar måste få bukt 
med dessa eländiga korrekturfe l 
som jag påtalade i förra VB. Jag 
blev inte bönhörd. Sidan 3 och 4 
inneh åller vardera åtminstone åtta 
(8) fel av skilda typer. Skydda oss 
bidragsgivare genom att tvätta våra 
texter (kompetensen finns !) och 
skona oss läsare från alla tramsiga 
fel. Tramset drabbar ' 'mb'', hans 
lustigt förvanskade slutkl äm blir: 
" . .. så medverkar man då till att 
befästa den vite. heterosexuella 
mannan (s ic) som norm' '! 

Håkan Olsson 

godajordbruksmarken strax utan
för Lund. Ca l miljon kronor kom
mer detta tragikomiska lobby
äventyr att ha kostat Lunds skatte
betalare när 2004 har nått sitt slut. 
(Den totala kostnaden för tre års 
lobbande) . Tyvärr kan kostnaden 
bli ännu större om Lund ska fort
sätta denna lobbyverksamhet även 
2005 . Vänsterpartiet och miljöpar
tiet röstade förstås emot fortsatt 
deltagande i konsortiet och reser
verade sig mot beslutet. 

30 k rn/tim. Allt fler stadsdelar får 
nu, oftast efter enträgna böner från 
de boende. 30 krn/tim som högsta 
hastighet. Vid senaste mötet i Tek
niska nämnden beslutades att på 
bostadsgatorna på Norra Fäladen 
begränsa hastigheten till 30 km/ 
tim. Vänsterpartiet (tillsammans 
med miljöpartiet) ville ha 30 km 
även vidhuvudgatornas korsning
ar med gång- och cykelbanor, vil
ket ligger i linje med de boendes 
önskemål. Men det ville inte ma
joriteten gå med på. 

Sysavs bolagsstämma senare i 
vår får nöjet att välkomna en miljö
partist, ordföranden i Lunds Ren
hållningsstyrelse Mätta l varsson, 
som representant från Lunds kom
mun . Det beslutade kommunsty
relsen den 5 februari. Bäva månde 
sopbrännarmaffian! 

DEBATT l BROMÖLLA lö 14.2 kl11. 
Bl.a. Johan Lönnroth, Karin Svensson 
Smith och Ruzica Vu kadin debattar nytt 
partiprogram och vänsterns väg. Plats: 
Biblioteket, Bromölla 
KOMMUNALPOLITISKT MÅNDAGs
MÖTE 16/2 kl. 19. Tema: Låglöner i 
kommunen. Anne Dederichs inleder. 
Plats: Partilokalen , Svartbrödersgat. 3. r--------., 
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